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kl/ro 

hf]lvd cj:yfdf /x]sf jf /xg ;Sg] afnaflnsfnfO{ tTsfn p4f/ u/L afnclwsf/sf] ;+/If0f, ;Da4g, 

k|a4{g / ;Ddfgsf] nflu cfjZos Joj:yf ug{ alGbk'/ ufpFkflnsfn] b]xfo adf]lhdsf]  afnaflnsf ;DjlGw 

P]g @)&% sf] clwgdf /xL alGbk'/ ufpFkflnsfsf] æafn sf]if ;~rfng sfo{ljlw, @)&&Æhf/L ul/Psf] 5 .  

 

 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४   संख्या:५   लिलत: २०७७/०३/२५ 
 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 

 

 

बलदिपुि गाउँपालिकाको बािकोष सञ्चािन कार्यलिलि, २०७७



 

बवन्दपुर िाउँपावलका बाल कोष सञ्चालन काययविवि, २०७७     ।  2 

 

k|f/lDes  

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M 

-s_of] sfo{ljlwsf] gfd æafn sf]if ;~rfng sfo{ljlw, @)&&Æ/xg]5 .   

-v_of] sfo{ljlw ufpFsfo{kflnsfsf] j}7sn] kfl/t u/]sf]  ldltb]lv nfu" x'g]5 .  

@=kl/efiffM ljifo jf k|;u+n] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf  

-s_ ædGqfnoÆ eGgfn] ;fdflhs ljsf; dGqfno ;Demg'kb{5 .    

-Vf_ k|b]z eGgfn] M u08sL  k|b]znfO{ ;Demg' kg]{5  

-Uf_ sfof{no k|d'v eGgfn] M k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ ;Demg' kg]{5  

-3_ æ:yfgLo txÆ eGgfn] alGbk'/ ufpFkflnsf ;Demg'kb{5 .   

-r_ æsf]ifÆ eGgfn] alGbk'/ ufpFkflnsfsf] afn sf]if ;Demg' k5{ .  

-5_ æcWoIf ÆeGgfn] alGbk'/ ufpfkflnsfsf] cWoIfnfO{ ;Demg' k5{ . 

-Hf_ æpkfWoIf ÆeGgfn] alGbk' ufpFkflnsfsf] pkfWoIf ;Demg'k5{ . 

-em_ ……hf]lvd cj:yfdf /x]sf afnaflnsfÆ eGgfn] b]xfosf cj:yfdf /x]sf afnaflnsf ;Demg' k5{. 

-!_ hf]lvdk"0f{ >ddf ;+nUg /x]sf],   

-@_ x/fPsf] jf j]jfl/; cj:yfdf k]mnf k/]sf],   

-#_ C[0fsf] sf/0fn] aGwsdf /x]sf] jf hj/h:tL >daf6 kLl8t ePsf],   

-$_ zf/Ll/s jf dfgl;s oftgf jf e]befj h:tf b"Jo{jxf/af6 kLl8t ePsf],   

-%_ b"3{6gfdf k/]sf], k|fs[lts jf b}jL k|sf]kdf k/]sf],  

-^_ afa' jf cfdf sf/fuf/ jf lx/f;tdf /x]sf] jf s'g} s;"/;u ;DalGwt /x]sf] sf/0fn] a]jf/L; 

ePsf],  

-&_ of}gzf]if0f, of}g b"Jo{jxf/, a]rlavg jf cf];f/k;f/df k/]sf],   

-*_ lx+;faf6 k|efljt ePsf],   

-(_ afa'cfdf jf ;+/Ifsaf6 alGrt ePsf],   

-!)_ ckfËtf ePsf],  

-!!_ ;':tdgl:ylt ePsf],   

-!@_ ckx/0f jf z/L/ aGwsdf k/]sf],   

-!#_ ;8s jfnalnsf,   

-!$_ Pr=cfO{=eL= P8\; ;+qmldt ePsf],   
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-!%_ hGdg] ljlQs} cfdf jf a'jfaf6 lt/:s[t e} ;+/If0f ljlxg cj:yfdf km]nf k/]sf]  lzz',  

-!^_ ljleGg sf/0faf6 cfdfa'jfaf6 TofluPsf /  

-`_ æ;ldltÆ eGgfn] afn sf]if ;~rfns ;ldlt ;Demg' k5{ .   

#= alGbk'/ afn sf]ifsf] p4]ZoM   

-s_ hf]lvd cj:yfdf /x]sf afnaflnsfsf] p4f/ ug]{,   

-v_ hf]lvd cj:yfdf /x]sf afnaflnsfnfO{ /fxt pknAw u/fpg],   

-u_ hf]lvd cj:yfdf /x]sf afnaflnsfnfO{ kfl/jfl/s k'g:yf{kgf ug]{,  

-3_ cfjZos dgf];dflhs k/fdz{ tyf :jf:Yof]krf/ pknAw u/fpg] /   

-ª_ hf]lvd cj:yfdf /x]sf afnaflnsfsf] afnclwsf/ ;+/If0f / ;Da4{gsf] ;'lglZrttf ug]{ .   

$=  sf]ifsf] :yfkgf M   

-!_ hf]lvddf /x]sf afnaflnsfnfO{ tTsfn p4f/, /fxt, :jf:Yof]krf/ / k'g:yfkgf ;lxtsf] ;xof]usf 

nflu alGbk'/ ufpFkflnsfsf] æafn sf]if Ægfdsf] Ps sf]if :yfkgf ul/g]5 .  

-@_ sf]ifdf b]xfo adf]lhdsf /sdx? /xg]5g\ M– 

-s_ g]kfn ;/sf/af6 k|fKt /sd,  

-v_ ;+3, k|b]z :yfgLo tx ,tyf :yfgLo txsf]j8f sfof{no,cGo ;+3 ;:yf jf s'g} ;|f]taf6 k|fKt 

/sd .  

%= sf]ifdf /sd hDdf ug{ ;Sg] M afnaflnsfsf] If]qdf g]kfn leq sfo{/t /xL alGbk'/ ufpFkflnsfsf] 

afn sf]if ;+rfng df ;xof]u ug{ rfxfg] ,cGt//fli6«o tyf /fli6o u}/ ;/sf/L ;+:yfx?n] 

OR5fPsf] /sd « , :yfgLo ;/sf/n] sf]ifdf hDdf ug{ ;Sg] 5g\ .   

^= sf]ifsf] pkof]u M sf]ifsf] /sd b]xfosf] sfdsf] nflu pkof]u ul/g]5M– 

-s_ hf]lvd cj:yfdf /x]sf afnaflnsfsf] p4f/ ug{,   

-v_ hf]lvd cj:yfdf /x]sf afnaflnsfnfO{ /fxt lbg, :jf:Yof]krf/ ug{ tyf k'g:yf{kgf ug{,   

-u_ ;ldltaf6 :jLs[t sfo{qmd ;~rfng ug{,  

-3_ ;ldltaf6 ul/g] sfo{qmdsf] cg'udg ug{   

-ª_ afnaflnsfsf] xs lxt ;DaGwdf ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] cGo hf]lvd Go"lgs/0fsf sfo{ ug{ / 

u/fpg .  

&= sf]ifsf] /sd cGo sfddf pkof]u ug{ g;lsg] M -!_ sf]ifsf] /sd bkmf ^ df n]lvP afx]ssf] cGo 

sfddf pkof]u ug{ ;lsg] 5}g .   

*= ;ldltsf] u7g M -!_ sf]ifsf] ;~rfng tyf vr{ / Joj:yfkg ug]{ sfd ;d]tsf] nflu Ps sf]if 

;~rfns ;ldlt /xg]5 .   

-@_ sf]if ;~rfns ;ldltsf] u7g b]xfo adf]lhd x'g]5M– 
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-s_ alGbk'/ ufpFkflnsf pkfWoIf            ;+of]hs  

-Vf_ k|d'v k|zf;lso clws[t alGbk'/ ufpFkflnsf       ;b:o 

-u_ ;+of]hs ;fdflhs ljsf; ;ldlt       ;b:o  

-3_ ufpFsfo{kflnsfn] dgf]lgt u/]sf] ! dlxnf ;lxt @ hgf ufp;ef ;b:o 

             ;b:o                                
-ª_ alGbk'/ ufkf leq afnaflnsfsf] If]qdf sfo{ ug]{ ;+3 ;+:yfdWoaf6 ufpFsfo{kdlnsfn] dgf]lgt 

u/]sf] !  hgf                        ;b:o 

-r_ dlxnf afnaflnsf zfvf x]g]{ sd{rf/L !         ;b:o–;lrj 

-5_ cGo  ;b:o cfjZos  k/]df :yfgLo tx k|d'vn] tf]Sg ;lsg]  

(= ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M–   

-s_ hf]lvd cj:yfdf /x]sf afnaflnsfsf] p4f/ ug{], :jf:Yof]krf/ ug]{, k'g:yf{kgf ug{] tyf To:tf  

afnaflnsfnfO{ /fxt lbg] ;DaGwdf cfjZos sfo{qmd th'{df ug]{,   

-v_ s'g} afnaflnsf hf]lvd cj:yfdf eP jf gePsf] lgwf{/0f ug]{,   

-u_ :jLs[t sfo{qmdsf] nflu sf]if kl/rfng ug]{ jf u/fpg],   

-3_ :jLs[t sfo{qmd sfof{Gjog eP gePsf] ;DaGwdf cg'udg ug]{,   

-ª_ hf]lvd cj:yfdf /x]sf afnaflnsfnfO{ /fxt :j?k lbOg] /sdsf] dfkb08 agfO{ nfu" ug]{,  

-r_ hf]lvd cj:yfdf /x]sf afnaflnsf ;DaGwL cWoog tyf cg';Gwfg ug]{ jf u/fpg],   

-5_ ;ldltaf6 ul/g] sfo{qmdsf] cg'udg ug]{ jf u/fpg],  

-h_ afnaflnsfsf] If]qdf sfd ug{] lgsfo tyf ;+:yf;Fu ;dGjo ug{],   

-em_ sf]if j[l4sf] nflu ;|f]tsf] vf]hL ug{]   

-`_ hf]lvd cj:yfdf /x]sf afnaflnsf;DaGwL cGo sfd ug{] jf u/fpg] .  

!)= ;ldltsf] a}7s / lg0f{o{ M– 

-!_ ;ldltsf] a}7s cfjZostf cg';f/ a:g]5 .   

-@_ ;ldltsf] a}7s ;+of]hsn] tf]s]sf] ldlt, ;do / :yfgdf a:g]5 .   

-#_ ;ldltsf] a}7s a:g'eGbf sDtLdf rf}aL; 306f cufj} ;ldltsf] ;b:o–;lrjn] a}7sdf 5nkmn  

x'g] sfo{;"rL ;lxtsf] ;"rgf ;j} ;b:ox?nfO{ lbg' kg]{5 .   

-$_ ;ldltsf] b'O{ ltxfO ;b:ox? pkl:yt ePdf ;ldltsf] a}7ssf] nflu u0fk"/s ;+Vof k'u] sf] 

dflgg]5 .   

-%_ ;ldltsf] a}7ssf] cWoIftf ;ldltsf] cWoIfn] ug]{5 ,j}7sdfljz]if ;b:osf] ?kdf lhNnf k|zf;g 

sfo{no k|d'v lhNnf clwsf/L ,lhNnf k|x/L k|d'v nfO{ cfdGq0f ug{ ;lsg]5 .  

-^_ ;ldltsf] a}7sdf ax'dtsf] /fo dfGo x'g]5 / dt a/fa/ ePdf a}7ssf] cWoIftf ug]{ JolQmn] 

lg0ff{os dt lbg]5 .\  
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-&_ ;ldltsf] lg0f{o ;ldltsf] ;b:o–;lrjn] k|dfl0ft u/L /fVg]5 .  -*_ ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo 

sfo{ljlw ;f] ;ldlt cfk}mn] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 .  

-(_ hf]lvddf /x]sf afnaflnsfsf] cfsl:ds p4f/ tyf k'g:yf{kgf ug'{ kg]{ cj:yf ePdf ;ldltsf] 

;+of]hs / ;b:o-;lrjsf] cfk;L ;xdltn] cfjZos x'g] /sd lgsf;f vr{ ug]{ ;Sg] 5g\ . t/ ;f] 

vr{ /sd ;ldltsf] a}7saf6 cg'df]bg ug'{ kg]{5 .  / /sd k]6Lsf]ifsf] ?kdf /fVg' kg]{ 5.  

!!= sf]ifsf] k|zf;lgs vr{ M  ;ldltsf] k|zf;lgs vr{ sf]ifdf hDdf ePsf] /sdaf6 vr{ x'g] 5}g .  

!@= vftfsf] ;~rfng M -!_ sf]ifsf] /sd ;ldltsf] lg0f{on] s'g} :yfgLo a}sdf cfjZostf cg';f/ d'4lt 

/ rNtL b'a} k|sf/sf] vftf vf]nL hDdf ug{' kg{]5 .   

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] vftfsf] ;~rfng sfo{no k|d'v jf lghn] tf]s]sf] s'g} sd{rf/L / cfly{s 

k|zf;g zfvfdf sfd ug]{ d'Vo sd{rf/Lsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 x'g]5 .  

!#= sf]ifsf] n]vf / n]vf k/LIf0f M -!_ sf]ifsf] cfo Joosf] n]vf :yfgLo ;/sf/n]  ckgfPsf] n]vf k|0ffnL 

adf]lhd /flvg]5 .  

!$= /sd lk|mh gx'g] M  k|rlnt sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg sf]ifsf] /sd vr{ geO{ 

cfly{s jif{sf] cGTodf afFsL +/x]df To:tf] /sd lk|mh x'g] 5}g .  

!%= k|ltj]bg k]z ug M -!_ ;ldltn] cfk"mn] u/]sf] sfo{sf] jflif{s k|ltj]bg cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] tLg 

dlxgfleq sfo{kflnsfdf ;dIf k]z ug'{ kg]{5 . -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] k|ltj]bg ;ldltn] 

;fj{hlgs ug{ ;Sg]5 .  

!^= a}7s eQf M ;ldltsf cWoIf tyf ;b:on] ;ldltsf] a}7sdf efu lnP jfkt sfo{kflnsfn] tf]s] 

adf]lhd a}7s eQf kfpg]5g\ . 

!*= clen]v /fVg] M ;ldltn] cfk"mn] u/]sf] sfd sf/afxLx?sf] clen]v b'?:t /fVg' kg]{5 .  

!(= lgb]{zg lbg ;Sg] M -!_:yfgLo txsf] k|d'v tyf pk k|d'v, sfof{no k|d'vn]  ;ldltsf] sfd 

sf/afxLsf] ;DaGwdf ;ldltnfO{ cfjZos lgb]{zg lbg  / cg'udg ug{ ;Sg]5 .   

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lbPsf] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ ;ldltsf] st{Jo x'g]5 .  

@!= sf]if vf/]h x'g ;Sg] M -!_ s'g} sf/0fa; sf]if ;~rfng ug{ cfjZos gePdf sfo{kflnsfn] sf]if 

vf/]h ug{ ;Sg]5 .   

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd sf]if vf/]h ePdf sf]ifdf /x]sf] /sd :yfgLotxdf :jtMx:tfGt/0f x'g]5 .   

@@ afwf c8sfp km"sfpg] M o; sf]ifsf] k|of]u, sfof{Gjog tyf ;~rfngdf s'g} afwf c8\sfp  k/]df  

:yfgLo tx k|d'vjf6 ;dfwfg x'g]5 .  

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 
नरहरर सापकोटा 

प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावना:  
g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] wf/f #* sf] dlxnfsf] xssf] sfof{Gjog ug{ / n}lËs lx+;faf6 kLl8t jf 

k|efljtnfO{ tTsfn p4f/ ug{, cf}ifwL pkrf/ ug{ jf k'g:yf{kgf ug]{ sfo{sf nflu pk–

dxfgu/kflnsfdf n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if :yfkgf u/L ;f] sf]ifaf6 kLl8t jf k|efljtnfO{ /sd 

k|bfg ug]{ sfo{nfO{ ;/n, ;xh Pj+ k|efjsf/L agfpgsf] nflu n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if-;+rfng_ 

lgodfjnL,@)^& tyf n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if :yfkgf tyf lj:tf/sf nflu ;zt{ cg'bfg /sd vr{ 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: ६   लिलत: 
२०७७/०३/२५ 

 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 

 

बलदिपुि गाउँपालिकाको िैंलगक ल िंसा लनिािण कोष सञ्चािन 

कार्यलिलि, २०७५



 

बन्दिपरु गाउँपालिका िैकिक कहंसा लनवारण कोष सञ्चािन काययकवलि, २०७७  । 2  

;DjlGw dfkb08,@)&^ sf] clwg Pj+ :yfgLo ;/sf/ P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ pkbkmf -@_ n] lbPsf] 

clwsf/ k|of]u u/L alGbk'/ ufpFkflnsfsf] n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if ;~rfng sfo{lalw, @)&& tof/ 

ul/Psf] 5 .  

 

!_ ;+lIfKt gfd / k|f/DeM  

-s_ of] sfo{lalwsf] gfd alGbk'/ ufpFkflnsfsf] æn}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if ;+rfng, sfo{lalw, 

@)&&" /xg] 5 .  

-v_ of] sfo{ljlw alGbk'/ ufpFkflnsfsf k|d'v Ho"af6 k|dfl0fs/0f ePkl5 nfu' x'g]5 .  

 

@_ kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; dfkb08dfM  

-s_ “ufpFkflnsf” eGgfn] alGbk'/ ufpFkflnsfsf nfO{ ;Demg' kg]{ 5 .  

-v_ æsf]ifÆ eGgfn] bkmf -#_adf]lhdsf] n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if ;+emg' k5{ .  

-u_ ækLl8tÆ eGgfn] n}lËs lx+;faf6 kLl8t jf k|efljt JolQm ;+emg' k5{ .  

-3_ æ3/]n' lx+;fÆ eGgfn] s'g} JolQmn] 3/]n' ;DaGw ePsf] csf]{ s'g} JolQmnfO{ lbPsf] zf/Ll/s, 

dfgl;s, of}ghGo jf cfly{s oftgf ;Demg' kb{5 .  

-ª_ æn}+lus lx+;fÆ eGgfn] ;fj{hlgs jf lghL hLjgdf ln+usf] cfwf/df s;} k|lt zf/Ll/s, dfgl;s 

jf of}ghGo Iflt jf kL8f k'/\ofpg] sfo{ ;Demg' kb{5 / ;f] zAbn] ln+usf] cfwf/df x'g] jf x'g 

;Sg] s'g} klg k|sf/sf] ckdfghGo, kL8fhGo jf wDsLk"0f{ Jojxf/, bjfj, s/sfk jf :j]R5frf/L 

?kdf dlxnfnfO{ :jtGqtfsf] pkef]u ug{af6 al~rt ug]{ s'g} sfo{ ;d]tnfO{ hgfp5 

-r_ æsf]if ;+rfng ;ldltÆeGgfn] sfo{ljlwsf] bkmf -(_ adf]lhd ul7t ;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 . 

#= sf]ifsf] :yfkgf M -!_ n}lËs lx+;f lkl8t / k|efljtx?sf] tTsfn p4f/ ug{, /fxt / k'gM:yfkgf ug]{ 

sfd ;d]tsf nflu alGbk'/ ufpFkflnsfn] Ps lx+;f lgjf/0f sf]if v8f u/]sf] 5 .  

-@_ sf]ifdf b]xfo adf]lhdsf] /sd hDdf ug{ ;lsg]5 .  

-s_ ;+3Lo tyf k|b]z ;/sf/af6 k|fKt x'g] cg'bfg /sd  

-v_] alGbk'/ ufpFkflnsfsf] cfGtl/s ;|f]taf6 5'6\ofOPsf] /sd  

-u_ ljleGg ;+3 ;+:yf jf JolStaf6 ;xof]u :j?k k|fKt /sd  

-3_ cGo s'g} cfGtl/s tyf aflxo ;|f]taf6 k|fKt /sd  

-ª_ a}+s vftfdf /x]sf] df}Hbft af6 k|fKt Aofh /sd  

 

$= sf]ifdf /sd hDdf ug]{ - alGbk'/ ufpFkflnsfsfn] k|To]s jflif{s ah]6df Joj:yf u/L sf]ifdf 

/sd hDdf ug{' kg]{5 .  
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%= sf]ifsf] pkof]u M -!_ sf]ifsf] /sd b]xfosf] sfdsf] nflu pknAw u/fpg pkof]u ul/g]5 M–  

-s_ kLl8tnfO{ tTsfn p4f/ ug{,  

-v_ kLl8tnfO{ cf}ifwL pkrf/ ug{,  

-u_ kLl8tnfO{ tTsfn pkrf/ u/fpbf nfu]sf] vr{ kL8sn] tTsfn Joxf]g{ g;Sg] eO{ 

cbfntsf] cfb]z adf]lhd To:tf] kLl8tsf] :jf:Yo pkrf/ ug{  

-3_ /fxt k|bfg ug{ tyf cfly{s ;xof]u pknJw u/fpg],  

-ª_ kLl8tnfO{ sfg"gL ;xfotf, dgf]j}1flgs pkrf/ tyf dgf]k/fdz{ nufotsf ;]jf k|bfg 

ug{,  

-r_ ;Lkd'ns tflnd k|fKt lkl8tnfO{ :j/f]hfuf/sf nflu s'g} Joj;fo :yfkgf ug{sf] nflu 

cg'bfg /sd k|bfg ug{,  

-5_ kLl8t / k|efljtsf nflu k'g:yf{kgf u/fpg,   

-h _cNksfnLg dlxnf ;'/Iff ;]jf s]Gb| ;+rfngsf] nflu dfu eO{ cfPdf ;ldltn] cfjZos 

7fg]df cfjZoStf / cf}lrTotfsf] cfwf/df ;]jf s]Gb| ;+rfngsf] nflu /sd k|bfg ug{ .  

-em_ kLl8tsf] nflu sf]if kl/rfng ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] cGo sfd ug{ .  

-@_ pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg sf]if ;~rfns ;ldltn] n}lËs lx+;faf6 kLl8t 

afnaflnsf tyf lszf]/ lszf]/L jf n}lËs lx+;faf6 k|efljt eO{ nfu" kbfy{sf] b'Jo{;gdf km;]sf 

jf ;8sdf cfPsf JolQmnfO{ k|fyldstf lbO{ sf]ifsf] /sd vr{ ug{ ;Sg]5 .  

 

^= sf]ifsf] /sd cGo sfddf pkof]u ug{ g;lsg] M sf]ifsf] /sd bkmf -%_ adf]lhd afx]s cGo 

sfdsf nflu pkof]u ug{ ;lsg] 5}g .  

 

&= /fxt tyf cfly{s ;xof]usf] cfwf/ / dfkb08M -!_ alGbk'/ ufpFkflnsfsf]sf]if kl/rfng ;ldlt 

u7gu/L kLl8t / k|efljtnfO{ /fxt tyf cfly{s ;xof]u k|bfg ug'{kb{5 .  

-@_ sf]if ;+rfng ;ldlt] pkbkmf -!_ adf]lhd kLl8t / k|efljtnfO{ /sd pknAw u/fpbf b]xfo 

adf]lhdsf] /sdsf] xb / cfwf/ lng'kb{5 .  

-s_ kLl8tnfO{ tTsfn p4f/,cf}ifwL pkrf/, k'g:yf{kgf jf /fxt tyf cfly{s ;xof]u gu/]df 

uDeL/ dfgjLo Iflt x'g] b]lvPsf sf]if ;+rfng ;ldlt] lg0f{ou/L jL; xhf/ ?k}of ga8\g]u/L 

dgfl;j /sd ,  

-v_ lx+;f kLl8tn] s'g} ;Lkd'n's tflnd k|fKtu/L Joj;fo ;+rfng ug{sf nflu j:t'ut ;xof]u 

jf gub cg'bfg dfu u/]df Joj;fosf] k|s[lt / cf}lrTotf cfwf/df k|lt JolSt a9Ldf jL; 

xhf/ ?k}of,  
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-u_ kLl8tnfO{ sfg'gL ;xfotf, dgf]j}1flgs pkrf/ jf dgf]ljdz{sf nflu kfFr xhf/ ?k}ofFdf 

ga9\g] u/L nfu]s]f oyfy{ vr{,  

-3_ kLl8tnfO{ tTsfn p4f/ ug'{ kg]{ ePdf ;jf/L ;fwg k|of]u ug'{ kg]{ eP ;fj{hlgs ;jf/L 

;fwgaf6 ofqf ubf{ nfUg] ef8f /sd, vfgf vr{jfkt k|ltlbg tLg ;o ?k}ofF / af; a:g' 

kg]{ eP ;f] jfkt 5'6} /sd lbg' kg]{ ePdf k|ltlbg kfFr;o ?k}ofFsf] b/n] nfu]sf] oyfy{ 

vr{ /sd,  

-ª_ kLl8tnfO{ c:ktfndf egf{ u/L cf}ifwL pkrf/ ug'{ kg]{ ePdf c:ktfn cfFpbf hfFbf ;jf/L 

;fwg k|of]u ug'{ kg]{ eP ;fj{hlgs ;jf/L ;fwg k|of]u ubf{ nfUg] ef8f /sd, vfgf vr{ 

jfkt k|lt lbg tLg ;o ?k}ofF, c:ktfndf a:g] Joj:yf geO{ jflx/ a:g' k/]df af; vr{ 

jfkt k|ltlbg kfFr;o ?k}ofF / pkrf/ vr{sf] oyfy{ vr{ /sd,  

-r_ sf]if ;+rfng ;ldlt tf]s] adf]lhdsf] cGo sfdsf] nflu sfdsf] k|s[lt,cfjZoStf / 

cf}lrTotfsf] cfwf/df a9Ldf bz xhf/ ?k}ofF . 

  

*= /fxt tyf cfly{s ;xof]u k|fKt ug{ lgj]bg lbg' kg]{ M -!_ o; /fxft sf]if ;rfng sfo{ljlw 

adf]lhd /fxt tyf cfly{s ;xof]u k|fKt ug{ rfxg] kLl8t jf ;/f]sf/jfnf JolQmn] /fxt tyf 

cfly{s ;xof]u kfpg' kg]{ dgfl;j sf/0f v'nfO{ sfof{nodf lgj]bg lbg' kg]{5 .  

-@_pkbkmf -!_ adf]lhd k|fKt lgj]bg pk/ hfra'em ubf{ kLl8t tyf k|efljtnfO{ /fxt tyf cfly{s 

;xof]u pknAw u/fpg' kg]{ cfwf/ b]lvPdf dfkb08sf] bkmf -&_ adf]lhd sf]if ;+rfng ;ldltn] 

lg0f{ou/L pknAw u/fpg' kg]{5 .  

-#_pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f pNn]v ePtfklg kLl8t tyf k|efljtnfO{ tTsfn /fxt tyf cfly{s 

;xof]u pknAw u/fpg' kg]{ dgfl;j cfwf/ b]lvPdf bkmf -&_ adf]lhd sf]if ;+rfng ;ldlt 

af6 kl5 cg'df]bg u/fpg]u/L ;+of]hsn] tTsfn pknAw u/fpg' kg]{5 . 

-$_ pkbkmf -!_ adf]lhd k|fKt lgj]bg cg';f/ hfra'em ubf{ kLl8t tyf k|efljtnfO{ /fxt tyf 

cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg'kg]{ cfwf/ gb]lvPdf ;f]sf] hfgsf/L lgj]bsnfO{ u/fpg' kg]{5. 

  

(= sf]if ;+rfng ;ldlt u7g --!_ sf]ifsf] ;+rfng tyf Joa:yfkg ug{] k|o]fhgsf] nflu Ps sf]if 

;+rfng ;ldlt /xg]5 .  

-@_ ;ldltsf] u7g b]xfo adf]lhd x'g]5 .  

-s_ pkfWoIf M ;+of]hs  

-v_ k|d'v k|zf;sLo clws[t ;b:o  

-u_ ;fdflhs ljsf; ;ldlt ;+of]hsM ;b:o  

-3_ cfly{s k|zf;g zfvf k|d'v ;b:o  

-ª_ :jf:Yo zfvf k|d'v ;b:o  

-r_ O{nfsfk|x/L sfof{nosf] clws[t k|ltlglw M ;b:o  
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-h_ n}lËs lx+;f lgjf/0fsf] If]qdf sfo{ ug]{ ;+3;+:yfx? dWo]af6 ;+of]hsn] dgf]lgt u/]sf] 

Pshgf ;b:oM @ ;b:o  

-em_ dlxnfafnaflnsf tyf ;fdflhs ljsf; zfvf k|d'v ;b:o ;lrj  

 

!)= ;ldltsf] sfd,st{Jo / clwsf/ M ;ldltsf] sfd,st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 .  

-s_ n+}lus lx+;f lkl8t tyf k|efljsf] p4f/ ug]{ , k'gM:yfkgf ug]{ tyf /fxt tyf cfly{s ;xof]u 

pknAw u/fpg] ;DaGwdf sfo{qmd th{'df ug{] ,  

-v_ n}lËs lx;f lkl8t tyf k|efljsf] klxrfg ug]{ / jf:tljs lkl8t tyf k|efljsf /fxt tyf 

cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg],  

-u_ :jLs[t sfo{qmdsf nflu sf]if kl/rfng ug{] u/fpg],  

-3_ :jLs[t sfo{qmd sfof{Gjog eP gePsf] ;DaGwdf cg'udg ug]{ ,  

-ª_ ;ldltaf6 ul/g] sfo{qmdsf] cg'udg ug]{ jf u/fpg] ,  

-r_ n+}lus lx+;f lgjf/0fsf] If]qdf sfdug]{ lgsfo;FFu ;dGjo ug]{ ,  

-5_ ;ldltnfO{ tTsfn cfjZos kg]{ sf]ifdf /x]sf] /sd pko'St If]qdf nufgL ug]{ ,  

-h_ sf]ifdf /sd a[l4sf] nflu vf]hL ug]{ ,  

-em_ n}+lus lx+;f lkl8t tyf k|efljt ;DaGwL cGo sfd ug]{ jf u/fpg] ,  

 

!!= ;ldltsf] a}7s / lg0f{o M  

-s_ ;ldltsf] a}7s cfaZostf cg';f/ a:g]5 ,  

-v_ ;ldltsf] a}7s ;+of]hsn] tf]s]sf] ldlt,;do / :yfgdf a:g]5 ,  

-u_ ;ldltsf] s'n ;b:o ;+Vofsf] %) k|ltzteGbf al9 ;b:ox? pkl:yt ePdf ;ldltsf] 

a}7ssf] u0fk'/s ;+Vof k'u]sf] dflgg]5 , 

-3_ ;ldltsf] a}7ssf] cWoIftf ;ldltsf] ;+of]hsn] ug]{5 / lghsf] cg'kl:yltdf pkl:yt 

;b:ox? dWo]af6 5fg]sf] ;b:on] ug{]5 ,  

-ª_ ;ldltsf] a}7sdf ax'dtsf] /fo dfGo x'g]5 / dt a/fa/ ePdf a}7ssf] cWoIftf ug]{ 

JolStn] lg0ff{os dt lbg]5 ,  

-r_ ;ldltn] cfaZostf cg';f/ ufpFkflnsfsf] s'g} kbflwsf/L jf sd{rf/LnfO{ ;ldltsf] 

a}7sdf ko{j]Ifssf] ?kdf cfdGq0f ug{ ;Sg]5,  

-5_ ;ldltsf] lg0f{o ;ldltsf] ;b:o ;lran] k|dfl0ft u/L /flvg]5 ,  

-h_ ;ldltsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw ;ldltsf] a}7sdf lg0f{o u/L lgwf{/0f ug{ ;lsg]5,  
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!@= ;ldltsf] k|zf;lgs vr{ M;ldltsf] k|zf;lgs vr{ sf]ifsf] k|z;lgs vr{ ufpFkflnsfsf] 

k|zf;ls vr{ lzi{fs af6 x'g]5 . 

!#= vftf ;~rfng M  

-s_ sf]ifsf] /sd ;ldltsf] lg0f{o adf]lhd s'g} jfl0fHo a}+ssf] vftf vf]nL hDdf ug'{ kb{5 .  

-v_ pkbkmf -s_ adf]lhd vftf ;~rfng k|d'v k|zf;sLo clws[t / n]vf zfvf k|d'vsf] ;+o'Qm 

b:tvtaf6 x'g]5 .  

!$= sf]ifsf] n]vf / n]vf kl/If0f M sf]ifsf] n]vf / n]vf kl/If0f alGbk'/ ufpFkflnsfn] ckgfPsf] n]vf 

k|0ffnL / n]vf kl/If0f k|lqmof adf]lhd x'g]5 .  

!%= sf]ifsf] /sd lk|mh gx'g] M sf]ifsf] /sd vr{ geO{ cfly{s jif{sf] cGTo ;Dd aFfsL /x]df To:tf] 

/sd lk|mh x'g] 5}g .  

!^= k|lta]bg k]z ug]{ M -!_ ;ldltn] cfkm"n] u/]sf] sfo{sf] jflif{s k|lta]bg cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] 

# dlxgf leq ufpFsfo{lflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 .  

!&= a}7s eQf M ;ldltsf ;+of]hs / ;b:on] ;ldltsf] a}7sdf efu lnP afkt ufpFsfo{kflnsfn] 

tf]s] adf]lhdsf] /sd a}7s eQf kfpg]5g\ .  

!*= sf]ifsf] ;lrjfno M sf]ifsf] ;lrjfno ufpFsfo{kflmsfsf]  sfof{nodf /xg]5 .  

!(= clen]v /fVg] M ;ldltn] cfkm'n] u/]sf sfdsf] clen]v b'?:t /fVg' kg{]5 .  

@)= lgb]{zg lbg ;Sg] M  

-s_ ufpFsfo{kflnsfn] ;ldltsf] sfdsf/afxLsf] ;Gbe{df ;ldltnfO{ lgb]{zg lbg ;Sg]5 .  

-v_ pkbkmf -s_ adf]lhd ufpFsfo{kflnsfn] lbPsf] lgb]{zg kfngfug'{ ;ldltsf] st{Jo x'g]5 .  

@!= clwsf/ k|Tofof]hg M ;ldltn] o; sfo{lalw adf]lhd cfkm'nfO{ k|fKt clwsf/ dWo] cfjZostf 

cg';f/ s]xL clwsf/ ;ldltsf] ;+of]hs, ;b:o jf ufpFsfo{kflnsfn] tf]s]sf] s'g} clws[t 

sd{rf/LnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .  

@@= sf]if vf/]h x'g ;Sg] M -s_ s'g} sf/0fa; sf]if ;+rfng ug{ cfaZos gb]lvPdf 

ufpFsfo{kflnsfsf] lg0f{oaf6 sf]if vf/]h ug{ ;lsg]5 .  

-v_ pkbkmf -s_ adf]lhd sf]if vf/]h ePdfsf]ifsf] /sd x:tfGt/0f ;DaGwL lg0f{o ufpF 

sfo{kflnsfsf] a}7saf6 x'g]5 . 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 
नरहरर सापकोटा 

प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k|:tfjgf: 

alGbk'/ ufpFkflnsf If]qleqsf gbL hGo kbfy{ nufotfsf k|fs[lts >f]t ;fwgsf] ;+/If0f tyf ;xh 

cfk'tL{ ug{, lgz]lwtIf]qaf6 gbLhGo kbfy{ rf]/L pTvgg tyf lgsf;LnfO{ lg?T;flxt ug{ / jftfj/0f 

;+/If0f P]g @)%# df Joj:yf eP jdf]lhd IEE/ EIA :jLs[t ePsf] :ynaf6 gbLhGo kbfy{sf] pTvgG, 

;+sng tyf cf];f/ kf];f/ ubf{ jftfj/d}qL Jojxf/ ckgfpg] Joj:yfnfO{ ;/n, Jojl:yt, kf/bzL{/ 

k|jfesf/L jgfO{ nfu' ug{ jf~5gLo b]lvPsf]n] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !! -@_ 

-k_ -&_ tyf u08sL k|b]z af6 hf/L ul/Psf] 9'Ëf, lu§L, jfn'jf pTvgg\, ;+sng, qml;ª / ljqmL 

ljt/0f tyf qm;/ pBf]u :yfkgf / ;~rfngnfO Jojl:yt ug]{ sfo{ljlw, @)&%df Joj:yfjdf]lhd 

of] sfo{ljlw jgfO{ nfu' ul/Psf] 5 . 
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 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 

 

 

निीजदर् पिार्य तर्ा अदर् पिार्य उत्खनन, ओसािपसाि, लिक्री 

लितिण तर्ा प्रशोिन उद्योग सञ्चािन कार्यलिलि, २०७७



 

2 । बवन्दपुर िाउँपावलकाको नदीजन्य पदार्य तर्ा अन्य पदार्य उत्खनन, ओसारपसार, विवक्र वितरण तर्ा प्रशोिन उद्योि सञ्चालन काययविवि, २०७७ 

 

 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M 

-!_ of] sfo{ljlwsf] gfd æalGbk'/ ufpFkflnsfsf] gbLhGo kbfy{ tyfcGo kbfy{pTvgg, cf];f/k;f/ 

tyf laqmL ljt/0ftyf k|zf]wg pBf]u ;+rfng sfo{ljlw, @)&&Æ /x]sf]5 . 

-@_ of] sfo{ljlw t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

 

@=kl/efiffM  ljifo  jf  k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df  o;sfo{ljwLdf 

-s_ æP]gÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ ;Demg' kb{5 . 

-v_ ædGqfnoÆ eGgfn] ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno / ;f] ljifo ;Fu ;DalGwt 

k|b]z dGqfno ;Demgk5{ .  

-u_ æcg'udg ;ldltÆ eGgfn]bkmf !! (१)  adf]lhd ul7tcg'udg ;ldlt ;Demg' k5{ . 

-3_ æufpF sfo{kflnsfÆ eGgfn] efg' ufpF sfo{kflnsf ;Demg' k5{. 

-ª_ æufpF ;efÆ eGgfn] alGbk'/ ufpFkflnsfsf] ufpF ;ef ;Demg' k5{ . 

-r_ ægbLhGo kbfy{Æ eGgfn] pTvgg ug{cg'dlt ePsf];fj{hlgs tyf lglh hUuf tyf gbL au/ 
If]qaf6 pTvgg ubf{ lg:sg] /f]8f, 9'Ëf, lu§L, afn'jf / df6f] ;d]tnfO{ hgfpg] . 

-5_ æcGo kbfy{Æ eGGffn] gbL / gbL lsgf/ afx]ssf s'g} JolQmsf] :jfldTjdf /x]sf] jf hf]tef]udf 

/x]sf] hUuf pTvgg ubf{ lg:sg] df6f], 9'Ëf tyf o:t} k|s[ltsf cGo k|fs[lts >f]t ;Demg'k5{. 

-h_ æEIAÆ eGgfn] gbLhGo kbfy{pTvgg tyf cf];f/ k;f/ ug{ ;+3Lojf k|b]z ;/sf/4f/f :jLs[t  

Environmental Impact Assisment -jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg_ nfO{ hgfpg] 5 .  

-em_ æIEEÆ eGgfn] gbLhGo kbfy{ tyf lglh xs ef]u hUufaf6 lg:sg] lgdf{0f hGo kbfy{ pTvgg 

tyf cf];f/k;f/ ug{ ufpFkflnsfåf/f :jLs[t Initial Environmental Examination -k|f/Dles 

jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg_ nfO{ hgfpg]5 . 

-`_ æ3f6u2LÆ eGgfn] tf]lsPsf] gbL jf vf]nfaf6 gbLhGo kbfy{/cGo lgdf{0f hGo kbfy{ pTvgg 

u/]/ NofO{ /fVg] :yn jf To:tf] kbfy{pTvgg :yn ;d]tnfO{hgfpg]5 . 

-6_ ævfgL ljsf; ;ldltÆ eGgfn] ;fwf/0f lgdf{0fhGo ;fdfu|Lx? 9'+uf, lul§, df6f] ,jfn'jf pTvgg, 
;+sng, k|zf]wg Pj+ ljqmL ljt/0f sfo{sf] cg'dlt k|bfg ug ul7t l;kmfl/;  ;ldltnfO{ 
hgfpg] 5 . 

-7_ æk|b]z sfo{ljlwæ eGgfn] u08sL k|b]zaf6 hf/L ePsf] 9'Ëf, lu§L, jfn'jf pTvgg, ;Íng, 
qml;+u / ljqmL ljt/0f tyf qm;/ pBf]u :yfkgf / ;+rfngnfO{ Jojl:yt ug]{ sfo{ljlw, @)&% 
nfO{ hgfpg] 5 . 

-8_ "k|flalws ;ldlt" eGgfn] bkmf -*_ u jdf]lhdsf] ;ldltnfO{ hgfpg] 5 | . 

-9_ æcfGtl/s cfoÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/af6 k|fKt x'g] cg'bfg, /fh:j jfF8kmfF8af6 k|fKt x'g] 

/sd tyf cGo laz]if k|s[ltsf] cg'bfg afx]s alGbk'/ ufpFkflnsfn] cfkm\gf] If]q leq glbhGo 

kbfy{ ;+sng, pTvgg\ tyf k|zf]wg u/] jfkt kfpg] cfo ;Demg' k5{ . 
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#= sfo{ljlwsf] cfjZostfM 

alGbk'/ ufpFkflnsfsf] gbLhGo kbfy{ pTvgg\ lgif]lwt u/]sf] If]q / jg If]qsf] ;+/If0f ug{ lgif]lwt 

If]qaf6 gbL hGo kbfy{ pTvgg\ / rf]/L lgsf;L lgoGq0f ug{, ;fj{hflgs tyf lghL lgdf{0fsfo{sf] 

nflu cfjZos kg]{ gbL hGo kbfy{sf] ;xh cfk'tL{ Joj:yfkgf ug{ ;fy}, lghL If]q 9'Ëf, lu§L, 

jfn'jf, df6f] cf];f/k;f/, ljqmL ljt/0f tyf k|zf]wg pBf]unfO{ Jojl:yt ug{,   pTvgg\ ljt/0f 

tyf 9'jfgL ubf{ jftfj/0f d}qL Jojxf/ ckgfpg / gbLdf y'lk|P/ /x]sf] glbhGo hGo kbfy{ x6fO{ 

ljkt Joj:yfkg ug{ cfjZos ePsf]n] ufpF sfo{kflnsfaf6 of] sfo{ljlw hf/L ul/Psf] 5 . 

 

$= sfo{ljlwsf]p2]Zo M of] sfo{ljlwsf] p2]Zo b]xfo adf]lhd /x]sf]5 . 

-s_ gbL If]qaf6 gbLhGo kbfy{pTvgg tyf cf];f/k;f/ ubf{ jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

k|ltj]bgsf ;t{x? nfO{ k|efjsf/L ?kdf sfof{Gjog ug]{, 

-v_ gbLIf]q / cf];f/k;f/ ul/g] dfu{ jl/kl/sf] jftfj/0f ;+/If0f ug]{, 

-u_ gbLhGo kbfy{sf]clws bf]xg x'gaf6 /f]sL lbuf] pkof]u ub}{ o:tf kbfy{sf] ;xh cfk"lt{ ug]{ 

k|aGw ldnfpg], 

-3_ gbLhGo kbfy{pTvgg tyf cf];f/ kf;f/ ug]{ ;Gbe{df ;+3Lo ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/af6 

ePsf ljleGg lg0f{ox?nfO{ :yfgLo ljz]iftf -Localize)sf cfwf/df sfof{Gjog ug{;xh 

t'Nofpg], 

-ª_ cfd gful/snfO{ ;'ky d"Nodf gbLhGo kbfy{ pknAw x'g ;Sg] jftfj/0f l;h{gf ug]{, 

-r_ ;fj{hlgs ljsf; lgdf0f{sf nflu cfjZos kg]{ gbLhGo kbfy{sf] cefj x'g glbg], 

-5_ k/fk"j{b]lv hf]tef]u ub{} cfPsf] hUufnfO{ ;Dofpg]/ v]tL k|0ffnLnfO{ ;'wf/ Nofpg], 

-h_ gbLdf y'lk|P/ /x]sf] gbLhGo kbfy{ x6fO{ ljkbnfO{ Go"gLs/0f ug{], 

-6_ lghL ]:jfldTjdf /x]sf]jf hf]tef]udf /x]sf] hUuf pTvgg ubf{ lg:sg] df6f], 9'Ëf tyf o:t} 

k|s[ltsf cGo k|fs[lts >f]tsf] Joj:yfkg ug]{  . 

%= sfo{ljwLsf] If]q M of] sfo{ljwL alGbk'/ ufpFkflnsf If]qsf lgDg If]qx? leq nfu' x'g]5 .  

-s_ ufpFkflnsf If]qleq /x]sf cGo gbL tyf vx/]x?af6 tyf jgIf]q leq kg]{ gbL vf]nfaf6 

l8lehg  jg sfof{nosf] ;dGjodf gbLhGo kbfy{ pTvgg\ / ljqmLljt/0f ug{ ;DalGwt 

lgsfoåf/f :jLs[t EIA/IEE k|ltj]bgn] l:js[t u/]sf If]qx? . 

-v_ ufpFkflnsf If]qleq /x]sf gbL, vx/]df gbLhGo kbfy{ y'k|guO{ ;f] sf] sf/0fn] k|sf]k hf]lvd 

x'g ;Sg] ePdf To:tf kbfy{ x6fpg cfjZos :ynx? . 

-u_ ufpFkflnsf If]qleq /x]sf ljleGg lglh hUuf wgLn] cfˆgf] hUufaf6 gbLhGo kbfy{ pTvgg \ 

u/L x6fpg dfu u/]sf] cj:yfdf ;f] dfu u/]sf] If]q / kl/df0f leq .  

-3_ ufpFkflnsf If]qleq /x]sf laleGg ;fj{hflgs hUuf pTvgg\ u/L gbLhGo kbfy{ lgsfNg 

;DalGwt lgsfoaf6 lg0f{o e} cg'dlt ePdf ;f] pTvgg\ ul/gIf]q / kl/df0f leq . 

-ª_  ufpFkflnsf If]q leqsf s[ifsn] lglh hUufnfO{ v]ltof]Uo agfpbf, df5fkf]v/L lgdf{0f ubf{ 

tyf cGo s'g} klg s[lif kmd{ ;~rfng ubf{ lg:sg]9'Ëf, lu§L, jfn'jf, u|fj]n h:tf kbfy{ 

pTvgg\ u/L pQm :yfgaf6 x6fO{ cGoq cf];f/ k;f/ ul/g] If]q / kl/df0f leq . 



 

4 । बवन्दपुर िाउँपावलकाको नदीजन्य पदार्य तर्ा अन्य पदार्य उत्खनन, ओसारपसार, विवक्र वितरण तर्ा प्रशोिन उद्योि सञ्चालन काययविवि, २०७७ 

 

^= gbLhGo kbfy{sf] pTvgg ljlw M o; sfo{ljlw adf]lhd pTvggubf{ pTvggstf{n] 7]Ssf ePsf 

avt 7]s]bf/ / 7]Ssf gnfu]sf avt pkef]Qmf :jod b]xfosf] ;t{ tyf  dfkb08  kfngf ug{'kg]{ 

5  . 

-s_ gbLhGo kbfy{pTvgg ul/g ]If]qsf] kl/df0f olsg ubf{ ;DalGwt :yfgLo txsf k|ltlgwL, / 

:yfgLo afl;Gbf ;d]tsf] /f]xj/df 3f6sf] rf}lsNnf lgwf{/0f u/L lgsflng] kl/df0f / pTvgg 

ul/g] ulx/fO{ ;d]t hfgsf/L u/fO{ l;dfÍg ug{'kg]{ .  

-v_ pTvgg kZrft s] slt kl/df0f lgsfn]sf] /x]5 egL gfkhfFr ug{ ldNg]u/L lgzfgf nufO{ 

lgwf{l/t kl/df0f eGbf a9L pTvgg ug{ gkfpg] ;fFw, lsNnf / lg;fgfsf cfwf/df kl/df0f 

olsg u/]kl5 dfq ;f] :yfgaf6 pTvgg sfo{sf] yfngL ug]{. o;/L ul/Psf] ;Ldf leqaf6 

dfq pTvggstf{n] gbLhGo jf cGo kbfy{ pTvgg u/L n}hfg ;Sg] . 

-u_ gbLhGo kbfy{pTvgg ubf{sfof{noaf6 vl6Psf sd{rf/Lsf] k|ToIf lgb]{zgdf /]vfÍg ul/Psf] 

3f6 If]q leqsf] ;Ldfaf6 dfq xft] cf}hf/ / >dd"ns k|ljlwsf]dfq k|of]u u/L lgsfNg] ef/L 

oflGqs pks/0f k|of]u ug'{ l:js[tL lnP/ dfq k|of]u ug]{ . 

-3_ pTvgg ubf{ef/L oflGqs pks/0fsf] k|of]u ;DaGwdf IEE k|ltj]bgdf pNn]v ePsfsf] xsdf 

;f]xL adf]lhd / cGosf] xsdf k|flalws ;ldltaf6 If]q lgw{f/0f u/L ef/L oflGqs pks/0f 

nufpg] kg]{ cfjZostf cf}NofO{, :yfg / kl/df0f ;d]t pNn]v u/L k|ltj]bg k]z u/]df 

cg'udg ;ldltsf] lg0f{o adf]lhd ug]{ . 

-ª_ gbLhGo kbfy{pTvgg ug]{ ;do laxfg & ah]b]lv k|f/De u/L ;fFem ^ ah];Dd dfq sfod 

ug]{.  

-r_ pTvgg :yn ;Dd hfg]/ kms{g] dfu{ lgwf{/0f ufpFkflnsfn] :yfgLo ;xdltsf cfwf/df ug]{ . 

pTvggsf nflu ;jf/L ;fwg k|j]z ubf{sf avt o; sfo{ljlwsf] cg';"rL ! adf]lhsf] 9fFrfdf 

gbL k|a]z cfb]z lnP/ dfq pTvgg ug{ gbLdf k|j]z ug{ lbg] . pTvgg kl/df0f v'n]sf]gbL 

k|j]z cfb]zsf]k6s]k|lt cg';f/sf] b}lgs t]l/h tof/ u/L clen]v /fVg]. of] clen]vsf] lg/Gt/ 

cg'udg ug]{ . 

-5_ kl/df0f lgoGqsf nflu b}lgs k6s] pTvgg clen]v vftf cg';"rL @ adf]lhsf] 9fFrfdf 

pTvgg :yndf /fVg] . 

-h_ pTvgg ul/ ;s]kl5 5gf}6 u/L 5fl8Psf] sfd gnfUg] j:t' h'g :yfgaf6 lgsflnPsf] xf ;f]xL 

:yndf nuL 5f8\g' kg]{5 . pTvgg ubf{ tf]lsPsf] ulx/fO ;Dd dfq tx ldnfO{ vf8n gb]lvg] 

u/L pTvgg ug'{ kg]{5 . gbLsf] kfgLsf] axfj If]q kl/jt{g ug{kfOg] 5}g . 

-6_ pTvgg sfo{df vl6g] 7]s]bf/n] IEE/EIAsf ;t{sf cnfjf 7]Ssf ;t{/ cg'udg ;ldltn] a]nf 

a]nfdf lbOPsf] lgb]{zg kfng ug'{kg]{5 . 

-7_ pTvgg ubf{ kfgLsf ];tx eGbf !% ;]=dL= dfly 5f8\g' kg]{5 . pTvgg ;DaGwL  IEE/EIA 

sf  ;j} ;t{ kfngf  ug'{ kg]{5  . 

-8_ pTvgg :yndf 6\ofS6/, l6Kk/afx]s cGo ;fwg k|j]zdf /f]s nufpg]. 

-9_ pTvgg :yndf sfd ug]{ sfdbf/sf nflu c:yfoL zf}rfnosf] k|aGw u/L pTvgg :yndf 

dnd"q Tofu ug{ lgif]w ug]{ . 

-0f_ pTvggsf nflu klxrfg ePsf]3f6 glhs ;a}n] b]Vg]u/L pTvgg ul/g] kl/df0f, rf}lsNnf, 

pTvgg ljlw / u'gf;f] ;'Gg]clwsf/Lsf] gfd / ;Dks{g+= nufotsf hfgsf/Ld"ns ;"rgf 

af]8{tof/ u/L /fVg] . 
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&= gbLhGo kbfy{sf] cf];f/k;f/ ug]{ ljlw M gbLhGo kbfy{ cf];f/k;f/ ug]{ 9'jfgLstf{n] b]xfo adf]lhd 

ug'{kg]{5 . 

-s_ gbL k|j]z cfb]z lnO{ pTvgg ul/g] 3f6df k|j]z u/L pTvgg u/L gbLhGo kbfy{ nf]8 ePsf 

;jf/L ;fwgx?n] 9'jfgL cjlwe/ gbL k|j]z cfb]z / /fh:j lt/]sf] lg:;f ;fydf lnP/ dfq 

cf];f/ ;f/ ug'{kg]{5 . 

-v_ gbLhGo kbfy{9'jfgL u/L n}hfg] ;jf/L ;fwgn] k6s}lkR5] k6s] gbL k|j]z cfb]z / /fh:j 

lt/]sf] k|df0fdf ;a} ljj/0f :ki6;Fu eg{ nufO{ lng' kg]{5 . k6s] cfb]zdf plNnlvt ljj/0f - 

ldlt, ;do, ;jf/L g+, 9'jfgL u/L n}hfg]:yn, kl/df0f, kbfy{sf] k|sf/ cflb _ cg'udgsf qmddf 

km/s k/]df ;t{ pNn3g u/]sf] 7x/ ug]{ . 

-u_ gbLhGo kbfy{ pTvgg ePsf] :yfgaf6 cf];f/k;f/ ug]{ ;do laxfg &M)) ah]b]lv ;fFem ̂ M)) 

ah];Dd dfq sfodug]{ . 

-3_gbLhGo kbfy{9'jfgL ug{] ;jf/Ln] 9'jfgL cjlwe/ k|];/ xg{k|of]u ug{ lgif]w ug]{ . ;f]sf] 

cg'udgsf] k|aGw g]kfn k|x/L / ;z:q k|x/L ann]ug]{ . 

-ª_gbLhGo kbfy{ 9'jfgL ug]{ ;fwgn] pTvgg :ynaf6} 9fs]/ n}hfg' kg]{5 / $) ls=dL= k|lt 

306feGbf a9L ultdf xfFSg kfpg] 5}g . 

-r_pTvgg :yn tkm{;jf/L ;fwg k|j]z x'g] dfu{sf] Joj:yfkg / w'nf] p8\g glbg lgoldt kfgL 

5s{g] k|aGw pTvggstf{ / 9'jfgLstf{n] ldnfpg] . 

-5_ lghL k|of]usf nflu eG;f/ ;'ljwf lnO{ btf{ ePsf /ftf ]Kn]6 sf ;jf/L ;fwgn] gbLhGo kbfy{ 

ef8f jf 7]Ssfdf 9'jfgL ug{ kfpg] 5}gg\ . t/ lgdf{0f Joj;foLn] sDkgLsf] gfddf btf{ ePsf 

/ftf] Kn]6sf ;jf/L ;fwg k|of]u ug{ afwf kg{] 5}g . 

-h_ gbLhGo kbfy{ nf]8 u/L cf];f/k;f/ ug]{ qmddf nf]8 ;jf/L ;fwg uGtJodf gk'uGh]n ;8sdf 

kfls{Ë ug{lgif]w ug]{ . ;jf/L ;fwg lau|]sf]xsdf oyf;Dej l56f] 9'jfgLstf{n] csf]{ Joj:yf 

u/L x6fpg' kg]{. 

-6_ gbLhGo kbfy{sf] cf];f/k;f/ ug{ lgwf{/0f ul/Psf] dfly pNn]lvt ljlwsf] kl/kfngf ;DaGwdf 

ufpFkflnsfn] k|efjsf/L cg'udgsf] k|aGw ldnfpg] . 

-7_ hUuf ;DofpFbf clgjfo{;fFw ;Flwof/sf] /f]xj/df ;h{ldg tof/ u/L cg'dlt lbOg]5 . 

-8_ kfgLn] leh]sf] / kfgL r'lxg] 9'Ëf, lu6\6L, jfn'jf, df6f], jf]s]/ 9'jfgLsf ;fwg kSsL ;8sdf 

u'8fpg kfOg] 5}g\ . 

-9_ 9'jfgLsf ;fwgn] jxg ug{ kfpg] tf}n eGbf jl9 tf}n /fvL jf Go"g ljn sf6L 9'jfgLsf ;fwg 

;8sdf u'8fpg / g5f]kL v'Nnf ?kn] 9'jfgL ug{ kfO{g] 5}g\ . 

-0f_ cf];f/kf];f/ tyf 9'jfgL ;DjGwL cGo Joj:yf ;Demf}tf jdf]lhd x'g]5 . 

*= e08f/0f 3f6 u4L ;DjGwL Joj:yfM 

-s_ 9'Ëf, lu6\6L, jfn'jf, df6f], r6\6fg bxQ/, jxQ/ pTvgg\ / ;s+ng kZrft ufpFkflnsfn] 

pko'Qm e08f/0f tyf 3f6 u4Lsf] :yfg tf]Sg]5 . 

-v_ pkbkmf -s_ adf]lhd tf]lsPsf] :yn afx]s sf]xL s;}n] e08f/0f jf 3f6 u4L ug'{ x'Fb}g\ . 
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-u_ ufpFkflnsfn] jif{sf] # dlxgfdf Ps k6s 3f6 u4L :ynsf] lgl/If0f cg'udgsf] Joj:yf ug]{5 

/ ;DjlGwt Joj;flon] ;d]t # dlxgfdf ! k6s cfkm\gf] :6s kl/df0f ufpFkflnsfdf hfgsf/L 

u/fpg' kg]{5 . 

 

(= ;fwf/0f -lglh xsef]usf] hUufaf6_ lgdf{0fhGo ;fdfu|L pTkfbgtyf k|zf]wg Aoj;fo ;+rfng 
cg'dlt ;DjGwdf 

ufp+kflnsf leq ;+3Lo, k|b]lzs jf :yfgLo txjf6 ;+rfng x'g] ljleGg lsl;dsf ljsf; lgdf{0f 
sfo{ nflu lgdf{0fhGo ;fdu|L k]jn, /f]8f, lrK; / jfn'jf ;d]t cTofjZos j:t' leq kg]{ x'“bF 
pSt ;fdu|L pTvgg, ;+sng / k|zf]wg ;d]t ug{ dfly pNn]lvt vfgL ljsf; ;ldltn] cfof]hgf 
cjlwe/ /xg] ul/ ;fwf/0f lgdf{0fhGo ;fdfu|L pTkfbg Aoj;fo÷Joj;fo ;+rfng ug{ cg'dlt 
k|bfg ug{ tn pNn]lvt dfkb08 kfngf ug'{ kg]{5 . 

 

   dfkb08x?M 

-!_ vf]nf÷glb;+u hf]l8Psf] lghL xs ef]u tyf :jfldTjsf] hUufjf6 k]jn, /f]8f, lrK; / 
jfn'jf lgsfnL k|of]u tyf ljqmL ljt/0f rfxg] JolStn] b]xfo jdf]lhd sfuhft jf ljj/0f 
pNn]v u/L ufp+kflnsfsf] sfof{nodf lgj]bg k]z ug{' kg{]5 .  

-s_ cfkm\gf] xsef]usf] hUuf wgL k|df0fk"hf{sf] kmf]6f]slk . 

-v_ c?sf] xssf] hUuf eP ;DjGwLt hUufwlgsf] dGh'/L jf ;xdlt kq . 

-u_ rf/ lsNnf ;lwof/sf] ljj/0f / ;xdtL kq , 

-u_ lkmN8 gSzf, 6«]; gSzf, An' lk|G6 gSzf,  

-3_ gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk, 

-ª_ cfkm"n] ;+sng ug{ nfu]sf] kl/df0fsf] ljj/0f , 

-r_ pBf]u btf{ ;DjlGw ;Dk"0f{ sfuhftx?, gljs/0f / kl5Nnf] cf=j=sf] s/r'Stfsf] 
k|df0fkqsf k|ltlnlk . 

-5_   ;DjlGwt j8fsf] l;kmfl/;kq . 

-h_   cfof]hgf ;+rfng cg'dlt kqsf] k|ltlnlk -cfof]hgfsf] xsdf_ . 

-@_ pkbkmf -!_ jdf]lhdsf] lgj]bg k|fKt ePkl5 lgj]bsnfO{ ;fwf/0f lgdf{0f hGo kbfy{sf] 
pTvgg, ;+sng tyf ljqmL ljt/0f ug{ c:yfoL Ohfht lbg] jf glbg] eGg] ;DjGwdf 
hf+rj'em u/L cg'dlt k|bfg ug{ vfgL ljsf; ;ldltsf] lg0f{ofg';f/ k|d'v k|zf;lso 
clws[tåf/f O{hfht k|df0f–kq k|bfg ul/g]5. 

-#_ k|fljlws ;ldltsf] u7g :- glb hGo kbfy{ tyf lglh tyf ;fj{hflgs xsfef]usf hUufaf6 
lgdf{0f hGo kbfy{ pTvg, k|zf]wg tyf pBf]u ;+rfngsf nflu :ynut hfFra'em ug{ b]xfo 
jdf]lhdsf] k|flalws ;ldlt u7g ug]{ =  

-s_ k|flalws zfvf k|d'v     ;+of]hs  

-v_ of]hgf zfvf k|d'v     ;b:o  
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-u_ cldg        ;b:o 

-3_ jftfj/0f zfvf x]g{] sd{rf/L     ;b:o  

-ª_ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] tf]s]sf] sd{rf/L  ;b:o ;lrj 

pk/f]Qm ;ldltn] pTvgg\ x'g] j:t' tyf :yfkgf ug]{ pBf]usf] cjl:ytL, k|rlnt sfg'gn] tf]s]sf] 
dfkb08 pTvgg\ x'bf lg:sg] cg'dflgt kl/df0f ;d]t v'nfO{ k|ltj]bg lbg' kg]{5 .  

 

-$_ pTvgg, ;+sng / k|zf]wg sfo{ ubf{ kfngf ug{' kg{] M pTvgg\, ;+sng / k|zf]wg sfo{sf] 
nfuL c:yfoL cg'dlt kfpg] JolSt÷;+:yfn] kfngf ug{' kg{] zt{x? b]xfo jdf]lhd x'g] 5. 

-s_ pTvgg, ;+sng k|zf]wg pBf]u al:t, jg, vfg]kfgLsf] d'xfg, d'n;8s, k'n, ljBfno 
/ ;fj{hlgs ;+/rgfjf6 slDtdf %) ld6/sf] b'l/df x'g'kg]{5 / glhssf] glb÷vf]nfsf] 
;txaf6 @ dL eGbf a9Lsf] vfN8f] vGg kfO{g] 5}g . 

-v_ ;fwf/0f lgdf{0fd'vL ;fdfu|L ;+sng u/L ;f]sf] laqmL kl5 hf]lvd sd ug{] cGo pko'St 
pkfo cjnDjg ug{' kg{]5 .   

-u_ pBf]u ;+rfng ug{ cg'dlt k|fKt ePkl5 w/f}6L jfkt ? !,)),))).– -cIf]/?kL ? Ps 
nfv_ ufp+kflnsfsf] vftfdf hDdf ug'{kg]{ ;f] /sd a/fa/sf] dfGotf k|fKt afl0fHo 
a}sn] hf/L u/]sf] kkm{d]{G; af]+8 / pQm w/f}6L c:yfoL cg'dlt cjlw ;dfKt jf Joj;fo 
aGb ePsf] ldltn] hf]lvdsf] cj:yf cg';f/ slDtdf ^ dlxgf kl5 dfq lkmtf{ ug{' kg{]5 
. t/ tf]lsPsf] zt{ cg';f/ sfo{ ufpFkflnsfn] pn+3g u/]sf] 7x/]df lgodfg';f/ 
hl/jfgf /sd ;f]xL w/f}6L jf6 s6\6f u/L Jofj;fo jGb ug{ ;lsg] 5 .   

-3_ lglh hUufaf6 9'Ëf lu§L jfn'jf / df6f] nufotsf lgd{f0f ;fdfu|L pTvgg ub{f b}lgs 
!)) 3=ld= eGbf a9L pTvgg ug{] jf # dlxgf eGbf a9L ;do pTvgg x'g] sfo{ 
;+rfng ug{ sf] nflu ?= @%))). -kRrL; xhf/ ?k}of dfq_ jf ;f] a/fa/sf] kk{md{]G; 
af]G8 ePsf] w/f}6L g kf /fVg' kg{] . 

-ª_ pTvgg, ;+sng / k|zf]wg sfo{ k]z ePsf] hUufsf] ;fw l;df;+u hf]l8Psf] 
gbL÷vf]nfjf6 dfq ufp+kflnsfn] tf]s]sf] ;dol;df leq /xL pTvgg, ;+sng / k|zf]wg 
ug{ kfpg]5 . 

-r_ k]jn, /f]8f, lrK; / jfn'jfsf nufot ;fwf/0f lgdf{0fd'vL ;fdfu|Lsf] ahf/ d"No 
pTvgg\ :yn, ahf/ b'/L / pTvgg\ ;+sng nfut Pj+ cGo cg'dlt k|fKt JolSt jf 
kmd{sf] k|rlnt jhf/ b/ ;d]tnfO{ Wofg /flv ufpFsfo{kflnsfn] clwstd lalqm b//]6 
tf]Sg ;Sg]5 . o;/L tf]lsPsf] b/ /]6nfO{ ;DjGwLt cg'dlt k|fKt JolSt jf kmd{n] 
cjnDjg ug{' kg{]5 .  

-5_ bkmf * -@_ jdf]lhd cg'dlt k|fKt pBf]un] ;f] lgdf{0f hGo ;fdfu|L pTvgg Pj+ ;+sng 
ubf{ ufp+kflnsfn] tf]s] jdf]lhd ljqmL z'Ns ufp+kflnsfnfO{ a'emfpg' kg]{5 .  

-h_ ;fwf/0f lgdf{0fd'vL ;fdfu|L] laqmL ljt/0f ubf{ c:yfoL cg'dlt k|fKt JolStn]  klxnf] 
k|fyldstf alGbk'/ ufpFkflnsfjf;LnfO{ lbg' kg]{5 . 

-em_ pTvgg\ kZrft c:yfoL cg'dlt k|fKt kmd{ jf AolQmn] pTvgg\ Pj+ ;+sng kZrft 
5gf}6 u/L 5fl8Psf] sfd gnfUg] j:t' anf}6f, kf+uf] jf rf]s/ jf cGo jfO{ k|8S6sf] 
plrt Aoj:yfkg ug'{ kg]{5 . ;fy} ;f] jf6 lg:sLPsf] kmf]x/ kflgnfO{ cfj:os l6«6d]G6 
KnfG6 dfkm{t ;kmf u/] kZrft dfq :yflgo gbL, vf]nfdf v;fNg] Joj:yf ug{' kg{]5 .  
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-`_ ;8s ljefu / ;DjlGwt lgsfon] tf]s]sf] ;8s ;Ldf / dfkb08 leqsf] If]qdf 9'+uf, 
jfn'jf / df6f] pTvgg\ / ;+sng ug{ jf ;~ro ug{ kfOg] 5}g . 

-6_ pTvgg\ tyf ;+sng :ynjf6 dfgj :jf:Yodf k|lts'n k|efj kg{] u/L s'g} klg sfo{ 
ug{ u/fpg kfOg] 5}g .  

-7_ ;+sng / pTvgg\ ul/Psf] ;fdfGo lgdf{0fd'vL 9'Ëf, jfn'jf, tyf df6f] h:tf kbfy{ 
:yfgLo txaf6 O{hfht k|qdf plNnlvt kl/df0f eGbf a9\g] u/L ;+ro ug{ kfOg] 5}g 
.   

-8_ pTvgg Pj+ ;+sng cg'dtL dfu ug{] sDkgL jf kmd{n] Joj;fo ;~rfngsf qmddf 
jftfj/0fdf k/]sf] jf kg{ ;Sg] k|lts"n jftfj/0fLo c;/sf] lg/fs/0f ug]{ lhDd]jf/L 
;DalGwt JolSt, sDkgL jf kmd{sf] x'g]5 . 

-9_ k|zf]wg ubf{ pTkGg ePsf kmf]xf]/ hGo kbfy{ (By Products) nfO{ lgodg';f/ 
k|zf]wg / ;'l¢s/0f ul/ dfq vf]nf jf glbdf ld;fpg kfpg]5 . 

-0f_ of] sfo{ljlw k|b]z jf ;+3sf] sf'gg;+u jflemPdf ;f]lx cg';f/ x'g]5 .  

t_ lgif]lwt sfo{x? 9'Ëf, lu6\6L, jfn'jf pTvgg, ;+sng, qml;Ë / ljlqm ljt/0f tyf qm;/ 
pBf]u :yfkgf / ;~rfngnfo{ Jojl:yt ug]{ sfo{ljlw @)&% sf] bkmf !$ n] Joj:yf 
u/] adf]lhd sfo{x? lgif]lw ul/Psf] 5 . 

 

!)= vfgL ljsf; ;ldltsf] u7g M 

-!_ ;fwf/0f lgdf{0fhGo ;fdfu|Lx? 9'+uf, lul§, df6f] ,jfn'jf pTvgg, ;+sng, k|zf]wg Pj+ ljqmL 
ljt/0f sfo{sf] cg'dlt k|bfg ug{ b]xfo jdf]lhdsf] ufpFkflnsf vfgL ljsf; ;ldlt u7g 
ug]{ .  

-s_ ufp+kflnsf k|d'v        ;+of]hs 

-v_ sfo{kflnsfsf] Ps hgf dlxnf ;b:o ;lxt @hgf  ;b:o 

-u_ ufpFkflnsfsf] cldg      ;b:o 

-3_ k|fljlws zfvf k|d'v      ;b:o 

-ª_ of]hgf cg'udg tyf k|zf;g zfvf k|d'v   ;b:o 

-r_ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] tf]s]sf] sd{rf/L   ;b:o ;lrj 

 

-@_ pkbkmf -!_ jdf]lhd ul7t vfgL ljsf; ;ldlt ;dIf k|fKt ePsf] lgj]bg pk/ ;ldltn] 
cfj:ostfg';f/bkmf ( -#_ jdf]lhdsf] k|flalws ;ldlt,;DjGwLt hUufsf] ;lwof/ / lgj]bs 
;d]tnfO{ ;dfj]z u/L cfjZos hf“rj'em u/L :ynut lgl/If0f ug{ ;Sg]5 .   

-#_ bkmf ( sf] pkbkmf -#_ jdf]lhd sf] ;ldltn] :ynut cWoog lgl/If0f ubf{ pTvgg Pj+ 
;+sng ug{ k|:tfljt :ynjf6 /f]8f, 9'+uf, df6f,] jfn'jf lgsfNbf ;lwof/x?nfO{ xfgL gf]S;fgL 
kg]{ gkg]{, ;fj{hlgs hUuf, jg h+un, kfgL d'xfg, ;8s, kf6L kf}jf, dGbL/,  ejg, cfbL 
tyf cGo ;fj{hlgs jf JolStut ;+/rgfdf tNsfn, cNksfn / bL3{sfn c;/ kg]{ xf] 
xf]Og osLg ug{] tyf ;+sng ug{ ;lsg] j:t'sf] kl/0ffd ;d]t olsg ug{' kg{]5 .  
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-$_ pkbkmf -@_,-#_ jdf]lhd lgj]bssf] dfu jdf]lhd ;fwf/0f lgdf{0f hGo kbfy{x? 9'+uf, lul§, 
df6f] jfn'jf pTvgg\, ;+sng Pj+ ljqmL ljt/0f ug{ dgfl;j b]v]df ;f]xL s'/fsf] l;kmfl/; 
ufpFsfo{kflnsfnfO{ ug{]5 . 

 

!!= k|f/lDes jftfj/0fLo kl/If0f (IEE);DaGwL Joj:yf : 
-!_ sfof{non] gbL hGo kbfy{ -lglh xsef]usf] hUuf afx]s_ af6 cfo cfh{g sf] nflu 7]Ssf 

jGbf]j:t ubf{]{ ;+l3o / k|b]z sfg'g cg';f/ tf]lsPsf] lgsfoaf6 EIA/IEE  u/fpg' kg]{5 .  
-@_ lghL tyf ;fj{hlgs ;:yfsf] gfddf÷:jfldTjdf /x]sf] hUuf hldgaf6 9'Ëf, lu6L, afn'jf 

tyf df6f] nufPtsf k|fs[lts ;|f]tx? pTvgg\ u/L ljqmL ug{b}lgs #)) 3g ld6/ eGbf 

a9L pTvgg\ ug]{ cg'dlt kfpF egL lgj]bg cfPdf lgj]bsn] tf]lsPsf] lgsfoaf6 k|f/lDes 

jftfj/0fLo k/LIf0f IEE u/fpg' kg]{5 .  

 

!@= cg'udg ;DaGwL Joj:yf M 

-!_ IEE/EIA  k|ltj]bgsf ;t{x?sf] kl/kfngf, pTvgg kl/df0fsf] lgoGq0f, /fh:j r'xfj6 tyf 

rf]/L lgoGq0f, nufotsf sfo{x?sf] cg'udg  ug{ b]xfo  adf]lhsf] cg'udg  ;ldlt  /xg]5. 

 -s_ ufpFkflnsf k|d'v      cWoIf 

 -v_ ufpFkflnsf pk k|d'v      ;b:o 

 -u_ k|d'v k|zf;sLo clws[t     ;b:o 

 -3_ ;DalGwt j8fsf] j8f cWoIf     ;b:o 

 -ª_ sfo{kflnsf ;b:ox? dWo] Ps hgf dlxnf ;lxt @ hgf  ;b:o 

 -r_ :yfgLo If]q x]g{]g]kfn k|x/L k|d'v    ;b:o 

 -5_ :yfgLo If]q x]g{];z:q k|x/L k|d'v    ;b:o 

 -h_ :yfgLo jg zfvf k|d'v     ;b:o 

 -em_ k|ltlglw k|fljlws zfvf=             ;b:o  

 -`_ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] tf]s]sf] clws[t    ;b:o ;lrj 

 

-@_ lhNnf ;dGjo ;ldlt k|d'v /x]sf] g]kfn ;/sf/åf/f ul7t lhNNff cg'udg tyf ;dGjo 

;ldltn] gbLhGo kbfy{ Joj:yfkg ;DaGwdf h'g;'s} a]nf cg'udg u/L ;'emfj k|bfg ug{ 

;Sg]5 . 

-#_ glhssf] :yfgLo  j8f  sfof{noåf/f  cg'udg, pTvgg  tyf cf];f/ kf];f/sf ;t{x?sf] 

kl/kfngf, pTvgg kl/df0fsf] lgoGq0f, /fh:j r'xfj6 tyf rf]/L lgoGq0f, nufotsf 

sfo{x?sf] glhssf] j8f sfof{non] cg'udg ug{ ;Sg]5 . 

-$_ cg'udgsf] sfo{;"rL M dfly plNnlvt cg'udg ;+oGqn] gbLhGo kbfy{sf] pTvgg tyf 

cf];f/ k;f/sf nflu o; sfo{ljlwdf ul/Psf] ;a} Joj:yfsf] kl/kfngf eP gePsf], lgif]lwt 

If]qdf rf]/L pTvgg lgoGq0f, cGo ;/sf/L ;fj{hlgs hUufdf x'g]rf]/L pTvgg lgoGq0f, 

gbLhGo kbfy{sf]/fh:j rf]/L u/L x'g ;Sg] cf];f/k;f/, cg'dlt a]u/ ef/L oflGqs cf}hf/sf] 
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k|of]u u/L ul/g] pTvgg nufPtsf ljifodf cg'udg u/L ;t{ pNnª\3g ug]{ pk/ sf/afxL 

ug{ l;kmfl/z ug{ ;Sg]5 . 

-%_ cg'udgsf qmddf ;t{ pNnª\3g u/]sf]jf /fh:j rf]/L u/L pTvgg tyf cf];f/k;f/ u/]sf] 

kfOPdf To:tf pTvggstf{ jf 9'jfgLstf{nfO{ cg'udg ;ldltsf] l;kmfl/;df bkmf @* 

cg';f/ b08 hl/jfgf x'g]5. 

!#= qm;/ pBf]u ;+rfng ;DaGwdf :- k|b]z ;/sf/sf] 9'Ëf,lu§L, jfn'jf, pTvgg, ;+sng, qml;+u / 
ljqmL ljt/0f tyf qm;/ pBf]u :yfkgf / ;+rfngnfO{ Jojl:yt ug]{ sfol{awL, @)&% sf] bkmf # 
/ bkmf !! jdf]lhd x'g]5  . 

 

!$=Joj;fo ;+rfng b:t'/ ;DaGwdf :-pBf]u ;+rfngsf nflu b]xfo jdf]lhdsf] z'Ns ufp+kflnsfnfO 
a'emfO{ dfkb08 k'u]sf k|zf]wg pBf]u -qm;/ / lkm/lkm/]_ nfO{ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] pBf]u 
;+rfng ug{ c:yfoL cg'dlt lbg 

qm;/ pBf]u : ¿ ! nfv 

lkm/lkm/] :  ¿ %) xhf/ 

5 dlxgf ;Dd lglh hUufaf6 9'Ëf, lu§L, jfn'jf h:tf kbfy{ pTvgg ub{f cg'dlt b:t'/ -?. 
!),)))  

Ps jif{ ;Dd ;+rfng ug{sf] nflu - ?. @),))) 
-;fy} ufpF;efn] tf]s]sf] b//]6df :yfgLo pTkfbg tyf laqmL z'Ns ;d]t nfUg] 5 ._ 

k|To]s aif{ pBf]usf] gljs/0f u/]/ dfq ;+rfng ug{' kg]{5 gljs/0fsf nflu cg'dlt lnbfsf] 
b:t'/ cg';f/g} nfUg] 5 . 

 

!%= cg'dlt k|bfg ug{] M -!_glbhGo  tyf cGo lgdf{0f hGo kbfy{sf] pTvgg\ ;+sng tyf k|zf]wgsf 
nflu lkm/lkm/] / qm;/hf:tf pBf]u ;+rfngsf] nflu tf]lssPsf] lgsfoaf6 k|f/lDes jftfj/l0fo 
k/LIf0f IEE :jLs[t kZrft ufp+sfo{kflnsfn] cg'dlt k|bfg ug{ lg0f{o ug{ ;Sg]5  

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePklg 7'nf lgdf{0f cfof]hgf ;+rfng ug{ sfof{non] 
lglZrt :yfg tf]sL 9'Ëf, lu6\6L, qm;/ ug{ tyf k|zf]wg ug{ l;kmfl/; u/]df jf e'sDk kZrftsf] 
k'g lgdf{0fsf nflu cfj/zos kg]{ 9'Ëf, lu§Lsf] cefj ePsf] cj:yfdf bkmf !) adf]lhd u7g 
ePsf] ;ldltsf] l;kmfl/;df sfof{kflnsfn] ;dofjwL tf]sL qm;/ nufot k|zf]wg pBf]u 
;+rfng ug{ :jLs[t lbg ;Sg]5 . 

 

t/ ^ dlxgf ;Ddsf] nflu gLlh hUufaf6 9'Ëf, lu6\6L, afn'jf, df6f] pTvgg u/L Ps 7fp af6 
csf]{ 7fpdf cf];f/ kf];f/ ubf{ k|fljlws ;ldltsf] l;kmfl/;df tf]lsPsf] b:t'/ lnO{ k|d'v 
k|zf;sLo clws[tn] c:yfoL cg'dlt lbg ;Sg]5 . 
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!^= pTvgg\, ;+sng / laqmL ljt/0f sfo{ ubf{ kfngf ug{' kg{] zt{x? M pTvgg\, ;+sng / laqmL 
ljt/0f sfo{sf] nfuL c:yfoL cg'dlt kfpg] JolStn] kfngf ug{' kg{] zt{x? bkmf (jdf]lhd x'g] 5 
.  

!&= pTvgg\ kl/df0f lgoGq0f ljlw M pTvgg\ ug{ lgwf{l/0f ul/Psf] :yndf :jLs[t kl/df0f eGbf a9L 
pTvgg\ x'g glbg b]xfo adf]lhdsf pkfox? cjnDjg ug'{ kg]{ 5 . 

-s_ ;+sng tyf pTvgg\ cfb]z lbg' k"j{ k|fljlwsaf6 ul/Psf] gfk hfr tyf /]vfs+gsf cfwf/df 
pTvgg\ nfO{g lbg] . 

-v_ o; adf]lhd pTvgg\ e} lgsf;L ePsf] :yndf /fhZj zfvfn] lgoldt cg'udg ug'{ kg]{5 . 

-u_ b}lgs pTvgg\ ul/Psf] vfgLhGo kbfy{sf] ;d]t tf]lsP jdf]lhd 9frfdf b}lgs pTvgg\ clen]v 
/fVg' kg{] 5 .   

-3_ b}lgs ljqmL lgsf;L t]l/h tof/ u/L ufpFkflnsfdf k7fpg] / ufpFkflnsfn] ;f] sf] clen]v 
/fVg'kg]{ 5 . 

-ª_ k|fljlws gf“k hf“r k|ltj]bg jf b}lgs x'g] ljls|sf] kl/df0fsf] cfwf/df vfgL ljsf; ;ldltn] 
lglZrt ;do cljlw tf]ls cg'dlt lbg]5 . 

 -r_ o; adf]lhd pTvgg eO lgsf;L ePsf] :yndf sDtLdf dlxgfsf] ! k6s ufpFkflnsfn] 

cg'udg ug]{. 

!*=  gbLhGo tyf cGo kbfy{sf] lgsf;L d"No lgwf{/0f ;DaGwLJoj:yf M 

gbLhGo kbfy{tyf cGo kbfy{sf]lgsf;L d"No k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]5] b//]6 adf]lhd x'g]5. 

 

!(= cgflws[t ?kdf pTvgg\ tyf ;+sng ug{ gkfO{g] Mcgflws[t ?kdf gbL, gfnf, vf]N;f vf]N;Ljf6 
/f]8f 9'+uf, jfn'jf Pj+ df6f] pTvgg\ ,;+sng ug{ kfOg] 5}g . s;}n] cglws[t ?kjf6 pNn]lvt 
lgdf{0f hGo ;dfu|L pTvgg\ Pj+ ;+sng u/]sf alGbk'/ ufpFkflnsfn] ;f] ;fdfu|L  hkmt jf 
lgodfg';f/ hl/jfgf ug{ ;Sg] 5 . 

 

@)= cg'dlt kq /2 x'g] Joj:yf M -!_ c:yfO{ cg'dlt b]xfosf]cj:yfdf /2 jf vf/]h x'g]5 . 

-s_ cg'dlt kq k|fKt JoStLn] cg'dlt kq kl/Tofu ug{ lgj]bg lbPdf .  

-v_ ;fj{hflgs lxt jf /fli6«o ;'/Iff jf jftfj/0fdf k|lts'n c;/ kg{ ;Sg] sfo{ u/]df .  

-u_ lgodfg';f/ tf]lsPsf] /f]oN6L, z'Ns , b:t'/ cfbL ;dodf gj'emfPdf .  

-3_ o; sfo{ljlw jdf]lhd tf]lsPsf] zt{x? kfngf gu/]df .  

-ª_ tf]lsP jdf]lhdsf] k]z ug{' kg{] ljj/0f, k|ltj]bg, ;'rgf cfbL alGbk'/ ufp+kflnsfdf k]z 
gu/]df .  

-r_  s;}sf] ph'/L k/L 5fgljg ubf{ cg'dlt k|fKt JolStn] clgoldt Pj+ sfg'g ljkl/t sfo{ 
u/]s]f 7x/]df tTsfn pTvgg Pj+ ljqmL ljt/0f sfo{ tSsfn jGb ug{ cfb]z c:yfO{ cg'dlt 
vf/]h jf /2 ug{ ;Sg]5 .  
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-@_ pkbkmf ! jdf]lhd c:yfO{ cg'dlt vf/]h ubf{ ;DjGwLt JolStnfO{ ;kmfO{ k]z ug{] df}sfjf6 
jl~rt ul/g] 5}g .  

@!= gbLhGo kbfy{af6 x'g] cfGtl/s cfo ;+sngsf] nflu 7]Ssf aGbf]j:t ug{ ;Sg] M 

-!_ o; sfo{ljlwsf] cwLgdf /xL alGbk'/ ufpFkflnsfsf] ufpF sfo{kflnsfn]] lg0f{o u/] cg';f/sf] 

s/sf] b/, ;]jfz'Ns, b:t"/ tyf cGo cfGtl/s cfo c;"n ug{ alGbk'/ ufpFkflnsfn] Ps cfly{s 

jif{sf] nflu 7]Ssf aGbf]j:t ug{ ;Sg]5 .  

-@_ b'O{ jf b'O{ eGbf a9L ufpFkflnsfsf] ;d"xn] cfk;L ;xdltåf/f ;+o'Qm ?kdfpkbkmf-!_ adf]lhd 

7]Ssf aGbf]a:t ug{ ;Sg]5g\ .  

-#_ alGbk'/ ufpFkflnsfn] ;fdfGotof cfly{s jif{ z'? x'g' cufl8 g} 7]Ssf aGbf]j:t u/L 7]Ssf 

;Demf}tf sfo{ ;DkGg ul/;Sg' kg]{5 . o;/L 7]Ssf jGbf]j:t ubf{ o; sfo{ljlwdf cGoq h'g;'s} 

s'/f n]lvPsf] ePtf klg kmd{ tyf JolQmsf] ;"rLs[t u/fO{ /xg cfjZos kg]{ 5}g .  

-$_ pkbkmf -!_ adf]lhd 7]Ssf aGbf]j:t ubf{ b]xfosf] sfo{ljlw ckgfpg' kg]{5 . 

-s_ cfufdL cfly{s jif{sf] nflu k|To]s cfGtl/s cfo >f]tsf] pknAwtf, ;Defljt kl/rfng, 

;f] >f]t kl/rfngsf] Joj:yfkg tyf nfut / rfn' jif{sf] 7]Ssf cÍ ;d]t ljrf/ u/L 

cfGtl/s cfosf] k|If]k0f u/L Go"gtd 7]s cÍ / c;'nL sfo{tflnsf ;d]t ePsf] sfof{Gjog 

sfo{ of]hgf tof/ ug'{ kg]{5 .  

-v_ v08 -s_ adf]lhd c;"nL sfo{tflnsf / sfof{Gjog sfo{of]hgf tof/ eO{;s]kl5 7]Ssf 

aGbf]a:t ug{sf] nflu kl/ifb\n] lgwf{/0f u/]sf] b//]6, 7]Ssfsf ;fdfGo tyf ljz]if zt{x? / 

;"rgfdf pNn]v ul/g] s'/fx? tyf cGo cfjZos ljj/0fx? ;d]t ;dfj]z ePsf] 7]Ssf 

;DaGwL sfuhft tof/ ug'{ kg]{5 .  

-u_ v08 -s_ adf]lhdsf] sfof{Gjog sfo{ of]hgfsf] cfwf/df s'g} cfGtl/s cfo Psnfv 

krf;xhf/ ?k}ofF eGbf sd p7\g] ePdf ;f]em} / Psnfv krf;xhf/ ?k}ofF eGbf a9L p7\g] 

ePdf af]nkq cfXjfg u/L ;Demf}tf ug'{ kg]{5 .  

-3_ v08 -u_ adf]lhd af]nkq cfXjfg ubf{ bznfv ?k}ofF;Dd eP /fli6«o:t/sf] klqsfdf 

sDtLdf kGw| lbgsf] Dofb lbO{ रbznfv ?k}ofF eGbf a9L ePdf sDtLdf tL; lbgsf] Dofb 

lbO/fli6«o:t/sf] b}lgs klqsfdf;"rgf k|sfzg ug'{ kg]{5 / To:tf];\"rgf alGbk'/ ufpFkflnsf 

ufpF+sfo{kflnsfsf] sfo{fno, j8f sfo{fnox? nufot ;fj{hflgs 7fFpdf  ;j}n] b]Vg] u/L 

;\"rgf 6fF; u/L ;f]sf] d'r'Nsf  jf 6fF;]sf] hfgsf/L k|fKt ug'{ kg]{5 . 

-ª_ v08 -3_ adf]lhdsf] ;"rgfdf b]xfosf s'/fx? V'fnfpg' kg]{5 M–  

-!_ufpFsfo{kflnsfn] tf]s]sf] Go'gtd /sd,   

-@_ 7]Ssfsf d'Vo d'Vo zt{x?,  

-#_ >f]tut / :yfgut ljj/0f / p7fpg' kg]{ cfGtl/s cfosf] ;Defljt kl/df0f,  

-$_ 7]Ssf ;Demf}tf adf]lhdsf] /sd Psd'i6 a'emfFpbf 5'6 lbO{g] eP ;f] s'/f, 

-%_ af]nkq kmf/d k|fKt x'g] :yfgalGbk'/ ufpFkflnsf ufpFsfo{kflnsfsf] sfo{noaf6dfq 

kmf/fd k|fKt ug{ ;lsg]]5 .  

-^_ af]nkq k7fpg' kg]{ tl/sf,  
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-&_ af]nkq k7fpg' kg]{ sfof{no jf clwsf/Lsf]gfd  

-*_ af]nkq afkt nfUg] d"No,  

-(_ af]nkq bflvnf x'g'kg]{ clGtd ldlt / ;do, tyf af]nkq vf]lng] ;do, ldlt / :yfg,  

-!)_ af]nkq pk/ lg0f{o x'g] ldlt,  

-!!_ hdfgt afkt /fVg' kg]{ /sd jf j}+ÍUof/]G6Lsf] lsl;d / dfGo cjlw,  

-!@_ cGo cfjZos s'/fx? . _ 

-r_ v08 -ª_ sf] pkv08 -*_ adf]lhd af]nkq kmf/dsf]] b:t'/ sfod ubf{ tn pNn]v eP 

adf]lhdsf] d"No sfod ug'{ kg]{5 .  

-!_ af]nkq ;DjGwL sfuhft vl/b ug{ rfxg] OR5's JolQm, kmd{, ;+:yf jf sDkgLn] 

clwsf/ k|fKt clwsf/L jf lghn] tf]s]sf] sd{rf/Lsf] b:tvt / sfof{nosf] 5fk nfu]sf] 

af]nkq ;DjGwL sfuhft alGbk'/ ufpFkflnsf jf ufpFkflnsfn] tf]s]sf] b'O{ jf b'O{ eGbf 

a9L cGo lgsfoaf6 b]xfo adf]lhdsf] b:t'/ lt/L lng' kg]{5 M–  

-s_ bznfv;Ddsf] nflu–     Psxhf/ ?k}ofFFF  

-v_ bznfv eGbf dfly ;f7Lnfv ?k}ofF;Ddsf] nflu–  tLg xhf/ ?k}ofFFF  

-u_ ;f7Lnfv eGbf dfly 5 s/f]8 ?k}ofF;Ddsf] nflu– kfFrxhf/ ?k}ofF  

-3_ 5s/f]8 eGbf dfly bzs/f]8 ?k}ofF;Ddsf nflu – ;ft xhf/ ?k}ofF  

-ª_ bzs/f]8 ?k}ofF eGbf dfly kRrL;s/f]8 ?k}ofF;Ddsf]– bzxhf/ ?k}ofF  

-r_ kRrL;s/f]8 ?k}ofF eGbf dfly hlt;'s} /sdsf] nflu –  kG„xhf/ ?k}ofF  

-@_ s'g} JolQm, kmd{, sDkgL jf ;+:yfn] pkv08 -r_ adf]lhdsf] b:t'/ / nfUg] x'nfs jf 

s'/Lo/ dx;'n lt/L af]nkq;DjGwL sfuhft jf k|:tfj cfJxfg ;DaGwL sfuhft k7fO 

lbg lnlvt cg'/f]w u/]df ;DalGwt :yfgLo lgsfon] To:tf] JolQm, kmd{, sDkgL jf 

;+:yfnfO{ x'nfs jf s'l/o/ dfkm{t af]nkq ;DaGwL sfuhft k7fO{ lbg' kg]{]5 . t/ To;/L 

k7fpFbf To:tf] JolQm, kmd{, sDkgL jf ;+:yfn] af]nkq;DjGwL sfuhft ;dodf g}} k|fKt 

ug{ g;s]df ;f]sf nflu alGbk'/ ufpFkflnsf hjfkmb]xL x'g]5}g .  

-5_ pkbkmf $  adf]lhd  k|sfzg ;"rgfsf] Dofb leq kg{ cfPsf af]nkqx?sf] btf{, vf]Ng] 

sfo{ljlw, ljb]zL af]nkqbftfn] af]nkq lb+bf v'nfpg' kg]{ s'/f, :yfgLo Ph]G6 ePsf ljb]zL 

af]nkqbftfsf] ;DaGwdf x'g] sf/afxL, af]nkqbftfsf] Ph]G6n] k]z ug'{kg]{ ljj/0f tyf cGo 

sfo{ljlwdf pNn]v eP adf]lhd x'g]5 .  

-h_pkbkmf $ sf] v08 -3_ adf]lhd k|yd k6s af]nkq cfJxfg ubf{ af]nkq kg{ gcfPdf jf 

/Lt k"j{ssf] Pp6f klg af]nkq k|fKt gePdf jf saf]n cÍ cg'dflgt 7]Ssf cÍ eGbf sd 

ePdf klxnfsf] Dofb eGbf sDtLdf cfwf Dofb lbO{ k'gM ;"rgf k|sfzg u/L af]nkq cfXjfg 

ug'{ kg]{5 . t/ j9fj9 ubf{ klg alGbk'/ ufpFkflnsfn] tf]s] adf]lhdsf] Go"gtd cÍ klg 

sjf]n cÍ x'g gcfPdf :yfgLo :t/sf] ;DalGwt /fhZj k/fdz{ ;ldltsf] l;kmfl/;df 

cfjZos k|s[of ckgfO{ cfGtl/s cfosf] Joj:yf ug{ ;lsg]5 .  

-em_ dfly h'g ;'s} s'/f n]lvPsf] ePklg s'g} 7]Ssfsf] /sd a9L e} k|yd k6s ;"rgf k|sfzg 

ub{f jf]nkq/ b/efp kq bflvnf ufpF]dfbf]>f] k6s ;"rgf ub{f klg jf]nkq bflvnf gx'g] 

ko{fKt cfwf/ ePdf jf v08 -h_ adf]lhd ;"rgf k|sfzg ub{f klg jf]nkq gk/]df jf 
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;efn] tf]s]sf] Go"gtd  /sd a9L eO{ /fhZj ;+sng x'g] gb]lvPdf /fhZj k/fdz{ ;ldltsf] 

l;kmfl/zdf sfo{kflnsfn] 7]s /sd 36fO{ ;efaf6 cg'df]lbt u/fpg' kg{] 5 .   

-%_ pkbkmf  -$_ sf] v08 -ª_  adf]lhd k|sflzt ;"rgf adf]lhd af]nkq lbg] jf a9fa9 8fFs 

af]Ng] JolQmn] g]kfnL gful/s eP cfkm"n] sa"n u/]s]f cÍsf] kfFr k|ltzt / u}/ g]kfnL gful/s 

eP, cfkm"n] sa"n u/]sf] cÍsf] bz k|ltzt /sd To:tf] ;"rgf k|sfzg ug]{ alGbk'/ 

ufpFkflnsfsf] gfddf pQm ;"rgfdf tf]lsPsf] a}+Ídf hdfgt jfkt /sd hDdf u/]sf] ;Ssn 

ef}r/ ;+nUg /fvL jf g]kfn /fi6« a}+Íaf6 dfGotf k|fKt a}Ín] hf/L u/]sf] ;"rgfdf krxQ/ lbg 

Dofb ePsf] lj8j08sf] ;Ssn k|lt ;+nUg /fVg' kg]{5 . t/ j9fj9 ubf{ klg alGbk'/ 

ufpFkflnsfn] tf]s] adf]lhdsf] Go"gtd cÍ klg sjf]n cÍ x'g gcfPdf :yfgLo :t/sf] 

;DalGwt /fhZj k/fdz{ ;ldltsf] l;kmfl/;df cfjZos k|s[of ckgfO{ cfGtl/s cfosf] 

Joj:yf ug{ ;lsg]5 .  

-^_ o; lgodfjnL adf]lhd hkmt x'g] cj:yfdf afx]s pklgod -%_ adf]lhd /flvPsf] hdfgt 

jfktsf] /sd ;f] hdfgt /fVg] JolQm jf ;+:yfn] lbPsf] af]nkq jf af]n]sf] 8fFs c:jLs[t 

ePsf] ldltn] tL; lbgleq lghnfO{ lkmtf{ ug'{ kg]{5 . t/ s'g} 7]Ssfsf] rnfg k"hL{ glnP;Dd 

jf k§f gp7fP;Dd ;f] 7]Ssf sa'n ug]{ dWo]] ;f] 7]Ssf qmd cg';f/ lbg l;kmfl/; ul/Psf 

hdfgtjfnfx?sf] hdfgt :yfgLo lgsfon] lkmtf{ :ylut /fVg afwf kg]{ 5}g .  

-&_ pklgod -$_ cGtu{t k|sflzt ;"rgfdf a9fa9sf] nflu tf]lslbPsf] ;do jf ldlt eGbf kl5 

jf To:tf] ;"rgfdf a9fa9sf] nflu tf]lslbPsf] :Yffgdf afx]s cGo s'g} :yfgdf jf x'nfs, 

kmf]g jf cfsfzjf0fLåf/f af]n]sf] s'g} klg 8fFs pk/ s'g} sf/afxL ul/g] 5}g .  

@@= 7]Ssf :jLs[t ug]{ M -!_ lgod @!sf]pkbkmf -$_ cGt/utk|sflzt ;"rgf adf]lhd bflvnf ePsf] 

s'g} jf ;a} af]nkq jf af]n]sf] s'g} jf ;a} 8fFs :yfgLo lgsfon] s'g} sf/0f b]vfO{ jf gb]vfO{ 

:jLs[t jf c:JfLs[t ug{ ;Sg]5 .  

-@_ l/tk"j{ssf] af]nkq k|fKt eP kl5 ;a}eGbf a9L saf]n ug]{sf] af]nkq :jLs[t ug'{ kg]{5 .  

-#_ o; adf]lhdsf] af]nkq jf ;fj{hlgs a9fa9sf] 8fFs:jLs[tk|d'v k|zf;sLo clws[taf6  ug'{ 

kg]{5.  

@#=k§f lbg] / sa'lnot u/fpg] M 

-!_ o; sfo{ljlw adf]lhd cfGtl/scfo p7fpg] af]nkq jf 8fFs :jLs[t e};s]kl5 7]Ssf aGbf]a:t 

ug]{ alGbk'/ ufpFkflnsfn] ;ft lbgleq ;f] s'/fsf] ;"rgf af]nkq jf 8fFsjfnfnfO{ lbg'kg]{5 . 

_ 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;"rgf hf/L ubf{ af6fsf Dofb afx]s ;ft lbgsf] Dofb lbO{ ;f] Dofbleq 

cfˆgf] sa"n adf]lhd sa'lnot ug{ gcfPdf To; kl5sf] af]nkq jf 8fFsjfnfnfO{ 7]Ssf lbOg] 

s'/f :ki6 vf]nL ;""rgf tfd]n ug'{ u/fpg' kg]{5 . o:tf] ;"rgf hf/L ubf{ ;"rgf kfpg'kg]{ JolQm 

ge]l6Pdf jf ;"rgf a'emL glnPdfj8fWoIf jf j8f  ;b:o Ps hgf ;d]t :yfgLo JolQmx? 

rf/ hgfnfO{ ;fIfL /fvL ;"rgf kfpg' kg]{ JolQmsf] 3/ b}nf]df 6fF; u/]df klg ;f] ;"rgf k|fKt 

ePsf] dflgg]5 . t/ o:tf] ;"rgf s'g} :yfgLo kqklqsfdf k|sfzg u/]df klg ;DalGwt JolQmn] 

;"Rfgf k|fKt u/]sf] dflgg]5 .  

-#_ pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd hf/L ePsf] ;"rgfs]f Dofbdf ;f] JolQm xflh/ eO{ sa'lnot ug{ 

d~h"/ u/] 7]Ssf aGbf]a:t ug]{ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] lghaf6 t'?Gt sa'lnot u/fO{ 

lghnfO{ k§f jf rng k"hL{ lbg' kg]{5 . To:tf] JolQm xflh/ gePdf jf cfˆgf] sa'n adf]lhd 

sa'lnot ug{ d~h"/ ufpF]df lgh kl5sf] bf];|f], t];|f] qmd cg';f/ c? af]nkq jf 8fFsjfnfnfO{ 

k|fyldstf lbO{ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] ;"rgf hf/L u/L 7]Ssf aGbf]a:Tf ug'{ kg]{5 . o;/L 
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7]Ssf jGbf]j:t ubf{ To:tf] /sd :yfgLo lgsfon] cg'dfg u/]sf] cÍ eGbf sd x'g] /x]5 eg] 

o; lgodfjnLsf] k|s[of k'¥ofO{ k'gM af]nkq cfJxfg ug'{kg]{5 .  

-$_ alGbk'/ ufpFkflnsfn] ;+o'Qm ?kdf cfJxfg u/]sf] af]nkq jf a9fa9sf] 8fFs :jLs[t ug]{ / 

7]Ssf aGbf]a:Tf ug]{ clVtof/jfnfn] af]nkq vf]lnPsf] jf 8fFs af]nfOPsf] tLg lbgleq af]nkq 

jf 8fFs :jLs[t ug]{ jf gug]{ lgsf;fsf nflu ;f] :jLs[t ug]{ ;+o'Qm ;ldlt ;dIf k]z u/L 

lgsf;f eP adf]lhd ug'{ kg]{5 .;DalGwt :yfgLo txsf]] ;+o'Qm ;ldltn] klg o;/L k]z ePsf] 

kGw| lbgleq af]nkq jf 8fFs :jLs[t eP jf gePsf] lgsf;f lbO;Sg' kg]{5 . ;f] Dofbleq k]z 

ufpF]sf] jf lgsf;f glbPsf] sf/0fn] :yfgLo txnfO{ s'g} xfgL gf]S;fgL ePdf h;sf] l9nfO{ jf 

nfk/jfxLn] ubf{ Dofbleq k]z jf lgsf;f x'g g;s]sf] xf] ;f] lhDd]jf/ JolQmaf6 ;f] xfgL 

gf]S;fgL c;"n pk/ u/L lng' kg]{5 .  

-%_ af]nkq jf 8fFs :jLs[t eP kl5 To:tf] jf]nkqbftf jf 8fFsjfnfaf6 :jLs[t 7]s cÍsf] s'n 

/sdsf]k|yd ls:tf a'emfP k5L afls /sdsf] nflu  g]kfn /fi6« a}Íaf6 dfGotf k|fKt a}+Ísf] 

sDtLdf !#dlxgf Dofb ePsf] k/km/d]G; j08 jf gub} /sd k|fKt ePkl5 7]Ssf kfpg] ;a} 

zt{ v'nfO{ ;DalGwt 7]s]bf/;Fu sj'lnot u/fO{ adf]lhd k§f lbg' kg]{5 .  

@$= 7]Ssf /sdsf] ls:tf a'emfpg] tl/sfM 

-!_ alGbk'/ ufpFkflnsfn]cfGtl/s cfo p7fpg] sfo{sf] 7]Ssf aGbf]a:t ubf{ c;"n ug'{ kg]{ ls:tfsf] 

cÍ lgwf{/0f 7]Ssf ;DaGwL ;"rgf / af]nkqdf plNnlvt c;"nL sfo{tflnsf / cGo zt{ 

adf]lhd x'g]5 .  

t/ o;/L sfo{tflnsf agfpFbf /fh:j p7\g] ;DefJo ;do / e'QmfgL ug]{ ls:tfs]f ;do ldnfg 

ePsf] / ls:tfx? aLrsf] ;dofGt/ rf/ dlxgfeGbf a9L gePsf] x'g' kg]{5 .  

-@_ 7]s]bf/n] ;Demf}tfsf] ;dodf 7]s cg';f/sf] ;Dk"0f{ 7]s /sd Psd'i6 a'emfPdf  bz k|ltzt 

5\"6 lbO{g] 5  . t/ o:tf] 5"6sf] k|ltzt af]nkqjf a9fa9sf] ;"rgfdf pNn]v ePsf] x'g' kg]{5.  

@%= 7]Ssf tf]8\g] M 

-!_ k§f sa'lnotsf] s'g} zt{ alv{nfk sfd u/]sf]df jf To:tf] zt{ adf]lhd ug'{ kg]{ s'g} sfd 

ufpF]df afx]s o; कार्यबिधीadf]lhd k§f sa'lnot e};s]kl5 7]Ssfsf] cjlw e'Qmfg gx'Fb} aLr}df 

s'g} 7]Ssf tf]8\g jf 5f]8\g x'Fb}g .  

-@_ s'g} 7]s]bf/n] alGbk'/ ufpFkflnsfn] tf]s]sf] b/eGbf a9L b/df s/ c;"n u/]df jf ;Demf}tfdf 

pNn]v gePsf dfnj:t'df s/, ;]jfz'Ns jf b:t'/ c;"n u/]df jf Ps :yfgLo txn] lnPsf] 

s/sf] k|df0f x'Fbf x'Fb} bf]xf]/f] x'g] u/L s/ c;"n u/]df To:tf] /sd To:tf] 7]s]bf/af6 c;"n u/L 

;DalGwt JolQmnfO{ ;DalGwt alGbk'/ ufpFkflnsfn] lkmtf{ ug]{5 .  

-#_ pkbkmf -@_ df plNnlvt lqmofsnfk k'gM bf]xf]l/Pdf To:tf] 7]s]bf/sf] 7]Ssf tf]8L w/f}6L hkmt 

ul/g]5 o;/L w/f}6L hkmt ubf{ klg gofF 7]Ssf jGbf]j:t ubf{ ;fljssf] /sd eGbf sd /sd 

k|fKt ePdf / gofF 7]Ssf_jGbf]j:t ubf{ nfu]sf] /sd c;"n pk/ gePdf ;/sf/L jfFsL ;/x 

c;"n pk/ u/L lghsf] gfd sfnf];"rLdf /fvL cGo :yfgLo तहx? / g]kfn ;/sf/sf] 

;DalGwtsfof{nonfO{ ;d]t hfgsf/L lbOg]5 .  

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd 7]Ssf tf]l8Psf]df ;f]xL cfly{s jif{sf] afFsL cjlwsf] lgldQ] 7]Ssf ;sf/ 

ug]{ s'g} JolQm jf kmd{ k|fKt ePdf ;fljssf] 7]Ssfsf] b/ / c;"nL sfo{tflnsf adf]lhd 

ulgdxz'n c;"n u/L 7]Ssf lbg ;lsg]5 .  

-%_ pkbkmf -#_ adf]lhd 7]Ssf tf]l8Psf]df To;af6 alGbk'/ ufpFkflnsfnfO{ ePsf] gf]S;fgL / 

:yfgLo txn]7]s]bf/af6 lng' kg]{ afFsL ePdf To;sf] bz k|ltzt ;"b ;d]t ;f] 7]s]bf/n] /fv]sf] 
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hdfgtaf6 c;"n geP lghaf6 ;/sf/L afFsL ;/x c;"n pk/ ul/g]5 . t/ cfˆgf] sfa' 

aflx/sf] kl/l:ylt k/L 7]s]bf/n] ;f] 7]Ssfsf] sfd ug{ g;s]sf] /x]5 eg] ufpFkflnsfsf] 

ufpFsfo{kflnsfn]] ;f] adf]lhd c;"n ug'{ kg]{ /sddWo] ;DalGwt /fhZj k/fdz{ ;ldltsf] 

k/fdz{ lnO{ pko'Qm /sd ldgfxf lbg ;Sg]5 .  

 

@^= aSof}tf /sd c;"nL ;DaGwL Joj:yf M -!_ alGbk'/ ufpFkflnsfn] ljleGg sf/0fjf6 c;"n x'g 

g;sL jfFsL /x]sf] aSof}tf /sd c;"nug{ aSof}tf c;"nL sfo{of]hgf jgfO{ /sd c;"n pk/ ug'{ 

kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd c;"n ug'{kg]{ /sd c;"nLsf] nflu :yfgLo k|zf;g, k|x/L, gful/s ;dfh 

jf cGo JolQmsf] ;d]t ;xof]u lng ;Sg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd ;xof]u k|fKt e} aSof}tf /sd c;"nL ePdf ;DalGwt JolQm jf ;+:yf 

nfO{ alGbk'/ ufpFkflnsfn] c;"nL cÍsf] a9Ldf % k|ltzt;Dd /sd k'/:sf/ :j?k pknJw 

u/fpg ;Sg]5 . Ps eGbf j9L JolQm jf ;+:yfsf] ;lqmotfdf aSof}tf /sd c;"nL ePsf] eP 

o:tf] k'/:sf/ /sd bfdf;fxLaf6 pknJw u/fpg' kg]{5 .  

-$_ pkbkmf -!_,-@_ / -#_ adf]lhdsf] k|s[ofaf6klg /sd c;"n pk/ x'g g;s]df ;/sf/L jfFsL 

;/x /sd c;"n pk/ ug'{ kg]{5 . 

@&= af]nkq jf l;naGbL b/efpkq :jLs[t ug]{ clwsf/L M -!_lgdf{0fsfo{ jf dfn;fdfg vl/b tyfcfo 

7]Ssfsf nflu af]nkq jf l;naGbL b/efpkq :jLs[t ug]{ clwsf/ k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ 

x'g]5.  

@(= b08 hl/jfgf : k|fs[lts >f]t ;fwg -9'Ëf, lu§L,jfn'jf_sf] ca}wpTvggdf k|of]u x'g] tklzn 

jdf]lhdsf ;jf/L;fwgx?nfO{ b]xfo jdf]lhdsf] hl/jfgf u/Lg] 5] .   

-s_ :sfe]6/ ? #),))).- b]lv $),))) . -k6scg';f/_  

-v_ h]l;le/6«Lk/ ? @),))).- b]lv #),))).- -k6scg';f/_  

-u_ 6\o{fS6//ldlg6f6f ? !@,))).- b]lv @),))).- -k6scg';f/_ 

-3_ c:yfoL cg'dlt kfPsf k|zf]wg pBf]unfO{ cg'dtLsf] zt{ kfngf ufpF] cg'dlt vf/]h tyf 

w/f}6L hkmt ul/g] 5. 

-ª_ lgodfg';f/ cfo 7]Ssf ;Demf}tf u/]sf kmd{ tyf JolStx?n] ;Demf}tfsf zt{x? kfngf ufpF] 

7]Ssf tf]8L Iflt eP cg';f/ Iflt k't{L u/fpg'sf] ;fy} sfnf] ;"rL tkm{ sf/afxL ul/g]5.     

#)= cfjZos lg0f{o ug{ ;Sg] M o; sfo{ljlwdf h'g;'s}s'/f n]lvPsf]ePtf klg cfd ?kdf ;fwf/0f 
lgdf{0f hGo;fdfu|Lx? /f]8f 9'+uf, lul§, df6f] tyf jfn'jfsf] cefj e} ;j{;fwf/0fnfO{ c;'ljwf k'Ug 
uPdf jf cGo k|of]hgsf] nfuL ;fj{hflgs :ynnfO{ pkof]u of]Uo jgfpg cfjZostf k/]df tf]lsP 
jdf]lhdsf] k|lqmof k'/f u/L u/fO{ alGbk'/ ufpFkflnsfn] cfj:os lg0f{o u/L To:tf] ;fdfu|L pTvgg\ 
ug{ jf ;+sng ug{] u/fpg] Joj:yf ug{ ;Sg]5 .   

 

#!= yk36 jf x]/km]/ ug{ ;Sg]M of] sfo{ljlwsf] sfof{GjognfO{ yk Jojl:yt / k|efjsf/L agfpg 
alGbk'/ ufp+sfo{kflnsfn] cfjZostfg';f/ yk36, x]/km]/ / ;+zf]wg ug{ ;Sg]5g\ . 
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#@= jfwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/ M o; sfo{ljlwsf] sfof{Gjog ubf{ s'g} jfwf c8\sfp pTkGg ePdf 
jf ;+3 jf k|b]z sfg'g hf/L x'bfsf] jvt l4ljwf pTkGg ePdf alGbk'/ ufp+kflnsfn] :yflgo 
/fhkqdf ;'rgf k|sfzg u/L To:tf] jfwf c8\sfp km'sfpg ;Sg] 5 . 

 

##=clwsf/ k|Tofof]hg : o; sfo{lawL cg';f/ sfo{ ug{ tf]lsPsf] clwsf/Ln] cfkm' dftxtsf sd{rf/L 
clwsf/ k|Tofof]hg ug{ ;Sg] 5. 

 

#$= jrfp M of] sfo{ljlw nfu' x'g' cl3 k|rlnt cf}Bf]lus Joj;fo tyf vfgL tyf vlgh ;DjGwLt 
sfg'g jdf]lhd cg'dlt k|fKt u/]sf] JolSt jf kmd{x?nfO{ o; sfo{ljlwn] jfwf k'/\ofPsf] dflgg] 
5}g . ;fy} alGbk'/ ufp+kflnsf If]qsf e'sDk lkl8t gful/s tyf ufp+kflnsf leqsf ljsf; 
lgdf{0fsf cfof]hgfx?sf] ;~rfngsf nflu o; 9'+uf, lu§L, jfn'jf jf u|fe]nsf] k|of]utyf cfo 7]Ssf 
;DaGwdf o; cl3 ul/Psf ;Dk"0f{ lg0f{o tyf sfo{x? o;} sfo{ljwL cg';f/ ePsf] dflgg]5 . 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 

नरहरर सापकोटा 

प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावना  

कोलभड–१९ कवश्वव्यापी संक्रिणको कारण उत्पन्न असहज पररस्थलतिे हरेक ििुकुको अथयतदत्र र सिग्र 
िासन प्रकक्रयािा पलन गम्भीर असर पारेको छ । खाडी ििुकु तथा लछिेकी राष्ट भारतबाट बेरोजगार 
भएर यवुाहरु िाखौ यवुाहरु नेपाि फकय िैछन भन ेकवश्वव्यापी िहािारीको अवस्थािा अनौपचाररक क्षेत्रको 
रोजगारीिा रहेका श्रलिकिाई सिेत प्रत्यक्ष प्रलतकुि प्रभाव पारेको कवषि पररस्थतीिा आलथयक पनुयउत्थान 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: ८  लिलत: २०७७/०३/२५ 
 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 

 

बलदिपुि गाउँपालिकाको िोजगाि कोष (सञ्चािन तर्ा 

व्र्िस्र्ापन) कार्यलिलि, २०७७ 
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गनय उजायन्िि श्रििक्तीको िालग स्थानीय स्तरिा उपिब्ि स्रोत तथा जनिक्तीको उपयोग गिै यही 
रोजगारीको अवसर शृ्रजना गिै गररबी दयलुनकरण गनय रोजगारीको हक सम्बदिी लनयािाविी २०७५ को 
िफा १६, बन्दिपरु गाउपालिकाको रोजगारी सम्बन्दि काययकवलि २०७६ पररच्छेि ८ को िफा १६ 
अनसुार यस बन्दिपरु गाउँपालिकािे िेहाय बिोन्जिको रोजगार कोष (सँचािन तथा व्यवस्थापन) काययकविी 
२०७७ बनाएको छ। 

पररच्छेि-१ 

प्रारम्भ 

१. सन्म्क्षप्त नाि र प्रारम्भ : यस काययकविीको नाि रोजगार कोष सँचािन तथा व्यवस्थापन काययकविी 
२०७७ रहेको छ । 

२. यो काययकविी आलथयक वषय २०७७।७८ बाट िाग ुहनुेछ । 

३. पररभाषा: लबषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययकविीिा 
(क) काययक्रि भन्नािे बदिीपरु गाउँपालिकािा िाग ुभएको रोजगार काययक्रि सम्झन ुपछय । 

(ख) गाउँपालिका भन्नािे बदिीपरु गाउँपालिकािाइ सम्झन ुपछय । 

(ग) रोजगार सेवा केदर भन्नािे प्रिानिदत्री रोजगार काययक्रि संचािन लनिेन्िका बिोन्जि बदिीपरु 
गाउँपालिकािा स्थापना भएको सेवा केदर सम्झनपुछय ।  

(घ) िन्क्षत वगय भन्नािे काययक्रि िाग ुहनु ेक्षेत्रिा बसोबास रहेको लबपन्न पररवारको श्रि गनय सक्ने 
यवुा लभत्रका रोजगार सेवा केदरिा सनु्चकृत भइ पररचयपत्र प्राप्त बेरोजगार सिस्य सम्झनपुछय । 

४. रोजगार कोष  (सँचािन तथा व्यवस्थापन) काययकविी को उिेश्यहरु : काययकवलिको उिेश्य िेहाय 
बिोन्जिको हनुेछ । 

(क) वैिेन्िक रोजगारीबाट फकेका यवुाहरुिाई उलनहरुिे लसकेका लसप तथा प्रकवलिको प्रयोग गिै 
स्वरोजगार बन्न सहयोग गने 

(ख) िन्क्षत ्बगयका श्रि गनय सक्ने इच्छुक व्यन्क्तिाई रोजगार तथा आयआजयन अवसर प्रिान गने। 

(ग) िक्ष तथा सक्षि जनिन्क्त तयार गरर स्वरोजगारको बाताबरण शृ्रजना गने । 

 

५. कोषको स्थापनााः कोलभड १९ का कारण वैिेन्िक रोजगारीबाट फकेका िक्ष जनिक्ती िाई स्विेििै 
रोजगारी प्रिान गनय, अिक्ष तथा अियिक्ष जनिक्तीिाई कवलभन्न लसपििुक तालििहरु प्रिान गरर िक्ष 
बनाई स्विेििै रोजगारी प्रिान गनय तथा आवश्यक अनसुार स्वरोजगार बन्नका िालग सहयोग पयुायउन 
रोजगार कोषको स्थापना हनुेछ । 

६. कोषिा िेहाय बिोन्जिको रकि हनुेछ । 

(क) बन्दिपरु गाउँपालिकाबाट प्राप्त हनुे रकि 

(ख) नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकि 

(ग) प्रिेि तथा अदय संघ सस्था वा कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकि । 

 

 

पररच्छेि-२ 

गठन र अनगुिन 
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७. सलिलत गठनाः (१) कोष संचािक सलिलत : रोजगार कोष संचािनको िालग गाउँपालिका अध्यक्षको 
नेत्ततृ्विा तपन्िि बिोन्जिको कोष संचािक सलिलत गठन गररने छ । 

 गाउँपालिकाको अध्यक्ष -    संयोजक  
 गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष -   सह-संयोजक 

     प्रिासकीय अलिकृत  -    सिस्य   
 गाउँपालिकाका िेखा अलिकृत -  सिस्य  
 रोजगार संयोजक-     सिस्य सन्चव  

 

(२) अनगुिन सम्बन्दि व्यवस्था:  बन्दिपरु गाउँपालिकाको रोजगार सम्बदिी काययक्रि (रोजगार 
कोष)बाट सँचालित रोजगारििुक योजनाहरु तथा अनिुान प्राप्त गरर उद्यिी बनेका िाभग्राहीहरुिे 
अनिुान रकिको िरुुपयोग गरे नगरेको कवषयिा अनगुिन गनयका िालग तपन्िि बिोन्जिको 
अनगुिन सलिलत गठन गररने छ । 

 गाउँपालिका उपाध्यक्ष वा लनजिे तोकेको व्यन्क्त (१ जना)-   संयोजक 

 अध्यक्षिे तोकेको व्यन्क्त (१ जना)-     सिस्य  
 प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत वा योजना िाखा -    सिस्य 

 सम्बन्दित सलिलतको प्रलतलनिी (१ जना) -     सिस्य 

 उद्मिी रहेको वडाका वडा अध्यक्ष -      सिस्य 

पररच्छेि ३ 

प्रकक्रया 
८. काययक्रि संचािन प्रकृयााः रोजगार कोषिा रहेको रकिबाट काययक्रि सँचािन गिाय आवश्यकता 

अनसुार िइु वटा कवलि तथा िोडििा गररनछे । 

(१) रोजगार तथा लसपििुक तालिि सम्बदिी 
(क) प्रिानिदत्री रोजगार काययक्रि सँग सिदवय गरेर थप बजेट यस न्िषयकबाट कवलनयोजना गरर 

सचुीकृत बेरोजगारिाइ रोजगार दिने गरर काययक्रि सँचािन गररनेछ  
(ख) त्यस्तै गाउँपालिकाको वाकषयक नीलत तथा काययक्रििा परेका योजनाहरुिाई आवश्यकता 

अनसुार बजेट थप गरर उपयकु्तताको आिारिा खचय गररनेछ ।  
(ग) काययक्रि सँचािन गिाय कािका िालग पाररश्रलिकिा आिाररत सािािायीक आयोजना सँचािन 

तथा व्यवस्थापन काययकविी २०७६ अनसुार सँचािन गररनेछ ।  
(घ) वडा िाफय त िाग लसफाररस भई आएका लसपििुक तालििहरु बजार िागको आिारिा सँचािन 

गररने छ साथै On the job training तालिि सिेत सँचािन गनय सकनेछ । 

(२) स्वरोजगार सम्बदिी 
(क) प्रस्ताव आह्वान : १८ वषय पूरा भई ४० वषय ननाघेका यवुाहरुिे रोजगार कोषबाट अनिुान 

प्राप्त गरी स्वरोजगार बने्न काययक्रििा सहभागी हनु ईच्छुक यवुाहरुको िालग स्थालनय संञ्चार 
िाध्यि पत्र पलत्रकािा सचुना प्रकान्ित गरी गाउँपालिकािा पेि गने गरी प्रस्ताव आह्वान गररने 
छ । 
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(ख) सचुना सावयजलनक भएको ३५ दिन लभत्र काययक्रििा सहभागी हनु चाहने यवुािे संन्क्षप्त कायय 
योजना, आफूिे गनय चाँहेको काि, पेिा, व्यवसाय, अनिुालनत िागत, थप रकि आवश्यक पने 
भए त्यसको श्रोत, सम्भाकवत आए सिेत खिुाएर वडा अध्यक्षको लसफाररस सकहत आवेिन दिन ु
पनेछ ।  

(ग) यस्तो लनवेिन उपर आवश्यक छानलबन गरी उन्चत ठहररएका लनवेिक यवुाहरुिाई सािकुहक 
रुपिा भेिा गरी काययक्रिको उदे्दश्य र संचािन लबिी बारे जानकारी तथा अलभिनु्खकरण प्रिान 
गररने छ । 

(घ) तोककएको संख्या भदिा बकि आवेिन पनय आएिा पकहिो आउनिेाई प्राथलिकता दिने आिारिा 
अनिुान दिईनेछ । 

(ङ) काययक्रििा सहभालगताका िालग आवेिन दिने यवुा बन्दिपरु गाउँपालिकाको स्थायी बालसदिा 
भई १८ वषय िेन्ख ४० वषय लभत्रका हनुपुनेछ । 

(च) यस काययक्रि अदतगयत सहभागी यवुािे पररयोजना यसै गाउँपालिका लभत्र िातै्र संचािन गनय 
पाउनेछन।्  

(छ) गाउँपालिकाबाट १ पटक आलथयक अनिुान लिई सकेको व्यक्ती यो योजनािा सािेि हनु 
पाउने छैनन ्। 

 

पररच्छेि- ४ 

कवकवि 

९. प्राथलिकता दिन ुपने: अकहिे कवषि पररन्स्थलतिा वैिेन्िक रोजगारीबाट फककय एका स्विेििा नै रोजगारी 
गिुाएका िकहिा, िलित, अपाि, सनु्चकृत बेरोजगारहरुिाई प्राथलिकता दिईनेछ । 

१०. अनिुान भकु्तानी प्रकृया  

(क) प्राप्त आवेिनहरुको पररक्षण पलछ तत्काि उपयकु्त िेन्खएका पररयोजनाका िालग १ साता लभतै्र 
पकहिो ककस्ता ( २५ हजार रुपैयाँ ) प्रिान गररने छ । कािको प्रगलतको आिारिा बाँकी (२५ 
हजार रुपैयाँ ) ३ िकहना लभत्र प्रिान गररनछे । 

(ख) न्िप लसकेर काि गने चाहाना राख्न ेआवेिकको हकिा गाउँपालिकािे लबलभन्न संघसंस्थाहरुको 
सहयोगिा आवश्यक तालििको व्यवस्था गरे पलछ िात्र यस्तो अनिुान उपिब्ि गराउनेछ । 

(ग) वडाको अनगुिनको संचािक सलिलतिे काययक्रि अनगुिनको िालग वडा सलिलतिाई लनिेिन गनेछ 
। सम्बन्दित वडा अध्यक्षको नेततृ्वको सलिलतिे अनिुान लिएको पररयोजनाको अनगुिन गरी 
गाउँपालिका अध्यक्षिाई प्रलतवेिन दिनेछ । 

११. िरुुपयोग हनुबाट रोक्ने : यस्तो अनिुान िरुुपयोग हनुबाट रोक्न गाउँपालिकाको उपयकु्त 
उपायहरुिाई अपनाउन सक्नेछ । यसरी अनिुान लिएर िरुुपयोग गनेका हकिा लनजिाई गाउँपालिकािे 
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दिने सकुविाबाट बन्ञ्चत गनय सककने प्राविान सकहत उल्िेख गरेर करार पत्रिा हस्ताक्षर गनय िगाईनेछ 
। 

१२. रोजगार कोषिा योगिान गनुयपने : एकपटक अनिुान पाईसकेको यवुािे गाउँपालिकाको यवुा रोजगार 
कोषिा दयनुति योगिान गनुयपने छ । यसका िालग अनिुान लिएको यवुािे आफ्नो वलगयय हैसीयत 
अनसुार पाँच बषयिा आफ्नो िायीत्व अनसुारको रकि िान्खिा गनेछन । यसरी रोजगार कोषिा जम्िा 
गिाय पाँच बषयिा प्रलतवषय ३ हजारका िरिे (१५ हजार) जम्िा गनुयपनेछ । यसरी हरेक बषय 
गाउँपालिकािे लनन्ित अनिुान उक्त कोषिा जम्िा गने र अनिुानिा काि गरेका यवुाहरुिे पलन 
लनन्स्चत योगिान गिै जाने क्रििा गाउँिा रोजगारिाई सहयोग गने एउटा स्थायी कोष बने्न छ । 

१३. अविी : काययक्रिको प्रभावकाररता हेरी कोष संचािक सलिलतको लसफाररसिा गाउँपालिकािे काययक्रि 
स्थलगत गनय सक्नेछ । 

१४. काययकविी संिोिन तथा पररिाजयन : बन्दिपरु गाउँपालिकािे यस काययकविीिा आवश्यक पररिाजयन 
एवि संिोिन गनय सक्ने छ । 

 

 

 

 

 

अनसुचुीहरु 

अनसुचुी १-  बेरोजगार व्यक्तीिा सनु्चकृत हनु रोजगारीको हक सम्बदिी लनयिाविीको अनसुचुी १िा रहेको 
लनवेिन  

अनसुचुी २-  रोजगार कोषबाट सँचािन हनु ेउद्यि कवकास काययक्रि सँचािनको िालग प्रस्ताव आव्हान सम्बदिी 
सचुना 

अनसुचुी ३-  अनिुान सहयोगको तथा तालिि प्राप्तको िालग दिईने आवेिन  पत्र 

अनसुचुी ४-  सँन्क्षप्त व्यवसायीक कायययोजना  

अनसुचुी ५-  काययक्रिको सम्झौता पत्र 

अनसुचुी ६-  उद्यिी तथा लसपििुक तालििको िालग छनौट गिाय अपनाईन ेिलु्याँनका आिारहरु 

अनसुचुी ७-  उद्यिीिे पठाउन ेप्रगती कववरणको िाँचा  

 

 

 

आज्ञािे 
नािाः नरहरर सापकोटा 

प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 
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अनसुचुी २ 

रोजगार कोषबाट सँचािन हनुे उद्यि कवकास काययक्रि सँचािनको िालग प्रस्ताव आव्हान सम्बदिी सचुना 
 

स्वरोजगार काययक्रि, (रोजगार कोष) वाट सञ्चािनको िालग प्रस्ताव आह्वान सम्बदिी सूचना को िाँचा 
स्वरोजगार काययक्रि सञ्चािनको िालग प्रस्ताव आह्वान सम्बदिी सूचना 

 

प्रथि पटक प्रकान्ित लिलत  .................................... 
 

यस कायायियको आ.व. २०..../....... को वाकषयक स्वीकृत काययक्रि अनसुार बेरोजगार यवुाहरुिाई स्वरोजगार (रोजगार 
कोष) िाफय त स्वरोजगार प्रवयद्धन गने काययक्रि रहेको हुँिा इच्छुक १८ िेखी ४० वषय उिेरिा अिय 
वेरोजगार/बेरोजगार यस गाउँपालिकािा स्थानकय वसोवास गने यवुाहरुिे पेि गने गरी यो सचुना प्रकान्ित गररएको 
छ । यो सचुना प्रथि पटक प्रकािन भएको लिलतिे ३५ दिन लभत्र तोककएको िाचँािा अनसुारको आवेि फाराििा 
िरखास्त दिनपुनेछ । 

 

पनुिाः आवेिन साथ तपन्िि अनसुारका कागजाहरु संिग्न राख्न सिेत यसै सचुना द्धारा सनु्चत गररदछ ।  
१. अनसुचुी ३ अनसुारको आवेिन फाराि  
२. अनसुचुी ४ अनसुारको संन्क्षप्त कायययोजना  
३. नेपािी नागररकताको प्रिान्णत प्रलतलिकप  
४. अदय प्रिान्णत प्रिाण पत्रहरु (तालिि, िैन्क्षक योग्यता, अनभुव, जग्गा भाडा सम्झौतापत्र आिी ) को 

प्रलतलिकपहरु  
५. काययकवलि गाउँपालिकाको वेवसाईट www.bandipurmun.gov.np िा हेनय सककनेछ ।  
६.थप जानकारीका िालग सम्पकय  :-     र इिेि :- info@bandipurmun.gov.np  

 
नोट:- यस सचुनािा उल्िेख भए वाहेकका कवषयिा प्रचलित काननु र गाउँ काययपालिकको लनणयय विोन्जि हनुेछ। 
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अनसुचुी ३ 

अनिुान सहयोगको िालग दिईने आवेिन पत्र 

 

श्रीिान ्कायायिय प्रिखु ज्य,ु  

बन्दिपरु गाउँपालिका  
गाउँ काययपालिकाको कायायिय  
बन्दिपरु तनहुँ ।  

कवषय :- अनिुान सहयोग उपिब्ि गराईदिने वारे ।  
 

िहोिय,  

ििाई उक्त अनिुान सहयोग प्राप्त गरी ............................................ कायय गनय लतव्र इच्छा भएकोिे 
लनम्नानसुार कागजात राखी लनवेिन गियछु । िैिे अनिुान सहयोग प्राप्त गरेिा लनिायररत प्रकृया अनसुार सम्वदिीत 
गाउँपालिका लभतै्र रही कायय गनेछु । पनुि ःाः तपन्िि अनसुारका कागजातहरु यसै लनवेिन साथ संिग्न राखेको 
व्यहोरा सिेत अनरुोि गियछु ।  

तपन्िि   
१. अनसुचुी ३ अनसुारको संन्क्षप्त कायययोजना  
२. नेपािी नागररकताको प्रिान्णत प्रलतलिकप  
३. गनय चाहेको पेिा व्यवसाय सम्वदिीत लनकायािा िताय भएको प्रिाणको प्रलतलिकप  
४. अदय प्रिान्णत प्रिाण पत्रहरु (तालिि, िैन्क्षक योग्यता, अनभुव, घरजग्गा भाडा सम्झौतापत्र आिी ) को 

प्रलतलिकपहरु  
५. वैिेन्िक रोजगारबाट फकेका यवुाहरुको हकिा पासपोटको प्रलतलिकप  
६. पररयोजनाको प्राकवलिक तथा आलथयक प्रस्ताव  
७. पयायवरणीय असरको दयलुनकरण गने उपाय र जैकवक सरुक्षा सम्वदिी कववरण  
८. काययक्रि काययदवयन गने प्रलतवद्र्िता  

 

     लनवेिक  
नाि :-  
िस्तखताः -  
ठेगाना :- 
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अनसुचुी ४ 

स्वरोजगार काययक्रि ( रोजगार कोष) वाट अनिुान प्राप्त गनयको िालग पेि गररने संन्क्षप्त व्यावसाकयक 
कायययोजना 

  
गनय चाहेको पेिा व्यवसायको नाि :- 
सम्पकय  नम्वर :-  
ठेगाना :- तनहुं न्जल्िा बन्दिपरु गाउँपालिका वडा नं. ........... टोि :-  
व्यवसाकयक हनु गररने पेिा÷व्यवसायको काययकववरण :- 
 

क्रस सँचािन गररने कक्रयाकिाप अपेन्क्षत 
अनिुान रु 

नीन्ज िगानी रु जम्िा िगानी 
रु 

     

     

     

 

पेिा व्यवसाय गने व्यवसाकयिे दयनुति अनिुान रकि बरावरको रकि प्रस्ताकवत योजनािा सिावेस गनुयपनेछ। 

१. पेिा/व्यवासयाको ककलसि :- 

३. पेिा/ व्यवसायको कुि िागत :- 

४. पेिा/व्यवसायवाट िाभान्दवत पररवार संख्या :- 

५. पेिा/व्यवसाय गरेको जग्गा को कुि क्षेत्रफि:- 

६. पेिा/व्यवसायका प्रयोग हनु ेप्रकवलि :- 

९. पेिा/व्यवसायको िालग श्रिको व्यवस्थान :- 

क. पाररवाररक :- िकहिा संख्या :- ................., परुुष संख्या :- .............. 

१०. उत्पादित वस्तकुो वजार :- अपेन्क्षत वाकषयक प्रलतफि :- 

रोजगार कोषबाट अनिुान प्राप्त गने तफय बाट सकह गने :- 

नािाः संस्थाको छाप :- 

िस्तखत :- 
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लिलत :- 

 

 

 

अनसुचुी ५ 

काययक्रिको सम्झौता पत्र 

 

स्वरोजगार काययक्रि ( रोजगार कोष) वाट अनिुान प्राप्त गने िाभग्राही संग काययक्रि संचािनको िालग गररन े
सम्झौता–पत्र 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका िाफय त संचािन गररने चाि ुआ.व. .............. को स्वीकृत रोजगार काययक्रि संचािन गने 

बन्दिपरु गाउँ काययपालिकाको कायायिय (यस भदिा पछाडी पकहिो पक्ष भलनने), कवन्िष्टताको आिारिा छनौट भएका 

श्री ................................................ (यस भदिा पछाडी िोश्रो पक्ष भलनने) बीच तपलसिका काययक्रि 

संचािनका िागी दद्वपन्क्षय सम्झौता गरी बनु्झलियौं दियौं। 

 

१. पकहिो पक्षिे िोश्रो पक्षिाई व्यवसाय संचािनको िालग कायययोजना अनसुार २ ककस्तािा काययकवलि अनसुार 
सािाग्री वा सोझै चेक अनिुान स्वरुप उपिब्ि गराउने छ । 

२. िोश्रो पक्षिे पकहिो पक्षबाट आफु स्वरोजगार हनुको िालग अविम्वन गने पेिा व्यवसायको िालग आवश्यक 
प्राकवलिक जानकारी प्राप्त गरी आफूिे आवेिन गरे अनसुारको ..................................................... 
व्यवसाय सञ्चािन गनेछ । 

३. पकहिो पक्षिे लनयलित रुपिा व्यवसाय सञ्चािन गरे नगरेको अनगुिन गनेछन ्। 

४. यस सम्झौतािा उल्िेन्खत काि गिाय आउन सक्ने कुन ैपलन प्राकृलतक प्रकोप तथा अदय आकन्स्िक कवपद्मा 
पकहिो पक्ष न्जम्िेवार हनुे छैन । 

५. यस सम्झौतािा उल्िेख भए भदिा अदय व्यहोराको हकिा प्रचलित काननु बिोन्जि हनुेछ । 

 

पकहिो पक्ष िोश्रो पक्ष 

बन्दिपरु गाउँपालिका को तफय बाट सकह    उद्यिी तफय वाट सकह गनेको 

नाि           नाि  
 पि         पि 
िस्तखत              िस्तखत  
लिलत         लिलत  
सम्पकय  फोन नं.       सम्पकय  फोन नं. 
कायायियको छाप             औठाको छाप  

िायाँ   बायाँ 
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अनसुचुी ६ 

उद्यिी तथा लसपििुक तालििको िालग छनौट गिाय अपनाईने िलु्यानँका आिारहरु 

क्र
स 

ि न आबेिकको नाि ठेगाना प्रस्ताकवत 
कायय योजना 

(४०) 

पेिा, व्यवसायको 
सम्भाव्यता उपयकु्तता 

(२०) 

अनुभव÷तालि
म 

(१०) 

िकहिा 

(१०) 

वैिेन्िक 
रोजगारवा
ट फकेको 

(१०) 

जैकवक तथा 
पयायवरन्णय 
सरुक्षा कवलि 

(१०) 

कुि 
प्राप्तांक 

(१००) 

           

           

           

 

िलु्याकंन सलिलतका पिालिकारीहरुको  
 

नाि थर             नाि थर  
पि                 पि  
िस्तखत            िस्तखत  
लिलत                 लिलत  
 

नाि थर          नाि थर  
पि            पि  
िस्तखत           िस्तखत  
लिलत                 लिलत  



 

 

अनसुचुी ७ 

उद्यिीिे पठाउने प्रगती कववरणको िाचँा 
१. उद्यिी        २. सञ्चालित पेिा/व्यवसायको 

   नाि                        नाि  

    ठेगाना          ठेगाना  

३. आ.व.  

४. प्रगलत प्रलतवेिन अवलि 

क्रस कायय कववरण िक्ष्य प्रगती आइपरेका 
बािा 

सिािनको 
िालग सझुाव 

      

      

      

 

प्रलत इकाई उत्पादित पिाथयको स्थालनय बजारको कवकक्र िलु्य  

१. ......................... २. ..................................... ३. .......................................... 

उद्यलिको नाि  

िस्तखत  

लिलत  

ठेगाना 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावना : बदिीपरु गाउँपालिकाको अलिकार क्षेत्रलभत्र पने कवषयसँग सम्बन्दित योजना, काययक्रि तथा आयोजना 
सम्बदिी प्रस्तावको संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण सम्बदिी अध्ययन, प्रलतवेिन 
तयारी, स्वीकृलत, प्रस्ताव कायायदवयन तथा अनगुिन प्रकक्रयािाई व्यवन्स्थत र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे, 

 

बन्दिपरु राजपत्र 

बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित 

खण्ड: ४   संख्या: ९   लिलत: २०७७/०६/३० 

                       

भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायियको सचुना 

बन्दिपरु गाउँपालिकाको संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा 
प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण काययकवलि,  २०७७ 
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बन्दिपरु गाउँ काययपालिकािे बदिीपरु गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक श्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ को िफा 
६६ िे दिएको अलिकार प्रयोग गरी गाउँ काययपालिकािे यो काययकवलि बनाएको छ ।  

पररच्छेि - १ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यो काययकवलिको नाि "बदिीपरु गाउँपालिकाको संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा 
प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण काययकवलि, २०७७" रहेको छ ।  

(2) यो काययकवलि प्रचलित सङ्घीय कानूनिे गाउँपालिकाको अलिकार क्षते्रलभत्र पने भनी तोककएको कवषयसँग 
सम्बन्दित कवकास लनिायण कायय वा आयोजना कायायदवयन गने सरकारी, अियसरकारी,  गैर सरकारी,  सििुायिा 
आिाररत संस्था र व्यन्क्त वा कम्पनीको हकिा सिेत िागू हनुेछ। 

(३) यो काययकवलि गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन भएको लिलतिेन्ख िागू हनुेछ ।  

2.  पररभाषा: कवषय वा प्रसििे अको अथय निागेिा यस काययकवलििा, - 

(क) "ऐन" भन्नािे “बदिीपरु गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक श्रोत संरक्षण ऐन, २०७६” सम्झन ु
पछय । 

(ख) “काययपालिका” भन्नािे गाउँ काययपालिका सम्झन ुपछय। 

(ग) "काययसूची" भन्नािे वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन तयार गनयको िालग यस काययकवलि बिोन्जि 
स्वीकृत काययसूची सम्झन ुपछय ।  

(घ) "कायायिय" भन्नािे गाउँ काययपालिकाको कायायिय र सो अदतगयत वातावरण तथा कवपि व्यवस्थापन 
सम्बदिी कवषय हेने िहािाखा/िाखा/एकाईिाई सम्झन ुपछय ।   

(ङ) "गाउँपालिका" भन्नािे बन्दिपरु गाउँपालिका सम्झन ुपछय ।  

(च) "प्रस्ताव" भन्नािे कवद्यिान वातावरणीय अवस्थािा पररवतयन ल्याउन सक्ने ककलसिको कवकास कायय, 
भौलतक कक्रयाकिाप वा भ–ूउपयोगिा कुनै पररवतयन गने कुनै योजना, आयोजना वा काययक्रि 
सञ्चािन गने सम्बदििा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झन ुपछय।  

(छ) "प्रस्तावक" भन्नािे प्रस्ताव स्वीकृलतको िालग लनवेिन दिने वा प्रस्ताव कायायदवयन गनय स्वीकृलत प्राप्त 
व्यन्क्त वा सरकारी, अियसरकारी वा गैरसरकारी लनकाय वा संस्था सम्झन ुपछय ।  

(ज) "प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण" भन्नािे कुनै प्रस्तावको कायायदवयन गिाय सो प्रस्ताविे वातावरणिा 
उल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाव पाने वा नपाने सम्बदििा यकीन गनुयका साथै त्यस्तो प्रभाविाई कुनै 
उपायद्वारा लनराकरण वा दयूनीकरण गनयका िालग अविम्बन गररन े उपायको सम्बदििा 
कवशे्लषणात्िक रुपिा गररने अध्ययन तथा िूल्याङ्कन सम्झन ुपछय ।  
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(झ) "वातावरण" भन्नािे प्राकृलतक, साँस्कृलतक र सािान्जक प्रणािी, आलथयक तथा िानवीय कक्रयाकिाप 
र कयनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीचको अदतरकक्रया तथा अदतरसम्बदि सम्झन ुपछय 
।  

(ञ) "वातावरणीय अध्ययन" भन्नािे कुन ैप्रस्तावको कायायदवयन गिाय त्यसबाट वातावरणिा पने प्रलतकूि 
प्रभाव लनराकरण वा दयूनीकरण गनयको िालग अविम्बन गररने उपायका सम्बदििा गररने संन्क्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन, प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन सम्झन ुपछय 
।  

(ठ) "वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन" भन्नािे संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारन्म्भक वातावरणीय पररक्षण 
वा वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन सम्बदििा तयार गररएको प्रलतवेिन सम्झन ुपछय । 

(ड) "वातावरणीय प्रभाव िूल्याकंन" भन्नािे कुनै प्रस्तावको कायायदवयन गिाय सो प्रस्ताविे वातावरणिा 
उल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाव पाने वा नपाने सम्बदििा यकीन गर्रनुयका साथै त्यस्तो प्रभाविाई कुनै 
उपायद्वारा लनराकरण वा दयूनीकरण गनयका िालग अविम्बन गररने उपायको सम्बदििा कवस्ततृ 
रुपिा गररने अध्ययन तथा िूल्याङ्कन सम्झन ुपछय । 

(ि) "व्यवसाकयक कायययोजना" भन्नािे प्रस्तावकिे कायायदवयन गने कवस्ततृ पररयोजना प्रलतवेिन तयार 
गनुयपने बाहेकका आयोजना वा काययक्रििा हनुे िगानी र प्रलतफिको कवशे्लषण सकहतको कायययोजना 
सम्झन ुपछय ।  

(ण) "कवस्ततृ पररयोजना प्रलतवेिन" भन्नािे प्रस्तावकिे कायायदवयन गने कवकास लनिायणसँग सम्बन्दित 
पररयोजनाको प्राकवलिक र आलथयक पक्षहरु कवशे्लषण गररएको कवस्ततृ प्रलतवेिन सम्झन ुपछय ।    

(त) "संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन" भन्नािे कुनै प्रस्तावको कायायदवयन गिाय त्यसबाट वातावरणिा पने 
प्रलतकूि प्रभाव लनराकरण वा दयूनीकरण गनयको िालग अविम्बन गररने उपायको सम्बदििा संन्क्षप्त 
रुपिा गररने अध्ययन सम्झन ुपछय ।  

पररच्छेि — २ 

प्रस्ताव छनौट तथा काययसूची सम्बदिी व्यवस्था 
 

३.  प्रस्ताव छनौट तथा सूची तयार गने: (१) कायायियिे स्वीकृत बाकषयक काययक्रि तथा कायययोजनाको 
आिारिा वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने कवकास लनिायण सम्बदिी कायय वा आयोजना तथा काययक्रि 
पकहचान गरी सूची तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बिोन्जिको सूचीिा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को िफा ६२ (क) बिोन्जि 
गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र गररने स्िेट, िुिा, लगट्टी, वािवुा एवं िाटोजदय वस्तकुो कवक्री सम्बदिी कायय सिेत 
सिावेि गनुय पनेछ । 
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(३) उपिफा (१) बिोन्जि वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने आयोजना तथा काययक्रिको पकहचान 
तथा सूची तयार गिाय सङ्घीय वातावरण संरक्षण लनयिाविी, २०७७ को आिारिा संन्क्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन, प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कनका िालग 
छुट्टाछुटै्ट सूची तयार गनुय पनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बिोन्जिको सूची तयार गिाय यस काययकवलिको अनसूुची –१ िा उन्ल्िन्खत सीिा 
(थ्रेसहोल्ड) अनसुार गनुय पनेछ । 

(५) कायायियिे वातावरणीय अध्ययन गनुयपने आयोजना वा काययक्रिको कवस्ततृ पररयोजना प्रलतवेिन 
वा व्यवसाकयक कायययोजना तयार भए पिात वातावरणीय अध्ययन गने गराउने व्यवस्था गनुय 
पनेछ ।  

(६) उपिफा (५) बिोन्जि वातावरणीय अध्ययन गिाय अनसूुची –२ िा उन्ल्िन्खत वातावरणीय 
अध्ययन सम्बदिी प्रवाह न्चत्र, प्रभाव पकहचान तथा अध्ययन सूची र औजारको प्रयोग गनुय पनेछ 
।  

४.   काययसूची तयारी तथा स्वीकृलत गनुयपने: (१) प्रस्तावकिे संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययनको िालग अनसूुची 
–३ र प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षणको िालग अनसुचुी –४ बिोन्जिको िाँचािा प्रत्येक आयोजना वा 
काययक्रिको िालग छुट्टाछुटै्ट काययसूची तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बिोन्जि तयार गररएको काययसूची स्वीकृलतको िालग वातावरण कवषय हेने 
िहािाखा/िाखा/एकाईिा पेि गनुय पनेछ ।  

(३) उपिफा (२) बिोन्जि पेि भएको काययसूची स्वीकृलतका िालग पेि गनुयअन्घ कवषयसँग सम्बन्दित 
िाखा/िहािाखाको राय सझुाव सकहत पेि गनुयपनेछ । 

(४) उपिफा (२) बिोन्जि पेि भएको संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन सम्बदिी काययसूची भए प्रिखु 
प्रिासकीय अलिकृतिे र प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण सम्बदिी काययसूची भए प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृत िाफय त अध्यक्ष/प्रिखुिे आवश्यक जाँचबझु गरी पेि भएको लिलतिे पदर दिनलभत्र 
स्वीकृत गनुय पनेछ । 

(५) उपिफा (४) को प्रयोजनको िागी दिन गणना गिाय थप कागजात िाग गरेकोिा त्यस्तो 
कागजात प्राप्त भएको लिलतबाट र कुनै कवषयिा थप स्पष्ट गनय िेन्ख पठाएकोिा त्यस्तो कवषयिा 
स्पष्ट भई आएको लिलतबाट गणना गररनेछ ।  

(६) उपिफा (४) बिोन्जि काययसूची स्वीकृत गिाय िफा १४ को उपिफा (१) बिोन्जि गदठत 
प्राकवलिक सलिलतको लसफाररििा गनुय पनेछ ।  
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5.  सावयजलनक सनुवुाई गनुयपने: (१) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन तयारीको लसिलसिािा 
प्रस्तावको कायायदवयनबाट प्रभाकवत हनुे क्षेत्रिा प्रस्तावको बारेिा सावयजलनक सनुवुाईको आयोजना गरी 
राय सझुाव सङ्किन गनुय पनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बिोन्जि सावयजलनक सनुवुाई गिाय प्रस्तावकिे प्रभाकवत स्थानीय सििुाय, वन 
उपभोक्ता सिूह गठन भएको भए सो सिूहका प्रलतलनलि, वडा अध्यक्ष वा वडा सलिलतका 
प्रलतलनलिको रोहवरिा गराउन ुपनेछ । 

(३) उपिफा (१) बिोन्जि सावयजलनक सनुवुाई गने प्रयोजनका िालग प्रस्तावकिे सोको लिलत, सिय, 
स्थान र आयोजना तथा काययक्रिको सम्बदििा प्रचार प्रसार गनयको िालग स्थानीय पत्रपलत्रका, 
रेलडयो वा अदय सञ्चार िाध्यिको प्रयोग गनुयका साथै सम्बन्दित वडा कायायिय र आयोजना 
क्षेत्रको कुनै सावयजलनक स्थििा सूचना सिते टाँस गनुय पनेछ । 

(४) उपिफा (१) बिोन्जि गररने सावयजलनक सनुवुाई काययक्रििा आयोजना तथा काययक्रिबाट 
प्रभाकवत क्षेत्रका नागररक, सििुाय तथा िकहिा, बािबालिका, अपािता भएका व्यन्क्त, ज्येष्ठ 
नागररक तथा जोन्खि रहेका वगयको सहभालगता सलुनन्ित गनय प्रस्तावकिे उपिफा (२) 
बिोन्जिको सूचना स्थानीय पत्रपलत्रका, रेलडयो र अदय सञ्चार िाध्यिबाट सम्भव  भएसम्ि 
स्थानीय भाषािा सिेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्तावकिे आयोजना तथा काययक्रििे सिेट्ने भौगोलिक क्षेत्रको आिारिा आवश्यकता अनसुार 
एकभदिा बिी स्थानिा सावयजलनक सनुवुाईको आयोजना गनुय पनेछ ।  

(६) यस िफा बिोन्जि आयोजना गररएको सावयजलनक सनुवुाईिा भएको उपन्स्थलत, सनुवुाईबाट प्राप्त 
सझुाव, तस्वीर तथा श्रव्य-दृश्य सािग्री सिेत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिनिा संिग्न गनुय पनेछ 
।   

(७) सावयजलनक सनुवुाई काययक्रि सम्बदिी कवस्ततृ िाँचा तथा प्रकक्रया अनसूुची –५ िा उल्िेख 
भएबिोन्जि हनुेछ । 

 

पररच्छेि — ३ 

प्रलतवेिन तयारी तथा स्वीकृलत सम्बदिी व्यवस्था 
 

६.  वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन तयारी: (१) िफा ४ को उपिफा (२) बिोन्जि स्वीकृत काययसूची र 
िफा ५ बिोन्जि आयोजना हनुे सावयजलनक सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव सिेतको आिारिा प्रस्तावकिे 
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प्रत्येक आयोजना तथा काययक्रिको िालग छुट्टाछुटै्ट वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन तयार गनुय पनेछ 
।  

(२) संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिनको िाँचा अनसूुची –६ तथा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण 
प्रलतवेिनको िाँचा अनसूुची –७ िा तोककए बिोन्जि हनुेछ ।  

(३) उपिफा (१) बिोन्जि प्रलतवेिन तयार गिाय प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायदवयन हनुे गाउँपालिकावा 
त्यस क्षेत्रका सम्बन्दित सरोकारवािा लनकाय व्यन्क्त वा संस्थािाई सो प्रस्तावको कायायदवयनबाट 
वातावरणिा पनय सक्ने प्रभावको सम्बदििा सात दिनलभत्र लिन्खत सझुाव उपिब्ि गराउन अनसूुची 
–८ बिोन्जिको िाँचािा कायायिय, िैन्क्षक संस्था, स्वास््य संस्था वा कुनै सावयजलनक स्थििा 
सूचना टाँस गरी िचुलु्का तयार गनुय पनेछ । 

(४) उपिफा (३) बिोन्जिको सूचना कुन ैएक स्थानीय पत्रपलत्रकािा प्रकािन गरी आफ्नो वेवसाइट 
भएिा सोिा सिेत प्रकािन गनुय पनेछ ।  

(५) उपिफा (३) र (४) बिोन्जि सूचना टाँस वा प्रकािन भएकोिा सो सम्बदििा कसैको 
रायसझुाव भए सूचनािा उन्ल्िन्खत अवलिलभत्र सम्बन्दित प्रस्तावकिाई आफ्नो राय सझुाव दिन 
सककनेछ ।  

(६) िफा ४ को उपिफा (३) बिोन्जि स्वीकृत काययसूची तथा उपिफा (१) बिोन्जि वातावरणीय 
अध्ययन प्रलतवेिन तयार गिाय प्रस्तावकिे डेस्क अध्ययन, स्थिगत भ्रिण, अविोकन र प्रभाव 
क्षेत्रका िन्क्षत सििुाय तथा सरोकारवािासँग अदतरकक्रया गरी त्याङ्क तथा सूचना संकिन गनुय 
पनेछ ।  

(७) उपिफा (१) बिोन्जिको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिनिा प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायदवयन गने 
क्रििा वातावरणिा पनयसक्ने सकारात्िक प्रभाव बिोत्तरी तथा नकारात्िक प्रभाव दयूनीकरणको 
िालग अपनाउन सककने कवलभन्न कवकल्पहरुको कवस्ततृ कवश्लषेण गरी त्यस्ता कवकल्पहरुिध्ये 
वातावरणीय दृकष्टकोणिे प्रस्ताव कायायदवयन गनय उपयकु्त हनुे कवकल्प र सो कवकल्प कायायदवयन 
गनय सककने आिार र कारण सिावेि गनुय पनेछ । 

(८) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन तयार गिाय अनसूुची –९ िा उन्ल्िन्खत कवज्ञ िाफय त 
तयार गनुय पनेछ ।  

(९) उपिफा (८) बिोन्जि वातावरणीय अध्ययन काययिा संिग्न कवज्ञहरु स्थिगत अध्ययन, 
अविोकन, राय पराििय र अदतरकक्रयाका िालग आयोजना तथा काययक्रिको प्रस्ताकवत स्थििा 
अलनवायय रुपिा उपन्स्थत हनु ुपनेछ ।  
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(१०) वातावरणीय अध्ययन सम्बदिी काययसूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन नेपािी भाषािा 
तयार गनुय पनेछ ।  

तर काययसूची तथा प्रलतवेिनिा उल्िेख गररने प्राकवलिक िब्िाविीको िालग नेपािी भाषा प्रयोग गिाय 
िब्िको आियिा नै तान्त्वक फरक पने भएिा त्यस्ता िब्ि अंग्रजेी भाषािा उल्िेख गनय यस 
व्यवस्थािे वािा परुयाएको िालनने छैन । 

(११) उपिफा (१०) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएता पलन कविेिी िगानी भएका प्रस्तावको 
हकिा तयार गररने वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन र काययसूची नेपािी वा अङ्ग्ग्रजेी भाषािा तयार 
गनय सककनेछ ।  

(१२) उपिफा (११) बिोन्जि अध्ययन प्रलतवेिन र काययसूची अङ्ग्ग्रजेी भाषािा तयार पाररएको 
अवस्थािा सोको काययकारी सारांि सकहतको संन्क्षप्त प्रलतवेिन नेपािी भाषािा सिेत तयार गनुय 
पनेछ ।  

(१३) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन तयार गिाय वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा 
वातावरण संरक्षण लनयिाविी, २०७७ िे तोकेअनसुारको िापिण्ड र गणुस्तर कायि हनुे गरी 
यस काययकवलििे लनिायरण गरेको िाँचािा तयार गनुय पनेछ ।  

(१४) वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन प्रलतवेिन तयारी सम्बदिी व्यवस्था प्रचलित सङ्घीय तथा प्रिेि 
कानून बिोन्जि हनुेछ ।  

७.  अध्ययन प्रलतवेिनको स्वीकृलत:  (१) िफा ६ बिोन्जि तयार गररएको संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन 
प्रलतवेिन तथा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेिन प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत िाफय त 
अध्यक्ष/प्रिखु सिक्ष पेि गनुय पनेछ ।  

(२) अध्यक्ष/प्रिखुिे उपिफा (१) बिोन्जि पेि भएको संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन तथा 
प्रारन्म्भक वातावरणीय प्रलतवेिन उपर अध्ययन, कवश्लषेण तथा पनुराविोकनको िालग िफा १४ 
को उपिफा (१) बिोन्जि गदठत प्राकवलिक सलिलतिा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) प्राकवलिक सलिलतिे उपिफा (२) बिोन्जि प्राप्त भएको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन उपर 
आवश्यक अध्ययन, पराििय, जाँचबझु, कवश्लषेण तथा पनुराविोकन गरी स्वीकृलतको िालग 
लसफाररि गनुय पनेछ ।   

(४) उपिफा (३) बिोन्जि प्राकवलिक सलिलतको लसफाररिको आिारिा प्रस्ताकवत आयोजना तथा 
काययक्रि कायायदवयन गिाय वातावरणिा कुनै उल्िेख्य प्रभाव पने निेन्खएिा आवश्यकता अनसुार 
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प्रस्तावकिे पािना गनुयपने ितय तोकी संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन भए अध्यक्ष/प्रिखुिे 
र प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेिन काययपालिकािे स्वीकृत गनेछ ।  

(५) उपिफा (४) बिोन्जि प्रलतवेिन स्वीकृत गिाय प्रलतवेिन पेि भएको लिलतिे पदर दिनलभत्र 
स्वीकृत गनुय पनेछ ।  

(६) उपिफा (५) को प्रयोजनको िागी दिन गणना गिाय थप कागजात िाग गरेकोिा त्यस्तो 
कागजात प्राप्त भएको लिलतबाट र कुनै कवषयिा थप स्पष्ट गनय िेन्ख पठाएकोिा त्यस्तो कवषयिा 
स्पष्ट भई आएको लिलतबाट गणना गररनेछ । 

(७) उपिफा (३) बिोन्जि वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिनको अध्ययन तथा जाँचबझु गिाय त्यस्तो 
प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययन गनुयपने िेन्खएिा संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययनको हकिा 
प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण गनय अध्यक्ष/प्रिखुिे र प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षणको हकिा 
वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन गने गरी काययपालिकािे आिेि दिन सक्नेछ ।  

(८) उपिफा (७) अनसुार दिइएको आिेि अनसुार प्रस्तावकिे थप अध्ययन गरी प्रारन्म्भक 
वातावरणीय पररक्षण प्रलतवेिन भए काययपालिका सिक्ष र वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन प्रलतवेिन 
भए प्रिेि कानूनिे तोकेको लनकाय सिक्ष पनुाः पेि गनुय पनेछ ।  

(९) उपिफा (८) बिोन्जिको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन तयार गनुयपूवय प्रारन्म्भक वातावरणीय 
परीक्षण सम्बदिी काययसूची अध्यक्ष/प्रिखुबाट र वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन सम्बदिी काययसूची 
प्रिेि कानूनिे तोकेको लनकायबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

८.  प्रलतवेिन पररिाजयन गनय सककने: (१) संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन र प्रारन्म्भक वातावरणीय 
परीक्षण प्रलतवेिन स्वीकृत भई सकेपलछ सो प्रलतवेिनिा भौलतक पूवायिार, लडजाइन तथा क्षिता र 
स्वरुपिा पररिाजयन गनुयपने वा संरचना स्थानादतरण वा फेरबिि गनुयपने भएिा वा आयोजना तथा 
काययक्रि क्षिता घटेिा वा रुख कटान संख्यािा थपघट गनुयपने भएिा काययपालिकािे त्यस्तो 
वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन पररिाजयन गनय स्वीकृलत दिन सक्नेछ ।  

(२) उपिफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएता पलन िफा ७ को उपिफा (६) 
बिोन्जि संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन गररएकोिा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण वा प्रारन्म्भक 
वातावरणीय पररक्षण गररएकोिा वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन गनुयपने आिेि दिएको अवस्थािा 
पररिाजयन सम्बदिी व्यवस्था िागू हनुे छैन ।  
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पररच्छेि — ४ 

प्रस्ताव कायायदवयन तथा अनगुिन सम्बदिी व्यवस्था 
 

९.  प्रस्ताव कायायदवयन गनुय पने: (१) प्रस्तावकिे संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारन्म्भक वातावरणीय 
परीक्षण प्रलतवेिन स्वीकृत भएको लिलतिे तीन बषयलभत्र त्यस्तो प्रस्ताव कायायदवयन प्रारम्भ गनुय पनेछ 
।   

(२) उपिफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएता पलन कविेष पररन्स्थलत लसजयना भई सो 
अवलिलभत्र प्रस्तावको कायायदवयन हनु नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएिा प्रस्तावकिे संन्क्षप्त वातावरणीय 
अध्ययनको हकिा प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत सिक्ष र प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षणको हकिा 
अध्यक्ष/प्रिखु सिक्ष स्पष्ट कारण खिुाई म्याि थपका िालग लनवेिन दिन ुपनेछ।  

(३) उपिफा (२) बिोन्जि प्राप्त भएको लनवेिन उपर संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन 
भए प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे र प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेिन भए अध्यक्ष/प्रिखुिे 
िफा १५ को उपिफा (१) बिोन्जिको प्राकवलिक सलिलतबाट जाँचबझु गराई व्यहोरा िनालसब िेखेिा 
आफ्नो राय सकहत काययपालिकािा पेि गनुयपनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बिोन्जि पेि भएको लनवेिनको व्यहोरा िनालसव िेखेिा काययपालिकािे 
बिीिा िईु बषयको अवलि थप गनय सक्नेछ ।  

(५) उपिफा (१) वा (४) बिोन्जिको अवलिलभत्र प्रस्ताव कायायदवयन प्रारम्भ नगने 
प्रस्तावकिे त्यस्तो प्रस्तावको पनुाः वातावरणीय अध्ययन गराई स्वीकृलतको िालग पेि गनुय पनेछ ।  

10.  वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायदवयन गनुयअन्घ अनसूुची –१० 
बिोन्जिको िाँचािा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बिोन्जि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गिाय वातावरणीय 
सकारात्िक प्रभाव बिोत्तरी हनुे र नकारात्िक प्रभाव दयूनीकरण गने कक्रयाकिापहरुिध्ये आयोजना 
लनिायणको क्रििा र आयोजना सम्पन्न भएपलछ अविम्बन गने कक्रयाकिापहरु सिेत उल्िेख गनुय 
पनेछ । 

(३) उपिफा (१) बिोन्जिको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनािा लनरोिात्िक,  सिुारात्िक 
र क्षलतपूलतय सम्बदिी कक्रयाकिापहरु सिेत प्रस्ताव गनुय पनेछ ।  

(४) वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गिाय प्रस्तावकिे आयोजना कायायदवयन गिाय 
वातावरणिा पनय सक्ने प्रारन्म्भक, िध्यकािीन र िीघयकािीन सकारात्िक प्रभावको बिोत्तरी र 
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नकारात्िक प्रभावको दयूनीकरणको िालग अबिम्बन गनुयपने कवलि र प्रकक्रया सिेत उल्िेख गनुय 
पनेछ। 

(५) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनािा प्रस्ताकवत काययहरु सञ्चािन गनय िाग्ने िागतिाई 
कवस्ततृ आयोजना प्रलतवेिनिा उल्िेख भएकोिा सोको कक्रयाकिाप र िागत प्रस्तावकिे वातावरण 
व्यवस्थापन योजनािा सिावेि गनुय पनेछ ।  

(६) प्रस्तावकिे वातावरणीय व्यवस्थापन योजनािा उन्ल्िन्खत कक्रयाकिापिाई आयोजना 
तथा काययक्रि कायायदवयनका िालग तयार गररने िागत अनिुानिा नै सिावेि गनुय पनेछ ।  

(७) उपिफा (१) बिोन्जि तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायायदवयन 
प्रारम्भ भएपलछ प्रस्तावकिे कायायदवयनको अवस्थाको प्रलतवेिन प्रत्येक छ िकहनािा काययपालिका 
सिक्ष पेि गनुय पनेछ ।  

(८) गाउँपालिकािे आफूिे गरेको अनगुिन तथा लनरीक्षणको प्रलतवेिन प्रत्येक आलथयक बषय 
सिाप्त भएको लिलतिे एक्काईस दिनलभत्र प्रिेि कानूनिे तोकेको लनकायिा पठाउन ुपनेछ ।  

(९) उपिफा (८) बिोन्जि पेि गरेको प्रलतवेिनिाई सात दिनलभत्र कायायियको सूचना 
पाटी तथा वेवसाईट िाफय त सावयजलनक गनुय पनेछ ।    

११. प्रस्ताव कायायदवयन अनगुिन तथा प्रलतवेिन: (१) प्रस्ताव कायायदवयनको अनगुिन गिाय प्रारन्म्भक एवि ्
प्रकक्रया अनगुिन, लनयिपािन अनगुिन तथा प्रभावको अनगुिन गनुय पनेछ ।  

(२) प्रस्तावको प्रारन्म्भक अनगुिन गिाय आयोजना वा काययक्रिको लनिायण कायय िरुु 
गनुयभदिा अगावै लनिायणस्थि र वरपरका आिारभतू वातावरणीय पक्षको सवेक्षण गनुय पनेछ ।  

(३) प्रस्ताव कायायदवयनबाट भएका वातावरणीय पररवतयन पत्ता िगाउन काययक्रि तथा 
आयोजना लनिायण र सञ्चािनका क्रििा त्यस क्षेत्रको जनस्वास््य, पयायवरणीय, सािान्जक र आलथयक 
अवस्था िगायतका सूचकहरुको िूल्याङ्कन गनुय पनेछ ।  

(४) प्रस्तावकिे वातावरण संरक्षण सम्बदिी िापिण्डको पािना गरेको छ भने्न कुरा 
सलुनन्ित गनय वातावरणीय गणुस्तरका कविेष सूचक वा प्रिूषणको अवस्थाको बारेिा आवलिक वा 
िगातार अनगुिन गरी अलभिेख राख्न ुपनेछ र यसरी अनगुिन गिाय वातावरणीय व्यवस्थापन योजनािा 
प्रस्ताकवत कवषयहरु सिेत सिावेि गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्ताव कायायदवयनबाट लसजयना हनुे सकारात्िक र नकारात्िक प्रभाव, वातावरण 
संरक्षणका िालग प्रस्तावकिे पािना गनुयपने कवषयहरु तथा वातावरणीय प्रभावकाररताको अनगुिन 
सम्बदिी सूचकहरु सिेत प्रलतवेिनिा उल्िेख गनुय पनेछ ।  
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(६) उपिफा (५) बिोन्जिका प्रत्येक सूचकिाई कसिे र कुन कवलि वा तररकाबाट 
अनगुिन गने हो सो सिेत खिुाउन ुपछय र यस्तो कवलि भरपिो, सन्जिो र आयोजना स्थििा काययरत 
जनिन्क्तिे अबिम्बन गनयसक्ने खािको हनु ुपनेछ ।  

(७) उपिफा (६) बिोन्जिको कायय प्रस्तावकसँग उपिब्ि जनिन्क्तिे गनय सक्ने अवस्था 
नभएिा आवश्यकता अनसुार वाह्यस्रोतबाट पूती गरी सम्पािन गने व्यवस्था प्रस्तावकिे लििाउन ु
पनेछ ।  

(८) आयोजना लनिायण तथा सञ्चािनको कवलभन्न चरणका िालग सूचकको प्रकृलत हेरी 
वातावरणीय अनगुिन गने सिय तालिका सिेत प्रलतवेिनिा सिावेि गनुय पनेछ । 

(९) उपिफा (१) बिोन्जि प्रस्ताव कायायदवयन प्रारन्म्भक अनगुिन,  प्रभाव अनगुिन तथा 
लनयिपािन अनगुिन सम्बदिी िाँचा अनसूुची–११ िा तोककए बिोन्जि हनुेछ। 

१२.  अनगुिन सम्बदिी न्जम्िेवारी: (१) संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण 
सम्बदिी अध्ययन प्रस्तावको कायायदवयनको स्वाःअनगुिन गने न्जम्िेवारी प्रस्तावक स्वयंको हनुेछ ।  

(२) प्रस्तावकिे प्रत्येक छ िकहनािा उपिफा (१) बिोन्जि स्वाःअनगुिन गरी तयार गरेको 
प्रलतवेिन गाउँपालिकािा पेि गनुय पनेछ ।  

(३) गाउँपालिकास्वयं प्रस्तावक भएको वा अदय प्रस्तावकबाट कायायदवयन गररने प्रस्तावको 
अनगुिनका िालग काययपालिकािे िेहाय बिोन्जिको अनगुिन सलिलत गठन गनेछाः–  

क) उपाध्यक्ष/उपप्रिखु        – संयोजक  

ख) वातावरण तथा कवपि व्यवस्थापन सलिलतको संयोजक   – सिस्य  

ग) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत      – सिस्य 

घ) योजना तथा पूवायिार कवकास िहािाखा/िाखा वा एकाई प्रिखु – सिस्य  

ङ) वातावरण लनरीक्षक       – सिस्य 

च) वातावरण तथा कवपि व्यवस्थापन िहािाखा/िाखा/एकाई प्रिखु  – सिस्य सन्चव  

(४) सलिलतिे न्जल्िान्स्थत वन कायायिय, सम्बन्दित लनकाय प्रिखु तथा प्रलतलनलि वा कवषय 
कवज्ञिाई बैठकिा आिदत्रण गनय सक्नेछ । 

(५) अनगुिन सलिलतिे िफा ११ बिोन्जि अनगुिन गरी तयार पाररएको प्रलतवेिन तीस 
दिनलभत्र कायायपालिका सिक्ष पेि गनुय पनेछ ।   
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(६) काययपालिकािे अनगुिनबाट िेन्खएका सिस्या तथा सझुाव कायायदवयनको िालग 
प्रस्तावकिाई आिेि दिन सक्नेछ र यसरी दिएको आिेिको पािना गनुय प्रस्तावकको कतयव्य हनुेछ 
।  

१३.  कायायदवयनिा रोक िगाउन सक्ने: (१) यस काययकवलि तथा वातावरण संरक्षण सम्बदिी प्रचलित 
सङ्घीय तथा प्रिेि कानून बिोन्जि वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत भएभदिा 
फरक हनुे गरी प्रस्ताव कायायदवयन गनय गराउन हुँिैन ।  

(२) कुनै व्यन्क्त, संस्था वा लनकायिे उपिफा (१) कवपररतको कायय गरेको पाइएिा संन्क्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन वा प्रारन्म्भक वातावरणीय प्रलतवेिन भए काययपालिकािे प्रस्ताव कायायदवयनिा 
रोक िगाउनेछ र वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कनको हकिा प्रिेि सरकारको सम्बन्दित लनकायिा 
लसफाररि गनेछ । 

(३) उपिफा (२) बिोन्जि कुनै प्रस्ताव कायायदवयनिा रोक िगाइएकोिा त्यसरी रोक 
िगाइएको कारणबाट क्षलत पगु्न गएिा प्रस्तावकिे सो बापत कुनै ककलसिको क्षलतपूलतयको िावी गनय 
पाउने छैन ।  

(४) उपिफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएता पलन कायायदवयनिा रोक िगाइएको 
आयोजनाको प्रस्तावकिे प्रचलित ऐन बिोन्जि वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन स्वीकृत गराएिा वा 
स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन बिोन्जि आयोजना कायायदवयनिा सिुार गरेिा िगाइएको 
रोक सम्बन्दित लनकायिे फुकुवा गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेि — ५ 

कवकवि 

१४.  प्राकवलिक सलिलत गठन गने: (१) संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण 
सम्बदिी काययसूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन स्वीकृत गनुयअन्घ प्राकवलिक पक्षहरुको अध्ययन, 
कवश्लषेण र पनुराविोकन गरी लसफाररि गनय काययपालिकािे िेहाय बिोन्जिको प्राकवलिक सलिलत गठन 
गनेछ :– 

क) योजना तथा प्राकवलिक िहािाखा/िाखा वा इकाई प्रिखु    – संयोजक 

ख) आयोजना तथा काययक्रिसँग सम्बन्दित क्षेत्रको कवषयको कवज्ञ      – सिस्य 

ग) वातावरण तथा कवपि व्यवस्थापन कवषय हेने िहािाखा/िाखा/एकाई प्रिखु  – सिस्य सन्चव 
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(२) सलिलतिे आवश्यकता अनसुार वन कायायिय, सम्बन्दित कवषयगत लनकायका प्रिखु 
तथा प्रलतलनलि वा कवषय कवज्ञिाई बैठकिा आिन्दत्रत गनय सक्नेछ ।  

१५.  गनुासो सनुवुाई गने िाकयत्व: (१) आयोजना तथा काययक्रिको वातावरणीय, आलथयक, सािान्जक र 
सासँ्कृलतक सवािसँग सम्बन्दित प्रभाकवत व्यन्क्त तथा सििुायको चासो, न्िकायत तथा गनुासो प्राप्त 
गने, सम्बोिन र कायायदवयनिा सहजीकरण गने प्रयोजनका िालग गनुासो सनुवुाई संयदत्रको व्यवस्था 
गने िाकयत्व प्रस्तावकको हनुेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोन्जि व्यवस्था भएको संयदत्रिा गनुासो सनेु्न अलिकारी तथा गनुासो 
सम्बोिन सलिलत िगायत अदय उपयकु्त व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(३) उपिफा (२) बिोन्जि गनुासो सनुवुाई अलिकारीको व्यवस्था नभएको अवस्थािा 
गनुासो सनुवुाई अलिकारीको न्जम्िेवारी स्वताः आयोजना प्रिखुको हनुेछ । 

(४) उपिफा (१) बिोन्जि गनुासो सनुवुाई सम्बदिी व्यवस्था गनय काययपालिकािे 
उपाध्यक्ष/उपप्रिखुको संयोजकत्विा तीन सिस्यीय गनुासो सम्बोिन सलिलत गठन गनय सक्नेछ ।  

(५) उपिफा (२) बिोन्जिको गनुासो सनुवुाई संयदत्रिे पररयोजना वा प्रस्तावसँग सम्बदिी 
वातावरणीय, आलथयक, सािान्जक एवि ्साँस्कृलतक चासो तथा सवािहरु बारे आवाज प्रस्ततु गनय र 
सम्बोिन गनय सियबद्ध तथा पारििी कायययोजना बनाई कायायदवयन गनुय पनेछ।  

(६) प्रस्तावकिे प्रस्ताकवत आयोजना तथा काययक्रिको कवषयिा वडा तथा गाउँ/ स्तरिा 
सचेतनािूिक अलभयान सञ्चािन गरी प्रस्ताकवत आयोजना तथा काययक्रििे सम्बोिन गनुयपने 
प्रभाकवतहरुको हक अलिकार र गनुासो सम्बोिन गने संयदत्रको बारेिा सििुाय तथा सरोकारवािािाई 
ससूुन्चत गराउन ुपनेछ ।  

(७) गनुासो सम्बोिन सलिलत तथा गनुासो सनेु्न अलिकारीको काि कतयव्य र अलिकार 
िेहाय बिोन्जि हनुेछ: 

क) वातावरणीय तथा सािान्जक अवरोि,  सम्पन्त्तको प्रालप्त,  अलिकार,  क्षलतपूलतय र सहायता 
सम्बदििा प्रभाकवतहरुिाई सहयोग गने,   

ख) प्रभाकवत व्यन्क्तहरुको गनुासो प्राप्त गने,  अलभिेख राख्न,े वगीकरण गने,  प्राथलिकता 
लनिायरण गने, 

ग) गनुासो प्राप्त भएको लिलतिे पदर दिनलभत्र सम्बोिन गरी सम्बन्दित र गाउँपालिकािाई 
जानकारी गराउने, 
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घ) गनुासो सम्बोिन सम्बदिी लनणयय प्रकक्रयािा असदतषु्ट पक्षको पषृ्ठपोषणिाई  सलुनन्ित 
गने, 

ङ) प्रस्तावकिे तोके बिोन्जिका र सलिलतिे आवश्यक िेखेका अदय कािहरु गने। 

१६.  प्राकवलिक सहयोग लिन सक्ने: आयोजना वा काययक्रिका िालग गररने वातावरणीय अध्ययन सम्बदिी 
कायय गाउँपालिकाको आदतररक जनिन्क्तबाट गनय संभव नभएको अवस्थािा सम्बन्दित कवषय कवज्ञहरु 
वा व्यवसाकयक परािियिाताको सहयोग लिन सककनेछ । 

१७. प्रचलित कानून िागू हनुे: यस काययकवलििा भएको व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाँन्झएिा प्रचलित 
कानूनको व्यवस्था िागू हनुेछ ।  
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अनसुचुी –१ 

(िफा ३ को उपिफा (४) सँग सम्बन्दित) 

गाउँपालिकाको अलिकार क्षते्रका संभाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको सीिा (थ्रेसहोल्ड) 

   

प्रस्तावको कवषय 
क्षते्र 

वातावरणीय अध्ययनका कवलि अनसुार अध्ययन गनुय पने आयोजना तथा काययक्रिको िापिण्ड 

संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन 

वन र वकृ्षारोपण २० हेक्टरसम्िको क्षेत्रफििा नया ँबनस्पलत 
उद्यान,  वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान             
(न्चलडयाखाना) लनिायण गने   

 

२० हेक्टर भदिा बिीको क्षेत्रफििा नया ँ
बनस्पलत उद्यान,  वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान 
(न्चलडयाखाना) लनिायण गने 

वन क्षेत्रिा फोहोरिैिा व्यवस्थापन गनय 
ल्याण्डकफि साइट लनिायण तथा संचािन गने 

वन संरक्षण क्षेत्र,  िध्यवती क्षेत्र वा वातावरण 
संरक्षण क्षेत्रिा नीन्ज बाहेकका जग्गािा 
स्थानीय सरकारिे उपभोक्ता सिूह िाफय त 
आयोजना लनिायण वा संचािन गने  
  

तराईिा ५० िेखी ५०० हेक्टरसम्ि र पहाडिा 
५० िेखी २५० हेक्टरसम्िको क्षेत्रिा एकि 
प्रजातीका स्विेिी कवरुवा एकै ब्िकिा 
वृक्षारोपण गने 

तराईिा ५०० हेक्टर भदिा बिी र पहाडिा 
२५० हेक्टर भदिा बिीको क्षेत्रफििा एकि 
प्रजातीका स्विेिी कवरुवा एकै ब्िकिा 
वृक्षारोपण गने 

 

सावयजलनक बटु्यान क्षते्रिा जलडबटुी वा 
सगुन्दित वनस्पलतको व्यवसाकयक उत्पािनको 
िालग जलडबटुी केदर स्थापना गने 

 

१ हेक्टरसम्िको वन क्षेत्र अदय प्रयोजनको 
िालग प्रयोग गने 

१ िेन्ख ५ हेक्टरसम्िको वन क्षेत्र अदय 
प्रयोजनको िालग प्रयोग गने 

कवद्यतु प्रसारण िाइन बाहेक अदय प्रयोजनका 
िालग ५ हेक्टरभदिा बिी वन क्षेत्र प्रयोग गने 
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पययटन २५ िेखी ५० वेडसम्िको होटि वा 
ररसोटय लनिायण,  स्थापना तथा सञ्चािन गने 

५१ िेखी १०० वेडसम्िको होटि वा 
ररसोटय लनिायण, स्थापना तथा सञ्चािन गने 

१०० वेडभदिा बिी क्षिताको होटि वा 
ररसोटय स्थापना तथा सञ्चािन गने 

 िाछा वा अदय जिचर भएको कुनै निी वा 
ताििा इन्िन जलडत उपकरण र इदिन 
ज्विन गरी रयान्फ्टङ कायय वा कु्रज 
संचािन गने । 

 

      

 

ताििा स्थापना हनुे हाउस वोट (तैरने घर) 
संचािन गने 

 

सडक तथा 
यातायात 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०० लिटर िम्बाईसम्िको पिु लनिायण गने
  

 

१०० लिटरभदिा बिी िम्बाईका पिु (झोििुे 
पिु सिेत) लनिायण गने  

 

स्थानीय सडक स्तरोन्नलत गने 

 

२५ ककिोलिटरसम्ि िम्बाईको नया ँ सडक 
लनिायण गने  

२५ कक.लि. भदिा बिी िम्बाई हनु ेकुन ैपलन 
नयाँ सडक लनिायण गने 

 १ िेन्ख ५ कक.लि. सम्िको केबिकार िागय 
लनिायण गने  

 

५ कक.लि. भदिा िािो केबिकार िागय लनिायण 
गने 

 ५ िेन्ख ५० कक.लि. सम्िको रज्जिुागय लनिायण 
गने  

५० कक.लि. भदिा बिी रज्जिुागय लनिायण गने 

 

 सडक प्रयोजनका िालग १ िेन्ख ३ 
ककिोलिटरसम्ि सरुि बनाउने  

सडक प्रयोजनका िालग ३ ककिोलिटर भदिा 
बिी िम्बाइको  सरुि बनाउन े
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 चारपाङ्ग्ग्र े सवारी सञ्चािन हनु े आकािे पिु 
(फ्िाई ओभर) लनिायण गने  

 

 सावयजलनक यातायातको िालग िोनो रेििागय 
सञ्चािन गने  

 

उजाय,  जिस्रोत र 
लसंचाई 

१०० हेक्टरसम्ि लिफ्ट लसँचाई आयोजना 
लनिायण गने  

१०० हेक्टरभदिा बिीको लिफ्ट लसंचाई 
आयोजना लनिायण गने 

बहउुद्देश्यीय जिाियको लनिायण गने 

 

   

    

तराई वा लभत्री ििेििा २०० िेन्ख २, ००० 
हेक्टरसम्िको क्षेत्र लसंचाई गने 

तराई वा लभत्री ििेििा २, ००० हेक्टर भदिा 
बिीको क्षते्र लसंचाई गने 

 पहाडी उपत्यका र टारिा २५ िेन्ख ५०० 
हेक्टरसम्िको क्षेत्र लसंचाई गने 

पहाडी उपत्यका र टारिा ५०० हेक्टर भदिा 
बिीको क्षते्र लसंचाई गने 

 पहाडी लभरािो पाखा वा पवयतीय क्षेत्रिा २५ 
िेन्ख २०० हेक्टरसम्िको क्षेत्रिा लसँचाई गने 

पहाडी लभरािो पाखो वा पवयतीय क्षेत्रिा २०० 
हेक्टरभदिा बिी क्षेत्र लसंचाई गने 

 लसंचाईको पनुरुत्थान प्रणािी अदतगयत कवद्यिान 
प्रणािी लभत्रका लसंचाई आयोजनािा नया ँ
हेडवक्सय लनिायण वा िूि नहर पररवतयन हनु े
कुनै पलन पनुरुत्थान आयोजना संचािन गने 

 

 २५ िेन्ख १०० जनासम्ि स्थायी बसोबास 
भएका जनसंख्या कवस्थाकपत गने कुनै पलन 
जिस्रोत कवकास कायय गने 

१०० जना भदिा बिी स्थायी बसोबास भएका 
जनसंख्या कवस्थाकपत गने कुनै पलन जिस्रोत 
कवकास कायय गने 

 १० ककिोलिटर भदिा बिी िम्बाईको निी 
लनयदत्रणको कायय गने  
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६६ के.लभ.सम्िको कवद्यतु प्रसारण िाइन 
आयोजनाको िालग वन क्षेत्रको प्रयोग गने 

१३२ के.लभ. वा सोभदिा बिी क्षिताको कवद्यतु 
प्रसारण िाइन लनिायण गने  

कवद्यतु प्रिारण िाइन लनिायण बाहेक अदय 
प्रयोजनको िालग ५ हेक्टरभदिा बिी वन क्षेत्र 
प्रयोग गने 

 कवद्यिान २२० के.लभ. वा सो भदिा बिी 
क्षिताको कवद्यतु प्रसारण िाइनबाट ट्याप गरी 
नयाँ आउटडोर सवस्टेिन लनिायण गने    

 

 १ िेन्ख ५० िेगावाट क्षिता सम्िको जिकवद्यतु 
उत्पािन आयोजना लनिायण गने  

 

 १५०० घनलिटर भदिा बिी क्षिताको 
वायोग्यास प्िाण्ट लनिायण गने  

 

 १ िेन्ख १० िेगावाट क्षितासम्िको सौयय 
उजायबाट कवद्यतु उत्पािन आयोजना संचािन 
गने 

१० िेगावाट भदिा बिी क्षिताको सौयय 
उजायबाट कवद्यतु उत्पािन आयोजना संचािन 
गने 

 १ िेन्ख १० िेगावाट क्षितासम्िको वाय ु
उजायबाट कवद्यतु उत्पािन आयोजना संचािन 
गने 

१० िेगावाट भदिा बिी क्षिताको वाय ु
उजायबाट कवद्यतु उत्पािन आयोजना संचािन 
गने 

 ०.५ िेन्ख २ िेगावाट क्षितासम्िको जैकवक 
उजायबाट कवद्यतु उत्पािन आयोजना सञ्चािन 
गने 

२ िेगावाट भदिा बिी क्षिताको जैकवक 
उजायबाट कवद्यतु उत्पािन आयोजना सञ्चािन 
गने 

 न्चनी उद्योग क्षते्रलभत्रको उख ु पेिीसकेपलछ 
लनस्कने खोस्टा (Bagasse) बाट कवद्यतु 
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सहउत्पािन (Co-generation) हनुे आयोजना 
संचािन गने  

आवास,  भवन,  
वस्ती तथा िहरी 

कवकास 

७ िेखी १० तल्िा वा १५.५ िेखी २५ 
लिटरसम्ि उचाईका भवन लनिायण गने  

 

११ तिा वा २५ लिटर भदिा बिी र १६ 
तिा वा ५० लिटरसम्ि उचाई भएका भवन 
लनिायण गने 

१६ तिा वा ५० लिटर भदिा बिी उचाई 
भएका भवन लनिायण गने 

 

३००० िेखी ५००० वगयलिटर 
क्षेत्रफिसम्िको Built up Area वा Floor 

area भएको आवासीय,  व्यावसाकयक,  वा 
आवासीय र िबैु प्रकृलत भएको भवन लनिायण 
गने 

५,००० िेखी 10,००० वगयलिटर 
क्षेत्रफिसम्िको Built up Area वा Floor area 
भएको आवासीय,  व्यावसाकयक,  वा आवासीय 
र िबैु प्रकृलतको संयूक्त भवन लनिायण गने 

10,000 वगयलिटर क्षेत्रफिभदिा बिीको 
Built up Area वा Floor area भएको 
आवासीय,  व्यावसाकयक,  वा आवासीय र िबैु 
प्रकृलतको संयूक्त भवन लनिायण गने । 

५०० िेन्ख १,००० जनासम्ि एकैपटक 
आगिन वा लनगिन हनुे लसनेिा हि,  लथएटर,  
साििुाकयक भवन रििािा,  कदसटय हि,  

स्पोटयस ्कम्प्िेक्स लनिायण गने   

१, ००० िेन्ख २, ००० जनासम्ि एकैपटक 
आगिन वा लनगिन हनुे लसनेिा हि,  लथएटर,  
साििुाकयक भवन रििािा,  कदसटय हि,  

स्पोटयस ्कम्प्िेक्स लनिायण गने 

२, ००० जना भदिा बिी एकैपटक आगिन 
वा लनगिन हनु े लसनेिा हि,  लथएटर,  
साििुाकयक भवन रििािा,  कदसटय हि,  

स्पोटयस ्कम्प्िेक्स लनिायण गने 

५ िेखी १० हेक्टरसम्िको जग्गा कवकास 
आयोजना सञ्चािन गने   

१० िेखी १०० हेक्टरसम्िको जग्गा कवकास 
आयोजना सञ्चािन गने 

१०० हेक्टरभदिा बिीको जग्गा कवकास 
आयोजना सञ्चािन गने 

१ िेखी ५ हेक्टरसम्िको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
लनिायण गने 

५ हेक्टर भदिा बिीको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
लनिायण गने 

 

५००० िेन्ख १०, ००० लिटरसम्ि िैलनक 
पानीको प्रयोग हनुे भवन लनिायण तथा संचािन 
गने   

१०,००० िेन्ख २०,००० लिटरसम्ि िैलनक 
पानीको प्रयोग हनुे भवन लनिायण तथा संचािन 
गने 

२०, ००० लिटर भदिा बिी िैलनक पानीको 
प्रयोग हनुे भवन लनिायण तथा सञ्चािन गने 
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१ िेन्ख ५ हेक्टरसम्िको क्षेत्रिा आवास 
कवकास गने 

५ हेक्टरभदिा बिी क्षेत्रिा आवास कवकास 
गने 

 २०, ००० घनलिटरभदिा बिी िाटो पनेु तथा 
िाटो काटी Site Develop गने  

कृकष योग्य भलूििा िहरीकरण गने 

उद्योग र व्यवसाय वन बाहेक अदय क्षेत्रिा १० हेक्टरसम्िको 
क्षेत्रिा औद्योलगक ग्राि स्थापना गने  

िैलनक १ िे.ट. भदिा बिी न्चया, कफी, जलडबटुी 
आदि प्रिोिन गने उद्योग स्थापना गने 

 

िैलनक २५ िेकिक टनसम्ि वािवुा प्रिोिन 
उद्योग स्थापना गने 

िैलनक २५ िेकिक टनभदिा बिी वािवुा 
प्रिोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 

निी नािा सतहबाट िैलनक १०० घनलिटर 
सम्ि वािवुा, ग्राभेि, लगखाय िाटो लनकाल्न े 

िैलनक १००० िेकिक टनसम्ि क्षिताको 
क्रसर उद्योग स्थापना गने 

िैलनक १००० िे.ट. भदिा बिी क्षिताको 
क्रसर उद्योग स्थापना गने 

िेन्िन उपकरणिा १ िेन्ख ५ करोड रुपैया 
सम्ि िगानी भएको वकय सप (िियत संभार 
सिेत) स्थापना तथा सञ्चािन गने  

िैलनक १० िेकिक टन भदिा बिी खाद्य पिाथय 
उत्पािन गने उद्योग स्थापना गने  

 

 पाइपिाइन बाहेक व्यापाररक प्रयोजनको िालग 
प्रलत सेकेण्ड १० लिटर भदिा बिीको िरिे 
पानी प्रिोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 

 बाकषयक ३ करोड गोटासम्ि उत्पािन क्षिता 
भएको पोिेको इटा, टायि आदि बनाउन े
उद्योग स्थापना गने 
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 िैलनक १० हजार भदिा बिी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्पािन गने 
उद्योग स्थापना गने 

 

 Mosquito Repellent (झोि, क्वाइि, 
ट्याबिेट, िोसन), िपु आदि उत्पािन गने 
उद्योग स्थापना गने  

 

 परम्परागत घरेि ुउद्योग बाहेकका िागो तथा 
कपडा रिाई वा ििुाई वा छपाई गने उद्योग 
(गिैचा, पन्स्िना सिेत) स्थापना गने  

 

 गाडी, िोटरसाईकि, अटोररक्सा आदि तथा 
िैलनक १०० थान भदिा बिी साइकि/ररक्सा 
(इदिन वा कवद्यतु प्रयोग नगरी) एसेम्बलिङ गने 
उद्योग स्थापना गने 

 

स्वास््य १६ िेखी २५ िैयासम्िको अस्पताि, नलसयि 
होि वा न्चककत्सा व्यावसाय सञ्चािन गने 

२६ िेखी १०० िैयासम्िको अस्पताि, नलसयि 
होि वा न्चककत्सा व्यावसाय सञ्चािन गने  

१०० िैया भदिा बिीको अस्पताि, नलसयि 
होि वा न्चककत्सा व्यवसाय सञ्चािन गने 

खानी िैलनक २५ िेकिक टनसम्ि वािवुा प्रिोिन 
गने  

निीनािाको सतहबाट िैलनक १०० िेखी ३०० 
घ.लि.सम्ि वािवुा, ग्राभेि र लगखाय िाटो 
लनकाल्ने 

निीनािाको सतहबाट िैलनक ३०० घ.लि. 
भदिा बिी वािवुा, ग्राभिे र लगखाय िाटो 
लनकाल्ने 

 सािरण लनिायणिखुी िुिा, डेकोरेकटभ िुिा,  
वािवुा, ग्राभेि र औद्योलगक िाटो र सािारण 
िाटो उत्खननको िालग िैलनक ५० घनलिटर 
सम्ि उत्खनन कायय गने  

सािारण लनिायणिखुी िुिा, डेटोरेकटभ िुिा,  
वािवुा, ग्राभेि, औद्योलगक िाटो र सािारण 
िाटो िैलनक ५० िेखी ५०० घनलिटरसम्ि 
उत्खननको कायय गने 

सािरण लनिायणिखुी िंुगा, डेटोरेकटभ िुिा, 
वािवुा, ग्राभेि, औद्योलगक िाटो र सािारण 
िाटोको िालग िैलनक ५०० घ.लि. भदिा 
बिीको उत्खननको कायय गने 
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कृकष तथा पि ु
   

  
    

  

  

िहानगर/उपिहानगर क्षेत्रलभत्र तराईिा १ 
हेक्टरभदिा बिी र अदय ठाउँिा ०.५ हेक्टर 
भदिा बिी क्षते्रिा कृकष थोक बजार स्थापना 
गने 

पहाडिा १ हेक्टरभदिा बिी र तराईिा ५ 
हेक्टरभदिा बिी राकिय वन क्षेत्र कृकषको िालग 
प्रयोग गने 

 

 अनिुती प्राप्त बििािा लनिायण गने   

 ३०,००० भदिा बिी पंक्षीजाती पाल्नको िालग 
लनिायण कायय गने 

 

 १,००० भदिा बिी ठुिा चौपाया पाल्नको िालग 
लनिायण कायय गने  

 

 ५,००० भदिा बिी साना चौपाया (भेडा बाख्रा) 
पाल्नको िालग लनिायण कायय गने  

 

 २,००० भदिा बिी बंगरुसुँगरु पाल्नको िालग 
लनिायण कायय गने    

 

 प्यारेण्ट र ग्राण्ड प्यारेण्ट कुखुरापािन तथा 
ह्याचरी सञ्चािन गनय लनिायण गने 

 

 म्याि नाघेका कवषािी (सूचीत कवषािीको हकिा 
िात्र) को भण्डारण तथा कवसजयन गने 

जीवनािक कवषािी (सूचीत कवषािीको हकिा 
िात्र) प्िाण्ट स्थापना गने 
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 िैलनक १०,००० भदिा बिी क्षिताको िगु्ि 
प्रिोिन (ििुको पररकार सिेत) उद्योग स्थापना 
गने  

 

 १००० िेकिन टन भदिा बिी भण्डारण क्षिता 
भएको कोल्ड स्टोरेज स्थापना गने  

 

 िैलनक २ िेन्ख १० िेकिक टनसम्ि प्राङगाररक 
िि उत्पािन गने उद्योग स्थापना गने  

िैलनक १० िेकिक टन भदिा बिी प्रािाररक 
िि उत्पािन गने उद्योग स्थापना गने 

खानेपानी तथा िि 
लनिायण 

  
  
  

 

सेफ इल्ड १०० लिटर प्रलत सेकेण्ड (LPS) भदिा 
बिीको सतही पानीको स्रोत र सो पानीको ५० 
िेन्ख ७५ प्रलतित सम्ि सखु्खा सियिा आपूती 
गने 

सेफ इल्ड १०० लिटर प्रलत सेकेण्ड (LPS) 
भदिा बिी सतही पानीको स्रोत र सो पानीको 
७५ प्रलतित भदिा बिी सखु्खा सियिा 
आपूती गने 

प्रलत सेकेण्ड १०० लिटर भदिा बिीको िरिे 
पानी प्रिोिन गने 

प्रलत सेकेण्ड ५०० लिटर भदिा बिी पानीको 
स्रोत उपयोग गने खानेपानी स्रोत सम्बदिी 
बहउुद्देश्यीय आयोजना सञ्चािन गने 

१ िेन्ख ३ कक.लि.सम्िको सरुुङ लनिायण गरी 
खानेपानी आयोजना सञ्चािन गने 

३ कक.लि. भदिा बिीको सरुुङ लनिायण गरी 
खानेपानी आयोजना सञ्चािन गने 

खानेपानी आयोजना सञ्चािनको िालग २५ िेन्ख 
१०० जनासम्ि जनसंख्या कवस्थापन गने  

खानेपानी आयोजना सञ्चािनको िालग १०० 
जना भदिा बिी जनसंख्या कवस्थापन गने 

किटिेण्ट सकहतको िि लनकास लसस्टि सिावेि 
भएका खानेपानी आयोजना सञ्चािन गने  

जैकवक तथा रासायलनक प्रिषुण हनु ेस्रोत वा 
लतनबाट प्रभाकवत हनु सक्ने भलूिगत 
जिश्रोतको उपयोग गने 
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५० हजार िेन्ख २ िाखसम्िको जनसंख्यािाई 
खानेपानी आपूती गने  

२ िाखभदिा बिी जनसंख्यािाई खानेपानी 
आपूती गने 

५० हजार िेन्ख २ िाखसम्िको जनसंख्यािाई 
खानेपानी आपूती गनय नयाँ स्रोत जोड्ने  

२ िाखभदिा बिी जनसंख्यािाई खानेपानी 
आपूती गनय नयाँ स्रोत जोड्न े

फोहरिैिा 
व्यवस्थापन 

१० हेक्टर बिी क्षेत्रिा फैलिएको िादसफर 
स्टेिन र ररसोसय ररकोभरी एररया सम्बदिी 
कायय गने 

बाकषयक १,००० िेन्ख ५,००० टनसम्ि फोहोर 
जलिनिा भने 

बाकषयक ५,००० टन भदिा बिी फोहोर 
जिीनिा भने 

 

 ५ िेन्ख १० हेक्टरसम्िको क्षेत्रिा फैलिएको 
िादसफर स्टेिन र ररसोसय ररकोभरी एररया 
सम्बदिी कायय गने  

१० हेक्टरभदिा बिी क्षेत्रिा फैलिएको 
िादसफर स्टेिन र ररसोसय ररकोभरी एररया 
सम्बदिी कायय गने  

 ५ िेन्ख १० हेक्टरसम्िको क्षेत्रिा फैलिएको 
रसायन, यान्दत्रक वा जैकवक तररकाबाट 
फोहोरिैिा छनौट गने, केिाउने, तह िगाउन े
र पनुाः प्रयोग गने  

१० हेक्टरभदिा बिी क्षेत्रिा फैलिएको 
रसायन, यान्दत्रक वा जैकवक तररकाबाट 
फोहोरिैिा छनौट गने, केिाउने, तह िगाउन े
र पनुाः प्रयोग गने 

 ५०,००० सम्ि जनसंख्यािाई टेवा परुयाउन े
उद्देश्यिे संचािन हनु ेिि लनकास, सरसफाई 
वा फोहोर व्यवस्थापन  कायय गने   

५०,००० भदिा बिी जनसंख्यािाई टेवा 
परुयाउने उद्दशे्यिे संचािन हनुे िि लनकास, 

सरसफाई वा फोहोर व्यवस्थापन  कायय गने 

 ५ िेखी १० हेक्टरसम्िको क्षेत्रिा फैलिएको 
कम्पोष्ट प्िाण्ट सम्बदिी काि गने  

१० हेक्टरभदिा बिी क्षेत्रिा फैलिएको 
कम्पोष्ट प्िाण्ट सम्बदिी काि गने 

  कम्तीिा १०,००० जनसंख्या भएको िहरी 
क्षेत्रबाट लनस्बने फोहोरिैिा गाड्ने काि गने 
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 ५ एि.एि.लड.(MLD) क्षितासम्िको िि 
व्यवस्थापन आयोजना संचािन गने 

५ एि.एि.लड.(MLD) भदिा बिी क्षिताको िि 
व्यवस्थापन आयोजना संचािन गने 

  िेहायको प्रकृलत र जनुसकैु स्तरका खतरापूणय 
फोहरिैिा सम्बदिी लनिायण काि गनेाः  

(क) फोहरिैिा संयदत्र लनिायण 

(ख) फोहोरिैिा ररकभरी प्िाण्ट लनिायण  

(ग) फोहरिैिा भने, थपुाने वा गाड्ने ठाउँको 
लनिायण 

(घ) फोहरिैिा भण्डारण गने ठाउँको लनिायण 

(ङ) फोहरिैिा किटिेण्ट सकुविाको लनिायण  

    
  

 

 जोन्खिपूणय फोहर पिाथय सम्बदिी िेहायका 
काि गनेाः 

(क) कम्तीिा २५ िैय्या भएको प्राथलिक 
स्वास््य केदर, अस्पताि वा नलसयि होिबाट 
लनस्कने जैकवक जोन्खिपूणय पिाथयको अन्दति 
लनष्कासन व्यवस्थापन गने 

(ख) कुनै पलन हालनकारक पिाथयिाई भष्ि वा 
पनुाः प्रयोग गनयको िालग १ हेक्टर वा सो 
भदिा बिी क्षते्रफिको जिीन प्रयोग गने र 
उजाय सम्बदिी कुनै काि गने 

 



 

 

अनसूुची –२ 

(िफा ३ को उपिफा ६ सँग सम्बन्दित) 
वातावरणीय प्रभाव पकहचान तथा अध्ययन सूची 

  

k|:Tffj 5gf}6 tyf ;"rL tof/ ug]{ 

-bkmf # sf] pkbkmf -!_ b]vL -#_ / cg';"rL ! adf]lhd_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog ug]{ 

-cg';"rL ! sf] klxnf] dxn cGtu{t ug]{ 

k|:Tffj_ 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f ug]{ 

-cg';"rL ! sf] bf]>f] dxn 

cGtu{t kg]{ k|:tfj_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg ug]{ 

-cg';"rL ! sf] t]>f] 

dxn cGtu{t kg]{ 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ 

adf]lhd cg';"rL # sf] 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g 

adf]lhd x'g]_ 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd 

cg';'rL $ sf] 9fFrfdf_ 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -@_ 

adf]lhd k]z ug]{ / -#_ 

adf]lhd k]z ePsf] !% 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -@_ 

adf]lhd k]z / -#_ 

adf]lhd k]z ePsf] !% 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 

-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g 

adf]lhd x'g]_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; tyf 

k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] 

pkbkmf -#_ /   -$_  

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; tyf 

k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] 

pkbkmf -#_ /   -$_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; 

tyf k|sfzg ug]{ -;+3Lo tyf 

k|b]z sfg"g adf]lhd 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  

-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd_ 

 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  

-bkmf % adf]lhd_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  

-bkmf % adf]lhd_ 

;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 

k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] 

pkbkmf -#_, -$_ / -%_ 

;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 

k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] 

pkbkmf -#_, -$_ / -%_ 

;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 

k|sfzg ug]{ -;+3Lo tyf k|b]z 

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog k|ltj]bg 

tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf -!_ / -

@_ adf]lhd cg';'rL ^ sf] 9fFrfdf_ 

 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg 

tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf  

-!_ / -@_ adf]lhd 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

k|ltj]bg tof/ ug]{ -;+3Lo 

tyf k|b]z sfg"g 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog k|ltj]bg 

k]z ug]{ -bkmf & sf] pkbkmf -!_ 

adf]lhd_ 

 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 

k|ltj]bg k]z ug]{ -bkmf & sf] pkbkmf 

-!_ adf]lhd_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg 

k]z ug]{ -;+3Lo tyf k|b]z 

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog k|ltj]bg 

:jLs[t ug]{ -bkmf & sf] pkbkmf -$_ / 

-%_ adf]lhd k|fKt ePsf] !% lbg leq_ 

 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg  

:jLs[[t ug]{ -bkmf & sf] 

pkbkmf -$_ /-%_ adf]lhd 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

k|ltj]bg k]z ug]{ -;+3Lo 

tyf k|b]z sfg"g 

k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg ug ]{  

-bkmf ( b]lv !% adf]lhd_ 

k|:Tffj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{  

-sfo{ljlwsf] bkmf ( b]lv -

k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{ 

-;+3Lo / k|b]z sfg"g 
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ख. गाउँपालिकाको अलिकार क्षेत्र लभत्रका प्रस्तावको कवषयगत क्षेत्र तथा प्रकृलत : 

• वन, वृक्षारोपण तथा हररयािी क्षेत्र : नयाँ बनस्पलत उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान 
(न्चलडयाखाना) लनिायण, वाि उद्यान लनिायण । 

• सडक क्षेत्र : स्थानीय नयाँ सडक लनिायण तथा स्तरोन्नलत, १०० लिटर सम्िको पिु लनिायण । 

• पययटन क्षेत्र : स्थानीय तहबाट अनिुलत दिने होटि वा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चािन । 

• उजाय, जिस्रोत र लसंचाई क्षेत्र : लिफ्ट लसंचाई, पहाड लभरािो पाखोिा लसंचाई, बहउुदे्दिीय जिािय 
लनिायण, कवद्यतु प्रसारण िाईन लनिायण तथा कवस्तार, कवद्यतु उत्पािन । 

• आवास, भवन, वस्ती तथा िहरी कवकास क्षेत्र : आवासीय, व्यवसाकयक र िबैु प्रकृलतको भवन लनिायण, 

जग्गा कवकास आयोजना, आवास कवकास काययक्रि । 

• उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र : औद्योलगक ग्राि, न्चया, कफी, जलडबटुी आदि प्रिोिन उद्योग, वािवुा 
प्रिोिन वा क्रसर उद्योग इट्टा टायि उद्योग । 

• स्वास््य क्षेत्र : अस्पताि, नलसयि होि वा न्चककत्सा व्यवासाय स्थापना र सञ्चािन  

• न्िक्षा क्षेत्र : न्िक्षण अस्पताि स्थापना र संचािन  

• खानी क्षेत्र : िुिा, वािवुा, ग्राभेि र लगखाय िाटो लनकाल्ने कायय 
• कृकष क्षेत्र : व्यवसाकयक पिपंुक्षी पािन, कृकष थोक बजार स्थापना र वििािा लनिायण  

• खानेपानी तथा िि लनकास क्षेत्र : किटिणे्ट सकहतको िि लनकास तथा खानेपानी आयोजना 
सञ्चािन, खानेपानी आपूती 

• फोहोरिैिा व्यवस्थापन क्षेत्र : फोहोरिैिा जिीनिनुी व्यवस्थापन, रसायन, यान्दत्रक वा जैकवक 
तररकाबाट फोहोिैिा छनौट गने, केिाउन,े तह िगाउने र पनुाः प्रयोग 

ग. वातावरणीय अध्ययनको प्रकार 

• संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन 

• प्रारन्म्भक वातावरणीय अध्ययन 

• वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन 

घ. वातावरणीय अध्ययनका िालग त्याङ्क तथा कववरण सङ्किन सूची तथा अध्ययन कवलि र औजार 

वातावरणीय अध्ययन सम्बदिी त्याङ्क सङ्किन 
सूची 

अध्ययन कवलि तथा औजार 

 

जैकवकाः वनस्पलत, जीवजदत,ु प्राकृलतक वासस्थान, 

वन जिि तथा जैकवक र पाररन्स्थलतकीय कवकविता 
• िरातिीय कहडाई तथा प्रत्यक्ष अविोकन 

• अप्रक्ष्यक्ष संकेत सवेक्षण वा क्यािेरा ियाकपङ 

• निूना सवेक्षण 

• िखु्य जालनफकार अदतवायताय तथा िन्क्षत सिूह 
छिफि 
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भौलतक तथा रासायलनक वातावरणाः जिीन, 

वायिुण्डि, पानी, ध्वलन, िानव लनलियत वस्त,ु हावा, 
भोगोलिक र भौगलभयक न्स्थलत, जिवाय ु पररवतयन 
तथा कवपि जोन्खिको अवस्था 

• िरातिीय कहंडाई तथा प्रत्यक्ष अविोकन 

• हावा, पानी तथा िाटोको निूना सवेक्षण  

• ध्वलनको तहगत िापन तथा प्रिूषणको अवस्था 
पकहचान आदि 

सािान्जक आलथयकाः जनसंख्या, कवस्थापन, 
जनस्वास््य, उद्यि व्यवसाय तथा जीकवकोपाजयन, 

उत्पािनन्िि श्रोत सािन, सािान्जक िूल्यिादयता 

• प्रत्यक्ष अविोकन 

• जनगणना तथा घरपररवार सवेक्षण 

• िन्क्षत सिूह तथा सरोकारवािा छिफि 

• िखु्य जालनफकार अदतवायताय 
• सावयजलनक बहस 

• िेलडया सवेक्षण तथा रेकडय 
साँस्कृलतकाः सास्कृलतक सम्पिा, िालियक तथा 
साँस्कृलतक िूल्य िादयाताहरु तथा चािचिन 

• सहभालगतािूिक अविोकन 

• िन्क्षत सिूह तथा सरोकारवािा छिफि 

• िखु्य जालनफकार अदतवायताय 
• सावयजलनक बहस 

अदयाः सेवा सकुविा उपिबिता र उपयोग 

सहभालगतािूिक अविोकन 
• िन्क्षत सिूह तथा सरोकारवािा छिफि 

• िखु्य जानीफकार अदतवायताय 
• सावयजलनक बहस 

 

ङ. वातावरणीय अध्ययनका प्रिखु सवािहरुको प्राथलिकता लनिायरण 

• जैकवक तथा पाररन्स्थलतकीय 

• भौलतक तथा रासायलनक 

• सािान्जक, आलथयक र साँस्कृलतक 

• जिवाय ुपररवतयन तथा कवपि जोन्खि 

• अदय 

च. वातावरणिा पनय सक्ने सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रभाव पकहचान, आकँिन तथा प्राथलिकता लनिायरण 

वातावरणीय प्रभावका क्षते्र सकारात्िक प्रभाव नकारात्िक प्रभाव 

क. लनिायण अन्घको चरण 

जैकवक   

भौलतक तथा रसायलनक   

सािान्जक तथा आलथयक   

साँस्कृलतक   
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अदय   

ख. लनिायणको चरण   

जैकवक   

भौलतक तथा रासायलनक   

सािान्जक तथा आलथयक   

साँस्कृलतक   

अदय   

ग. सञ्चािनको चरण   

जैकवक   

भौलतक तथा रसायलनक   

सािान्जक तथा आलथयक   

साँस्कृलतक   

अदय   
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अनसूुची –३ 

(िफा ४ को उपिफा (१) सँग सम्बन्दित) 

संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन सम्बदिी काययसूचीको िाचँा 

(आवरण पषृ्ठको िाँचा) 

............. (प्रस्तावको नाि)................... 

संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययनको काययसूची 

......................................................... 

प्रलतवेिन पेि गररने लनकायको नाि र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

.............( प्रस्तावकको नाि र ठेगाना) 

...........( िकहना ) , ................. (वषय) 

 

१. प्रलतवेिन तयार गने व्यन्क्त वा संस्थाको नाि र ठेगाना :  

२. प्रस्तावको :  

• सािादय पररचय 

• आयोजना तथा काययक्रिको कववरण 

• आयोजना तथा काययक्रिको आवियकता तथा सादिलभयकता 

३. प्रलतवेिन तयार गिाय कवचार गनुय पने नीलत ऐन, लनयि, लनिेन्िका तथा अदतराकिय सन्दि सम्झौता : 

४. प्रस्ताव कायायदवयन गिाय वातावरणिा पने खास सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रभाव : 

• जैकवक तथा पाररस्थलतकीय : 
• भौलतक : 
• सािान्जक – आलथयक :  

• साँस्कृलतक : 
• रासायलनक : 

५. प्रस्तावको कायायदवयनबाट वातावरणिा पने प्रभावको रोकथािका कवषय : 

६. प्रस्ताव कायायदवयन गिाय अनगुिन गनुय पने कवषय : 

७. जिवाय ुपररवतयन अनकुुिन र कवपि जोन्खि पने असर :  
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८. अदय आवश्यक कवषय : 

अनसूुची –४ 

(िफा ४ को उपिफा (१) सँग सम्बन्दित) 

प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण सम्बदिी काययसूचीको िाचँा 

(आवरण पषृ्ठको िाँचा) 

.............. (प्रस्तावको नाि)................... 

प्रारन्म्भक वातावरणीयको काययसूची 

........................................................ 

प्रलतवेिन पेि गररने लनकायको नाि र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

.............(प्रस्तावकको नाि र ठेगाना) 

...........(िकहना) , ................. (वषय) 

 

१. प्रलतवेिन तयार गने व्यन्क्त वा संस्थाको नाि र ठेगाना :  

२. प्रस्तावको :  

सािादय पररचय 

• आयोजना तथा काययक्रि कववरण  

• आयोजना तथा काययक्रिको आवश्यकता र सादिलभयकता 

३. प्रलतवेिन तयार गिाय अपनाउन ुपने कवलि :  

४. प्रलतवेिन तयार गिाय कवचार गनुय पने नीलत ऐन, लनयि, लनिेन्िका तथा अदतराकिय सन्दि सम्झौतााः 

५. प्रलतवेिन तयार गिाय िाग्नेाः 

• सिय :  

• अनिुालनत बजेट : 
• आवश्यक त्याङ्क तथा सूचना :  

६. प्रस्ताव कायायदवयन गिाय वातावरणिा पने खास सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रभाव :  

• जैकवक तथा पाररन्स्थलतकीय : 
• भौलतक : 
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• सािान्जक आलथयक :  

• साँस्कृलतक : 
• रासायलनक : 

७. प्रस्ताव कायायदवयनका कवकल्प : 

• लडजाइन : 
• आयोजना स्थि :  

• प्रकवलि र सञ्चािन कवलि, सिय तालिका, प्रयोग हनुे कच्चा पिाथय :  

• अदय कुरा :  

८. प्रस्तावको कायायदवयनबाट वातावरणिा पने प्रभावको रोकथािका कवषय :  

९. प्रस्ताव कायायदवयन गिाय जिवाय ुपररवतयन र कवपि जोन्खििा पने असरसम्बदिी कवषय :  

१०. प्रस्ताव कायायदवयन गिाय अनगुिन गनुय पने कवषय : 

११. अदय आवश्यक कवषय 
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अनसूुची –५ 

(िफा ५ को उपिफा (७) सँग सम्बन्दित) 

सावयजलनक सनुवुाईको प्रकक्रया तथा िाचँा 

वातावरणीय अध्ययन तथा कवश्लषेण, नीलतगत तथा कानूनी व्यवस्थाको सवयिादयता अनकुुि हनुे गरी 
वातावरणीय अध्ययन प्रकक्रयािा गररने सावयजलनक सनुवुाईको काययकवलि िेहाय अनसुारको हनुेछ : 

१. वातावरणीय अध्ययनको िालग सावयजलनक सनुवुाई 

– प्रस्ताकवत कवकास लनिायण सम्बदिी कायय वा आयोजना तथा काययक्रिको बारेको लनणयय प्रकक्रयािा 
सकारात्िक प्रभाव पानय सरोकारवािा र प्रस्तावकबीच खलु्िा अदतकृय या गरी कवचार र राय/सझुाव 
प्रस्ततु गने िञ्च 

– सािादयताः प्रस्तावको असर क्षेत्रलभत्र प्रस्तावक लनकायबाट सावयजलनक सनुवुाईको आयोजना  

– सावयजलनक सनुवुाई काययक्रिको स्वतदत्र पेिागत कवज्ञहरुद्धारा सहजीकरण 

२. वातावरणीय अध्ययन प्रकक्रयािा गररने सावयजलनक सनुवुाई काययक्रिको उदे्दश्य 

– प्रस्ताकवत आयोजना तथा काययक्रि सम्बदििा वातावरणीय अध्ययनको लनष्कषय बारे प्रभाकवत 
सििुायिाई प्रस्तावकबाट जानकारी गराउने िञ्चको आयोजना गने 

– प्रस्ताकवत आयोजना तथा काययक्रि क्षेत्रको िरातिीय वास्तकवक अवस्था र वातावरणीय अध्ययनबाट 
प्राप्त लनष्कषयको िदु्धता पषु्ट्याई तथा रुज ुगने 

– वातावरणीय अध्ययन प्रकक्रयािा सम्बन्दित प्रभाकवत पक्ष तथा सरोकारवािाहरुसँग प्रयायप्त िात्रािा 
पराििय गररएको तथा लनणयय प्रकक्रयािा सिावेि गराइएको कुराको सलुनन्ित गने 

– प्रभाकवत, रुची राख्न ेतथा सरोकारवािा पक्षिे आफूिाई िहत्वपूणय िागकेा र सम्बन्दित कवषयिा 
कवचार प्रस्ततु गने अबसर प्रिान गने 

– प्रस्ताकवत आयोजना तथा काययक्रि र वातावरणीय सरोकारको कवषयिा स्थानीय सरकारको प्रलतवद्धता 
र प्रभावकारी जनसहभालगता प्रवद्धयन गने 

३. सावयजलनक सनुवुाईको बारेिा सावयजलनक सूचना तथा जानकारी  

– सावयजलनक सनुवुाईको लिलत, सिय र स्थान 

– सावयजलनक सनुवुाई हनुे प्रस्ताव वा आयोजना तथा काययक्रि बारे जानकारी 
– सहजकताय, गाउँपालिकाका पिालिकारी, कियचारी र नागररक सिाजका प्रलतलनलिको न्चनारी 
– सनुवुाईिा सहभागी हनुे सहभालगको जानकारी  

– काययपालिका काययिय, सम्बन्दित वडा कायायिय िगायत सावयजलनक स्थििा सूचना टासँ 

– स्थानीय कप्रण्ट तथा अनिाईन लिलडयािा सूचना प्रकािन 

– रेलडयो, टेलिलभजन, सािान्जक सिािबाट सूचना सम्पे्रषण 

– सूचना प्रसारण गिाय स्थानीय भाषािा सिेत गनुय पने 
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४. सावयजलनक सनुवुाईको प्रकक्रया तथा काययकवलि 

४.१ पररचय काययक्रि 

– अध्ययनकताय तथा सहजकताय, 
– गाउँपालिकाका पिालिकारी र सम्बन्दित कियचारी,  
– सििुाय तथा िन्क्षत सिूहका प्रलतलनलि,  

– नागररक सिाज वा गैससका प्रलतलनलि,  

– प्रस्ताकवत आयोजना तथा काययक्रिका िाभान्दवत तथा संभाव्य प्रभाकवत सििुाय वा सहभागी,  
– स्थानीय जालनफकार र कवषयकवज्ञ, 

– स्थानीय राजनीलतक ििका प्रलतलनलि ।  

४.२ सावयजलनक सनुवुाईको ध्येय तथा उदे्दश्यबारे जानकारी तथा प्रस्ततुी 

– आयोजनाको कवस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव वा काययक्रिको व्यवसाकयक कायययोजना 
– प्रस्ताकवत आयोजना तथा काययक्रिको सम्बदििा स्थिगत अविोकन, अध्ययन र परािियबाट प्राप्त 

सूचना तथा कववरण 

– प्रस्ताव (आयोजना तथा काययक्रि) बाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, न्जल्िािाई पगु्ने प्रिखु 
फाइिाहरु  

– प्रस्ताव कायायदवयनबाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, न्जल्िािाई पगु्ने नकारात्िक असरहरु 

– नकारात्िक असर दयूनीकरणिा उपायहरु 

४.३ प्रस्तावको सम्बदििा प्रभाकवत सििुाय तथा अदय सरोकारवािाको िारणा तथा सवाि प्रस्ततुी 

– प्रस्तावको कायायदवयन सम्बदििा प्रभाकवत सििुायका कवचार तथा सवाि 

– प्रस्तावको कायायदवयन सम्बदििा सरोकारवािाको कवचार तथा सवाि 

४.४ प्रस्तावकको प्रलतकक्रया  

– प्रस्ताव कायायदवयनबाट हनुे िखु्य सिस्या तथा सबाि बारे प्रस्तावकको राय तथा कवचार 

– सिस्या तथा सबािको सम्बोिनबारे प्रस्तावकको प्रलतवद्धताबारे जानकारी 

४.५ कवषयकवज्ञ तथा सहजकतायबाट लनष्कषय तथा सझुाव प्रस्ततुी 

– काययक्रििा प्रस्ततु तथा उठाइएका सवािहरुको कवषयकवज्ञ तथा सहजकतायद्धारा संकिन तथा 
सँस्िेषण 

– कवषयकवज्ञ तथा सहजकतायद्धारा लनष्कषय तथा सझुावबारे प्रस्ततुी र जानकारी 
– सावयजलनक सनुवुाईको प्रकक्रया, छिफिका कवषय, लनष्कषय र सझुाव सिावेि प्रलतवेिन तयारी 
– प्रलतवेिन प्रस्तावक सिक्ष पेि  

५. सहभालगता 
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– कवषयकवज्ञ तथा सहजकताय  

– प्रभाकवत सििुाय तथा सिूहको प्रलतलनलि, िन्क्षत वगय तथा सििुाय 

– सम्बन्दित वडाका वडाअध्यक्ष वा वडा सलिलतका सिस्यहरु  

– गाउँपालिकाका प्रिखु, प्रलतलनलि तथा सम्बन्दित कियचारीहरु 

– नागररक सिाज, सििुायिा आिाररत सिाज तथा लिलडयाका प्रलतलनलि 

– प्रस्तावक संस्थाका प्रलतलनलिहरु   
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अनसूुची –६ 

(िफा ६ को उपिफा (२) सँग सम्बन्दित) 

संन्क्षप्त वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेिनको िाचँा 

१. प्रलतवेिन तयार गने व्यन्क्त वा संस्थाको नाि र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको सारांि : 

३. प्रलतवेिनिा रहन ुपने कवषयाः 

• प्रस्तावको उदे्दश्य, 

• प्रस्ताव कायायदवयन हनुे क्षेत्रको कवस्ततृ कववरण, 

• प्रस्ताव तयारीिा त्याङ्क सङ्किन र कवश्वषेणको कवलि, 

• प्रस्ताव कायायदवयनबाट वातावरणिा पने सकारात्िक प्रभाव, 

• प्रस्ताव कायायदवयनबाट वातावरणिा पने नकारात्िक प्रभाव, 

• वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, 
• अदय आवश्यक कुरा, 
• सदिभय सािाग्री । 

४. प्रलतवेिनिा सिावेि हनुे वातावरणीय योजनाको खाका िेहाय बिोन्जि हनुेछाः 

कवषयगत क्षेत्र सकारात्िक प्रभावको 
बिोत्तरीका कक्रयाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

ककहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनिुालनत बजेट 
जनिन्क्त र 
सिय 

अनगुिन 
तथा 
िूल्याङ्कन 
कवलि 

भौलतक क्षेत्र         

जैकवक क्षेत्र         

सािान्जक क्षेत्र         

साँस्कृलतक 
क्षेत्र 

        

अदय         

कवषयगत क्षेत्र नकारात्िक प्रभावको 
दयूनीकरणका 
कक्रयाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

ककहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनिुालनत बजेट 
जनिन्क्त र 
सिय 

अनगुिन 
तथा 
िूल्याङ्कन 
कवलि 
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भौलतक क्षेत्र         

जैकवक क्षेत्र         

सािान्जक क्षेत्र         

साँस्कृलतक 
क्षेत्र 

        

अदय         

         

 

रष्टव्य: –  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताविा आयोजना लनिायण अन्घ, लनिायण तथा सञ्चािनको 
चरणका िालग अिग अिग रुपिा उल्िेख गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रलतवेिन तयार गिाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क, नक्िा, न्चत्र, तालिका, चाटय, ग्राफ संिग्न गनुय 
पनेछ ।  

   (३) संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन नेपािी भाषाको यलुनकोडिा फण्ट साइज १२ िा टाइप 
गरी िेन्खएको हनु ुपनेछ । प्रलतवेिनको प्रत्येक पानाको तििालथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२  इञ्च र िाया ँ
१  इञ्च खािी राखी पानाका िवैुतफय  कप्रदट गरी स्पाइरि बाइन्ण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 
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अनसूुची –७ 

(िफा ६ को उपिफा (२) सँग सम्बन्दित) 

प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेिनको िाचँा 

 

१. प्रलतवेिन तयार गने व्यन्क्त वा संस्थाको नाि र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको सारांि : (प्रस्तावको कायायदवयनबाट वातावरणिा पनय सक्ने प्रभावको सम्बदििा िेहायका 
कुरा संक्षेपिा उल्िेख गने) 

• प्रस्तावको उदे्दश्य :  

• भ–ूउपयोग पने असर :  

• वातावरणिा पने प्रलतकूि प्रभाव : 
• जनस्वास््य तथा िानव जीवनिा पने असर :  

• जनसङ्ग्ख्या र जीकवकोपाजयनिा पने असर :  

• स्थानीय पूवायिारिा हनुे क्षलत : 
• जिवाय ुपररवतयन तथा कवपि उत्थानन्िितािा पने असर :   

• अदय आवश्यक कुरा : 

३. प्रस्तावको सम्बदििा िेहायका कुरा स्पष्ट खिुाउन ुपने : 

(क) प्रस्तावको ककलसि : 

• प्रिोिन गने, 

• उत्पािन गने, 

• जडान गने, 

• सेवा प्रवाह गने, 

• अदय । 

(ख) डेलिभरी गने भए के कस्तो वस्त ुडेलिभरी गने : 

(ग) प्रस्तावको : 

• जडान क्षिता : 
• प्रलतदिन वा वषय कलत घण्टा सञ्चािन हनुे : 

(घ) प्रस्ताव कायायदवयन हुँिा लनष्कासन हनुे (कलत सिय सञ्चािन हुँिा कलत पररिाणिा लनष्कासन हनुे 
हो ) खिुाउन ुपने :  

• ठोस 

• तरि 
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• हावा 
• ग्याँस 

• ध्वलन 

• िूिो 
• अदय । 

(च) प्रयोग हनुे ऊजायको : 

• ककलसि : 
• स्रोत : 
• खपत हनुे पररिाण (प्रलतघण्टा, दिन र वषयिा) : 

  (छ) जनिन्क्तको आवश्यकता कलत पने : 

  (ज) प्रस्ताव कायायदवयन गनय आवश्यक पने : 

• कुि पँूजी : 
• चाि ुपँूजी : 
• जलिनको क्षेत्रफि : 
• भवन र लतनका ककलसि : 
• िेलसनरी औजार :  

• अदय : 

   (झ) प्रस्ताव कायायदवयन हनुे क्षेत्रको कवस्ततृ कववरण : 

• नक्सा : 
• सो क्षेत्र र वररपररको जनसंख्या र बसोबासको न्स्थलत : 
• प्रस्ताव कायायदवयन हनुे क्षेत्रको आसपासिा कुनै संवेिनिीि न्चज वा वस्त ु रहेको भए त्यस्ता 

न्चजवस्तकुो कववरण : 
• हािको न्स्थलत : 
• पानीको स्रोत : 
• फोहरिैिा फ्याँक्ने वा प्रिोिन गने व्यवस्था : 
• प्रस्ताव कायायदवयन हनुे ठाउँिा आवत जावत गने बाटो : 
• उत्पािन प्रकक्रया :  

• प्रकवलिको कववरण : 
• अदय आवश्यक कुरा : 

४. प्रस्ताव कायायदवयन गिाय वातावरणिा पने प्रभाव : 

(क) सािान्जक, आलथयक र साँस्कृलतक क्षेत्रिा पने प्रभाव : 
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• िानव स्वास््यिा पने प्रभाव : 
• जीकवकोपाजयनिा पने प्रभाव :  

• खेती योग्य जलिनिा हने क्षय : 
• वन जिििा पगु्ने क्षय : 
• सािान्जक, साँस्कृलतक र िालियक िूल्य िादयतािा हनुे पररवतयन : 
• अदय : 

(ख) जैकवक प्रभाव : 

• जनसङ्ग्ख्या :  

• वनस्पलत तथा जीवजदत ु:  

• प्राकृलतक वासस्थान र सििुाय : 

(ग) भौलतक प्रभाव : 

• जलिन : 
• वायिुण्डि : 
• पानी : 
• ध्वलन : 
• िानव लनलियत वस्त ु: 
• जिवाय ु:  

• अदय : 

५. प्रभाव कायायदवयनका कवकल्प : 

  लडजाइन : 

  आयोजना स्थि : 

  प्रकक्रया, सिय–तालिका : 

  प्रयोग हनुे कच्चा पिाथय : 

  अदय कुरा : 

६. वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको खाका : 

७. अदय आवश्यक कुरा : 

८. प्रलतवेिनिा सिावेि हनुे वातावरणीय योजनाको खाका िेहाय बिोन्जि हनुेछ : 
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कवषयगत क्षेत्र सकारात्िक प्रभावको 
बिोत्तरीका कक्रयाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

ककहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनिुालनत बजेट 
जनिन्क्त र 
सिय 

अनगुिन 
तथा 
िूल्याङ्कन 
कवलि 

भौलतक क्षेत्र         

जैकवक क्षेत्र         

सािान्जक क्षेत्र         

साँस्कृलतक 
क्षेत्र 

        

अदय         

कवषयगत क्षेत्र नकारात्िक प्रभावको 
दयूनीकरणका 
कक्रयाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

ककहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनिुालनत बजेट 
जनिन्क्त र 
सिय 

अनगुिन 
तथा 
िूल्याङ्कन 
कवलि 

भौलतक क्षेत्र         

जैकवक क्षेत्र         

सािान्जक क्षेत्र         

साँस्कृलतक 
क्षेत्र 

        

अदय         

         

 

रष्टव्य: –  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताविा आयोजना लनिायण अन्घ, लनिायण तथा सञ्चािनको 
चरणका िालग अिग अिग रुपिा उल्िेख गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रलतवेिन तयार गिाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क, नक्िा, न्चत्र, तालिका, चाटय, ग्राफ संिग्न गनुय 
पनेछ ।  

   (३) संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन नेपािी भाषाको यलुनकोडिा फण्ट साइज १२ िा टाइप 
गरी िेन्खएको हनु ुपनेछ । प्रलतवेिनको प्रत्येक पानाको तििालथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र िायाँ १  
इञ्च खािी राखी पानाका िवैुतफय  कप्रदट गरी स्पाइरि बाइन्ण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 
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अनसूुची –८ 

(िफा ६ को उपिफा (३) सँग सम्बन्दित) 

वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन सम्बदिी सावयजलनक सूचनाको िाचँा 

 

.............. आयोजना/काययक्रिको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन तयारी सम्बदिी सावयजलनक सूचना 

(प्रकािन लिलत ....................) 

........... प्रिेि ............ न्जल्िा ................ गाउँपालिका................ (प्रस्तावकको नाि उल्िेख 
गने) द्वारा िेहाय बिान्जिको प्रस्ताव कायायदवयन गनय िालगएको छ । 

प्रस्तावकको नाि र ठेगाना ............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेि) ........... फोन नं. 

प्रस्तावको व्यहोरा आयोजना / काययक्रिको िखु्य कवषेिता उल्िेख गने 

प्रभाव पनय सक्ने क्षेत्र .......... न्जल्िा ......... गाउँपालिका.......... वडँ नं. 

 

िालथ उन्ल्िन्खत प्रस्तावको वातावरणीय अययन प्रलतवेिन तयारी गने क्रििा सो क्षते्रको जैकवक तथा 
पाररन्स्थलतकीय प्रणािी, प्राकृलतक तथा भौलतक प्रणािी, सािान्जक तथा आलथयक प्रणािी र साँस्कृलतक 
प्रणािीहरु बीच के कस्तो सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रभाव पियछ भनी यककन गनय ................. 
गाउँपालिका, वडा सलिलत, कवद्यािय, स्वास््य संस्था तथा सरोकारवािा व्यन्क्त वा संस्थाको राय सझुाव 
लिन आवश्यक भएकोिे यो सावयजलनक सूचना प्रकािन भएको लिलतिे सात दिन लभत्र िेहायिा उन्ल्िन्खत 
ठेगानािा आई पगु्ने गरी लिन्खत राय सझुाव उपिब्ि गराई दिन ुहनु अनरुोि गररदछ । 

प्रस्तावकको नाि र ठेगाना ............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेि) ........... फोन नं. 

परािियिाताको नाि र ठेगाना ............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेि) ........... फोन नं. 
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अनसूुची –९ 

(िफा ६ को उपिफा (८) सँग सम्बन्दित) 

वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन तयार गने कवज्ञ तथा अध्ययन टोिी 

 

क. संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रलतवेिन तयारी संिग्न हनुे कविेषज्ञहरुाः  

१. भौलतक कवकास कवज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बन्दित कवषय जस्तैाः लसलभि वा 
िेकालनकि इन्िलनयररि, भगूभयिास्त्र, भकूवज्ञान, आककय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अदय सम्बन्दित कवषयिा 
स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

2. वातावरणकवि (Environmental Expert): वातावरण कवज्ञान वा इन्िलनयररििा स्नातकोत्तर उपािी 
हालसि गरी कम्तीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

3. सािान्जक आलथयक कवज्ञ (Socio-economic Expert) : सिाज कवज्ञान वा अथयिास्त्रिा स्नातकोत्तर 
उपािी हालसि गरी कम्तीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

 

ख. प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण तथा प्रलतवेिन तयारी संिग्न हनुे कविेषज्ञहरुाः  

1. भौलतक कवकास कवज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बन्दित कवषय जस्तैाः लसलभि वा 
िेकालनकि इन्िलनयररि, भगूभयिास्त्र, भकूवज्ञान, आककय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अदय सम्बन्दित कवषयिा 
स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

2. वातावरणकवि (Environmental Expert): वातावरण कवज्ञान वा इन्िलनयररििा स्नातकोत्तर उपािी 
हालसि गरी कम्तीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

3. सािान्जक आलथयक कवज्ञ (Socio-economic Expert) : सिाज कवज्ञान वा अथयिास्त्रिा स्नातकोत्तर 
उपािी हालसि गरी कम्तीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

४. आवश्यकता अनसुार सम्बन्दित क्षेत्रको कवज्ञाः Civil Engineer, Architect, Economist, 

Agriculturist, Forest/Biodiversity Expert, WASH Engineer, Mechanical Engineer, 

Hydrologist, Chemist आदि) जस्तैाः  

– वन तथा वृक्षारोपण र हररयािी क्षेत्राः फरेष्टर वा वायोडाइभरलसटी कवज्ञ आदि 

– सडक, पिु तथा यातायात क्षेत्राः यातायात इन्िलनयररि आदि 

– पययटन क्षेत्र : पययटन कवज्ञ आदि 

– उजाय, जिस्रोत र लसंचाई क्षेत्राः Hydrologist, Irrigation Engineer आदि । 

– आवास, भवन, वस्ती तथा िहरी कवकास क्षेत्र : भवन इन्िलनयर वा आकीटेक्ट  
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– उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र : अथयिास्त्री तथा व्यवस्थापन कवज्ञ आदि 

– स्वास््य क्षेत्र : िेलडकि डाक्टर आदि 

– न्िक्षा क्षेत्र : न्िक्षािास्त्री वा िेलडकि डाक्टर आदि 

– खानी क्षेत्र : भगूभयिास्त्री आदि 

– कृकष क्षेत्र : कृकष तथा भेटेरनरी कवज्ञ आदि 

– खानेपानी, सरसफाई तथा िि लनकास क्षेत्र : वास इन्िलनयर आदि 

उन्ल्िन्खत कवज्ञ तथा अध्ययन टोिीको योग्यता वातावरण सम्बदिी संघीय कानूनिा तोककए बिोन्जि 
हनुपुनेछ । 
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अनसूुची –१० 

(िफा १० को उपिफा (१) सँग सम्बन्दित) 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको िाँचा 

वातावरणीय प्रभाव सकारात्िक प्रभाव 
बिोत्तरी/ 
नकारात्िक असर 
दयूनीकरणका 
कक्रयाकिापहरु (के 
के गने?) 

स्था
न 
(क
हा ँ
गने) 

सञ्चाि
न 
प्रकक्रया 
(कस
री 
गने?) 

सञ्चाि
न 
प्रकक्रया 
(कसरी 
गने?) 

सिय 
(ककह
िे 
गने?) 

अनिुालन
त श्रोत 

न्जम्िेवा
री 

अनगुि
नको 
कवलि 

क. भौलतक वातावरण         

1. लनिायण अन्घको चरण         

         

2. लनिायण चरण         

         

3. लनिायण पलछको चरण         

         

ख. जैकवक वातावरण         

1. लनिायण अन्घको चरण         

         

2. लनिायण चरण         

         

3. लनिायण पलछको चरण         

         

ग. सािान्जक, आलथयक र 
सासँ्कृलतक वातावरण 

        

1. लनिायण अन्घको चरण         

         

2. लनिायण चरण         
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3. लनिायण पलछको चरण         
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अनसूुची –११ 

(िफा ११ को उपिफा (९) सँग सम्बन्दित) 

वातावरणीय प्रस्ताव कायायदवयन अनगुिनको िाचँा 

 

अनगुिनका 
प्रकार 

अनगुिनका 
सूचक 

अनगुिनको 
कवलि 

अनगुिनको 
स्थान 

अनगुिनको 
सिय 
(आवनृ्त्त) 

अनिुालनत 
रकि 

अनगुिन 
गने लनकाय 

१. प्रारन्म्भक अवस्थाको अनगुिन 

       

       

       

2. प्रभाव अनगुिन 

       

       

       

3. लनयिपािन अनगुिन 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 

िहेि सवेुिी 
प्रिखु प्रिाकीय अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तािना : 

बन्दीपुर िाउँपावलका वििका मव ला रूमा उद्यमवशलता विकास िदै िमता अवििवृि िरर मव ला रूलाई आवर्यक रूपमा 

सिल र सिम बनाउने काययक्रम रू सञ्चालन िनयको लावि कानुनी व्यिस्र्ा िनय िाञ्छनीय िएकोले, बन्दीपुर 

िाउँपावलकाले यो काययविवि बनाई लािू िरेको छ । 

 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: १०   लिलत: 
२०७७/०८/२७ 

 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 
 

बलदिपुि गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षसँग मल िा कार्यक्रम सञ्चािन 

गनय बनेको कार्यलिलि, २०७७
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परिच्छेि -१  

प्रािलभभक 

१. सिंलक्षप्त नाम ि प्रािभभ: (१) यस काययविविको नाम “उपाध्यिसँि मव ला काययक्रम सञ्चालन काययविवि, २०७७” 

र केो छ । 

(२) यो काययविवि बवन्दपुर िाउँपावलकाको स्र्ानीय राजपिमा सूचना प्रकावशत िरेको वमवतदेवख प्रारभि  ुनेछ । 

 २. परिभाषा : विषय िा प्रसङ्िले अको अर्य नलािेमा यस काययविविमा,- 

क) “काययक्रम” िन्नाले उपाध्यि संि मव ला काययक्रम सभझनु पदयछ ।  

ख) “काययपावलका” िन्नाले बन्दीपुर िाउँपावलकाको िाउँ काययपावलका लाई सभझनु पदयछ । 

ि) “अध्यि”  िन्नाले बन्दीपुर िाउँपावलकाको अध्यि लाई सभझनु पदयछ । 

घ) “प्रमुख प्रशासकीय अविकृत” िन्नाले बन्दीपुर िाउँपावलकाको प्रमुख प्रशासकीय अविकृतलाई सभझनु पदयछ । 

ङ) “काययवबवि” िन्नाले  “उपाध्यिसँि मव ला काययक्रम संचालन काययवबवि, २०७७” लाई सभझनु पदयछ । 

 परिच्छेि -२ 

कार्यक्रमको उद्देश्र्  

(१)  बन्दीपुर िाउँपावलकालाई  मव लामैिी  िाउँपावलका बनाउने । 

(२)  लैङ्विक व संालाई न्युनीकरण िदै पीवित तर्ा प्रिावित रुका लावि संरिणात्मक सेिा उपलब्ि िराउने । 

(३)  मव ला रुको िमता अविबवृि िराउदै आवर्यक रुपमा सिल र सिम बनाउन उिमशीलताको विकास िराउने । 

(४)  मव ला रुको समग्र विकाश मार्य त जीिनमा सकारात्मक पररियतन ल्याउने । 

परिच्छेि -३ 

कार्यक्रमको के्षत्र 

(१) प्रस्तािनाको  उद्देश्य  पूरा  िनय  वनभन  बमोवजमका  आिारिुत  िेि  तोवकएका छन् । 

(क) चेलीबेटी तर्ा मानि बेचविखन विरुिको सचेतना अवियान सभिवन्ि काययक्रम 

(ख) घरेलु व संाका विविन्न स्िरुप विरुिको वनयन्िणमुखी काययक्रम 

(ि) दाईजो विरुिको सचेतना काययक्रम 

(घ) स्िास््य पाररिारीक वशिाका काययक्रम 

(ङ) लािू औषि वनयन्िण काययक्रम 

(च) कानुनी सचेतना काययक्रम 

(झ) िैिा ीक मव लाको नािरीकता, नाबालकको जन्म दताय सभिन्िी अविकारका काययक्रम 

(ञ) मव लाको आवर्यक आयआजयनसँि प्रत्यि  स योि  पुयायउने  र उद्यमशीलताको विकास िने सीपमुलक 

काययक्रम रु 

 



 

 बवन्दपुर िाउँपावलकाको उपाध्यिसँि काययक्रम सञ्चालन काययविवि, २०७७  3 

परिच्छेि -४ 

कार्यक्रमका िणनीलत 

(क)  वनयवमत सुपरीिेिण 

       (ख) अनुिमन र मुल्यांकन 

 

परिच्छेि -५ 

सिंचािक सलमलत गठन ि कार्यक्रम सञ्चािन सभिदिी ब्र्िस्र्ा  

(१) सञ्चािक सलमलतिः- काययक्रम संचालनका लावि दे ाय बमोवजम नौ सदस्यीय संचालक सवमवत र नेछ । 

संयोजकः उपाध्यि 

सदस्य: काययपावलकाको पाँच जना सदस्य 

सदस्य : उद्यमशीलता र वसप विकासका िेिमा काम िरेका  एक– एक जना मव ला 

सदस्य सवचिः मव ला तर्ा बालबावलका शाखा प्रमुख 

आिश्यकता अनुसार बैठकमा अन्य कमयचारी रुलाई आमन्िण िनय सवकनेछ । 

 (२) सिंचािक सलमलतको कार्य लजभमेिािी :- 

क) काययक्रम  संचालन  सभिन्िमा  आिश्यक  कायय  योजना  तयार  िरी कायायन्ियन िने । 

ख) वसप विकास/मव ला उद्यमवसलताका काययक्रम रु संचालन वनयमन तर्ा अनुिमन िने । 

ि) काययक्रमको उिेश्य अनुरुप काम िने । 

घ)  ििास्तरबाट उद्यमवसलता रोजिारी तर्ा सशक्तीकरण अविबवृि सभिन्िी वसप तर्ा िमता अविबवृि सभिन्िी 

तावलमको लाित संकलन िने । 

(३) सञ्चािन  ुने कार्यक्रम रू :- 

क)  खेलकुद,  वनमायण,  कृवष,  ब्यिसायीक  र  घरेलु  काम रुलाई  लवित उद्यमवसलता,  रोजिार  मुलक,  वसपविकास  

तर्ा  िमता  अविबवृि तावलम । 

ख) स्र्ानीय मव ला समू  रुको सवक्रयतामा स्र्ानीय स्तरका कृवष जन्य उत्पादन , बजारीकरण र व्यिस्र्ापन सभिन्िी 

काययक्रम रु । 

ि)  बन्दीपुर िाउँपावलका िेि  वििका  मव ला  लवित काययक्रम रु संचालन । 

परिच्छेि -६ 

कार्यक्रम छनोट तर्ा कार्ायदिर्न  

(१) मव ला संि उपाध्यि काययक्रम संचालन सवमवतले आफ्नै संलग्नतामा मव ला लवित काययक्रम संचालन िनय सक्ने छ । 
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(२)  मव ला सशक्तीकरण तर्ा सीप विकासको िेिमा काययरत सघं संस्र्ा रु सँि समन्िय िरी काययक्रम रु संचालन िनेछ । 

(३) ििा स्तरबाट काययक्रम माि िई आएमा संचलक सवमवतले आिश्यकता र अ ैवचत्यता   रेी  काययक्रम अिािी िढाउन 

स्िीकृवत वदन सक्ने छ । काययक्रमको प्रिािकारीताको अनुिमन उपाध्यि संि मव ला काययक्रम संचालन सवमवतले 

िनेछ । 

(४) संचालक सवमवतले आिश्यक ठानेमा काययपावलकाबाट स्िीकृवत िराएर मव ला उद्यमवशलताका लावि अनुदान तर्ा 

ऋण स ायता उपलब्ि िराउन सक्नेछ । 

(५)  विपन्न र अवत विपन्नलाई विशेष प्रर्ावमकता वदइने (एकल, व संा वपवित, अपाङ्िता िएका, दवलत, आवदिासी 

जनजावत र वसमान्तकृत मव ला ) । 

परिच्छेि- ७ 

िैठक सभिदिी ब्र्िस्र्ा  

(१)  सवमवतको िैठक कवभतमा ३ मव नाको एक पटक िस्ने छ । तर आिश्यक परेमा अध्यिको  वनदेशनमा जुनसुकै 

बेला िैठक आव् ान िनय िािा पने छैन । 

परिच्छेि – ८ 

कोष सभिदिी ब्र्िस्र्ा  

(१) काययक्रम संचालनको लावि आिश्यक िजेटको व्यिस्र्ापन  िाउँ सिाले िनेछ । 

परिच्छेि -९ 

लिलिि 

(१) काययक्रम संचालनको काययविवि संचालक सवमवतको वनणयय बमोवजम  ुनेछ । 

(२) काययविविको कुनै संसोिन िनुय परेमा िाउँ काययपावलकाले िनेछ । 

(३) काययविविमा   उल्लेवखत   दर्ा रुको   कायायन्ियनका लावि  िाउँ काययपावलकाले आिश्यक उपसवमवत रु िठन िरी 

कायायन्ियनका     लावि वनदेशन वदन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 
िहेि सवेुिी 

प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पृष्ठभूलम: 

रावरिय तर्ा अन्तरावरिय िैर नार्ामूलक सामावजक संघ सस्र्ा रु ( सस्र्ा दताय ऐन, २०३४ अनुसार वजल्ला प्रशासन 

कायायलयमा दताय िएका तर्ा समाज कल्याण पररषदमा आिि िएका सामावजक संघ संस्र्ा रु) िाउँपावलकाको विकास 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: १२   लिलत: २०७७/०८/२७ 
 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 
 

 

 

गैि सिकािी सिंघ सिंस्र्ाको परिर्ोजना स्िीकृती, सञ्चािन ि समदिर् 

सभबलदि लनिेलशका, २०७७ 

 



 

िैर सरकारी संि संस्र्ाको पररयोजना स्िीकृती, सञ्चालन र समन्िय सभबवन्ि वनदेवशका, २०७७  2 

स योिी तर्ा साझेदार संस्र्ाको रुपमा र्प सुदृढ एिं संस्र्ाित रुपमा स्र्ावपत िदै सामावजक संघ संस्र्ा रुलाई समन्िय, 

प्रोत्सा न, स जीकरणका सारै् वनयवमत वनयमन प्रवक्रया स्र्ापना िरी काययक्रम रुमा दो ोरोपना समेतलाई वनरुत्सा न िनय र 

िाउँपावलकाको उदेश्य, लक्ष्य, नीवत र प्रार्वमकता बमोवजम िैर सरकारी संघ संस्र्ा रुको काययक्रम रु वनदेवशत िनय समन्िय 

आिश्यक देवखएकोले स्र्ानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ६ को दर्ा २५ मा व्यिस्र्ा िए बमोवजम 

प्रयोजनका लावि सो ी ऐनको पररच्छेद १५ को दर्ा १०२ अनुसार यो वनदेवशका तजुयमा िररएको छ ।  

परिच्छेि १ 

प्रािलभभक 

१. सिंलक्षप्त नाम ि प्रािभभिः 

क)  यस वनदेवशकाको नाम 'गैिसिकािी सिंघ सिंस्र्ाको परिर्ोजना स्िीकृती, सिंचािन ि समदिर् सभबदिी 

लनिेलशका २०७७" र नेछ ।  

ख) यो वनदेवशका स्र्ानीय राजपिमा प्रकावशत िएको वमवतबाट लािू  नेछ ।  

२. परिभाषा: विषय िा प्रसंिले अको अर्य नलािेमा यस वनदेवशकामा ,  

क. "ऐन" िन्नाले स्र्ानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई सभझनुपदयछ ।  

ख. "िाउँपावलका" िन्नाले बन्दीपुर िाउँपावलकालाई सभझनुपदयछ ।  

ि. "िैर सरकारी संघ संस्र्ा" िन्नाले मुनार्ाको उदेश्य नराखी सामावजक व त िने  तेुले प्रचवलत कानून बमोवजम 

दताय तर्ा नविकरण िई संचालन िएका रावरिय तर्ा अन्तरावरिय सामावजक संघ संस्र्ालाई सभझनुपदयछ ।  

घ. "पररयोजना: िन्नाले िैर सरकारी संघ संस्र्ाले दाताको स योि तर्ा आफ्नै स्रोतबाट संचालन िने योजना तर्ा 

काययक्रमलाई सभझनुपदयछ ।  

३. लनिेलशकाको उद्देश्र्: यस वनदेवशकाको उद्देश्य दे ाय बमोवजम  ुनेछ: 

क. िैर सरकारी संघ संस्र्ा रुलाई पररयोजना सभझौता तयार िदाय माियदशयन वदने।  

ख. िैर सरकारी संघ संस्र्ा रुिारा संचावलत पररयोजना अन्तियतका चरण रुलाई समन्ियात्मक एिं नीवतित 

तादाभयता र स िाविमूलक मयायवदत, व्यिवस्र्त, पारदशी र जिार्दे ी बनाउने । 

ि. िैर सरकारी संघ सस्र्ाबाट संचालन  ुने काययक्रमलाई िाउँपावलकाको प्रार्वमकताको िेि तर्य  वनवदयष्ट िने ।  

घ. िैर सरकारी संघ संस्र्ाको योिदान र स्रोतलाई लवित ििय, त  र िेि सभम पुयायउने ।  

ङ. िैर सरकारी संघ सस्र्ाको पररयोजनालाई अनुिमन तर्ा मूल्याङ्कन िने । 

च. िाउँपावलकको विकासमा स कायय िरी िैर सरकारी संघ सस्र्ा रुलाई विकास साझेदार संस्र्ाको रुपमा विकवसत 

िने।  

छ. िैर सरकारी संघ संस्र्ा रु र सरकारी काययक्रम रुमा दो ोरोपन समेतलाई वनरुत्साव त िने ।  

परिच्छेि २ 

गैि सिकािी सिंस्र्ाको परिर्ोजना सभबदिी व्र्िस्र्ा 



 

िैर सरकारी संि संस्र्ाको पररयोजना स्िीकृती, सञ्चालन र समन्िय सभबवन्ि वनदेवशका, २०७७  3 

४. परिर्ोजना तजुयमा प्रलक्रर्ा: िैर सरकारी संघ सस्र्ाले पररयोजना तयार िदाय वनभन बमोवजमको प्रकृया अिलभबन 

िनुयपदयछ । 

क. िाउँपावलकाको मुल्य, मान्यता, दृवष्टकोण, नीवत र प्रार्वमकताका आिारमा लािावन्ित ििय र विकासका 

िेि रुको पररयोजना छनौट िनुयपनेछ ।  

ख. आिश्यकता पव चान प्रवतिेदन तर्ा आिारिूत सिेिण िदाय प्रस्तावित लािावन्ित ििय स्र्ानीय सरोकारिाला 

र िाउँपावलका संि परामशय छलर्ल िरी सोको आिारमा पररयोजना तजुयमा िनुयपनेछ ।  

ि. अन्तरावरिय िैर सरकारी संघ संस्र्ाले पररयोजनाको प्रिाि, असर, प्रवतर्ल, वक्रयाकलाप, स्रोत र सािन विच 

तावकय क स -योजन देखाउनुपनेछ ।  

५. परिर्ोजनाको पूिय स्िीकृत िा स मलत: िैर सरकारी संघ सस्र्ालाई पररयोजना तयार िने सन्दियमा पूिय स्िीकृत 

िा स मवत आिश्यक परेमा दे ाय बमोवजम िनुयपदयछ ।  

क. पररयोजनाको प्रस्ताि दाता रु समि पेश िने िखत पूिय स मवत आिश्यक िएमा िैर सरकारी संघ सस्र्ाले 

िाउँपावलका समि आिश्यक कािजात रु सव त वनिदेन पेश िनुयपनेछ ।  

ख. िाउँपावलकाले उक्त पररयोजना उपयुक्त लािेमा पररयोजना संचालनका लावि पूिय स मवत पि वदन सक्नेछ ।  

स्पष्टीकिण : यस्तो स मवतको लावि १०(दश) लाख िजेट सभमको पररयोजनामा उक्त पररयोजनाको औवचत्यता  रेी 

िाउँपावलका पअध्यिले स्िीकृत िनय सक्नेछ । १०(दश) लाख िन्दा बढी िजेटको पररयोजनाको स मवत िा पूिय 

स मवत पावलका पररयोजना परामशय सवमवतको बैठकको वनणययानुसार  ुनेछ । 

६. परिर्ोजनाको कार्ायदिर्न: िैर सरकारी संघ संस्र्ाले पररयोजनाको कायायन्ियनका लावि दे ाय बमोवजमको 

प्रकृया अिलभबन िनुयपनेछ ।  

क. िैर सरकारी संघ सस्र्ाले पररयोजनाको स्िीकृत काययक्रम, िजेट तर्ा सभझौता पि सव तको दस्तािेज 

िाउँपावलका पररयोजना परामशय सवमवत समि पेश िनुयपनेछ ।  

ख. िाउँपावलका पररयोजना परामशय सवमवतले पररयोजना स्िीकृतका लावि पेश िररएको योजना/काययक्रममा 

आिश्यक सल्ला  सुझाि सव त पररयोजना कायायन्ियन लावि स्िीकृवत वदनेछ ।  

तर पूिय स मवत नवलएको  कमा आिश्यक सल्ला  सुझाि सव त पररयोजना कायायन्ियानका लावि 

स्िीकृवत वदन िा नवदन पवन सक्नेछ ।  

ि. िैर सरकारी संघ संस्र्ाले स्िीकृत पररयोजनाको विस्ततृ कृयाकलाप रु र िजेट अनुसुची-१ अनुसारको ढाँचामा 

िाउँपावलकामा पेश िरी िाउँपावलकाको िावषयक तर्ा आिविक योजनामा समािेश िनुयपनेछ ।  

घ. िैर सरकारी संघ संस्र्ाले पररयोजना कायायन्ियन चरणमा िाउँपावलका सँि समन्िय िनुयपनेछ ।  

७. परिर्ोजनाको अनुगमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन : िैर सरकारी संघ संस्र्ाले पररयोजना अनुिमन तर्ा मूल्याङ्कन िदाय 

दे ाय बमोवजम प्रकृया अिलभबन िनुयपनेछ ।  

क. पररयोजना कायायन्ियनको िाउँपावलका सव तको संयुक्त अनुिमन िराउनुपनेछ ।  
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ख. पररयोजनाको अनुिमन कतायले अनुिमनको प्रवतिेदन अनुसूची-२ अनुसार ढाँचामा िाउँपावलकामा पेश 

िनुयपनेछ ।  

ि. िैर सरकारी संघ संस्र्ाले सञ्चालन िरेको पररयोजनाको लक्ष्य र उदेश्य िमोवजम काययन्यिन सन्तोष जनक 

नदेवखएमा िाउँपावलकाले आिश्यक सुिारको लावि वनदेशन वदनेछ । वनदेशन बमोवजम सुिार निरेमा 

पररयोजना रोक लिाउन सक्नेछ ।  

८. परिर्ोजनाको प्रलतिेिन: िैर सरकारी संघ सस्र्ाले पररयोजनाको प्रवतिेदन िाउँपावलका समि पेश िनुयपनेछ ।  

क. िैर सरकारी संघ सस्र्ाले पररयोजनाको विविय तर्ा िौवतक प्रिवत प्रवतिेदन अनुसूवच-३ अनुसार ढाँचामा 

चौमावसक र िावषयक रुपमा िाउँपावलकामा पेश िनुयपनेछ ।  

ख. िैर सरकारी संघ संस्र्ाले प्रवतबेदन दे ायको वमवतमा िाउँपावलका समि बुझाउनुपनेछ ।  

पव लो चौमावसक प्रवतिेदन: मािय १५ िते विि 

दोस्रो चौमावसक प्रवतिेदन: चैि १५ िते विि 

तेस्रो चौमावसक प्रवतिेदन: असार १५ िते विि र  

िावषयक प्रवतिेदन: आवर्यक िषय समाप्त िएको ३० वदन विि  

 यसका अवतररक्त िाउँपावलकाले मािेको िखत जुनसुकै बेलामा वििीय तर्ा िौवतक प्रवतिेदन वदनुपनेछ ।  

९. गैि सिकािी सिंघ सिंस्र्ाको र्ोग्र्ता: पररयोजना संचालनको लावि िैर सरकारी संघ संस्र्ाको न्यूनतम योग्यता 

दे ाय बमोवजम  ुनुपनेछ ।  

क. मुनार्ा नकमाउने िैर राजवनवतक र सामावजक संस्र्ाको रुपमा प्रचवलत कानुन िमोवजम दताय िएको संस्र्ा ।  

ख. प्रत्येक िषय वनयवमत रुपमा नविकरण िएको ।  

ि. सभबवन्ित वनकायमा आिि िई वनयवमत प्रिवत प्रवतिेदन बुझाएको ।  

घ. प्रत्येक िषय वनयवमत रुपमा लेखा परीिण िराई प्रवतिेदन सभबवन्ित वनकायमा वनयवमत रुपमा पेश िरेको ।  

ङ. स्र्ायी लेखा नभबर प्राप्त िरेको ।  

च. अन्य प्रवचलत कानूनको पररपालन िरेको ।  

परिच्छेि ३ 

गाउँपालिका परिर्ोजना पिामशय सलमलत सभबदिी व्र्िस्र्ा 

१०. गाउँपालिका परिर्ोजना पिामशय सलमलत: िैर सरकारी संघ सस्र्ा रुको पररयोजना स्िीकृवत अनुिमन 

मूल्याङ्कन र समन्ियको लावि िाउँपावलका स्तरीय एक िाउँपावलका पररयोजना परामशय सवमवत र नछे ।  

११. सलमलतको गठन : सवमवतमा दे ाय अनुसार सदस्य रु र नेछन ।  
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िाउँपावलका अध्यि - संयोजक 

िाउँपावलका उपाध्यि - सदस्य 

प्रमुख प्रशासवकय अविकृत - सदस्य 

सामावजक विकास सवमवतका संयोजक - सदस्य  

वजल्ला प्रशासन कायायलयको अविकृत स्तरको प्रवतवनवि  - सदस्य  

वजल्ला समन्िय सवमवतको अविकृत स्तरको प्रवतवनवि - सदस्य  

िैर सरकारी संस्र्ाको प्रवतवनवि  - सदस्य 

सामावजक विकास शाखा प्रमुख - सदस्य सवचि  

सवमवतको बैठकमा पररयोजनासंि सभबवन्ित विषयित शाखा प्रमुखलाई आमन्िण िनय सवकनेछ । 

िाउँपावलका पररयोजना परामशय सवमवतको बैठक प्रत्येक मव नाको पव लो  प्ता बस्नेछ । िाउँपावलका 

पररयोजना परामशय सवमवतको बैठक समन्िी काययविवि सवमवत आरै्ले वनिायरण िने सक्नेछ ।  

१२. सलमलतको काम, कतयव्र् ि अलिकाि: 

क. िैर सरकारी संस्र्ा रुको पररयोजना तजुयमा प्रवक्रयामा आिश्यक सल्ला  सुझाि एिं परामशय वदने , 

ख. िैर सरकारी सस्र्ाको पररयोजना र आयोजनाको पूिय स मवत िा कायायन्ियनको लावि स्िीकृती वदने,  

ि. पूिय स्िीकृती िा स मती वदनको लावि काययक्रमको मापदण्ि तयार िने, 

घ. िैर सरकारी संस्र्ा रुको िमता विकास, आवर्यक तर्ा प्राविविक स ायता उपलब्ि िराउने सभबन्िमा 

परामशय वदने,  

ङ. िैर सरकारी संस्र्ा पररयोजनाका अनुिमन र मूल्याङ्कन सूचक वनिायरण िने । सवमवतको बैठकमा 

आिश्यकता अनुसार विषय विज्ञ तर्ा सभबवन्ित कायायलयका कायायलय प्रमुख, संघ संस्र्ाका 

प्रवतवनविलाई आमन्िण िने सवकनेछ ।  

परिच्छेि ४ 

लिलिि 

१३. सभपकय  शाखा : िैर सरकारी संघ संस्र्ाको सभपकय को लावि िाउँ कायायपावलकाको कायायलयको सामावजक विकास 

शाखा सभपकय  शाखाको रुपमा र नेछ। 

१४. कानूनको पािना: िैर सरकारी संघ संस्र्ाले अन्य प्रवचवलत वनयम कानूनको पालन िनुयपनेछ ।  

१५. लनिेलशकाको पािना: िैर सरकारी संघ संस्र्ाले पररयोजना तजुयमा एिं काययन्ियन िदाय वनदेवशकाको पालना 

िनुयपनेछ ।  



 

िैर सरकारी संि संस्र्ाको पररयोजना स्िीकृती, सञ्चालन र समन्िय सभबवन्ि वनदेवशका, २०७७  6 

१६. कार्ायदिर्नमा िोक: कुनै िैर सरकारी संघ संस्र्ाले यस वनदेवशका विपररत काम कारिा ी िरेको पाइएमा 

िाउँपावलकाले यस्तो काम कारिा ीमा रोक लिाउन सक्नेछ ।  

१७. अमादर्  ुने: यो वनदेवशका प्रचवलत संघीय िा प्रदेश कानुन सिँ बाँवझएमा बावँझएको  दसभम अमान्य  ुनेछ ।  

१८. लनिेलशका  ेि फेि िा सिंशोिन: वनदेवशकामा आिश्यक संशोिन र  रेरे्र िनुयपरेमा िाउँ कायायपावलकाबाट िनय 

सवकनेछ ।  

 

 

अनुसूची-१ 

परिर्ोजनाको लिस्तृत लक्रर्ाकिाप ि िजेट ढाचँा 

िैर सरकारी संस्र्ाको संविप्त पररचय  

.....................................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................................

. 

पररयोजनाको पषृ्ठिूमी:  

.....................................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................................

. 

पररयोजना अन्तियतका काययक्रम रु:  

.....................................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................................

. 

लवित ििय तर्ा समू : 

.....................................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................................

. 
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काययक्रम संचालन  ुने स्र्ान र समयाििी: 

.....................................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................................

. 

काययक्रम संचालन प्रकृया र कायायविवि : 

.....................................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................................

. 

काययक्रम कायययोजना: 

............................................................................................................................ .........................................................

. 

.....................................................................................................................................................................................

. 

काययक्रम व्यिस्र्ापन : 

.....................................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................................

. 

काययक्रम अनुिमन मूल्याङ्कन सूचक:  

.....................................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................................

. 
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अनुसूची २ 

अनुगमन प्रलतिेिन ढाँचा 

अनुगमन आिाि ि पषृ्ठभूमीिः 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

अनुगमन गरिने लिषर् रु ि अनुगमन सूचकिः 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

उद्देश्र्िः 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

अनुगमनमा स भागी टोिीिः 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

अनुगमन गरिएको गैि सिकी सिंस्र्ा, स्र्ान ि परिर्ोजनािः 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

परिर्ोजनाका सबि ि िुियि पक्षिः 

क) सिि पक्ष 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ख) िुियि पक्ष: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

लबष्कषय ि सुझाि 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….... 

 

प्रलतिेिक 
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अनुसूची ३ 

प्रगलत प्रलतिेिन ढाँचा 

 

पृष्ठभूमीिः 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

कार्यक्रमको िक्ष्र् तर्ा उद्देश्र्िः 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

कार्यक्रमको िलक्षत समू िः 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

कार्यक्रम तर्ा परिर्ोजना सिंचािन प्रलक्रर्ा ि कार्यलिलि(Methodology): 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

लित्तीर् तर्ा भौलतक सिंलक्षप्त लिििणिः 

क्र.स. कार्यक्रम लक्रर्ाकिाप रु इकाई िक्ष्र् भौलतक 

प्रगलत 

लित्तीर् प्रगलत 

       

       

       

       

       

       

 

कार्यक्रमको मूख्र् उपिब्िी रु 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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कार्यक्रमको प्रभाि मलू्र्ाङ्कनिः 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

प्रलतिेिक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 
िहेि सवेुिी 

प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तािनािः  

युिा रुको  क, व त र अविकारको संरिण एिम् सभबियन िरी समिृ बवन्दपुर िाउँपावलका वनमायणका लावि सिम नािररकको रुपमा तयार िनय 

तर्ा १६-४० बषय उमेर समु का सिै खाले युिा रुको सिायङ्िीण विकास, सशवक्तकरण िरी युिा सभबवन्ि विषयको नीवत वनमायण देवख 

कायायन्ियन त सभम आिश्यकतानुसार उनी रुलाई संलग्न िराई िाउँपावलका विकासको मुलप्रिा मा समािेश िने सभबन्िमा आिश्यक 

व्यिस्र्ा िनय िाञ्छनीय िएकाले “िाउँ युिा पररषद ्सञ्चालन काययविवि – २०७७” को स्र्ापना र सञ्चालन िनय संवििानको िारा २१८ र 

स्र्ानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दर्ा १०२(२) ले वदएको अविकारको प्रयोि िरी यो सञ्चालन काययविवि जारी िररएको छ । 

परिच्छेि – १ 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: १३   लिलत: 
२०७७/०८/२७ 

 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 
 

बलदिपुि गाउँपालिकाको गाउँ रु्िा परिषि् सञ्चािन कार्यलिलि, 

२०७७



 

बवन्दपुर िाउँपावलकाको िाउँ पररषद ्सञ्चालन काययविवि, २०७७   2 

प्रािलभभक 

१. सिंलक्षप्त नाम ि प्रािलभभकिः (१) यस काययविविको नाम “गाउँ रु्िा परिषि् सञ्चािन कार्यलिलि,२०७७” र ेको छ । 

२. परिभाषािः विषय िा प्रसङ्िले अन्य अर्य नलािमेा यस कायय विविमा, 

(क)  “िाउँपावलका” िन्नाले बवन्दपरु िाउँपावलका सभझनुपदयछ । 

(ख)  “काययपावलका” िन्नाले बवन्दपुर िाउँपावलकाको िाउँ काययपावलका सभझनुपदयछ ।  

(ग)  “ििा सवमवत” िन्नाले बवन्दपुर िाउँपावलकाको ििा सवमवत सभझनपुदयछ । 

(घ)  “ िाउँपावलका अध्यि” िन्नाले बवन्दपुर िाउँपावलकाको अध्यिलाई सभझनुपदयछ । 

(ङ)  “उपाध्यि” िन्नाले बवन्दपुर िाउँपावलकाको उपाध्यिलाई सभझनुपदयछ  । 

(च)  “ििा अध्यि” िन्नाले बवन्दपुर िाउँपावलकाको सभबवन्ित ििा अध्यिलाई सभझनुपदयछ । 

(छ)  “प्रमुख प्रशाकीय अविकृत” िन्नाले बवन्दपुर िाउँपावलकाको प्रमुख प्रशासकीय अविकृतलाई सभझनुपदयछ । 

(ज)  “सिा” िन्नाले बवन्दपुर िाउँपावलकाको िाउँ सिा अध्यिलाई सभझनुपदयछ । 

(झ)  “पररषद”् िन्नाले बवन्दपुर िाउँपावलकाको िाउँ युिा पररषदल्ाई सभझनपुदयछ । 

(ञ)  “युिा” िन्नाले १६-४० बषय सभमको उमेर िएको व्यवक्तलाई सभझनुपदयछ । 

(ट)  “अध्यि” िन्नाले  पररषदक्ो अध्यिलाई सभझनपुदयछ । 

(ठ)  “सदस्य सवचि” िन्नाले पररषदक्ो सदस्य सवचिलाई सभझनुपदयछ । 

(ड)  “सदस्य” िन्नाले पररषदक्ो सदस्यलाई सभझनपुदयछ । 

(ढ)  “सवमवत” िन्नाले पररषदक्ो काययकारी सवमवतलाई सभझनपुदयछ । 

(ण)  “पदाविकारी” िन्नाले पररषदक्ो अध्यि र सदस्य सवचिलाई सभझनुपदयछ । 

परिच्छेि-२ 

परिषि्को गठन तर्ा काम, कतयव्र्, अलिकाि 

३. बवन्दपुर िाउँपावलका विि युिा रुको  क, व त र अविकारको संरिण एिम् सभबियन िरी समिृ बवन्दपुर िाउँपावलका वनमायणका लावि 

अध्यिको प्रस्तािमा यो काययविविको पररच्छेद-२ को दर्ा ९ मा व्यिस्र्ा िएको योग्यता पुिेको वक्रयाशील व्यवक्त रु मध्येबाट िाउँ 

काययपावलकाले दे ाय बमोवजमको १६ सदस्यीय पररषद ्िठन िनेछः 

(क) िाउँ काययपावलका िा  िाउँपावलका अध्यिले मनोनयन िरेको १ जना युिा – अध्यि 

(ख) युिासँि सभबवन्ित विविन्न संघ संस्र्ाबाट प्रवतवनवित्ि  नुेिरी २ जना – सदस्य 

(ग) युिाको  क, व त संरिण र सभबियनमा विशेष योिदान पुर् याएका युिा रुमध्येबाट 

आवदिावस जनजावत, दवलत, आपाङ्िता िएका, अल्पसंख्यकको प्रवतवनवित्ि  ुनिेरी 

३ जना 

– सदस्य 

 

(घ) उद्योि, कृवष, पययटन, खेलकुद, विज्ञान प्रविवि, साव त्य तर्ा कलाको िेिबाट 

प्रवतवनवित्ि  ुने िरर ३ जना 

– सदस्य 

 

(ङ) िाउँपावलकाको ६ ििाबाट एक एक जना प्रवतवनवित्ि िने िरर ६ जना – सदस्य 

(च) िाउँपावलकाको अविकृत स्तरको कामयचारी – सदस्य सवचि 

 

४. दर्ा ३ बमोवजमका सदस्य रूको मनोनयन समािेशी वसिान्तको आिारमा िररनेछ । 

५. दर्ा ३ बमोवजम िठन िएको पररषदक्ो  िठन िएको वमवत देवख ४(चार) बषय  नुेछ । 
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६. अध्यिले कुनै कारणबाट आफ्नो पदबाट रावजनामा वदने चा ेमा िाउँपावलका अध्यि समि र अन्य पदाविकारीले तर्ा सदस्यले अध्यि 

समि रावजनामा पेश िनुय पनछे । 

७. पदािविको वबचमा रावजनामा वदई, मतृ्यु िई, असक्त िई, र्ौजदारी अवियोिमा सजाय पाई, बसाईसराई िरर बाव र िएमा, पवदय दावयत्ि 

सन्तोषजनक ढङ्िले ब न निरी पदबाट वर्ताय बोलाई िा अन्य कारणले सवमवतको पद ररक्त िएमा बाँवक र ेका पदािविको लावि माि 

िाउँ काययपावलकाले मनोनयन िनछे । 

८. पररषद्मा िाउँपावलकाले मनोनयन िरेका पदाविकारी तर्ा सदस्य रुको कायय सन्तोषजनक निएको िाउँ काययपावलकाले ठ र िरेमा कुन ै

पवन पदावदकारी तर्ा सदस्यलाई आफ्नो पदबाट वर्ताय बोलाई बाँवक पदािविको लावि ररक्त पदमा मनोनयन िनय सक्नेछ । 

९. पररषद्मा पदाविकारी तर्ा सदस्यमा मनोनयन िनय दे ाय बमोवजमको योग्यता  ुनु पनेछ । 

(क)  १६ बषय पुरा िई ४० बषय ननाघेको िाउँपावलकाको युिा, 

(ख)  पररषदक्ो काययिारे पयायप्त जानकारी िई योिदान पुर् याउन सक्ने, 

(ग)  युिा रुको िेिमा म त्िपूणय योिदान पुर् याएको, 

(घ)  िाउँपावलकाको नािररक/िाउँपावलका विि बसोबास िरर योिदान पुर् याई र ेको, 

(ङ) र्ौजदारी अवियोिमा सजाय नपाएको व्यवक्त, 

(च)  कुनै पवन राजवनवतक दल तर्ा िात ृसंिठनको केवन्िय प्रवतवनवि िई काम निरेको ब्यवक्त, 

(छ)  मानवसक सन्तुलन निमुाएको व्यवक्त, 

(ज)  बैंक तर्ा विविय संस्र्ाको कालो सूचीमा नपरेको व्यवक्त। 

१०. परिषि्को काम, कतयव्र् ि अलिकाििः  यस काययविविमा अन्यि उल्लेवखत काम, कतयव्य र अविकारको अवतररक्त पररषदक्ो काम, 

कतयव्य र अविकार दे ाय बमोवजम  ुनेछ; 

(क)  युिा सभबवन्ि दीघयकालीन नीवत िनुयमा िरी बवन्दपरु िाउँपावलका समि वसर्ाररस िने, 

(ख)  बवन्दपुर िाउँपावलकाबाट स्िीकृत नीवत, काययक्रमको अविनमा र ी युिा सभबवन्ि योजना तर्ा काययक्रम बनाई लािु िने, 

(ग)  पररषदसँ्ि आििता प्राप्त िने संघ, संस्र्ा रुले पालना िनुयपने शतय रु वनिायरण िने, 

(घ) विकास वनमायण तर्ा समाज सेिाको िेिमा युिालाई स्ियभसेिकको रुपमा पररचालन िन ेसभबन्िमा आिश्यक नीवत वनिायरण िने, 

(ङ) पररषदक्ो िावषयक योजना, काययक्रम तर्ा बजेट स्िीकृत िने, 

(च)  युिा विकास, सशवक्तकरण एिम् मूल प्रिा ीकरण सभबवन्ि विषयमा बवन्दपुर िाउँपावलकालाई सुझाि वदने, 

(छ)  तोवकए बमोवजमको काम िने, िराउन े। 

११. परिषि्को बैठकिः पररषदक्ो बैठक आिश्यकतानुसार बस्नेछ । पररषदक्ो बठैकको  वनणययलाई अध्यिद्वारा प्रमावणत िरर रावखनेछ । 

पररषदक्ो बैठक सभबवन्ि अन्य काययविवि पररषद ्आर्ैं  वनिायरण िरे बमोवजम  ुनछे । पररषदले् आिश्यक ठानेमा पररषदक्ो कामसँि 

सभबवन्ित कुनै विशेषज्ञ िा पदाविकारीलाई पररषदक्ो बैठकमा पययिेिकको रुपमा िाि वलन आमन्िण िनय सक्नेछ। 

परिच्छेि-४ 

कार्यकािी सलमलतका पिालिकािी तर्ा सिस्र् रुको काम, कतयव्र् ि अलिकाि 

१२. काययकारी सवमवतका पदाविकारी तर्ा सदस्यको काम, कतयव्य र अविकार दे ाय बमोवजम  ुनेछः 

(क) अध्यिको काम, कतयव्य र अविकारः 

(१) पररषदक्ो नतेतृ्ि िने, 

(२) पररषद/्काययकारी सवमवतको बैठकको आध्यिता िने र बठैकमा कुनै विषय सियसभमवतबाट वनणयय  ुन नसवक मत बराबर िए 

वनणाययक मत वदने, 

(३) सदस्य सवचिलाई बैठक बोलाउन आदेश वदन,े 

(४) बैठक योजना तर्ा प्रस्र्ाि पशे िन,े 

(५) बैठकको वनणयय प्रमावणत िने, बैठकको वनणयय काययन्ियन िने, िराउन,े 
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(६) िाउँपावलका तर्ा अध्यिसँि सभपकय , समन्िय िने, 

(७) पररषदक्ो कोषको खाता सदस्य सविच सँिसञ्चालन िने, 

(८) आय व्ययको शे्रस्ता दरुुस्त राख्न लिाउने, 

(९) पदाविकारी तर्ा सदस्य रुलाई कामको वजभमेिारी तोक्ने, 

(१०) पदाविकारी तर्ा सदस्य रुको रावजनामा स्िीकृत िन,े 

(११) पररषदक्ो कामको अनुिमन तर्ा वनयमन िने/िराउन,े  

(१२) पररषदले् वनणयय िरेका अन्य कायय रु िन ेिराउने। 

(ख)  सिस्र् सलचिको काम, कतयव्र् ि अलिकाििः 

(१) अध्यिलाई स योि िन,े 

(२) पररषदक्ो कायय रुको अनुिमन िने/िराउन,े 

(३) पररषद तर्ा अध्यिले तोकेको अन्य काम रु िने/िराउने, 

(४) अध्यिको परामशयमा सवमवतको बैठक बोलाउने, 

(५) पररषदक्ो तर्य बाट िनुयपन ेप्रशासवनक सभपूणय कायय िने/िराउने, 

(६) पररषदक्ो सभपूणय आवर्यक कारोबारको वजभमेिारी वलई कायय िने/िराउन,े 

(७) पररषदक्ो कोष सञ्चालन िने, 

(८) परषदक्ो नाममा र ेको बैंक खाता अध्यिसँि संयुक्त रुपमा सञ्चालन िने, 

(९) कानुन िमोवजम आवर्यक कारोबारको शे्रस्ता राख्ने लिाउन,े 

(१०) िाउँपावलकाले तोकेको लेखा परीिकद्वारा लेखा परीिण िराउने र प्राप्त िएका बेरुज ुर्छौट िन े। 

(ग) सिस्र् रुको काम, कतयव्र् ि अलिकाििः 

(१) अध्यि तर्ा पररषद/्काययकारी सवमवतलाई स योि िने, 

(२) बैठकमा स िािी  नुे, 

(३) पररषद/्काययकारी सवमवत तर्ा अध्यिले तोकेका अन्य कायय रु िने। 

परिच्छेि-५ 

परिषि्सँगको आिद्धता ि कार्यक्रम सञ्चािन 

१३. रु्िा सभबलदि सिंघ, सिंस्र्ािाई आबद्धता प्रिान गनेिः (१) युिाको  क, व त र अविकारको संरिण िने उदे्दश्य रावख प्रचवलत कानुन 

बमोवजम दताय िएका युिा सभबवन्ि कुनै संि, संस्र्ा पररषद्मा आिि  ुन चा मेा दे ाय वििरण खुलाई पररषद ्समि वनिेदन वदनपुनेछः 

- संघ िा संस्र्ाको नाम, 

- संघ िा संस्र्ाको उदे्दश्य, 

- संघ िा संस्र्ाको निीकरण ब ाल र न ेअिवि, 

- संघ िा संस्र्ाको कायय सवमवतको पूणय वििरण। 

(२) दर्ा १७ को उपदर्ा (१) बमोवजम वनिदेन वदँदा सभबवन्ित संघ िा संस्र्ाको वििान समेत संलग्न िनुय पनछे । 

(३) उपदर्ा(१) र (२) बमोवजम प्राप्त वनिेदन सव त कािजात जाँचबुझ िदाय वनिेदकको माि बमोवजम त्यस्ता संघ, संस्र्ालाई पररषदसँ्ि 

प्रदान िनय उपयुयक्त देवखएमा पररषदले् तोके बमोवजमको दस्तुर वलई सो संघ िा संस्र्ालाई पररषदले् आििता प्रदान िनेछ । 

(४) उपदर्ा(३) बमोवजम पररषद्मा आििता पाएका संघ िा संस्र्ाले आरु्ले िषयिरी िरेको कामको प्रवतिेदन आवर्यक बषय समाप्त िएको 

३(तीन) मव नाविि पररषद ्समि पेश िनुय पनछे। 

परिच्छेि-६ 
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परिषि्को कोष 

१४. परिषि्को कोषिः (१) पररषदक्ो आफ्नो छुटै्ट कोष  ुनेछ । 

(२)उपदर्ा(१) बमोवजमको कोषको स्रोत दे ाय बमोवजम  ुनेछः 

 (क) िाउँपावलकाको बावषयक बजेटको रुपमा उपलब्ि  ुन ेरकम, 

 (ख) कुनै व्यवक्त िा संघ, संस्र्ाबट प्राप्त  ुने दान, दातव्य, अनुदान रकम, 

 (ग) विदेशी सरकार, अन्तरावरिय संघ, संस्र्ा िा व्यवक्तबाट प्राप्त रकम,  

 (घ) युिा सभबवन्ि संघ, संस्र्ालाई आििता प्रदान िदाय प्राप्त रकम, 

 (ङ) प्रकाशन विक्रीबाट प्राप्त  ुने रकम, 

 (च) प्रवतयोविता सञ्चालनबाट प्राप्त  ुन ेरकम, 

 (छ) सेिा सञ्चालनबाट प्राप्त  ुने रकम, 

 (ज) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) पररषदक्ो नामबाट िररने सबै खचय रु उपदर्ा(१) बमोवजमको कोषबाट ब्य ोररनेछ । 

(४) पररषदक्ो बैंक खाताको सञ्चालन अध्यि र सदस्य सवचिको संयुक्त दस्तखतबाट िररनेछ । 

(५) पररषदक्ो आवर्यक बषय िाउँपावलकाको आवर्यक िषय सर   ुनेछ । 

(६) पररषदक्ो कोष सञ्चालन तोवकए बमोवजम  नुेछ । 

१५. िेखापरिक्षणिः (१) पररषदले् आफ्नो आय, व्यय नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोवजम राख्न ुपनछे । 

(२) आवर्यक बषय समाप्त िएको दईु मव नाविि िाउँपावलकाले पररषदले् तोकेको लेखा पररिकबाट लेखा पररिण िराई िाउँपावलकामा 

प्रवतिेदन पशे िनुयपनेछ । 

(३) िाउँपावलकाले पररषदक्ो आय-व्यिको लेखा, तत् सभबवन्ि कािजात र अन्य निदी, वजन्सी जुनसुकै बखत जाँच्न र जाँच्न लिाउन 

सक्नेछ । 

परिच्छेि-७ 

परिषि्को कार्ायिर्, छाप, कमयचािी व्र्िस्र्ा तर्ा सेिा सुलििा 

१६. पररषदक्ो बगे्लै कायायलय र नेछ । 

१७. पररषदक्ो कायायलय िाउँपावलकाले वनिायरण र उपलब्ि िराएको स्र्ान र ििनमा र नेछ । 

१८. पररषदल्ाई आिश्यक पन ेकमयचारी व्यिस्र्ापन िाउँपावलकाबाट तोवकएबमोवजम  ुनछे ।  

१९. कमयचारी र अन्य आिश्यकताबारे काययकारी सवमवतले िाउँपावलकालाई जानकारी िराउनु पनेछ । 

२०. पररषदक्ो बगे्लै छाप, लेटर प्याि, साईन बोिय  ुनेछ । 

२१. पररषदक्ो छाप पररषदक्ो सवमवत िठनपवछ पररषदक्ो बैठकले वनिायरण िरे बमोवजम  ुनेछ । 

२२. काययकारी सवमवतकालाई िाउँ काययपावलकाले वनणयय िरेबमोवजम व्यिस्र्ापन खचय उपलब्ि िराईने छ । 

परिच्छेि-८ 

लिलिि 

२३. सिंशोिनिः(१) िाउँ युिा पररषद ्संचालन काययविवि, २०७७ को संशोिन िनय आिश्यक िएमा पररषदले् तयार िरर िाउँपावलका अध्यि 

समि पशे िनुयपनछे । 

(२) प्रस्तावित संशोिन प्रस्ताि उपयुक्त लािेमा िाउँपावलका अध्यिले काययपावलकामा पेश िरी काययपावलकाले स्िीकृवत वदएपवछ माि 

सञ्चालन वनदेवशका संशोिन िई कायायन्ियन  ुनेछ। 

(३) कुनै विषयमा अस्पष्टता िए, वििाद िई वनरुपण  ुन नसके सो विषयमा िाउँ काययपावलकाले िरेको वनणयय अवन्तम  ुनछे ।  
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२४. सपर्िः पररषदक्ो पदेन बा ेक पदावदकारी तर्ा सदस्य रुले आ-आफ्नो पदिार सभ ाल्न ुअवघ अध्यिले िाउँपावलका अध्यिबाट र 

सदस्य रुले अध्यिबाट तोवकए बमोवजम सपर् वलनु पनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 
िहेि सवेुिी 

प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तािनािः 

स्र्ानीय त को शासन व्यिस्र्ालाई र्प जनमुखी, सेिामुखी, जनउिरदायी,पारदशी, जनकेवन्ित र जिार्दे ी तुल्याई वििीय सुशासन कायम िराउने 

उदे्दश्यले स्र्ानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ को दर्ा २२ िमोवजम िवठत बन्दीपुर िाउँपावलकाको लेखा सवमवतको काम, कतयव्य, अविकार 

तर्ा लेखा सवमवतल ेसभपादन िनुयपन ेकाम कारिा ीलाई सुव्यिवस्र्त, मयायवदत र अनुशावसत तुल्याउन िाञ्छनीय िएकाले स्र्ानीय सरकार 

संञ्चालन ऐन २०७४ को दर्ा १०२ को उपदर्ा २ ले वदएको अविकारको प्रयोि िरी िाउँकाययपावलकाले यो काययविवि तजुयमा िरी जारी िरेको छ 

। 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: १४   लिलत: २०७७/०८/२७ 
 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 

 

 

िेखा सलमलतको कार्यलिलि, २०७७



 

2 |  बवन्दपुर िाउँपावलकाको लेखा सवमवतको काययविवि, २०७७ 

परिच्छेि– १ 

प्रािलभभक 

१. सिंलक्षप्त नाम ि प्रािभभिः 

(१) यस काययविविको नाम बन्दीपुर िाउँपावलकाको "लेखा सवमवतको काययविवि, २०७७" र ेको छ । 

(२) यो काययविवि बन्दीपुर िाउँपावलका, िाउँकाययपावलकाबाट स्िीकृत िए पश्चात तरुुन्त प्रारभि  ुनेछ । 

२. परिभाषािः विषय िा प्रसंिले अको अर्य नलािेमा यस काययविविमा; 

(१) "सिापवत" िन्नाले यस लेखा सवमवतको संयोजक लाई सभझनु पछय र सो शब्दले सिापवतको अनपुवस्र्वतमा सवमवतको सिापवतको रुपमा 

काम िने अन्य सदस्य समतेलाई जनाउँदछ । 

(२) "सवमवत" िन्नाले लेखा सवमवतलाई सभझनु पछय र सो शब्दले सवमवतद्वारा िवठत उपसवमवतलाई समते जनाउँदछ । 

(३) "उपसवमवत" िन्नाले यस लेखा सवमवत अन्तियत िवठत उपसवमवतलाई सभझन ुपछय । 

(४) "बैठक" िन्नाले सवमवतले औपचाररक रुपमा आयोजना िने कुनै पवन बैठकलाई सभझन ुपछय र सो शब्दले सवमवतद्वारा िवठत उपसवमवतको 

बैठक समेतलाई जनाउँछ । 

(५) "काययदल" िन्नाले लेखा सवमवत बमोवजम िवठत काययदल सभझनुपछय । 

(६) "काययविवि" िन्नाले लेखा सवमवतको काययविवि, २०७७ लाई सभझनुपछय । 

(७) "सवचि" िन्नाले आन्तररक लेखा परीिक प्रमुखलाई सभझनु पछय र सो शब्दले सवचिको अनुपवस्र्वतमा काम िने अविकृतलाई समेत 

जनाउँछ । 

(८) "सदस्य" िन्नाले लेखा सवमवतको सदस्यलाई जनाउँछ । 

(९) "सवचिालय" िन्नाले बन्दीपुर िाउँपावलकाको आन्तररक लेखा परीिण शाखाको सवचिालयलाई सभझनुपछय । 

(१०)  "स्र्ानीय सरकार" िन्नाले स्र्ानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्र्ावपत बन्दीपुर िाउँपावलकालाई सभझनुपछय र सो शब्दले 

यस अन्तियतका वनकाय रुलाई समते जनाउँछ । 

(११) "सरकारी कोष" िन्नाले स्र्ानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दर्ा ६९ र दर्ा ७० मा उल्लेवखत कोष समेतलाई सभझनुपछय । 

(१२) "सिा" िन्नाले बन्दीपुर िाउँपावलकाको िाउँ सिालाई सभझनुपछय । 

(१३) "वनयमािली" िन्नाले बन्दीपुर िाउँपावलका बाट जारी िररएका वनयमािलीलाई सभझनुपछय । 

(१४) "वनयम" िन्नाले बन्दीपुर िाउँपावलकाको वनयमलाई सभझनुपछय । 

(१५) "लेखा" िन्नाले कारोिार िएको व्य ोरा देवखने िरी प्रचवलत कानून बमोवजम रावखने अविलेख, खाता, बव , वकताि आवद र सो 

कारोिारलाई प्रमावणत िने अन्य कािजात समतेलाई सभझनुपछय । 

(१६) "साियजवनक लेखा" िन्नाले साियजवनक खररद कानून अनसुार बन्दीपुर िाउँपावलकामा िएका आवर्यक कारोिार रुको व्य ोरा देवखने 

िरी प्रचवलत कानून बमोवजम रावखने अविलेख, खाता, बव , वकताि आवद र सो कारोिारालई प्रमावणत िने अन्य कािजात समेतलाई 

सभझनुपछय । 

(१७) "साियजवनक वनकाय" िन्नाले बवन्दपुर िाउँपावलका र यस अन्तियतका ििा सवमवत कायायलय, विषयित कायायलय समेतलाई सभझनुपछय। 

 

परिच्छेि– २ 

सलमलतको गठन तर्ा काम, कतयव्र् ि अलिकाि 

३. िेखा सलमलतको गठनिः 

(१)  बवन्दपुर िाउँपावलकाको शासन व्यिस्र्ालाई र्प जनमुखी, सेिामुखी, जनउिरदायी, पारदशी, जनकेवन्ित र जिार्दे ी तुल्याई वििीय 

सुशासन कायम िराउन ेउदे्दश्यका सार् िाउँसिाबाट दे ाय बमोवजम लेखा सवमवत िठन िररनेछ । 

(क) िाउँसिा सदस्य रुमध्ये सिाले छनौट िरेको १ जना – संयोजक 

(ख) िाउँसिासको सदस्य मध्येबाट २ जना – सदस्य 

            सवमवतमा संयोजक तर्ा सदस्य मनोनयन िदाय कवभतमा १ जना मव लालाई मनोनयन िररनेछ । 
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(२) िाउँपावलकाको आन्तररक लेखा परीिण शाखाका प्रमुखले लेखा सवमवतको सवचिका रुपमा कायय िनेछन ्। 

(३) सवमवतको बैठकमा सवमवतका सिापवतले आिश्यकता अनुसार िाउँपावलका अध्यि, उपाध्यि र प्रमुख प्रशासकीय अविकृत लिायत 

विषयित संयोजक र िाउँपावलकाका शाखा प्रमुखलाई आमवन्ित िनय सक्नेछन् । 

(४) सवमवतको पदािवि िठन िएको वमवतदेवख यो िाउँसिाको काययकाल र ेसभम िा िाउँसिाले पररितयन िनय आिश्यक नठानेसभम र नछे 

। 

४. सलमलतको कार्यके्षत्र ि सलमलतको काम, कतयव्र् ि अलिकाििः  

(१) बवन्दपुर िाउँपावलकाको लेखा सवमवतको काययिेि र सवमवतको काम, कतयव्य र अविकार दे ाय बमोवजम  ुनछे । 

(क) िावषयक बजेटले अनुमान िरे बमोवजम राजश्व संकलन र स्रोत पररचालन िए निएको  ेरी लक्ष्य प्रावप्तका लावि काययपावलकालाई 

आिश्यक सुझाि वदने, 

(ख) काययपावलकामा िए िरेका कायय रुमा वििीय सुशासन कायम िराउन सुझाि वदन,े 

(ि) पेश्की बेरुजुको अिस्र्ा विशे्लषण िद ैसो को र्छौटका लावि आिश्यक रणनीवतक सुझाि वदने, 

(घ) वििीय सुशासन कायम िराउन आिश्यक सुझाि वदन,े 

(ङ) स्िीकृत िावषयक बजटेले अनमुान िरे बमोवजमको काम िएको िा निएको बारेमा वलवखत प्रवतिेदन र सुझाि रु समेत सिामा पशे 

िने , 

(च) िाउँपावलकाको अवन्तम लेखापरीिण  सभपन्न िरी म ालखेा परीिकको कायायलयले वदएको लेखा परीिण प्रवतिेदन अध्ययन िरी 

उक्त प्रवतिेदनमा औलँ्याइएका कवमकमजोरी, बरेुजु तर्ा आवर्यक अवनयवमतताका सभबन्िमा त्यस्तो बेरुजु र आवर्यक 

अवनयवमततालाई वनयवमत एिं असुल र्छौट िनय िाउँपावलकालाई वनदेशन वदने। बरेुजु र आवर्यक अवनयवमततालाई वनयवमत एिं 

असुल र्छौट िनय आिश्यक काम कारिा ी िरे िा निरेको विषयमा अध्ययन िरी कायायन्ियनको वस्र्वतको सवमिा िरी प्रवतिेदन 

पेश िने , 

(छ) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले िाउँपावलकालाई उपलब्ि िराउने समानीकरण, सशतय, समपूरक र विशेष अनदुान वनिायररत शतय एिं 

प्रार्वमकताका िेिमा खचय िररएको छ, छैन मुल्याङ्कन िरी राय सुझाि सव तको आिश्यक वनदशेन िाउँपावलकालाई वदने ,  

(ज) िाउँपावलकाको साियजवनक सभपवत संरिण र उपयोिको मलू्याङ्कन िरी आिश्यक वनदेशन वदने, 

(झ) िाउँ काययपावलकाको कायायलय, मात तका विषयित शाखा रु र ििा कायायलय रुले िरेका कृ्रयाकलाप रुका सभबन्िमा सवमवतलाई 

प्राप्त उजुरी, संञ्चार माध्यममा आएका विषय रु, सरोकारिालाको चासो एिं सवमवतले आिश्यक ठानेका विषय रुमा अध्ययन 

अनुसन्िान तर्ा छानविन िरी वनदशेन सव तको प्रवतिेदन तयार िरी आिश्यक कारिाव का लावि िाउँकाययपावलका र िाउँसिा 

समि पशे िने, 

(ञ) स्र्ानीय सरकारको पूणय िा आंवशक ऋण िा अनुदानमा सञ्चावलत संस्र्ा र काययक्रमको जाँच िरी आिश्यक वनदशेन वदने,  

(ट) िाउँसिाले तोकेको अन्य कायय रु िने/िराउन े। 

(२)  सरकारी कोषको व नावमना िएको तर्ा अवनयवमतता िएको िन्ने उजुरी सवमवतमा प्राप्त िएमा सो सभबवन्ि आिश्यक अनुसन्िानको 

वसलवसलामा सरकारी कोषसंि सभबवन्ित पदाविकारी िा व्यवक्तलाई सवमवतले सोिपुछ िनय बोलाएमा सवमवतले बोलाएको वमवत, समय 

तर्ा स्र्ानमा अवनिायय उपवस्र्त  ुनुपनेछ । 

(३) सवमवतले प्रवतिेदन तयार िने क्रममा लेखा सवमवतले माि िरे बमोवजमका कािजात िाउँकाययपावलकाको कायायलय, मात तका विषयित 

शाखा रु र ििा कायायलय रुले उपलब्ि िराउन ुपनेछ र आमन्िण िएको अिस्र्ामा लेखा सवमवतमा उपवस्र्त िई आफ्नो राय सल्ला  

र सुझाि वलवखत र मौवखक रुपमा वदन ुसभबवन्ित सबैको कतयव्य  ुनेछ । 

५. उजुिी तर्ा गुनासो सभबदिी व्र्िस्र्ािः  

(१) िाउँपावलका िाउँकाययपावलकाको कायायलय तर्ा मात तका वनकाय रुको कामकारिा ीमा वचि निझुेमा िा कोषको व नावमना तर्ा 

कानून िमोवजम िा ेक खचय लेवखएको िा खचयलाई प्रिावित िन ेिरी कुन ैवनणयय िएको छ िन्ने लािेमा लेखा सवमवतको सवचिालयमा 

वलवखत तर्ा मौवखक उजुरी जो कोव ले पवन दताय िराउन सक्नेछ । 

(२) सवमवतको सवचिालयमा दताय  ुन आएको उजुरी/वनिेदनलाई सवमवतको बैठकबाट सवमवतको िेिाविकार विि पने नपने एवकन िररनेछ । 

(३) सवमवतको िेिाविकार विि पने उजुरी तर्ा िनुासो उपर माि सवमवतले अध्ययन अनुसन्िान तर्ा छानविन िन ेप्रकृया अिािी बढाउनेछ । 

(४) सवमवतमा परेको उजरुी आफ्नो िेिाविकार विि नपरेमा उजुरी िा िुनासोकतायलाई सोको जानकारी वदनुपनेछ । 

परिच्छेि– ३ 
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सलमलतको बैठक सभबदिी व्र्िस्र्ा 

६. सलमलतको बैठकिः सवमवतको बैठक सभबवन्ि काययविवि दे ाय बमोवजम  ुनेछः 

(१) सवमवतको सिापवतले आिश्यकतानुसार सवमवतको बैठक बोलाउने छ तर सवमवतको एक चौर्ाई सदस्य रुले वलवखत रुपमा विषयबस्त ु

उल्लेख िरी सो विषयमा छलर्ल िनय माि िरेमा सिापवतले सात वदनविि बठैक बोलाउनु पनेछ। 

(२) सवमवतको बैठक सिापवतले तोकेको वमवत, समय र स्र्ानमा बस्नेछ । 

७. बैठकको कार्यसूचीिः सवमवतको आिामी बैठकको काययसूची सामान्यतया बैठक  ुनुपूिय न ैतय िरी सदस्य रुलाई सूचना वदइन ेछ । सो बमोवजम 

तय  ुन नसकेमा सिापवतसँि सवचिले परामशय िरी काययसूची तय िनेछ र साियजवनक म त्िका विषयमा  ुन ेबैठक बा ेकका अन्य बैठकको 

जानकारी कवभतमा १ (एक) वदन पव ले सदस्य रुलाई वदनपुनेछ । तर विशेष पररवस्र्वतमा सिापवतको वनदशेन अनुसार बैठक बस्न ेएक घण्टा 

अिािै काययसूची तयार िरी त्यसको एक प्रवत प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ि िराउन सवकनेछ । 

८. बैठक सिंञ्चािनिः बैठक संञ्चान सभबवन्ि काययविवि दे ाय अनुसार  ुनेछः 

(१) सवमवतको बैठक सवमवतको सिापवतल ेतोकेको वमवत र समयमा िस्नेछ । 

(२) बैठकको सिापवतत्ि सिापवतबाट  ुनेछ । वनजको अनुपवस्र्वतमा सिापवतको अनुमवतले सवमवतका सदस्य रु मध्ये जषे्ठ सदस्यबाट  ुनेछ। 

यसरी जेष्ठ सदस्यले सिापवतत्ि िरेको अिस्र्ामा सिापवतले प्रयोि िन ेसब ैअविकार प्रयोि िनय सक्नेछ । 

(३) सवमवतको िणपूरक संख्या सवमवतको सभपूणय सदस्य संख्याको कवभतमा ६६.६७ प्रवतशत  ुनेछ । 

(४) सिापवतले प्रत्येक बैठकको प्रारभि र अन्त्यको घोषणा िनछे । 

(५) सवमवतको विषयसंि सभबवन्ित कािजात, सूचना िा जानकारी सवमवतका सदस्य रुलाई सवमवतको सवचिले उपलब्ि िराउनेछ । 

(६) सवमवतका प्रत्येक सदस्यले सवमवतको काययिेि वििका विषयबस्तुसँि सभबवन्ित आरू्सँि िएका अध्ययन सामाग्री रु सदस्य रुका बीच 

आदानप्रदान िनय सक्नेछन ्। 

(७) सवमवतको बैठक सभबन्िी अन्य काययविवि सवमवत आरै्ले वनिायरण िरे बमोवजम  ुनछे । 

९. बैठकको समर्ािलि, छिफि ि लनणयर्िः 

(१) बैठकको शुरुमा नै काययसूचीमा परेका विषयको प्रकृवत र म त्ि समेतलाई ध्यानमा राखी बैठकको समयावििी तय िररनेछ । 

(२) बैठकमा छलर्लका लावि पूियवनिायररत विषय िा कुनै सदस्यबाट प्रस्तुत िररएको विषय िा सवमवत समि उजुरीको रुपमा दताय ुन आएका 

विषय रु छलर्लको विषय  ुन सक्नेछ । 

(३) आिश्यकता अनुसार सदस्यले बोल्ने समयको वनिायरण िरी छलर्ल िररनछे र छलर्लमा िाि वलने सदस्यले छलर्लको विषयमा 

केवन्ित र ी वनिायररत समयविि आफ्नो विचार राख्नुपनेछ । 

(४) सवमवतमा िएको छलर्ल अनािश्यक वकवसमले लवभबएको िन्ने लािेमा सिापवतले सो छलर्ल छोट्याउन चा केो खण्िमा छलर्ल 

छोट्याउन सक्नेछ । 

(५) बैठकको वनणयय सियसभमवतबाट  ुनेछ । सियसभमत  ुन नसकेमा सवमवतको तत्काल कायम र ेको सदस्य संख्याको ब ुमतको वनणयय 

सवमवतको वनणयय मावननेछ र मत बराबर िएमा सिापवतले वनणाययक मत वदनेछ । 

(६) सवमवतको वनणयय सिापवतद्वारा प्रमावणत िररनेछ। 

(७) बैठकमा कुनै अयोग्य व्यवक्तले िाि वलई वनणयय िईसकेका कारणले उक्त वनणयय बदर  नुे छैन । 

१०. बैठकमा लनर्मको पािनािः बैठकमा स िािी सदस्य रुले पालना िनुय पने वनयम रु दे ाय बमोवजम  ुनछेन् - 

(१) यस काययविवि िमोवजमका व्यिस्र्ा रु सवमवतका सदस्यले पालना िनुयपनछे । 

(२) बैठक प्रारभि िएपवछ अन्त्य निएसभम सदस्य रु बैठकमा उपवस्र्त र न ुपनछे । विशषे कारणिश कुन ैसदस्य बाव र जानुपने िएमा 

सिापवतको अनुमवत वलनु पनेछ । 

(३) सवमवतका सदस्य रु सवमवतको बैठक चवलर ेको समयमा वजल्ला बाव र जानु परेमा िा अन्य कुनै कारणले सवमवतको बैठकमा उपवस्र्त 

 ुन  नसक्ने िएमा सवमवतको सिापवत िा सवचिलाई पूिय जानकारी िराउनुपनछे । 

(४) बैठकको विषयिस्तुमा केवन्ित र न र बठैकलाई मयायवदत तुल्याउन मोिाइल िा संञ्चार सेटलाई आफ्नो अनुकुल व्यिस्र्ापन िनुय सबैको 

कतयव्य  ुनेछ । 

(५) सिापवतको ध्यानाकषयण िनयका वनवमि सदस्यले  ात उठाउनु पनछे। सार् ैबोल्न चा न ेसदस्यले सवचि मार्य त नाम वटपोट िराउन ुपनेछ । 
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(६) सिापवतले बोल्न चा न ेसदस्यको नाम क्रमशः बोलाएपवछ िा इसारा िरेपवछ एक पटकमा एक जनाले माि बोल्नु पनछे । कुनै एक सदस्य 

बोवलर ेको समयमा वबचैमा अको सदस्यले बोल्न र एक आपसमा कुरा िनय पाइने छैन । 

(७) सदस्यले सवमवतको बैठकमा बोल्दा सिापवतलाई सभबोिन िरेर माि बोल्नुपनछे । सवमवतको छलर्लको क्रममा कुनै सदस्यले व्यक्त िरेको 

विषयबस्तुलाई अको सदस्यले सो कुरामा स मवत व्यक्त िने बा ेक पुनः सो ी वबषय दो ोर् याउन पाइने छैन । 

(८) बैठकमा बोल्दा कसैलाई व्यवक्तित आिेप लिाउन, अवशष्ट, अवश्लल, अपमानजनक िा कुनै आपविजनक शब्द बोल्न  ुँदैन। सदस्यले 

बोल्न पाउन ेअविकारलाई बैठकको काययमा बािा पान ेमनसायले दरुुपयोि िनय पाइने छैन । 

(९) सिापवतले बैठकलाई मयायवदत बनाउन सदस्य रुलाई आिश्यक वनदेशन वदन सक्नछे । कुनै  सदस्यबाट अमयायवदत व्यि ार िएमा वनयम 

अनुसार कारिा ी  ुनेछ । 

११. बैठकमा स भालगता तर्ा प्रिेशिः 

(१) बैठकको छलर्लको विषयमा सवमवतको कुनै सदस्यको वनजी स्िार्य िा संलग्नता िाँवसएको िएमा त्यस्तो विषयको छलर्लमा सभबवन्ित 

सदस्य स िािी  ुन पाउन ेछैन । तर छलर्लमा त्यस्तो सदस्यको उपवस्र्वत आिश्यक छ िन्न ेलािेमा सवमवत िा सवमवतको सिापवतले 

त्यस्तो सदस्यलाई छलर्लमा स िािी िराउन सक्नेछ । 

(२) बैठकमा प्रेस र सरोकारिालालाई प्रिेश वदन ेसभबन्िी अविकार सिापवतलाई  ुनेछ । 

१२. कागजात लझकाउने िा कुनै व्र्लि िा पिालिकािीिाई उपलस्र्त गिाउन सकनेिः 

(१) सवमवतले आफ्नो कतयव्य पालनको वसलवसलामा आिश्यक कुनै कािजपि वझकाउन िा कुन ैव्यवक्त िा पदाविकारीलाई उपवस्र्त िराउन 

सक्नेछ । यसरी माि िररएको कािजपि उपलब्ि िराउन ुर उपवस्र्ती  ुन ुसभबवन्ित पदाविकारी र वनकायको कतयव्य  ुनेछ । 

(२) सवमवतमा आिश्यकता अनुसार सभबवन्ित विषयको विशषेज्ञ िा सरोकारिालालाई आमन्िण िनय सवकनेछ । यसरी आमवन्ित व्यवक्त िा 

पदाविकारीले सवमवतले माि िरेका विषयमा आफ्नो त्य एिं आिार युक्त िारणा वशष्टतापूियक राख्नु पनेछ । 

(३) उपवस्र्त िराइएको व्यवक्त िा पदाविकारीलाई सवमवतले आिश्यक ठानेमा बयान िराउन सक्नेछ । 

(४) सवमवतको काययिेिसँि सभबवन्ित विषयमा सिापवतको वनदेशानुसार सवचिले आिश्यक कािजात, सूचना, त्यांक िा अन्य सन्दिय 

सामाग्री रु सभबवन्ित वनकायसँि माि िनय सक्नेछ र प्राप्त वििरण रु सवमवतमा पेश िनुय सभबवन्ित वनकायको दावयत्ि  ुनेछ । 

परिच्छेि– ३ 

उपसलमलत/कार्यिि सभबदिी व्र्िस्र्ा 

१३. उपसलमलत/कार्यििको गठन, कार्यके्षत्र तर्ा अलिकाििः 

(१) लेखा सवमवतले आफ्नो कायय सुव्यिवस्र्त, वछटोछररतो र प्रिािकारी रुपमा सभपन्न िनय र सवचिालयमा प्राप्त उजुरी िा सवमवतको काययिेि 

संि सभबवन्ित कुनै पवन विषयमा तत्काल छानविन िा अध्ययन िनय आिश्यक छ िन्ने लािेमा र सवमवतले छानविन सवमवत िठन िरी 

छानविन िराउन उपयुक्त ठानेमा उक्त विषयमा सवमवतले काययिेि र काययविविको अविनमा रव  आिश्यकता अनसुार उपसवमवत तर्ा 

काययदल िठन िरी काययमा लिाउन सक्नेछ । 

(२) उपसवमवत िा काययदल समािेशी प्रकृवतको र दवलय संरचना अनुसारको  ुनुपनेछ । 

(३) सिापवतले उपसवमवत िा काययदलको सदस्य रुको नाम सव तको प्रस्ताि बैठक समि राख्नेछ । 

(४) उपसवमवतको संयोजक िा अध्यिलाई सभबवन्ित उपसवमवतको कायय संञ्चालन िदाय सिापवतलाई िए सर को अविकार  ुनेछ । 

(५) उपसवमवत िा काययदलले तोकेको समयािविविि आरू्लाई प्राप्त वजभमेिारी बमोवजमको कायय सभपन्न िरी बैठकसमि आफ्नो प्रवतिेदन 

पेश िनेछ । तर विशषे कारणिश समयािवि विि कायय सभपन्न िनय नसकेमा कारण सव त सवमवत समि र्प समय माि िनय सक्नछे । 

(६) सवमवतको बैठकले आिश्यक छलर्ल िरी उक्त प्रवतिेदनमावर् वनणयय िनछे । 

१४. सलमलतको अलभिेखिः 

(१) सवमवतले आरू्ले सभपादन िरेका कामको अविलेख दरुुस्त राख्नु पनछे। 

(२) सवमवतले आफ्नो काययिेि वििको कुनै काम, कारिा ीको प्रकृवत र विषयको िावभिययतालाई दृवष्टित िरी िोप्य राख्नु पन ेअविलेख रु 

साियजवनक िनुय  दुैन । 

(३) सवमवतमा िएको छलर्ल, वनणयय र कामकारिा ीसंि सभबवन्ित अविलेख सवमवत सवचि मार्य त सवचिालयले व्यिवस्र्त िरी राख्नेछ। 

त्यस्तो वनणययको अविलेख सिापवतको अनुमवत विना सवचिालय बाव र लैजान सवकने छैन । 

१५. सलमलतको सलचिािर्िः बन्दीपुर िाउँपावलका आन्तररक लेखा परीिण शाखा िा तोकेको स्र्ानमा सवमवतको सवचिालय र नेछ । 
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१६. आचाि सिंल तािः 

(१) सवमवतको वनणययको पालना िनुय र सवमवतको बठैकलाई मयायवदत बनाउनु सबैको कतयव्य  ुनछे । 

(२) यस काययविविको पालना िनुय सभबवन्ित सबैको कतयव्य  ुनछे। 

(३) सवमवतको कामकारिा ीमा स योि पुर् याउनु सवमवतका सदस्य तर्ा सरोकारिाला सबैको कतयव्य  ुनेछ। 

(४) सवमवतको काम कारिाव  र वनणयय सिापवतको अनुमवत िेिर सदस्य रुले साियजवनक िनय पाउने छैनन् । 

          परिच्छेि– ४ 

लिलिि 

१७. लिलिििः 

(१) सवमवतले आिश्यकतानुसार यस काययविविमा सामान्य कुरा रुमा आिश्यक पररमाजयन र सशोंिन िनय सक्नछे । 

(२) यस काययविवि बमोवजम सवमवतले आरू्लाई प्राप्त अविकार मध्ये के ी अविकार सवचिले प्रयोि िनय पाउने िरी प्रत्यायोजन िनय सक्नेछ । 

(३) यस काययविविको व्यिस्र्ा रु स्र्ानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४ र िण्िकी प्रदेशको प्रचवलत ऐन वनयमािलीसँि बावझएमा स्ित 

खारेज  ुनेछ । 

(४) सवमवतको नाम र संयोजकको छाप प्रयोि िरी कायय िनय िराउन सक्नेछ । 

(५) सवमवतले आिश्यकता अनुसार कायय विवि संशोिन र पररमाजयन िनुय परेमा बन्दीपुर िाउँपावलका िाउँकाययपावलकामा संशोिनका व्य ोरा 

पेश िनुयपने छ र िाउँ काययपावलकाबाट स्िीकृत िएपछी स्िीकृत िएिमोवजम लाि ु ुनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 
िहेि सवेुिी 

प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बदिीपुि गाउँपालिकाको स्र्ानीर् िाजस्ि पिामशय सलमलतको कार्यसञ्चािन सभबदिी कार्यलिलि, २०७७ 

प्रस्तािनािः स्र्ानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दर्ा ६५ बमोवजम िवठत स्र्ानीय राजस्ि परामशय सवमवतको काम, कतयव्य 

र अविकारलाई र्प स्पष्ट िरी सवमवतको िूवमकालाई प्रिािकारी र पररणाममुखी बनाउन िाञ्छनीय िएकोले, बवन्दपुर 

िाउँपावलकाको काययपावलकाले यो काययविवि तजुयमा िरेको छ ।  

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: १९   लिलत: 
२०७७/१२/२५ 

 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 
 

बलदिपुि गाउँपालिकाको िाजस्ि पिामशय सलमलत कार्यसञ्चािन 

कार्यलिलि, २०७५



 

बवन्दपुर िाउँपावलकाको राजस्ि परामशय सवमवतको कायय सञ्चालन काययविवि, २०७७  2 

परिच्छेि– १ 

प्रािलभभक 

१. सिंलक्षप्त नाम ि प्रािभभिः (१) यो काययविविको नाम “बवन्दपुर िाँपावलकाको राजस्ि परामशय सवमवतको काययसञ्चालन 

सभबन्िी काययविवि, २०७७” र केो छ । 

  (२) यो काययविवि स्र्ानीय राजपिमा प्रकाशन िएको वमवतदेवख लािू  ुनेछ ।  

२. परिभाषािः वबषय िा प्रसङ्िले अको अर्य नलािेमा यस काययविविमा,– 

  (क) “ऐन” िन्नाले स्र्ानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सभझनु पछय । 

  (ख)  “सवमवत” िन्नाले ऐनको दर्ा ६५ बमोवजम िठन  ुने स्र्ानीय राजस्ि परामशय सवमवत सभझनु पछय । 

  (ि)  “संयोजक” िन्नाले सवमवतको संयोजक सभझनु पछय । 

  (घ)  “सदस्य” िन्नाले सवमवतको सदस्य सभझनु पछय । 

  (ङ)   “सदस्य सवचि” िन्नाले सवमवतको सदस्य सवचि सभझनु पछय । 

परिच्छेि– २ 

िाजस्ि पिामशय सलमलतको कार्यके्षत्र 

३.  सलमलतको कार्यके्षत्रिः (१) ऐनको दर्ा ६५ उपदर्ा (२) मा उल्लेवखत कामका अवतररक्त सवमवतको काययिेि दे ाय 

बमोवजम  ुनेछः 

         (क)  आय ठेक्का बन्दोबस्त तर्ा राजस्ि असुलीको लावि अपनाइएका विवि रुको अनुिमन र  मूल्याँकन िने, 

    (ख)  राजस्ि असुलीमा देवखएका समस्याको पव चान िरी समस्या समािानको लावि काययपावलकालाई सुझाि वदने, 

     (ि)  राजस्ि प्रशासनमा काम िने जनशवक्तको िमता विकास सभबन्िी योजना तयार िने, 

     (घ)  राजस्ि प्रशासनमा सूचना प्रविविको उपयोि सभबन्िी नीवत तर्ा काययक्रम तयार िने, 

     (ङ)  राजस्ि पररचालनको वनयवमत अनुिमन तर्ा लक्ष्य अनुसारको राजस्ि आभदानी िए निएको समीिा िरी 

काययपावलकालाई आिश्यक पषृ्ठपोषण वदने,  

   (च)  राजस्ि अविबवृिका लावि नीवतित, काननुी र संरचनाित सुिार सभबन्िी अध्ययन अनुसन्िान िने िराउने,  

   (छ)  राजस्ि सुिार सभबन्िी तयार िररएको कायययोजना कायायन्ियनमा प ल िने,  

   (ज)  करदाता वशिा अवियान सञ्चालन िने िराउने, 

   (झ)  उत्कृष्ट करदाताको पव चान िरी पुरस्कृत िनय काययपावलकालाई वसर्ाररस िने, 

  (ञ)  प्रत्येक करका िेिमा र केा सभिावित करदाता र सभिाव्य कर असुलीको वििरण अद्यािविक िने, िराउने,  

   (ट)  करको दायरामा नआएका करदाता रुको अविलेख अद्यािविक िरी कर असुलीको लावि ताकेता िने, िराउने,  

   (ठ)  राजस्ि पररचालनका लावि समन्िय र साझेदारीका सभिावित िेि पव चान िरी काययपावलकालाई वसर्ाररस िने, 
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   (ि)  राजस्िको प्रवतिेदन प्रणालीको प्रिािकाररताका लावि आिश्यक पषृ्ठपोषण प्रदान िने तर्ा वनयवमत प्रवतिेदन 

िने व्यिस्र्ा वमलाउने, 

  (ढ) काययपावलकाले तोकेका र सवमवतले उपयुक्त ठ यायएका अन्य कायय िने ।    

परिच्छेि– ३ 

सलमलतका पिालिकािीको काम, कतयव्र् ि अलिकाि 

४. सिंर्ोजकको काम, कतयव्र् ि अलिकाििः संयोजकको काम, कतयव्य र अविकार दे ाय बमोवजम  ुनेछः–  

 (क)  सवमवतको बैठकको अध्यिता िने, 

 (ख)  सवमवतको बैठकको वमवत र समय तोक्ने,  

 (ि)  बैठकको सभिावित काययसूची तय िने, 

 (घ)  राजस्ि पररचालनसँि सभबवन्ित अन्तर वनकायित समन्िय िने, 

 (ङ)  सवमवतको प्रिािकारी काययसभपादनको नेततृ्ि िने, 

 (च)  सदस्य रुको वजभमेिारी बाँिर्ाँट िने, 

 (छ)  सवमवतले तोकेका अन्य कायय िने ।   

५. सिस्र्को काम, कतयव्र् ि अलिकाििः सदस्यको काम, कतयव्य र अविकार दे ायबमोवजम  ुनेछ :– 

 (क)  सवमवतको बैठकमा उपवस्र्त िै आफ्नो सुझाि र िारणा राख्ने,   

 (ख)  आरु्लाई तोवकएको काययवजभमेिारी वनिाय  िने, 

 (ि)  सवमवतले तोकेका अन्य कायय िने । 

६. सिस्र् सलचिको काम, कतयव्र् ि अलिकाििः सदस्य सवचिको काम, कतयव्य र अविकार दे ायबमोवजम  ुनेछ :– 

        (क) सवमवतको सवचि िई काम िने,   

 (ख)  संयोजकसँि समन्िय िरी बैठकको काययसूची तयार िने, प्रस्ताि तयार िने र सदस्य रुलाई पिाचार िने, 

   (ि)  राजस्िसँि सभबवन्ित विषय रुमा आिश्यक सूचना तर्ा त्याङ्क सङ्कलन, विशे्लषण िरी सवमवतको बैठकमा 

पेश िने, 

    (घ)  िाउँपावलकाको राजस्ि सुिारका लावि योजना तयारी र कायायन्ियनमा समन्िय र स वजकरण िने,  

    (ङ)  राजस्िका आिार, दर र दायराको विशे्लषण िरी आय अनुमान तयार िनय सवमवतलाई स योि िन,े  

        (च)  सवमवतलाई आवर्यक विियेकको मस्यौदा तयार िनय स योि िने, 

        (छ)  सवमवतको िावषयक प्रवतिेदन तयार िरी सवमवतको बैठकमा पेश िने, 

        (ज)  सवमवतको वनणयय कायायन्ियन िने िराउने, 

        (झ)  सवमवतले तोकेका अन्य कायय िने ।  
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परिच्छेि– ४ 

सलमलतको बैठक सभबदिी कार्यलिलि 

७. सलमलतको बैठक ि कार्यसूचीिः  (१) सवमवतको बैठक आिश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको िएता पवन सवमवतको बैठक प्रत्येक आवर्यक बषयमा पौष १५ ितेविि 

र बैशाख १५ ितेविि िरी कवभतमा दईु पटक बस्नुपनेछ । 

  (३) उपदर्ा (२) बमोवजम पौष १५ िते विि बस्ने बैठकको सभिावित काययसूची दे ायबमोवजम  ुनेछः– 

      (क)  राजस्ि प्रशासन सुिारका लावि स्िीकृत योजना तर्ा िावषयक काययक्रम अनुरुपका 

कृयाकलाप रु कायायन्ियन अिस्र्ाको समीिा िरी आिश्यक समन्िय र स वजकरण िने, 

     (ख)  अवघल्लो आवर्यक िषय र चालु आवर्यक िषयको लक्ष्य अनुसार राजस्ि असुली िए निएको 

समीिा िने, 

   (ि)  आिामी आवर्यक िषयको आयको प्रिेपण िरी काययपावलकामा पेश िने, 

   (घ)  सवमवतको िावषयक प्रवतिेदन उपर छलर्ल िरी काययपावलकामा सुझाि पेश िने, 

      (ङ)  राजस्ि प्रशासनको वनयवमत अनुिमनको नवतजा उपर छलर्ल िरी काययपावलकामा सुझाि 

पेश िने,  

   (च)  सवमवतले आिश्यक ठानेका अन्य विषयमा छलर्ल िने ।   

  (४)  उपदर्ा (२) बमोवजम बैशाख १५ ितेविि बस्ने बैठकको सभिावित काययसूची दे ायबमोवजम  ुनेछः– 

      (क)  चालु आ.ि.को चैि मसान्तसभमको राजस्ि संकलनको सवमिा िरी बाँकी अिविमा उठ्न सक्ने 

राजस्िको संशोवित अनुमान तयार िन,े  

      (ख)  आिामी आवर्यक िषयको लावि िाउँपावलकाले लिाउने कर र िैर राजस्िका दर वनिायरण िने,  

   (ि)  कर र िैर करका दरमा  ुने पररितयन र राजस्िको दायरा विशे्लषण िरी आिामी आवर्यक िषयको 

आन्तररक आय अनुमान तयार िन,े 

      (घ)  आिामी आवर्यक िषयको लावि प्राप्त बजेट सीमा, ित आवर्यक िषय रुको यर्ार्य आय र  चालु 

आवर्यक िषयको संशोवित अनुमानका आिारमा आिामी आवर्यक िषयका लावि आय अनुमान 

तयार िन,े 

      (ङ)  आिामी आवर्यक िषयको लावि आन्तररक आय संकलनको न्युनतम ठेक्का अङ्क अनुमान 

िने,  

      (च)  िाउँपावलकाको राजस्ि पररचालन नीवत तजुयमा तर्ा पुनरािलोकन िने, 

   (छ)  आिामी आवर्यक िषयका लावि राजस्ि प्रशासन सुिारको कृयाकलाप वनिायरण तर्ा 

कायायन्ियनका लावि आिश्यक श्रोतको अनुमान तयार िने, 
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      (ज)  आिामी आवर्यक िषयको राजस्ि नीवत एिम् कर तर्ा िैर करका दर पररमाजयन सभबन्िी विषयमा 

सरोकारिाला रुसँि परामशय िने, 

      (झ)  आिामी आवर्यक िषयको लावि आवर्यक ऐनको मस्यौदा तयार िने, 

      (ञ)   सवमवतले आिश्यक देखेका अन्य विषयमा छलर्ल िने ।   

      (ट)   उवल्लवखत कृयाकलाप रुको आिारमा सवमवतको प्रवतिेदन तयार िरी काययपावलकामा पेश 

िने । 

८. सलमलतको बैठक सभबदिी व्र्िस्र्ािः (१) सवमवतको बैठक संयोजकले तोकेको वमवत, समय र स्र्ानमा बस्नेछ । 

सवमवतका सदस्यमध्ये कवभतमा एकाउन्न प्रवतशत सदस्यको उपवस्र्ती िएमा बैठकको िणपुरक संख्या पुिेको मावननेछ ।  

  (२) बैठकको अध्यिता संयोजकले िनछे र वनजको अनुपवस्र्वतमा सवमवतमा प्रवतवनवित्ि िने काययपावलकाका 

सदस्यमध्येबाट जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यिता िनेछ ।  

  (३) सवमवतको बैठकको वनणयय सियसभमतीबाट  ुनेछ । सियसभमती  ुन नसकेमा सवमवतका कुल सदस्य संख्याको 

ब ुमतबाट िरेको वनणयय मान्य  ुनेछ ।  

  (४) सवमवतले आिश्यकता अनुसार विषय विज्ञ रुलाई बैठकमा आमन्िण िनय सक्नेछ ।  

   (५) बैठकको वनणयय सवमवतको संयोजकले प्रमावणत िनेछ । 

परिच्छेि– ५ 

आर् प्रके्षपण तर्ा आिलिक सलमक्षा लिलि 

९. िि लनिायिण गिाय ध्र्ान लिनुपनेिः (१) सवमवतले करका दर वनिायरणका लावि वसर्ाररस िदाय करदाताको कर वतनय सक्न े

िमतालाई आिार मान्नु पनेछ ।  

  (२) िैर करका दर वनिायरणका लावि वसर्ाररस िदाय िस्तु िा सेिाको लाित, सञ्चालन र ममयत सभिार खचयलाई 

आिार मान्नु पनेछ ।  

  (३) सवमवतले उपदर्ा (१) र (२) बमोवजम कर र िैर करको दर वसर्ाररस िदाय वछमेकी स्र्ानीय त ले वनिायरण 

िरेको दररेटलाई समेत ध्यान वदनुपनेछ ।  

  (४) कर तर्ा िरै करका दर रु पुनरािलोकन िदाय विितको दरमा एकै पटक ठुलो अनुपातमा बवृि न ुनेिरी 

वसर्ाररस िनुयपनेछ ।  

१०. आर् प्रके्षपण गनेिः (१) सवमवतले दर्ा ९ बमोवजम वनिायरण िरेको कर तर्ा िरै करको दर तर्ा उपलब्ि सूचना एिम् 

त्याङ्क अनुरुप कर तर्ा िैर करको आिार यवकन िरी आिामी आवर्यक िषयको आन्तररक आयको प्रिेपण िनुयपनेछ ।  

  (२) नेपाल सरकार तर्ा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त  ुने अनुदान, राजस्ि बाँिर्ाँट र प्राकृवतक श्रोतको उपयोिबाट 

प्राप्त  ुने रोयल्टी रकमको अनुमान िदाय प्राप्त िएको बजेट सीमालाई आिार मान्नु पनेछ ।  

  (३) ऋणबाट प्राप्त  ुने आयको सभबन्िमा सभबवन्ित पिसँि िएको सभझौतालाई आिार मान्नु पनेछ ।  



 

बवन्दपुर िाउँपावलकाको राजस्ि परामशय सवमवतको कायय सञ्चालन काययविवि, २०७७  6 

  (४) सवमवतले आय प्रिेपण िदाय जनस िाविता र अन्तर स्र्ानीय त  स योिस्िरुप प्राप्त  ुने रकमको समेत 

अनुमान िनुयपनेछ ।  

  (५) राजस्ि प्रिेपण िदाय अिलभबन िनय सवकने विवि अनुसूची १ मा तोवकएबमोवजम  ुनेछ ।  

  (६) सवमवतले आय प्रिेपणको लावि म ालेखा वनयन्िक कायायलयले समय समयमा तोवकवदए बमोवजमको 

एकीकृत आवर्यक सङ्केत, ििीकरण र व्याख्या अनुरुपको अनुसूची २ बमोवजमको ढाँचा प्रयोि िनुयपनेछ ।  

११.  आर्को आिलिक सलमक्षा गनुयपनेिः (१) सवमवतले काययपावलकाको िैमावसक र िावषयक प्रिवत समीिा बैठकमा आयको 

िावषयक तर्ा िैमावसक लक्ष्य र यर्ार्य प्रिवत वििरण तयार िरी पेश िनुयपनेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) बमोवजम पेश िररने प्रिवत वििरणमा राजस्ि नीवत, सुिारमा कृयाकलाप, लक्ष्य अनुसार राजस्ि 

पररचालन िए निएको र राजस्ि पररचालनमा देवखएका समस्या एिम् समािानका उपाय रु समेत समािेश िनुयपनेछ ।  

१२.  उपसलमलत िा कार्यिि गठन गनय सलकनेिः (१) सवमवतले आफ्नो काममा स योि पुग्नेिरी आिश्यकता अनुसार 

सवमवतका कुनै सदस्यको संयोजकत्िमा सभबवन्ित विषय िेिका विज्ञ समेत समािेश िएको उपसवमवत िा काययदल िठन 

िनय सक्नेछ ।  

  (२) उपदर्ा (१) बमोवजम िठन  ुने उपसवमवत िा काययदलको काययवििरण त्यस्तो उपसवमवत िा काययदल िठन 

िदायकै बखत तोवकवदनु पनेछ ।  

  (३) यस दर्ा बमोवजम िठन  ुने उपसवमवत िा काययदलका सदस्यलाई कुनै सेिा सुवििा उपलब्ि िराउनु पने 

अिस्र्ामा काययपावलकाले तोकेबमोवजम  ुनेछ ।  

परिच्छेि– ६ 

लिलिि 

१३.  सलमलतको प्रलतिेिनिः (१) सवमवतले आरु्ले िरेको कामको िावषयक प्रवतिेदन तयार िरी काययपावलकामा पेश िनुयपनेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) बमोवजम पेश िररने िावषयक प्रवतिेदनको ढाँचा अनुसूची ३ मा तोवकएबमोवजम  ुनेछ ।   

१४.  सलचिािर् सभबदिी व्र्िस्र्ािः (१) राजस्ि वििाि/म ाशाखा/शाखा/उपशाखा िा राजस्ि सभबन्िी काम िनय 

तोवकएको एकाइले सवमवतको सवचिालयको रुपमा काम िनेछ । 

   (२) सवचिालयले सवमवतको वनणयय पुवस्तका तर्ा यस काययविवि बमोवजम तयार िररने प्रवतिेदन एिम् 

राजस्िसँि सभबवन्ित सूचना र त्याङ्कको व्यिवस्र्त अविलेख राख्नु पनेछ ।  

१५.  अलिकाि प्रत्र्ार्ोजनिः संयोजकले आरु्लाई प्राप्त अविकार सवमवतका सदस्यलाई प्रत्यायोजन िनय सक्नेछ । 

१६.  बैठक भत्तािः सवमवतका पदाविकारी रुले पाउने बैठक ििा तर्ा अन्य सुवििा प्रदेश कानुन बमोवजम  ुनेछ ।  

१७.  बािा अड्काउ फुकाउने अलिकाििः यस काययविविमा उवल्लवखत कुनै कुरामा वद्ववििा िा कुनै बािा अि्काउ उत्पन्न 

िएमा काययपावलकाले त्यस्तो बािा अि्काउ रु्काउन सक्नेछ ।  
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अनुसूची– १ 

(काययविविको दर्ा १० को उपदर्ा (५) सँि सभबवन्ित) 

िाजस्ि प्रके्षपणका िालग अििभबन गरिने लिलि 

 

१   त्यांकीय आिारः करदाता संख्या X करको औसत दर X दायरामा ल्याउन सवकने प्रवतशत । 

२.  विितको आय िवृिको प्रिृविः औषत िावषयक िवृिदर वनकाली अवन्तम िषयको अनुमावनत आयमा सो ी प्रवतशतको 

आिारमा िवृि िदै जाने । 

३.  विवनयोजन तर्ा त्यसपवछ एकमुष्ट (Lum Sum) िवृि दरः संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त  ुने राजस्ि बाँिर्ाँट तर्ा अन्य 

वनकायबाट प्राप्त  ुने अनुमावनत रकममा िावषयक १० प्रवतशतका दरले िवृि िदै जाने । 

४.  सभझौताको आिारः ऋण तर्ा अन्य आयको संझौता िएमा सो ी सभझौताको आिारमा आयको प्रिेपण िने 

५.  अनुमानको आिारमा प्रिेपणः विल्कुलै नयाँ आयका स्रोत रू िई आय अनुमानका लावि कुनै आिार उपलब्ि निएको 

अिस्र्ा प्रयोि िने । 

६. शून्य प्रिेपणः आयको कुनै सभिािना निएका वशषयक रूमा प्रयोि िने । 
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अनुसूची– २ 

(काययविविको दर्ा १० को उपदर्ा (६) सँि सभबवन्ित) 

एकीकृत आलर्यक सङ्केत िगीकिण ि व्र्ाख्र्ा अनुसाि िाजस्ि तर्ा अनुिान प्रालप्तको अनुमान 

 

 क) िाजस्ि तर्ा अनुिान प्रालप्तको अनुमान 

/fhZj 

;+s]t 
/fh:j lzif{s 

cf=j= 

@)==.== sf] 

oyfy{ 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

cf=j= @)==.== 

sf] ;+;f]lwt 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

10000 /fh:j tyf cg'bfg     

11000 s/     

11300 ;DkQL s/     

11310 crn ;DkQLdf nfUg] s/     

11313 ;DklQ s/        

11314 e"dL s/÷dfnkf]t        

11315 3/hUuf /lhi6«]zg b:t'/         

11320 v'b ;DklQdf nfUg] rfn' s/     

11321 3/ axfn s/         

11322 axfn lj6f}/L s/         

11400 j:t' tyf ;]jfdf cfwfl/t s/     

11410 d'No clej[l4 s/     

14411 afF8kmfF6 eO{ k|fKt x'g] d'=c=s/      

11420 cGtMz'Ns     

14421 afF8kmfF6 eO{ k|fKt x'g] cGtMz'Ns         

11450 k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]u tyf ;jf/L 

;fwgdf nfUg] s/ 

    

11451 ;jf/L ;fwg s/ -6fFuf, l/S;f, c6f] 

l/S;f, Ol/S;f_ 

    

11452 k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udf nfUg] s/     

11456 afF8kmfF6af6 k|fKt x'g] ;jf/L ;fwg 

s/  

    

11470 dgf]/+hg tyf lj1fkg s/     
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/fhZj 

;+s]t 
/fh:j lzif{s 

cf=j= 

@)==.== sf] 

oyfy{ 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

cf=j= @)==.== 

sf] ;+;f]lwt 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

11471 afF8kmfF6af6 k|fKt x'g] dgf]/~hg 

s/ 

       

11472 afF8kmfF6af6 k|fKt x'g] lj1fkg s/        

11600 cGo s/     

11630 s[lif tyf kz'hGo sf/f]jf/df nfUg] 

s/ 

    

11632 cf]v]6f]kxf/df nfUg] s/ -hl8a'6L, 

sjf8L / lhjhGt' s/_ 

       

11690 cGo s/     

11691 cGo s/     

13000 cg'bfg     

13100 låkIfLo j}b]lzs cg'bfg     

13110 låkIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg     

13111 låkIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg        

13120 låkIfLo j}b]lzs k'"hLut cg'bfg     

13121 l4kIfLo j}b]lzs k'"hLut cg'bfg     

13200 ax'kIfLo j}b]lzs cg'bfg     

13210 ax'kIfLo j}b]lzs rfn' cg'bfg     

13211 cGt/fli6«o cGt/;/sf/L ;+:yfaf6 

k|fKt rfn' cg'bfg 

    

13212 cGt/fli6«o u}x| ;/sf/L ;+:yfaf6 

k|fKt rfn' cg'bfg 

    

13220 ax'kIfLo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg     

13221 cGt/fli6«o cGt/;/sf/L ;+:yfaf6 

k|fKt k"FhLut cg'bfg 

       

13222 cGt/fli6«o u}x| ;/sf/L ;+:yfaf6 

k|fKt k"FhLut cg'bfg 

       

13230 cGo j}b]lzs rfn' cg'bfg     

13231 cGo j}b]lzs rfn' cg'bfg     



 

बवन्दपुर िाउँपावलकाको राजस्ि परामशय सवमवतको कायय सञ्चालन काययविवि, २०७७  10 

/fhZj 

;+s]t 
/fh:j lzif{s 

cf=j= 

@)==.== sf] 

oyfy{ 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

cf=j= @)==.== 

sf] ;+;f]lwt 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

13240 cGo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg     

13241 cGo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg     

13300 cGt/;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f     

13310 cGt/;/sf/L cg'bfg     

13311 ;dfgLs/0f cg'bfg     

13312 z;t{ cg'bfg rfn'     

13313 z;t{ cg'bfg k"FhLut     

13314 ljif]z cg'bfg rfn'        

13315 ljif]z cg'bfg k"FhLut        

13316 ;dk'/s cg'bfg rfn'        

13317 ;dk'/s cg'bfg k"FhLut        

13318 cGo cg'bfg rfn' -;fdflhs 

;'/Iff_ 

       

13319 cGo cg'bfg k"FhLut        

13400 cGo cfGtl/s cg'bfg     

13410 cGo cfGtl/s cg'bfg     

13411 cGo ;+:yfut cfGtl/s cg'bfg -

;8s af]8{ g]kfn_ 

       

13412 cGo JolQmut cfGtl/s cg'bfg -

nfut ;xeflutf_ 

       

14000 cGo /fhZj     

14100 ;DklQaf6 k|fKt cfo     

14110 Jofh     

14111 ljQLo lgsfoaf6 k|fKt Jofh     

14119 cGo lgsfoaf6 k||fKt Jofh     

14120 nfef+z     

14129 cGo lgsfoaf6 k||fKt nfef+z        

14150 ef8f tyf /f]oN6L     
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/fhZj 

;+s]t 
/fh:j lzif{s 

cf=j= 

@)==.== sf] 

oyfy{ 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

cf=j= @)==.== 

sf] ;+;f]lwt 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

14151 ;/sf/L ;DkQLsf] axfnaf6 k|fKt 

cfo  

    

14153 afF8kmfF6 eO{ k|fKt jg /f]oN6L         

14154 afF8kmfF6 eO{ k|fKt vfgL tyf 

vlgh ;DaGwL /f]oN6L  

       

14155 afF8kmfF6 eO{ k|fKt hn;|f]t ;DaGwL 

/f]oN6L 

       

14156 afF8kmfF6 eO{ k|fKt ljB'Q ;DaGwL 

/f]oN6L 

       

14157 afF8kmfF6 eO{ k|fKt bxQ/ axQ/sf] 

las|Laf6 k|fKt x'g] cfo 

       

14158 afF8kmfF6 eO{ k|fKt kj{tf/f]x0f 

jfktsf] /f]oN6L  

       

14159 cGo ;|f]taf6 k|fKt /f]oN6L        

14190 cGo z'Ns     

14191 ko{6g z'Ns      

14200 a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd     

14210 a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd     

14211 s[ifL pTkfbgsf] lalqmaf6 k|fKt 

/sd 

       

14212 ;/sf/L ;DkQL lalqmaf6 k|fKt 

/sd  

       

14213 cGo lalqmaf6 k|fKt /sd -/fhkq, 

k':ts, gS;f cflb_ 

       

14216 lghL wf/f afktsf]] z'Ns        

14217 vfg]kfgL, gx/ tyf s'nf] pkof]u 

afktsf] z'Ns 

       

14218 ljB't\ ;]jf z'Ns        
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/fhZj 

;+s]t 
/fh:j lzif{s 

cf=j= 

@)==.== sf] 

oyfy{ 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

cf=j= @)==.== 

sf] ;+;f]lwt 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

14219 
cGo ;]jf z'Ns tyf laqmL -kfs{, 

PDj'n]G; cflb tyf afn'jf, df6f], 

sf7 laqmL ;d]t_  

       

14220 k|zf;lgs ;]jf z'Ns     

14221 Goflos b:t'/     

14224 k/LIff z'Ns     

14229 cGo k|zf;lgs ;]jf z'Ns -af]nkq, 

kmf/fd ljqmL_ 

    

14240 b:t'/     

14241 kfls{Ë z'Ns        

14242 gS;fkf; b:t'/        

14243 l;kmfl/z b:t'/ -k|dfl0ft ;d]t_        

14244 JolQmut 36gf btf{ b:t'/        

14245 gftf k|dfl0ft b:t'/        

14249 cGo b:t'/ -btf{, cg'dlt, Ohfht_        

14250 cGo k|zf;lgs b:t'/     

14253 Joj;fo /lhi6«]zg b:t'/     

14254 /]l8of]÷Pkm=Pd= ;+rfng b:t'/     

14260 cGo k|zf;lgs ;]jf z'Ns     

14262 ljB't\ ;DaGwL b:t'/     

14263 hn;|f]t ;DaGwL cGo b:t'/ -kfgL 

las|L_ 

    

14265 cGo If]qsf] cfo -;fd'bfoLs jg 

k}bfj/ las|L af6_ 

    

14300 b08, hl/jfgf / hkmt     

14310 b08, hl/jfgf / hkmt     

14311 Goflos b08, hl/jfgf / hkmt     

14312 k|zf;lgs b08, hl/jfgf / hkmt     

14313 w/f}6L ;b/:ofxf     
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/fhZj 

;+s]t 
/fh:j lzif{s 

cf=j= 

@)==.== sf] 

oyfy{ 

cf=j= 

@)==.== sf] 

cg'dfg 

cf=j= @)==.== 

sf] ;+;f]lwt 

cg'dfg 

cf=j= 

@)==.== 

sf] 

cg'dfg 

14400 cg'bfg afx]ssf] x:tfGt/0f     

14410 rfn' x:tfGt/0f     

14411 rfn' x:tfGt/0f     

14420 k"FhLut x:tfGt/0f     

14421 k"FhLut x:tfGt/0f        

14500 ljljw /fhZj     

14510 rfn' bfjL tyf cGo z'Nsx?     

14511 jLdf bfjL k|fKtL     

14520 cGo /fh:j     

14529 cGo /fh:j         

14530 k"FhLut /fhZj     

14531 ;/sf/L 3/, hUuf, u'8ljn las|Laf6 

k|fKt cfo 

    

14610 Joj;fo s/     

14611 Joj;fo s/     

15000 ljljw k|fKtL     

15100 ljljw k|fKtL     

15110 ljljw k|fKtL     

15111 a]?h'     

15112 lgsf;f lkmtf{     

15113 cg'bfg lkmtf{     

नोट :- अनुसूची ३ को खण्ि (ङ) र (च) को त्याङ्कको आिारमा तयार  नुे । 
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अनुसूची– ३ 

(काययविवि को दर्ा १३ को उपदर्ा (२) संि सभिवन्ित) 

बन्दीपुर िाउँपावलका 

राजस्ि परामशय सवमवतको प्रवतिेदन, .......... 

 

(क) पृष्ठभूलम 

 

(ख) िाजस्िको मौजुिा अिस्र्ाको लिशे्लषण (िाजस्ि आभिानीको प्रिृलत्त लिशे्लषण समेत) 

 

(ग) िाजस्ि नीलत रु (प्रस्तालित) 

 

(घ) किका आिाि रु (गैि कि समेत) 

क्रस कर तर्ा िैर करको विद्यमान 

आिार 

आिामी आवर्यक िषयका लावि 

प्रस्तावित आिार 

पुस्ट्याई ं 

    

    

    

    

 

(ङ) आगामी आ.ि.को िालग प्रस्तालित कि तर्ा गैि कि िाजस्ि िि 

वस.नं. कर तर्ा िैर करका 

आिार 

चालु आवर्यक िषयको 

दर 

प्रस्तावित 

दर  

पुष््टयाई ं कैवर्यत 
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(च) आगामी आ.ि.को िालग अनुमालनत कि तर्ा गैि कि िाजस्ि िकम 

वस.नं. राजस्िको 

िेि रु 

ित आ.ि.को 

यर्ार्य रकम 

चालु आ.ि.को 

संशोवित अनुमान 

आिामी 

आ.ि.को 

अनुमान 

कैवर्यत 

      

      

      

 

(छ) लनष्कषय तर्ा सुझाि रु 

 

(....................) 

संयोजक ................ 

सदस्य ................. 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 
नािाः िहेि सवेुिी 

प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तािनाः 

 खािान्न, तरकारी, र्लरु्ल, निदेिाली, पशुजन्य उत्पादन लिायतका विविन्न कृवष उपज रुको माि तर्ा उत्पादन बदृ्दी  दुै आएको छ। 

उत्पावदत कृवष उपज रुको प्रबदयन िरर कृषक, व्यापारी बीच स कायय तर्ा साझदेारीमा कृवष बजार स्र्ापना काययक्रम संचालनलाई पारदशी, 

प्रिािकारी बनाइ बजारमुखी कृवष ब्यबसावयकरण िनुयको सार् ैउपिोक्ता समतेलाई लािावन्ित िनय व्यिवस्र्त तर्ा प्रवतस्पिायत्मक बजार 

प्रणालीको विकास तर्ा व्यिस्र्ापन िनय िान्छनीय िएकोल,े 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: २०   लिलत: 
२०७७/१२/२५ 

 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 
 

बलदिपुि गाउँपालिकाको कृलष बजाि लनिेलशका, २०७७ 
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 बवन्दपुर िाउँपावलकाको कृवष तर्ा पश ुऐन २०७५, कृवष ब्यबसाय प्रबदयन ऐन २०७४ को दर्ा ३६ बमोवजम एिं स्र्ानीय सरकार संचालन 

ऐन को दर्ा १०२ (२) ले वदएको अविकार प्रयोि िरर बवन्दपुर  िाउँपावलका िाउँ काययपावलकाको ८२औ ँबैठकबाट पाररत िरी लािु िररएको 

छ  । 

परिच्छेि—१ 

प्रालभभक 

१. सिंलक्षप्त नाम ि प्रािभभिः (१)यो वनदेवशकाको नाम “कृवष बजार व्यिस्र्ापन वनदेवशका, २०७७’’ र ेको छ । 

     (२)यो वनदेवशका बवन्दपरु िाउँपावलकाबाट स्िीकृत िएपवछ तरुुन्त लािु  नुेछ ।  

२. परिभाषािः विषय िा प्रसंिले अको अर्य नलािेमा यस वनदेवशकामा, 

(क) “कृलष बजाि” िन्नाले र्लरु्ल, तरकारी, तेल न, दल न, मसलािाली, पुरप, च्याउ, म , खाद्यान्न, दिु तर्ा दगु्ि पदार्य, 

माछा, मासु, अण्िा लिायतका िस्त ुिा सवमवतले तोकेको अन्य खाद्य तर्ा कृवष िस्त ुर कृवष उत्पादन सामाग्री समेतको 

खररद वबवक्र सभबन्िी कृयाकलाप िनय यस वनदेवशका बमोवजम व्यिस्र्ापन िररन ेस्र्ान सभझनु पदयछ । 

(ख) “कोष’” िन्नाले सवमवतलाई प्राप्त निद तर्ा वजन्सी सामान समेतलाई सभझन ुपदयछ । 

(ग) “कृलष िस्तु’” िन्नाल ेकृवष िेिबाट उत्पावदत र्लरु्ल, तरकारी, खाद्यान्न तेल न, दल न, मसलािाली, पुरप, च्याउ, म , 

दिु तर्ा दगु्ि पदार्य, माछा, मासु, अण्िा, जस्ता ताजा िा नाशिान िस्तु र सवमवतले तोकेको अन्य खाघ तर्ा कृवष उपज र 

कृवष उत्पादन सामाग्री समतेलाई सभझनु पदयछ । 

(घ) “पशु िस्तु’” िन्नाले वजवित पशपुंिी, पशुजन्य उत्पादन पदार्य सभझन ुपदयछ । पश ुबजार िन्नाले पश ुतर्ा पशजुन्य उत्पादन 

पदार्य विक्री वितरण  नुे उदे्दश्यले संचावलत स्र्ल सभझन ुपदयछ । यसले पशु  ाट बजार, पश ुसंकलन केन्ि एिं मासु बजारलाई 

समेत जनाउँछ । 

(ङ) “कृलष र्ोक बजाि” िन्नाले पुनः वबक्री वितरण  ुने िरी पाँच के.जी िा सो िन्दा बढी कृवष बस्तुको खररद वबक्री  ुने उदे्दश्यले 

संचावलत स्र्ल संभझन ुपदयछ । 

(च) “कृलष उपज सिंकिन केदर” िन्नाले उत्पादन िेिबाट कृवष उपज खररद िरी िा संकलन माि  िरर अन्यि बजारमा बेच 

विखन िने उदे्दश्यले संचावलत स्र्ल सभझनु पदयछ । 

(छ) “कृलष खुरा बजाि” िन्नाले कृवष िस्त ुउपिाक्तो रुका लावि रु्टकर रुपमा खरीद वबक्री िन ेउदे्दश्यले संचावलत बजार स्र्ल 

सभझनु पदयछ । 

(ज) “लकसान बजाि” िन्नाले कृषक रुले उत्पादन िरेको कृवष उपज कृषक स्ियं िा प्रवतवनविले उपिोक्तालाई वबक्री वबतरण िने 

स्र्ललाई सभझनुपदयछ ।  

(झ) “इ बजाि” िन्नाले इलेक्िोवनक मेवियाको प्रयोि िरर अनलाइन/अर्लाइन मार्य त वछटो, छररतो र िुणस्तरीय सेिा प्रदान िन े

िरर विविित रुपमा दताय िएको संस्र्ा िन्ने बुझ्नपुदयछ | 

(ञ) “लिकास शाखा’” िन्नाले बवन्दपुर म ािाउँमा र ेका कृवष विकास शाखा िन्ने सभझनपुदयछ । 

(ट) “अध्र्क्ष” िन्नाले कृवष उपज बजार संचालक सवमवतको अध्यि सभझनु पदयछ । 

(ठ) “सिस्र्” िन्नाले कृवष उपज बजार संचालक सवमवतको सदस्य सभझनु पदयछ र सो शब्दले अध्यिलाई समते जनाउने छ । 

(ड) “सेिा शुल्क” िन्नाले बजारमा उपलब्ि िराईएको सेिा िा सुवििा िापत सवमवतलाई प्राप्त  नुे स्टल िािा बा केको इजाजत 

शुल्क,प्रिेश शुल्क सभझन ुपदयछ । 

(ढ) “बजाि व्र्िस्र्ापक’” िन्नाले यस वनदेवशका बमोवजम तोवकएको बजार व्यिस्र्ापक लाई सभझन ुपदयछ । 
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(ण) “लनिेशन सलमलत” िन्नाले वनयम २८ अनुसार िवठत सवमवतलाई सभझनुपदयछ ।  

(त) “सिंचािक सलमलत” वनयम ३ अनुसार िवठत सवमवतलाई सभझनुपदयछ । 

परिच्छेि—२ 

सलमलतको गठन, काम कतयव्र् ि अलिकाि 

३.  कृलष बजाि व्र्िस्र्ापन सलमलत गठनिः 

 (१) कृवष र्ोक बजार, संकलन केन्ि, वकसान बजार र खुिा बजारको संचालन एिं व्यिस्र्ापन िनय द ेाय बमोवजम कृवष बजार 

व्यिस्र्ापन सवमवत िठन  ुनछे । 

  (क) बजार स्र्ल र ेको ििाको प्रवतवनवि            - सिस्र् 

  (ख) बवन्दपुर िाउँपावलकाको कृवष÷पश ुसेिा प्रविविक मध्येबाट १ जना         - सिस्र् 

  (ि) बजारको मुख्य प्रिाि िेिवििको सकृय समु , स कारी, कृषक संजाल मध्येबाट छनौट िएको १ जना मव ला सव त ३ 

जना प्रवतवनवि             - सिस्र् 

  (घ) खुिा बजार र संकलन केन्िमा इजाजत वलई वनयवमत कारोिार िने १ जना मव ला सव त २ जना व्यापारी प्रवतवनवि -  

सिस्र् 

  (ङ) उपिोक्ताको संस्र्ाित वनकाय मध्येबाट वसर्ाररस िइ आएको १ जना    - सिस्र् 

  (च) बजार व्यिस्र्ापक,                                                 - सिस्र्—सलचि 

(२) उपवनयम (१) को सवमवतका सदस्य रु कृषक प्रवतवनवि र व्यिसायी प्रवतवनविको चयन सियसभमवत िा उपवस्र्त िएमध्येबाट 

ब ुमवतय प्रणालीबाट िररनेछ । 

(३) उपवनयम (१) को सवमवतका अध्यिको वनिायचन उपवनयम (१) बमोवजमको सदस्य रु मध्येबाट सियसभमवतबाट िररनेछ, 

सियसभमती  ुन नसकेमा कृषक, व्यापारी र सदस्य  रु मध्ये बाट ब ुमवतय प्रणालीबाट िररनछे । 

(४) उपवनयम (१) बमोवजमको अध्यि पदको वनिायचनमा व्यिस्र्ापक, सदस्य सवचि, जनप्रवतवनवि तर्ा कृवष, पशु सेिा प्राविविक 

बा ेकको सदस्यलाई माि मताविकार  ुनेछ।  

(५) खण्ि (च) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको िएतापवन सवमवतले आफ्नै श्रोतबाट बजार व्यिस्र्ापक वनयुवक्त निए सभमको लावि 

बवन्दपुर िाउँपावलकाले व्यिस्र्ापन िनय सक्नेछ ।  

(६) स कारी, िैर—सरकारी संस्र्ा तर्ा वनजी िेिको छाता संिठन उद्योि बावणज्य संघ जस्ता संिवठत संस्र्ाद्घारा संचावलत 

बजारको संचालक सवमवतमा सभबवन्ित संस्र्ाको तर्य बाट िमताबान र वक्रयावशल सदस्यमध्ये बाट छनौट िरी ३ जना 

ब्यबसायी र सो ी संस्र्ा िा लािावन्ित िेिबाट ३ जना कृवष उत्पादनमा संलग्न सव त ६ जना ब्यबसायी (कवभतमा २ जना 

मव ला), उपिोक्ताको संस्र्ाित वनकाय मध्येबाट वसर्ाररस िइ आएको १ जना, सभबवन्ित ििाको प्रवतवनवि १ जना र बवन्दपुर 

म ािाउँको कृवष विकास शाखाबाट १ जना िरी ९ जनाको सवमवत िठन िनुयपनेछ । 

(७) ब्यावक्तित र्मय िा कभपनी सँि साझेदारीमा संचावलत बजारको  कमा र्मय िा कभपनीले तोकेको १ जना अध्यि कभतीमा १ 

जना मव ला सव त सव त ३ जना, लािावन्ित कृषक प्रवतवनवि ३ जना, बवन्दपुर म ािाउँको कृवष िा पश ुसेिा शाखाबाट १ 

जना, उपिोक्ताको संस्र्ाित वनकायबाट १ जना र बजार संचालन  ुने ििाका ििा प्रवतवनवि १ जना समते िरी जभमा ९ 

सदस्यीय ब्यिस्र्ापन सवमवत िठन  ुनेछ । संकलन केन्िको लावि उपिोक्ताको संस्र्ाित स िाविता अवनिायय  ुनपुन ेछैन | 

(८) सवमवतको भयाद समाप्त  ुनु िन्दा कवभतमा १५ वदन अिािै वनिायचन  ुनु पनेछ । सो अिविमा वनिायचन  ुन नसकेमा बवन्दपुर 

िाउँपावलका विद्यमान सवमवतल ेन ैकायय िने िरी बढीमा ६ मव नाको भयाद र्प िनय सक्नछे । यसरी व्यिस्र्ा िररएको सवमवतद्वारा 

िए, िरेका काम कारिा ीलाई वनिायवचत सवमवतले िरे सर को मान्यता प्राप्त  नुेछ । 

(९) सिस्र् रुको पिािलििः (१) सदस्य रुको पदािवि अध्यि वनिायवचत िएको वमवतले ३ िषयको  ुनेछ, 

 (२) उपवनयम (८) मा जनुसुकै कुरा लेवखएको िए तापवन यो वनदेवशका लाि ुिएपवछ अध्यि पदमा एकै व्यवक्त लिातार 

दईु पदािवि िन्दा बढी  ुन सक्ने छैन । 
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(३) सवमवतले आिश्यक देखेमा सरकारी कमयचारी, कुनै स्िदेशी िा विदेशी संस्र्ाको प्रवतवनवि, विशेषज्ञ िा सल्ला कारलाई 

सवमवतको बैठकमा आमन्िण िनय सक्ने छ। 

 

४.  सलमलतको काम, कतयव्र् ि अलिकाि : सलमलतको काम, कतयव्र् ि अलिकाि िे ार् बमोलजम  ुनेछ,— 

  (क) बजारको विकास, विस्तार र िुणस्तरीय सेिा प्रिा  िने सभबन्िमा कायययोजना बनाई लािु िने,  

  (ख) बजार संचालनको लावि आिश्यक पन ेकमयचारी दरबन्दी, सेिा शतय र सुवििा यवकन िरी स्िीकृवतका लावि बजार वनदशेन सवमवतमा 

पेश िने, 

  (ग) सरोकारिाला समि कृवष बजारको सभबन्िमा आिश्यक सुचना सभपे्रषण िन,े 

  (घ) बजारको विकास, विस्तार र बजारबाट प्राप्त  ुन सक्ने सेिाका सभबन्िमा प्रचार प्रसार िन,े 

  (ङ) कृवष उत्पादक, व्यापारी, उपिोक्ता,संघ, संस्र्ा तर्ा अन्य सभबवन्ित वनकायलाई बजार सेिा, सुवििा उपलब्ि िराउने, 

  (च) कृवष बजारको िौवतक सुवििाको संरिण, ममयत संिार तर्ा संिि्िन िन,े 

  (छ) बजार संचालन सभबन्िी कुनै समस्या उत्पन्न िएमा सो समािान िन,े 

  (ज) बजार स्र्लवििको र्ो ोर व्यिस्र्ापन िरी स्िस्र् िातािरण कायम िने, 

  (झ) िावषयक स्िीकृत काययक्रम तर्ा बजेटको पररवि विि र ेर काययक्रम संचालन िन,े 

  (ञ) िुणस्तर ्ीीन, अखाद्य िा वमसािटयुक्त तर्ा उपिोक्ताको स्िास््यमा प्रवतकुल असर पने उपज÷िस्तु खररद— वबक्री िनय नपाइन े

व्यिस्र्ा वमलाउने, 

  (ट) प्रमावणक नापतौल प्रणाली तर्ा आविकारीक वनकायबाट प्रमावणत स्िीकृत नाप तौल विपररत कायय िरेको पाइएमा सामग्री÷उपकरण 

जर्त िरी कारिा ी िन,े 

  (ठ) रोिी पशुपंिी एिं पशुजन्य पदार्य वबक्री वितरण िनय नपाइने व्यिस्र्ा वमलाउने, 

  (ड) उवचत स्र्ानमा बि िरी उवचत वचस्यान कायम िरी िण्िारण तर्ा ढुिानी िरेको माछा, मासु माि वबक्री िनय आिश्यक व्यिस्र्ा 

वमलाउने,  

५. सल्िा काि सलमलतको गठन: वनयम ३ को उपवनयम (१) बमोवजमको सवमवतलाई आिश्यकता अनुसार स योि एिं सल्ला  वदन 

सवमवतले ३ जना सदस्य र ेको एक सल्ला कार सवमवत िठन िनय सक्न ेछ । 

६. सिस्र्को र्ोग्र्ता: यस वनदेवशका बमोवजम िठन  ुन ेसंचालक सवमवतको सदस्य  नुको लावि दे ाय बमोवजम योग्यता पिुेको  नु ुपनेछ— 

  (क) नेपाली नािररक, 

  (ख) २१ िषय उमेर पिुेको, 

  (ि) बजार स्र्लको काययिेिविि बसोबास िरेको  

  (घ) नैवतक पतन  ुने र्ौजदारी अवियोिमा अदालतबाट दोषी प्रमावणत निएको िा कुनै अदालतबाट कैद सजाय िएको र ेछ िने सो 

िुक्तान िएको पाँच िषय पुरा िएको  ुन ुपन े। 

  (ङ) मिज नवबगे्रको, 

   (च) कृवष उपज बजारको कोष िा साियजवनक सभपवि अपचलन िरेको प्रमावणत निएको ।  

७. पि रिि  ुने: दे ायको अिस्र्ामा सवमवतको सदस्यको पद ररक्त  ुनछे -  

 (क) कुनै सदस्यको मतृ्यु िएमा । 

 (ख) अन्यि बसाई सरी िएमा । 

 (ि)सदस्यले आफ्रनो पदबाट वदएको रावजनामा सवमवतबाट स्िीकृत िएमा सवमवतका सदस्य तर्ा सदस्य—सवचिले आफ्नो पदबाट 

रावजनामा वदँदा अध्यि समि, तर्ा अध्यिले रावजनामा िदाय सवमवत समि पेश िनेछन् । यसरी पेश  ुन आएको राजीनामा सवमवतको 

ब ुमत सदस्यको वनणययद्घारा स्िीकृत िा अस्िीकृत िनय सवकनेछ ।  

 (घ) कुनै सदस्यको योग्यता वनयम ६ बमोवजमको नर ेको प्रमावणत िई िा वनयम ३० बमोवजम कारिा ी िई बजार व्यिस्र्ापन वनयमन 

सवमवतद्घारा वनजलाई पदबाट  टाइएमा । 

 (ङ) कुन ैसदस्य विरुद्घ सवमवतका कवभतमा पवन दईु वत ाई सदस्यको वनणययद्घारा उवचत र पयायप्त कारण सव त पदबाट  टाउन िररएको 

वलवखत उजुरी जायज िएको सभबवन्ित वनकायको रायको आिारमा सो सदस्यलाई बजार व्यिस्र्ापन वनयमन सवमवतद्वारा पदमुक्त 

िररएमा । 

८. वनयम ७ बमोवजम कुन ैसदस्यको पद ररक्त िएमा सो को जानकारी सवमवतले तुरुन्त बवन्दपुर िाउँपावलकामा जानकारी वदनुपनेछ ।उपरोक्त 

जुनसुकै कारणबाट ररक्त  नु आएको कुन ैसदस्यको पदमा वनजको बाँकी पदािवि सभमको लावि जुन प्रकृयाबाट पदपुवतय िएको  ो सो ी 

प्रकृयाको आिारमा पदपुवतय िररनेछ । 
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९. सलमलतको बैठक ि लनणयर्: 

(१) सवमवतको वनयवमत बैठक प्रत्येक मव नामा एकपटक अध्यिले तोकेको वमवत र समयमा सवमवतको कायायलयमा बस्नेछ । 

(२) सवमवतको बैठकको अध्यिता अध्यिले िन ेछ र वनजको अनुपवस्र्वतमा बैठकमा उपवस्र्तसदस्य रु मध्ये जेष्ठ सदस्यले िनेछ । 

(३) सवमवतमा ब ुमतको वनणयय मान्य  ुनेछ र मत बराबर िएमा बैठकको अध्यिता िने व्यवक्तले 

वनणाययक मत वदन सक्नछे । 

(४) बैठकको वनणयय अध्यि र सदस्य—सवचिले प्रमावणत िनुयपनेछ । 

(५) सवमवतको बैठक सभबन्िी अन्य काययविवि सवमवतले वनिायरण िरे बमोवजम  ुनेछ । 

१०. गणपुिक सिंख्र्ािः सवमवतको कुल सदस्य संख्याको कभतीमा एकाउन्न प्रवतशत  सदस्य रु उपवस्र्त िएमा सवमवतको बैठकको लावि 

िणपुरक संख्या पुिेको मावनन ेछ । 

११. उप—सलमलतको गठन गनय सकनेिः सवमवतले आफ्नो कायय संचालनमा सघाउ पु¥याउन सवमवतका कुनै सदस्यको संयोजकत्िमा उप—

सवमवत िठन िनय सक्न ेछ र त्यस्तो उप—सवमवतको काम, कतयव्य र अविकार सवमवतले वनिायरण िरे बमोवजम  नुेछ । 

१२. सलमलतको कार्ायिर्िः सवमवतको कायायलय सभबवन्ित कृवष/पशु बजार पररसर विि र नेछ । 

परिच्छेि—३ 

कृलष बजाि िताय, अनुगमन ि नलिकिण 

१३. िताय सभबदिी व्र्िस्र्ािः(१) यस वनदेवशका बमोवजम विविित् िठन िएको कृवष बजार व्यिस्र्ापन सवमवत िठन िएको ६० (साठी) 

वदनविि सवमवत िठनको वनणयय प्रवतवलप सव त बवन्दपुर िाउँपावलका काययलयमा दताय िराउनु पनछे । अन्य कृवष उपज /वकसान बजार, 

संकलन केन्ि को कृवष विकास शाखामा दताय िन े  र खुिा बजार/ वबवक्र केन्ि को  कमा सभबंवित िािय कायायलयमा ब्यबसाय दताय 

िराउनुपनेछ | 

(२) बजार सवमवत दताय िदाय दे ायका मापदण्ि एिं प्रकृया पुरा िएको  ुनु पने छ । 

    (क) बजार स्र्ापनका लावि आिश्यक जग्िाको व्यिस्र्ा  ुनपुने । 

    (ख) कारोिारको अिस्र्ा 

    (ग) बाटोको सुवििा 

    (घ) अन्य बजार रुको सावमप्यता 

    (ङ) कृवष उपजको उत्पादनको अिस्र्ा 

१४. निीकिण सभबलदि व्र्िस्र्ािः सवमवतले प्रत्येक बषयमा संस्र्ा दताय नविकरण िराउनु पनेछ । नविकरणको आिेदन सार् उक्त अिविको 

सवमवतको लेखा पररिण प्रवतिेदन र िस्त ुअनुसारको कारोिार (पररमाण र रकम) समते संलग्न रावख पशे िनुय पनछे । सवमवत दताय िन े

वनकायबाट नै नविकरण िररनछे । 

१५. बजारमा पुिायिार विकासका लावि सरकारी तर्ा िहै्र सरकारी लिानी प्राप्त िनय दे ायका मापदण्ि एिं प्रकृया पुरा िएको  ुनु पनेछ । 

 (क) बजारको स्र्ापना िा पुिायिार विकास िनय प्रविविक रुपमा सभिाव्य  ुनुपन े। 

 (ख) बजार केन्िले चचेको/चवचयने जग्िाको स्िावमत्ि साियजवनक, संस्र्ाित िा करारमा र ेको  ुनु पनछे । कृवष बजारको 

स्र्ापनाको लावि आिश्यक जग्िा व्यिस्र्ापन िररवदने बवन्दपुर िाउँपावलकाकोीे आिश्यकतानुसारको स योि   ुनछे ।  

 (ि)बजार केन्िले चचेको/चवचयने जग्िाको स्िावमत्ि, साँि वसमाना र िोिचलन पुणयतः वििाद रव त तर्ा कुनै प्रकारको अवतक्रमण िा 

वखचलो निएको  ुनुपने । 

(घ) प्रस्तािक वनकाय÷लािग्राव िारा बजारको संचालन, बजारबाट  ुन ेआभदानी खचयको बाँिर्ाँि र वितरण तर्ा अन्य आवर्यक एिं 

व्यिस्र्ापकीय वजभमेिारी र दावयत्ि रुको ब नका सार् ैवनदेवशकाको पुणय रुपमा पररपालना िने व्य ोराको मन्जुरीनामा पशे िरेको 

 ुनुपनेछ । 

१६. अनुगमन सभबदिी व्र्िस्र्ािः बवन्दपुर िाउँपावलका र यस अन्तियतका सभबवन्ित कायायलयबाट सवमवतको काम कारिा ी तर्ा बजार 

कारोिार जुन सुकै बेला पवन वनररिण िनेछ र माि िरे अनसुारको वििरण तर्ा कािजात उपलब्ि िराउनु सवमवतको कतयव्य  ुनेछ ।  अनुिमन 
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कतायले वनयवमत रुपमा बजारको अनिुमन िरी समस्या समािान िनुयपनेछ समस्या समािान  ुन नसकेको वबषयमा वबकल्प सव त बजार 

व्यिस्र्ापन वनयमन सवमवत समि पशे िनुय पनेछ । 

परिच्छेि—४ 

सलमलतको आलर्यक व्र्िस्र्ा 

१७. सलमलतको कोषिः(१) सवमवतको एउटा छुटै कोष  ुनछे । सवमवतको कोषमा दे ायका रकम रु र न ेछन ्र सवमवतको सबै खचय सो कोषबाट 

व्य ोररने छ । 

 (क)  नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार, स्र्ानीय सरकारबाट सवमवतलाई प्राप्त रकम, 

 (ख) सेिा, सुवििाबाट प्राप्त शुल्क र रकम, 

 (ग) विविन्न व्यवक्त िा संघ, संस्र्ाबाट प्राप्त रकम, 

 (घ) विदशेी सरकार÷अन्तरावरिय संघ संस्र्ाबाट प्राप्त रकम, 

 (ङ) अन्य वनयवमत स्रोतबाट प्राप्त रकम, 

  (२) सवमवतलाई प्राप्त रकम नपेाल रारि बैकबाट बैवकि ंकारोिार िनय मान्यता प्राप्त बैंकमा खाता खोली जभमा िनुय पुनेछ । 

  (३) विदेशी सरकार/अन्तरावरिय संघ संस्र्ाबाट आवर्यक तर्ा प्राविविक स योि प्राप्त िदाय बवन्दपरु म ािाउँको स्िीकृवत वलनु पनछे । 

  (४) सवमवतको खाता संचालन सवमवतको अध्यि र बजार व्यिस्र्ापक (सदस्य—सवचि)को संयुक्त  दस्तखतबाट  ुनेछ । 

१८. आलर्यक प्रशासनिः(१) सवमवतको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारबाट स्िीकृत ढाँचामा रावखने छ ।  

(२) सवमवतको लेखा परीिण आवर्यक कारोिारको आिारमा चाटयिय एकाउण्टेन्ट िा रवजष्टिय लेखापरीिकबाट आवर्यक िषय समाप्त 

िएको वमवतले ३ मव नाविि िराउनु पनेछ । 

(३) सवमवतले आवर्यक िषय समाप्त िएको तीन मव ना विि िावषयक आय व्यय वििरण सव तको प्रवतिेदन बवन्दपुर िाउँपावलकामा 

बुझाउनुपन ेछ । 

(४) सवमवतले आय व्ययको वििरण प्रत्येक मव नामा सुचना पाटीमा सुचना टाँस िरी साियजवनक िनुयपन ेछ । 

(५) सवमवतले आवर्यक कायय िदाय÷िराउँदा नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार, बवन्दपुर िाउँपावलकाको प्रचवलत ऐन, वनयम र आवर्यक 

काययविविको अविनमा र ी सवमवतको स्िीकृत “आवर्यक प्रशासन काययविवि’’ बमोवजम िनुय िराउनु पनेछ । 

 (६) सवमवतको सभपुणय आवर्यक कारोिार र खचयको वििरण सवमवतको वनयवमत बैठकिारा अनुमोदन िराउनु पनेछ । 

१९. कृलष उपज बजाि स्र्िको िगीकिण ि कोषमा जभमा िकम खचय गने व्र्िस्र्ािः कृवष उपजबजार स्र्लको कुल िावषयक आयको 

आिारमा दे ाय बमोवजमको ििीकरण िररनेछ । 

    (१) िावषयक रु ५० लाख िन्दा बढी आय  नुे बजार स्र्ल, “क” ििय ।  

    (२) िावषयक रु २० लाख देवख रु ५० लाखसभम आय  नुे बजार स्र्ल, “ख” ििय । 

    (३) िावषयक रु २० लाखसभम आय  ुन ेबजार स्र्ल, “ि” ििय । 

२१. बजािको खचय व्र्िस्र्ापनिः बजारको खचय व्यिस्र्ापन दे ाय बमोवजम िररन ेछ । 

 (१) “क” िियका बजारले कुल आयको ७० प्रवतशत रकम वनयवमत बजार संचालन िनय (कमयचारीतलब, ििा, बैठक ििा, वबजुली, 

पानी टेलीर्ोन, सरसर्ाई, सुरिा तर्ा अन्य िैपरी खचय आदी) तर्ाममयत संिार कायय र जग्िा उपयोि िरे िापत लाग्ने िािा रकम 

व्य ोने र ३० प्रवतशत रकमस्र्ायी वनमायण िौवतक संरचना कायय िनय छुट्याउने । 

 (२) “ख” िियका बजारले कुल आयको ८० प्रवतशत रकम वनयवमत बजार संचालन िनय तर्ा ममयत संिार कायय र जग्िा उपयोि िरे िापत 

लाग्ने िािा रकममा व्य ोने र २० प्रवतशत रकम स्र्ायी वनमायण कायय िनय छुट्याउने । 

 (३) “ि” िियका बजारले कुल आयको ९० प्रवतशत रकम वनयवमत बजार संचालन िनय तर्ा ममयत संिार कायय र जग्िा उपयोि िरे िापत 

लाग्ने िािा रकममा व्य ोने र १० प्रवतशत रकम स्र्ायी वनमायण कायय िनय छुट्याउने । 

परिच्छेि—५ 

कमयचािी सभबदिी व्र्िस्र्ा 
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२२. िििदिी स्िीकृत गनेिः सवमवत अन्तियत आिश्यक पने कमयचारीको दरबन्दी बजार व्यिस्र्ापन     वनयमन सवमवतले स्िीकृत िने छ सोको 

जानकारी बवन्दपुर िाउँपावलकालाई य िराउन ुपनछे । 

२३. कमयचािी सभबदिी व्र्िस्र्ािः(१) सवमवतको कायय संचालनको वनवमि सवमवतले आफ्नो आवर्यक िमताको आिारमा बजार व्यिस्र्ापन 

सवमवतिारा स्िीकृत दरबन्दीको आिारमा कमयचारी व्यिस्र्ा िनय सक्नछे । 

    (२) यस वनदेवशका बमोवजम सवमवतको लावि आिश्यक कमयचारी पदपुवतय िनय दे ाय बमोवजमको “पदपुवतय उप—सवमवत” र नेछ । 

 (क) सभबवन्ित सवमवतका अध्यिले तोकेको सदस्य,   - अध्र्क्ष 

 (ख) बवन्दपरु िाउँपावलकाको  प्रवतवनवि,     - सिस्र् 

 (ि) बजार व्यिस्र्ापक         - सिस्र् 

   (३) सवमवतको कमयचारी रुको पररचालन र आवर्यक लिायतका सेिा सभबन्िी सुवििा रुको पुणय दावयत्ि सवमवतमा  ुनेछ । 

२४. व्र्िस्र्ापकको लनरु्लििः (१) सवमवतले बजार व्यिस्र्ापकको वनयुवक्त िनेछ । 

 (२) उपवनयम (१) बमोवजम वनयुवक्त िदाय खुल्ला प्रवतस्पिायको आिारमा िनछे । 

२५. व्र्िस्र्ापक र्ोग्र्तािः व्यिस्र्ापक पदको लावि द ेाय बमोवजमको योग्यता पिुेको  ुनुपनेछ । 

(१) नेपाली नािररक, 

(२) २१ िषय पुरा िएको  

(३) कृवष अर्यशास्त्र िा अर्यशास्त्र िा व्यिस्र्ापन िा विकास प्रशासन विषयमा स्नातक िरेको,  तर खुिा बजार, वकसान बजार तर्ा 

संकलन केन्िको  कमा कवभतमा १२ किा उवतणय िएको  ुनुपनेछ | 

(४) कानुन बमोवजम कुन ैपवन वकवसमको सजाय नपाएको िवन स्ि घोषण िरेको  ुनुपने, 

२६. काम कतयव्र् ि अलिकाििः व्यिस्र्ापकको काम कतयव्य र अविकार दे ाय बमोवजम  ुनछे । 

(क)  आरु् मात तका कमयचारी रुको रेखदेख र वनयन्िण िने । 

(ख)  सवमवतको वनणयय कायायन्ियन िने िराउन े। 

(ि)  बजार व्यिस्र्ाको लावि आिश्यक िावषयक अल्पकावलन तर्ा दीघयकालीन योजना तजुयमा िरी सवमवत समि पेश िन े। 

(घ)  कृवष बजार विकास संि सभबन्िीत विविन्न वनकाय रु संि समन्िय रावख कायय िने । 

(ङ) आवर्यक उिरदायीको रुपमा काम िने । 

(च) सवमवतले तोकेको अन्य कायय रु िने÷िराउन े। 

(छ) सवमतको बैठकमा सदस्य सवचि िइ काम िन े। 

 

परिच्छेि — ६ 

स्टि िा स्र्ा लितिण सभबदिी व्र्िस्र्ा 

२७. स्टि िा स्र्ान लितिण सभबदिी व्र्िस्र्ािः बजार स्र्लबाट उपलब्ि िराइन ेस्टल, स्र्ान आवदको िािा वनिायरण िदाय दे ायका 

आिार र प्रकृया अपनाइनेछ । 

 (१) भाडा लनिायिणको आिाििः 

  (क) बजार स्र्ापना र पुिायिार विकासमा िएको लिानी, 

  (ख) बजारको संचालन, व्यिस्र्ापन खचय, 

  (ि) िौवतक संरचना, उपकरण र सुवििा रुको ममयत संिार तर्ा वबमा खचय, 

  (घ) बजारमा र्प पुिायिार विकास एिं सुवििा विस्तारका लावि आिश्यक पने लिानी, 

  (ङ) जनशवक्त विकास तर्ा उत्पे्ररणा खचय, 

  (च) आकवस्मक आवर्यक दावयत्ि  तर्ा जोवखम व्यिस्र्ापनका लावि आिश्यक पने रकम, 
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 (२) भाडा लनिायिणको प्रकृर्ािः 

(क) सवमवतले िािामा उपलब्ि िराउन ेस्टल, स्र्ान आवदको िवियकरण िने,  

(ख) िािा वनिायरणको आिार बमोवजको खचय अनुमान तर्ा बजार िेि िररपरर प्रचवलत िािादर समतेलाई मध्यनजर िरी आिविक 

िािा बवृिदर समेतको प्रस्ताि तयार िने, 

(ि) सवमवतले िािा वनिायरण सभबन्िी प्रस्ताि तयार िरेपवछ बवन्दपुर िाउँपावलकाबाट स्िीकृत िनेछ । तर उक्त िािादर बजार िेि 

आसपास प्रचवलत समान प्रकारको स्टल, स्र्ानको औसत िािादर िन्दा बढी  ुन ेछैन।  

(घ) कृषक, कृवष संजाल, कृषक स कारी तर्ा कृषक समु मा आबि कृषक रुद्वारा संचालन िररन े स्टल रुको िािादर अन्य 

तोवकएको िािा दर िन्दा २० प्रवतशतसभम सस्तो  ुनुपनछे । मव ला रु द्वारा संचावलत स्टल रुमा लाग्न ेिािादरमा २० प्रवतशत 

सभम छुट वदनपुनेछ । 

(३) सवमवतले कुल स्टल ट रा िा कोठा िा स्र्ान रु मध्ये २० प्रवतशत  कृवष संजाल, कृवष स कारी संस्र्ा र कृषक समु को लावि 

छुट्याउनु पनछे, सो को लावि बवन्दपुर िाउँपावलका कृवष विकास शाखाको वसर्ाररस पेश िनुयपनेछ । 

(४) स्टल सभबन्िी सभझौता िएपवछ सवमवतबाट वनिायरण िररएको शुल्क दईु दईु बषयमा समय सापेि पुनरािलोकन िररनेछ । 

(५) सवमवतसँि सभझौता िदाय सवमवतले तोके बमोवजमको रकम िरौटी वलई स्टल िा स्र्ान उपलब्ि िराउनु पनेछ । 

(६) सवमवतल ेिोप्य वसलबन्दीको माध्यमबाट व्यिसाय दताय िरेको व्यवक्त िा र्मयलाई दरखास्त आि ान िरी शुरुमा एक पटकमा बढीमा 

३ िषयसभमको लावि स्टल िा स्र्ान उपलब्ि िराउन सक्न ेछ । सो पश्चात  प्रत्येक ३, ३ बषयमा वसलबन्दीको माध्यमबाट दरखास्त 

आि ान िरी स्टल छनौट िररनेछ । 

(७) एक पररिारलाई एक िटा माि स्टल िा स्र्ान उपलब्ि िराईने छ । उपलब्ि िराईएको स्टल िा स्र्ान कसैलाई िािामा लिाईएको 

िा अन्य प्रयोजनमा प्रयोि िएको पाइएमा सवमवतले एकतर्ी सभझौता रद्द िरर स्टल िािामा वलदां राखेको िरौटी जर्त िन ेछ र 

सोको सुचना सभबन्िीत पिलाई वदन ेछ ।  

परिच्छेि—७ 

नीलतगत ि प्रालिलिक लनर्मन सभबलदि व्र्िस्र्ा 

२८. कृलष बजाि लनिेशन सलमलतिः 

(१) कृवष बजार सभबन्िी नीवत वनदेशन एिं समन्िय िन ेवनभनानुसारको वनदेशन सवमवत  ुनेछः 

(क) अध्यि/उपाध्यि  बवन्दपुर िाउँपावलका          अध्यि 

(ख) प्रमुख   प्रमुख प्रशाशकीय अविकृत         सदस्य 

(ि) ििा अध्यि      बजार िेि  ने े             सदस्य 

(घ) अध्यि    उिोि बावणज्य संघ        सदस्य 

(ङ) प्रमुख   योजना विकास शाखा, -अनुिमन      सदस्य 

(च) प्रवतवनवि    कृवष बजार      सदस्य  

(छ) अध्यि     उपिोक्ता  क व त संरिण    सदस्य  

(ज)  प्रमुख    कृवष विकास शाखा    सदस्य सवचि 



 

बवन्दपुर िाउँपावलकाको कृवष बजार वनदेवशका, २०७७         9 

(२) सवमवतले आफ्नो बैठकमा बढीमा २ ( दईु ) जना सभबवन्ित वबषय वबज्ञलाई आमन्िण िनय सक्नछे । 

२९. कृलष बजाि लनिेशन सलमलतको काम कतयव्र् ि अलिकाििः 

(क) बजार व्यिस्र्ापन सवमवत तर्ा अनुिमन कतायले िनय नसकेका समस्या रु समािान िने । 

(ख) अन्तरवनकाय सँि सभबवन्ित विषयको बारेमा समन्िय िने । 

(ग) नीवतित विषयमा मात तका सवमवत रुलाई आिश्यकता अनुसार वनदशेन वदने । 

(घ) कृवष बजार रुको प्राविविक व्यिस्र्ापन तर्ा वनयमन िन े। 

(ङ) बजार संचालन सभबन्िमा वििाद आएमा आिश्यक वनदेशन वदन े। 

(च) सब ैप्रकारका बजार रुको लावि आिश्यक पन ेकमयचारी प्रशासन तर्ा आवर्यक प्रशासन वबवनयमािली स्िीकृत िने ।  

      

परिच्छेि—८ 

लिलिि 

३०. पिालिकािी तर्ा सिस्र्िाई लनिभिन गनय सलकनेिः पदाविकारी तर्ा सदस्यले दे ायको कसुर िरेमा वनज रुलाई व्यिस्र्ापन 

सवमवतले तीन  मव नासभम वनलभिनमा राख्न सक्नेछ । 

(क) आवर्यक अवनयवमतता िरेमा, 

(ख) वनदेवशकाको बवखयलाप  नुे िरी कायय िरेमा  

(ग) शावन्त सुरिामा खलल िनय कायय िरेमा । 

३१. सलमलतिाई भिंग गनयसकनेिः(१) दे ायको अिस्र्ामा बजार व्यिस्र्ापन वनदेशन सवमवतले वनयम ३ बमोवजम िवठत सवमवत िंि िरी 

अको व्यिस्र्ा िनय सक्नेछ । 

(क) सवमवतमा र ेका पदाविकारी वनस्कृय र ी वनिायवचत िा मनोनयन िएको ३ मव नासभम एउटा पवन बैठक बस्न नसकेमा, 

(ख) सवमवतलाई वदएको वनदशेन पालना निरेमा, 

(ि) सवमवतको व त विपररत  ुन ेकायय िरेमा िा आवर्यक अवनयवमतता िरेको पाईएमा । 

(२)उपवनयम (१) बमोवजम सवमवत िंि िनुय अिािै सवमवतका सबै पदाविकारी तर्ा सदस्यलाईसर्ाईको मौका वदनु पनेछ । 

३२. कृलष बजाि सिंचािन सभबदिी लबशेष व्र्िस्र्ािः वनयम ३१ बमोवजम सवमवत िंि िएमा सवमवत िठन सभबन्िी व्यिस्र्ा निएसभमको 

लावि बजार व्यिस्र्ापन वनदेशन सवमवतल ेअको व्यिस्र्ा िनय सक्नछे । 

३३. बिबुझािर्िः वनितयमान सवमवतले नििवठत सवमवतलाई आफ्नो वजभमाको सभपुणय निदी, वजन्सी, आय व्यय वििरण तर्ा कािजात १५ 

वदनविि बुझाउनु पनेछ र सोको जानकारी बवन्दपुरिाउँपावलकालाई वदनु पनछे । 

३४. बजािको स्िालमत्ििः कुन ैकारणिश बजार संचालन  ुन नसकी िंि िएमा सो बजार िािामा वनमायण िएको िए जग्िा बा ेकको 

स्िावमत्ि तर्ा सरकारी तर्ा साियजवनक जग्िामा वनमायण िएको िए सो को स्िावमत्ि बवन्दपुर िाउँपावलकामा र नेछ । व्यावक्त, र्मय तर्ा 

संिवठत संस्र्ाले संचालन िरेका िएमा लिानीको आिारमा स्िावमत्ि र नेछ । 

३५. बीमा सभबदिी व्र्िस्र्ािः  बजार रुको स्र्ायी िौवतक संरचना, मेवशन—उपकरण एिं सिारी सािन रुको बीमा,व्यिस्र्ापन सवमवतले 

िराउनु पनेछ ।  

३६. सुलििा सभबदिी व्र्िस्र्ािः सवमवतका पदाविकारी एिं कमयचारीले सवमवतको कामको वसलवसलामा िा नेपाल सरकारको कुनै 

काययक्रममा स िािी  ुँदा वनज रुलाई प्रदान िररन ेभ्रमण खचय लिायतका सुवििा रुको  कमा सवमवतको आवर्यक विवनयमािलीमा 

तोवकए बमोवजम  ुनेछ । कमयचारी बा ेक सवमवतका पदाविकारी रुलाई तलब ििाको सुवििा  ुने छैन ।  

३७. िाभािंश लितिण बजारको स्र्ापना िा  संचालनमा संलग्न जग्िादाता, स्र्ावनय साझेदार िा स योिी वनकाय÷संघसंस्र्ालाई त्यस्तो 

साझेदारी िा स योि िापत लािांश प्रदान िनुयपन ेअिस्र्ामा वनज रुको लिानीको आिारमा सवमवतले खुद मुनार्ाको ५० प्रवतशत िन्दा 

बढी न ुन ेिरी उपलब्ि िराउन सक्नछे । सो िन्दा बढी मनुार्ा वितरण िनुय पने िएमा बवन्दपुर म ािाउँको स्िीकृवत वलनु पनछे । 
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३८. स्र्ान, समर् तोकन सकनेिः िाउँपावलका िा ििा काययलयले सियसािारणको सुवििा, सर—सर्ाई तर्ा पावकिं ि, िावर्क व्यिस्र्ापन 

समेतको काययलाई दृवष्टित िरी कृवष उपज रुको खररद वबक्री काययको लावि यस वनदेवशकाको प्रवतकुल न ुने िरी वनवश्चत स्र्ान, समय र 

प्रकृया तोक्न सक्नेछ। 

३९. व्र्िसार्ीिे पािन गनुयपने आचिणिः बजार स्र्लमा व्यिसाय िनय चा ने व्यिसायीले दे ायका आचरण पालना िनुयपनेछ । 

(क) इजाजत प्राप्त व्यिसायीले प्रचवलत कानुन बमोवजम वतनुयपने सभपुणय कर रु वतरी नविकरण िदायको समयमा कर चकु्ताको प्रमाण पि 

समेत पशे िनुयपने छ । 

(ख) बजार व्यिस्र्ापन सवमवतलाई आरु्ले प्रयोि िरेको सुवििा िापत बुझाउनु पने िािा िा अन्य शुल्क बझुाउदा व्यिस्र्ापन 

सवमवतको खातामा जभमा िरेको िौचर पेश िनुयपने छ । 

(ि) इजाजत प्राप्त व्यवक्त आर्ैं ले पररचयपि र्ोटो सव त दवेखने िरी व्यापार िनुयपनेछ  

(घ ) स्र्ानीय उत्पादन िएको अिस्र्ामा सो ी बस्तुलाई प्रार्वमकताका सार् बजाररकरण िनुयपनछे ।  

(ङ) व्यिसावयले आरु्ले िरेको कारोबारको मावसक वििरण सवमवतले तोकेबमोवजम उपलब्ि िराउनुपन ेछ सार्ै कृवष उपजको वबक्री 

मूल्य सूवच सबैले देख्न ेिरी राख्नुपनेछ ।  

४०. लनिलेशका सिंशोिनिः  बवन्दपुर िाउँपावलकाले आिश्यकता अनुसार यो वनदेवशका संशोिन एिं पररमाजयन िनय सक्नेछ । 

४१. प्रचलित कानुन बमोलजम  ुनेिः यस वनदेवशकामा िएका कुरा रु यसै बमोवजम र निएका कुरा रु प्रचवलत कानुन बमोवजम  नुेछन ्।  

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 
िहेि सवेुिी 

प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तािनािः बन्दीपुर िाउँपावलका विि खेतीयोग्य जवमन रूमा वसंचाई संरचना रुको वनमायण, ममयत सभिार तर्ा आिुवनक वसंचाई 

प्रविवि रुको प्रयोि र विस्तार िरी वसंचाईको सुवबिा सुवनवश्चत िनय तर्ा वसंवचत िेिको विस्तार िरी कृवष उपजको उत्पादन र उत्पादकत्ि 

बढाउनका लावि साना वसंचाई काययक्रम संचालन िनय "कृवष तर्ा पशुपालन सभबवन्ि ऐन, २०७५" को दर्ा १९ ले वदएको अविकार प्रयोि 

िरी िाउँ काययपावलकाले यो काययविवि बनाई लािू िरेको छ । 

परिच्छेि-१ 

प्रािलभभक 

१. सिंलक्षप्त नाम ि प्रािभभिः (१) यस काययविविको नाम “साना वसँचाई काययक्रम सञ्चालन काययविवि, २०७७” र ने छ । 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: २२   लिलत: २०७७/१२/२५ 
 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 

 

साना लसिंचाई कार्यक्रम सञ्चािन कार्यलिलि, २०७७
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(२) यो  काययविवि बन्दीपुर िाउँकाययपावलकाबाट स्िीकृत िएपवछ तुरुन्त लािू  ुनछे । 

२. परिभाषा: (१) वबषय िा प्रसङ्िले अन्य अर्य नलािमेा यस काययविविमा, 

(क) “कायायलय” िन्नाले बन्दीपुर िाउँपावलका िाउँ काययपावलकाको कायायलयलाई सभझनुपनेछ । 
(ख) “साना वसंचाई काययक्रम” िन्नाले कुलो, वसमेन्ट पोखरी, प्लावष्टक पोखरी, ट्याङ्की, िोररङ्ि, पाईप विस्तार, 

वलवफ्टङ्ि, ईनार, साना बाँि आवदको वनमायण तर्ा ममयत सभिार सभबन्िी काययक्रम सभझनपुनेछ । 

(ि) “शाखा” िन्नाले  बन्दीपुर िाउँपावलकाको कृवष विकास शाखालाई सभझनु पनेछ । 

(घ) “काययविवि” िन्नाले “साना वसँचाई काययक्रम सञ्चालन काययविवि, २०७७” सभझनपुनेछ । 
(ङ) “आिेदक” िन्नाले साना वसँचाई काययक्रम सञ्चालन िनय आबेदन वदएका कृषक समू , कृवष स कारी, कृवष र्मय 

तर्ा जल उपिोक्ता सवमवतलाई सभझन ुपनेछ । 

परिच्छेि-२ 

कार्यक्रम सिंचािन 

३.  कार्यक्रम सञ्चािन गने शाखा: (१) यो काययक्रम बन्दीपुर कायायलयको शाखाबाट सञ्चालन  ुनछे । 

४.  प्रस्ताि माग गने : (१) शाखाले साना वसँचाई काययक्रम सञ्चालनको लावि १५ वदनको भयाद वदई साियजवनक सूचना प्रकाशन िनछे 

। 

(२) आिेदकले अनुसुची-१  बमोवजमको ढाँचामा शाखामा प्रस्ताि पेश िनय सक्नछेन् । 

(३) साना वसँचाई काययक्रमबाट वसवचंत  नुे जग्िाको िेिर्ल कवभतमा १० रोपनी  ुनपुनेछ । 

५. कार्यक्रममा स भागी  ुन सकनेिः(१) यो काययक्रममा कृवषसँि समू , कृवष स कारी संस्र्ा, उपिोक्ता समू  िा आविकाररक रुपमा 

दताय िएका जल उपिोक्ता सवमवत रु स िािी  नु सक्नछेन् । 

(२) यो काययक्रम अन्तियत वनमायण कायय लािग्रा ी आँरै्ले िनुयपनेछ । 

६. िागत अनुमान ि कार्यसभपदन प्रलतिेिन तर्ाि गनेिः (१) िाउँपावलकाको कृवष प्राविविकको सँिको समन्ियमा िाउँपावलकाका 

प्राविविकबाट लाित अनमुान र काययसभपन्न प्रवतिेदन तयार िनुयपनेछ । 

परिच्छेि-३ 

छनोट तर्ा सभझौता 

७. िाभग्रा ी कृषक छनोट सलमलतिः (१) साना वसँचाई काययक्रमकको लािग्रा ी छनोटको लावि िाउँपावलकामा एक छनोट सवमवत 

र नेछ । 

प्रमुख प्रशासावकय अविकृत                      - संयोजक  

प्राविविक शाखा प्रमुख                            - सदस्य  

योजना शाखा प्रमुख                                - सदस्य  

कृवष विकास शाखा प्रमुख                       - सदस्य सवचि 

(२) छनोट सवमवतले अनुसुची- २ का मूल्याङ्कनका आिारमा र ी लािग्रा ी छनोट िनछे । 

८. सभझौतािः (१) मूल्यांकन िइ छनौट िएका लािग्रा ीरुलाई कायायलयले साबयजवनक सूचना प्रकाशन िरर सभझौताको लावि आह्वान 

िनेछ । 

     (२) लािग्रा ीले कायायलयबाट तोवकए बमोवजको ढाँचामा कायायलयसँि सभझौता िनछेन । 

परिच्छेि- ४ 

िागत साझेिािीको सीमा 
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९. िागत साझेिािीिः (१) कायायलयले एक आवर्यक बषयमा कुनै एक काययक्रमको लावि कुल लाित अनुमानको अविकतम ७० 

प्रवतशतसभम लाित साझेदारी िनछे र लाित साझेदारीको अविकतम सीमा रू. १ लाख सभम  ुनछे । 

 

 

परिच्छेि- ५ 

अनुगमन, मलू्र्ाङ्कन ि भुिानीको प्रलक्रर्ा 

 

१०.  गाउँपालिकािे उपभोिा सलमलतबाट सञ्चािन गने र्ोजनाको िालग तोलकएको लबलि अििभिन गरिनेिः (१) 

काययक्रमको अनुिमन, मूल्याङ्कन र िुक्तानीको वबवि िाउँपावलकाले उपिोक्ता सवमवत मार्य त सञ्चालन िने योजना रूको लावि 

तोवकए सर   ुनछे । 

परिच्छेि- ६ 

लिलिि 

११.  सिंशोिन िा  ेिफेििः काययपावलकाले यस काययविविमा आिश्यकता अनुसार संशोिन िा  ेररे्र िनय सक्नेछ । 

१२.  बािा अड्काउ फुकाउिः यस काययविवि कायायन्ियनको क्रममा कुनै िािा उत्पन्न िएमा काययपावलकाले िािा अि्काउ रु्काउन 

सक्नेछ ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 
िहेि सवेुिी 

प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 
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अनुसूची १ 

(िफा ४(२) सँग सभबलदित) 

साना लसँचाई कार्यक्रमको िालग प्रस्ताि 

 

श्रीमान्, कृवष विकास शाखा प्रमुख ज्यू, 

बन्दीपुर िाउँपावलका  ,  

बन्दीपुर, तन ुँ । 

 

वबषयः- साना वसँचाई काययक्रमको लावि प्रस्ताि पेश िरेको सभबन्िमा । 

 

प्रश्तुत वबषयमा बन्दीपुर िाउँपावलकाको कृवष विकास शाखाबाट वमवत.........................मा साना वसँचाई काययक्रमको लावि प्रकावशत 

सूचना बमोवजम उक्त काययक्रम सञ्चालन िनयको लावि तपवसलका कािजात यसैसार् संलग्न िरर प्रस्ताि सव त पेश िरेका छौ ँ। उक्त 

काययक्रममा स िािी िराइवदनु ुन अनुरोि िदयछौ ँ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वमवत :-     

वनिेदक 

 स्तािरः- 

पदः- 

सवमवत/समू को नाम र छापः- 
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साना लसँचाई कार्यक्रमको िालग प्रस्ताि 

१. प्रश्तालित आर्ोजनाको लिििण 

१.१ आयोजनाको नामः- 

१.२ आयोजनाको वकवसमः- 

क) नयाँ वनमायण                      

ख) पुरानो स्तरोन्नवत 

ि) पुरानो विस्तार 

घ) अन्य 

१.३ समू को नामः- 

१.४ ठेिानाः- 

१.५ जभमा सदस्य संख्याः- 

१.६ संस्र्ा समू  दताय नं.:-                                                 दताय वमवतः- 

१.७ योजनाले लािावन्ित  ुने िेिः-                                     आयोजनाले प्रिावित  ुन ेजनसंख्याः- 

१.८ योजनाले लािावन्ित  ुने कुल िेिर्लः- 

 २. उपभोिा/लनिेिकको लिििण 

क्र.स. उपिोक्ताको नामर्र ठेिाना प्रवतवनवित्ि िरेको िेि 

 

घरिुरी 

संख्या 

वकिा नं. िेिर्ल 

रोपनीमा 

दस्तखत 

१        

२        

३        

४        

५        

६        

७        

८        

९        

१०        

३. ममयत सभभाि िा लनमायण कार्यको लिििण  

क्र.स  कामको वििरण इकाई पररमाण अनुमावनत लाित रू. कैवर्यत 

      

४. आर्ोजना स्र्िको लिििण 
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अनुसुची- २ 

(िफा ७(२) सँग सभबलदित) 

मूल्र्ाङ्कनका आिाि रू 

क्र.स. मूल्र्ाङ्कनका आिाि अिंक 

१ लसिंचाईका िालग अनुिान ग्रा ीको प्रकाि  १० 

क कृषक समू   १० 

ख कृवष स कारी  १० 

ि उपिोक्ता समू   ५ 

घ कृवष व्यिसायी  ५ 

२ लसिंलचत  ुने के्षत्रफि ३० 

क १० रोपनीको लावि १५ अंक र र्प िेिर्लका लावि प्रवत रोपनी ०.५ अंकका दरले अविकतम ३० अंकसभम  ३० 

३ िाभालदित घििुिी सिंख्र्ा २० 

क २५ िन्दा बढी घरिुरी २० 

ख १५ देवख २५ घरिुरी १५ 

ि १५ िन्दा कम घरिुरी १० 

४ लनमायण  ुने लसिंचाई सिंिचनाको लस्र्लत २० 

क वसंचाईको सुवििा निएको जग्िामा नयाँ वसंचाई संरचना वनमायण २० 

ख बाढी/ पव रो/िुिान जस्ता प्राकृवतक प्रकोपबाट प्रिावित वसंचाई संरचना १५ 

ि पुरानो वसंचाई संरचनाको ममयत सभिार १० 

 जभमा:  ८० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


