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(स्थानीय रथाजपत्र)

खण्ड १      बर्ष ५      अंक १५               मिमि ः िंमिर ५ गिे २०७८

बुद्धभूमि नगरपथामिकथाकथाे रथाजपत्र प्रकथाशन िमबन्ी कथाय्षमिम् २०७४ कथाे अनुिचूी -२
दफथा ४ ि्था अनुिचूी १ को भथाग २ िगँ िमबमन्ि

स्थानीय िरकथार िञचथािन ऐन, २०७४ को दफथा १०२ को उपदफथा (२) बिोमजि 
बुद्धभूमि नगरपथामिकथािे बनथाएको िि उलिेमखि बिोमजिको कथाय्षमि्ी, 

मनददेमशकथा िि्षिथा्थारणको जथानकथारीकथा िथामग प्रकथाशन गररएको छ ।

भथाग -२
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथािे िहकथारी र ििूहरउद्यिीिगँको िथाझेदथारीिथा 
कोिेिीघर स्थापनथा ि्था िचंथािन गन्ष िहजीकरण कथाय्षमबम्, २०७८

मिमि २०७८।७।२८ को कार्यपामिकाको बैठकबाट पारिि
१. प्रसिावना ः 
स्ानीर कृमि ि्ा गैिकृमि उपजहरुबाट कृिक ि अनर स्ानीर वामिन्ाहरुिाई  उमिि प्रमिफि 

म्िाउनको िा्ै उपभोक्ाहरुिाई िहजरुपिा एकै स्ानबाट ििि ििुभ ि्ा गणुसििीर स्ानीर 
कृमि ि्ा गैि कृमि उपजहरु िििे उपिब्ध गिाउन रि नगि मभत्रका कृमि उद्यिी, ििहू वा िहकािी 
मवशिेि िमहिा उद्यिीहरुिाई प्रतरक्षरुपिा ििावेश गिी पवूा्य्धाि मनिा्यण ि्ा उपकिण िािग्ीहरुिा 
िहरोग परुा्यउन, स्ापना हुने कोशिेीघिको वरवमस्िरुपिा िंिािन गन्य िंघ, प्र्शेको अनु् ानिा 
ि्ा रि नगिपामिकाको िामग मवमनरोमजि बजेट ि्ा कार्यक्रििाई वरवमस्ि पाि्शशी ि प्रभावकािी 
रुपिा िंिािन गन्य बाञ्छनीर भएकोिे बदु्धभमूि नगिपामिकािे िहकािीि ििहूि उद्यिीिँगको 
िाझे् ािीिा कोिेिीघि स्ापना ि्ा िंिािन गन्य िहजीकिण कार्यमबम्ध, २०७८ बनाई िाग ुगिेको 
्छ । रो कार्यमवम्ध िाजपत्रिा प्रकाशन भएपम्छ िाग ूहुने्छ ।

परिच्ेछ् – १ 
प्रािम्भक

१. िमंषिप्त नथाि र प्रथारमभ ः (१) रो कार्यमवम्धको नाि ः बुद्धभूमि नगरपथामिकथािे िहकथारीर 
ििूहरउद्यिीिगँको िथाझेदथारीिथा कोिेिीघर स्थापनथा ि्था िचंथािन गन्ष िहजीकरण 
कथाय्षमबम्, २०७८ िहकेो ्छ । 

(२) रो कार्यमवम्ध कार्यपामिकाको बैंठकबाट सवीकृि भई िाजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमि ्मेि 
िाग ुहुने्छ । 

२. पररभथारथा ः मविर वा प्रिंगिे अकको अ ््य निागेिा रि कार्यमवम्धिा ः 
(क)  ''नगिपामिका'' भननािे बदु्धभमूि नगिपामिकािाई ि्झनपु्छ्य । 
(ि) ''अनु् ान'' भननािे रि कार्यमवम्ध बिोमजि कोिेिी घि स्ापना ि्ा िंिािन गनने कार्यिा 

िहरोग परुा्यउन कृमि उद्यिी, स्ानीर कृमि÷गैि कृमि उतपा्निा िंिगन उद्यिी/ ििहू वा 
िहकािीिाई उपिब्ध गिाईने अनु् ानिाई ि्झन ुप््य्छ । 

(ग)  ''उद्यिी'' भननािे क्पनी िमजष्ािको कारा्यिर वा घिेि ुि्ा िाना उद्योग मवभाग वा वामणजर 
मवभागिा ्िा्य गिी कृमि ि्ा पशपुन्छीजनर कार्यिा िहभागी भएको वरमक्िाई िंझन ुप््य्छ 
।  रि शब्िे स्ानीर/ गैि कृमिजनर वसि ु(टपिी, डोका, डािा, हमिरा, को्ािा िगारिका 
स्ानीर िहिा उतपाम्ि वसि)ु उतपा्न गिी मवक्ररी मवििणिा िंिगन ् िा्यवािा वरमक्िाई िििे 
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जनाउने्छ ।   
(घ)  ''नगि प्रििु'' भननािे बदु्धभमूि नगिपामिकाको प्रििु ि्झन ुप््य्छ । 
(ङ) ''नगि उपप्रििु'' भननािे बदु्धभमूि नगिपामिकाको उपप्रििु ि्झन ुप््य्छ । 
(ि) ''प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि'' भननािे बदु्धभमूि नगिपामिकाको प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि 

ि्झन ुप््य्छ । 
(्छ) ''वडा'' भननािे बदु्धभमूि नगिपामिकाका िबै १० वटा वडाहरु ि्झन ुप््य्छ ।  
(ज) ''कार्यक्रि'' भननािे स्ानीर सिििा उतपा्न भएका कृमि ि्ा गैिकृमि उतपा्न िािग्ी मवक्ररी 

मविण गनने कोशिेी घि स्ापना गनने कार्यक्रििाई िंझन ुप््य्छ ।
(झ) ''प्रसिाव'' भननािे उद्यिी, ििहू वा िहकािीिे कोशिेी घि स्ापनाको िामग अनु् ान पाउन पेश 

गिेक्ो आवे्नको मवविणिाई ि्झन ुप््य्छ ।
(ञ) ''ििहू'' भननािे कृमि वरविार िञिािन गनने उद्शेर िािी आम्धकारिक मनकारिा ्िा्य भएको 

इकाइिाई ि्झन ुप््य्छ ।
(ट) ''िाझे् ाि िंस्ा'' भननािे रि कार्यमवम्ध अनरुुप कोशिेी घि स्ापना ि िंिािनको िामग 

आवे्न म्ने कृमि उद्यिी, ििहू वा िहकािी िंस्ािाई ि्झन ुप््य्छ ।
(ठ) ''स्ानीर उतपा्न'' भननािे बदु्धभमूि नगिपामिका मभत्र उतपा्न हुने कृमि ि्ा पशजुनर िबै 

प्रकािका उतपा्नको िा्ै नगि मभत्र उतपा्न हुने गैि कृमिजनर उतपा्नहरु जसिै डोका, डािा, 
नाङिा, हमिरा, को्ािा, टपिी, मिनका, झोिा, िि, अगिवमति, िनैवमति, अिाि, स्ामनर 
िौमिक उतपा्न ि्ा अनर हसिकिाका िािामग् िििेिाई जनाउने्छ । 

(ड) ''वरवस्ापन िमिमि''  भननािे रि कार्यमवम्ध बिोमजि गमठि वरवस्ापन िमिमििाई 
जनाउने्छ । 

(ढ) ''िलूरांकन ि्ा मिफारिि िमिमि'' रि कार्यमवम्ध बिोमजि गमठि िलूरांकन ि्ा मिफारिश 
िमिमििाई जनाउने्छ ।

३. कार्यक्रि िंिािनको उद्शेर ः रि कार्यमवम्ध अनिुाि कार्यक्रिको उद्शेर ् हेार बिोमजि हुने्छ । 
(क)  स्ानीर उतपा्निाई प्रोतिाहन ि्ा प्रवद््धन गिी उमिि बजािीकिणको वरवस्ा गन्य िहरोग 

परुा्यउने । 
(ि) स्ानीर सििको िौमिक वसिहुरुको पमहिान बढाई बजािीकिणिा ि्ुधाि लराउने । 
(ग) उपभोक्ाहरुिाई ििुभ ्ििा िहज रुपिा बि ैभिी गणुसििरकु् स्ानीर उतपा्न आपमूि्य गन्य 

रोग्ान परुा्यउने । 
(घ) कृिक ि्ा िमहिा उद्यिीहरुको आरआज्यनिा वमृद्ध ग्दै उनीहरुको जीवन शिैीिा ि्ुधाि 

लराउने । 
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परिच्ेछ् — २
कथाय्षक्रि िचंथािन प्रमक्रयथा

४. षेित्र छनौट ः (१) कारा्यिरिे कार्यक्रि िंिािनको िामग प्रसिाव िाग गिी उपरकु् 
प्रसिावहरुको आ्धाििा ्छनौट भएको उपरकु् स्ानिा कोशिेीघि स्ापना गरिने्छ । 

(२) कार्यक्रिको प्रभावकािीिा ि्ा आवशरकिा पमहिानको आ्धाििा अनर क्षेत्र ्प गन्य 
िमकने्छ । 

५. प्रसिथाि आवहथान/छनौट ि्था िचंथािन ः (१) नगिपामिकािे कोशिेीघि स्ापना गन्य 
उपरकु् स्ानका ईच्ुछक वा िहकािी ििहू÷उद्यिीबाट प्रसिाव पेश गन्य अनिुमूि १ बिोमजिको 
ढाँिािा िाव्यजमनक ििूना प्रकाशन गनने्छ । 

(२) कोशिेी घि स्ापना ि िंिािन गन्य इच्ुछक िाझे् ाि िंस्ािे ििूनािा िोकरीएका कागजाि 
िमहि नगिपामिकािा अनिुमूि २ बिोमजिको ढाँिािा मनवे्न ि अनिुिूी ३ बिोमजिको ढाँिािा 
प्रसिाव पेश गनु्यपनने्छ । 

(३) प्रसिावकिे अनिुिूी ४ बिोमजिको िाप्णड पिुा गिेको हुन ुपनने्छ । 
(४) प्रसिावकिे प्रामवम्धकबाट िेआउट, मडजाईन ि िागि अनिुान प्रिामणि गिाई पेश गनु्य प््य्छ । 
(५) प्रसिावकिे िहगंा औजाि उपकिणको अनिुामनि िागि पेश ग्ा्य कम्ििा िीनवटा कोटेशन 

िंिगन गनु्यपनने्छ । 
(६) प्रसिावकिे कािोबािको िौिामिक रुपिा प्रमिवे्न पेश गनु्य पनने्छ । 
(७) नगिपामिकािे िाहिेा जनुिकैु बेिा पमन प्रसिाव िाग गन्य िकने्छ । 
६. प्रसिथािकिथाई जथानकथारी ः नगिपामिकािे सवीकृि गिेका प्रसिावको जानकािी ि्बमन्धि 

िाझे् ाि िंस्ाहरुिाई मनण्यर भएको मिमििे ७ म्न मभत्र गिाउन ुपनने्छ । 
७. िमझौिथा ः (१) प्रसिाव सवीकृि भएको िाझे् ाि िस्ािे ि्झौिा गन्य आउने ििूना म्एको 

१५ म्न मभत्र ि्झौिा गन्य आउन ुपनने्छ ।  
(२) उप्फा (१) बिोमजिको ििरमभत्र आउने िाझे् ाि िंस्ािाई अनिुिूी ६ बिोमजि ि्झौिा 

गिाउनपुनने्छ । 
(३) उप्फा (१) बिोमजिको ििर िीिामभत्र ि्भौिा गन्य नआउने िाझे् ाि िंस्ाको ्छनौट सविः 

िद् भएको िानी ्ोस्ो प्रा्मिकिा प्राप्त िाझे् ाि िंस्ािाई ्छनौट गन्य बा्धा पगुेको िामनने ्ैछन । 

परिच्े्छ् — ३ 
िमिमि िमबन्ी वयिस्था 

८. िमिमि गठन ः  (१) नगिपामिकाबाट कार्यक्रि, िंिािन ग्ा्य ्हेार बिोमजिको एक 
कार्यक्रि वरवस्ापन िमिमि गठन हुने्छ । 
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 (क)  नगि प्रििु         अधरक्ष
 (ि) नगि उपप्रििु        ि्सर
 (ग)  प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि      ि्सर
 (घ) आम ््यक मवकाि िमिमि िंरोजक      ि्सर
 (ङ) पवूा्य्धाि मवकाि िमिमि िंरोजक     ि्सर
 (ि) कृमि शािा प्रििु       ि्सर
 (्छ) िहकािी ि्ा उद्योग बामणजर शािा प्रििु              ि्सर िमिव  

 कार्यक्रि वरवस्ापन िमिमििे आवशरकिा अनिुाि कुनै मवज्ञ, मवशिेज्ञ वा प्ाम्धकािीिाई 
िमिमिको बैंठकिा आिनत्रण गन्य िकने्छ ।

(२) िमिमिको काि कि्यवर ि अम्धकाि ्हेार बिोमजि हुने्छ । 
(क) कार्यक्रि मिफारिि िमिमिबाट िलूरांकन भई सवीकृमिका िामग पेश भएको प्रसिाव उपि 

्छिफि (प्रसिमुिकिण) गिी औमितरका आ्धाििा सवीकृि गनने । 
(ि) प्राप्त प्रसिावहरु िधरे कुनै वा िबै प्रसिावहरु असपष् िागेको िणडिा पनु िलूरांकन गन्यका िामग 

कार्यक्रि मिफारिश िमिमििा पठाउन िकने्छ ि आवशरकिा अनिुाि स्िगि प्रिाणीकिण 
कार्य पनुः गिाउन िकने्छ । 

(३) कार्यक्रि िंिािन ग्ा्य ्हेार बिोमजिको कार्यक्रि िलूरांकन ि्ा मिफारिश िमिमि गठन 
हुने्छ । 

 (क) प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि     िंरोजक
 (ि) रोजना शािा प्रििु      ि्सर
 (ग) कृमि शािा प्रििु       ि्सर
 (घ) पवुा्य्धाि शािा प्रििु        ि्सर
 (ङ) िहकािी ि्ा उद्योग बामणजर शािा प्रििु         ि्सर िमिव

िलूराकंन िमिमििा प्रामवम्धक शािा, रोजना शािा ि्ा अनर मवज्ञहरुिाई आिनत्रण गन्य िमकने्छ । 
(४) िूलयथंाकन ि्था मिफथाररश िमिमिको कथाि कि्षबय र अम्कथार देहथाय बिोमजि हुनेछ । 

(क) प्राप्त प्रसिावहरुको िलूरांकन गिी प्रसिावक िंस्ाहरुको प्रा्मिकिाक्रि ििूी िराि गनने/गिाउने । 
(ि)  आवे्कबाट पेश भएको मडजाईन ि्ा िागि अनिुान ि्बन्धी कार्यहरुको अधररन 

ि्ा ि्भावरिा अधररनको िामग स्िगि अनगुिन गनने÷गिाउने ि कार्यक्रि वरवस्ापन 
िमिमििाई प्रमिवे्न पेश गनने । 

(ग) अनिुमूि ५ बिोमजि प्रसिाव िलूरांकन गिी ्छनौटका िामग वरवस्ापन िमिमििा मिफारिि 
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गनने । 
(घ) प्रसिामवि स्ानको स्िगि मनिीक्षण/अनगुिन गिी िो को प्रमिवे्न वरवस्ापन िमिमििा 

मिफारिश गनने । 

परिच्ेछ् – ४
कथाय्षक्रि िञचथािनको आम ््षक पषि 

९. अनुदथान प्रिथाह मिम् ः ्छनौट भई ि्झौिा भएका िाझे् ाि िंस्ािाई प्र्ान गरिने अनु् ान 
्हेार बिोमजि हुने्छ । 

(क) रि कार्यक्रिको िामग ्छनौट भई िहभागी हुने िाझे् ाि िंस्ाहरुिाई नगिपामिकाको बामि्यक 
कार्यक्रििा उलिेि भए बिोमजिको अनु् ान प्रवाह गन्य िकने्छ । 

(ि) कोशिेीघि स्ापना ि्ा िंिािनको िामग नगिपामिकािे िाझे् ाि िंस्ािाई कुि िागि 
अनिुानको बमढिा ५० प्रमिशि अनु् ान उपिब्ध गिाउने्छ । 

(ग) नगिपामिकािे मवमनरोमजि बजेटको परि्धी मभत्र िही कोशिेीघि स्ापना गन्य भौमिक पवूा्य्धाि 
मवकाि िफ्य   ३० प्रमिशि, २० प्रमिशि उपकिण िािग्ीहरु िफ्य  (िराक पामट्यिन, ्िाज, 
िेमरिमजिेटि, करािेट िगारिका अनर पूंजीगि िािग्ी) िरि् ि्ा जडानिा ि ५० प्रमिशि 
बजेट स्ानीर उतपाम्ि वसिकुो िरि्िा अनु् ान उपिब्ध गिाईने्छ । 

(घ) स्ानीर उतपाम्ि वसिहुरु िै्ाने िािि, पामिका क्षेत्रिा उतपाम्ि िजावटका िािाग्ी जसिै 
ढमकरा, बाँिका िािाग्ी िगारिका िािाग्ीहरुको हकिा िमिमििे मन्धा्यिण गिेको िरि् 
िलूरिा मकिानको हाििा पनने गिी ्श प्रमिशि ि्ि नगिबाट िै्ाने उतपा्निाई प्रश्रर 
म्न उपरोग गनु्यपनने्छ । िोको मवविण ि्बमन्धि िहकािी÷कोिेिी ्ििे पामिकािाई ३/३ 
िमहनािा म्नपुनने्छ । मवविणको आ्धाििा पामिकािे ि्बमन्धि कृिकको िािािा िकि ज्िा 
गरिम्ने्छ ।

(ङ) िंस्ागिरुपिा ्िा्य भई काि गनने िाझे् ाि िंस्ाहरुको हकिा िंस्ाको आम ््यक कार्यमवम्ध 
वा मवमनरि ि नगिपामिकाको मन्नेशन अनिुाि िरि् ि्बन्धी कार्य िंिािन गन्य िकने्छन ्। 

(ि) एक िाि भन्ा बमढ िलूर पनने वसि ुिरि् ग्ा्य अमनवार्यरुपिा कम्ििा िीन वटा कोटेशन 
मिई िरि् गनु्य पनने्छ । 

(्छ) अनु् ानग्ाहीिे ि्झौिा बिोमजिका मक्रराकिाप गरििकेपम्छ कार्यको िककि मवि भपा्यइ ि 
सवरं अनु् ानग्ाहीिे िाझे् ािीिा ि्पनन गनने मक्रराकिापको मवि भिपाईको प्रमिमिपी िंिगन 
िािी भकु्ानी िाग गनु्यपनने्छ । 

(ज) भकु्ानी िाग भएपम्छ कारा्यिरिे िोकेको प्रामवम्धकबाट कार्य प्रगमिको िलूरांकन प्रमिवे्न 
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प्राप्त भएपम्छ बमढिा िीन मकसिािा िेवाग्ाहीको बैंक िािा िाफ्य ि गरिने्छ । 
(झ) अमनिि मकसिाको िकि मनकािा ग्ा्य अमनिि मकसिा भन्ा अगामडका मकसिािा भएको 

कािको मवतिीर ि्ा भौमिक प्रगमि, प्रामवम्धकहरुको िलूरांकन, कार्य सवीकृमि एवं कार्यि्पनन 
प्रमिवे्न, ि्बमन्धि मनकारको मिफारिश, अनगुिन प्रमिवे्न िििेका आ्धाििा बजेटको 
परि्धी मभत्र िही अकको आम ््यक वि्यिाई आम ््यक ्ामरतव बांकरी निहने गिी मनकािा ि्ा 
भकु्ानी गनु्यपनने्छ । 

परिच्ेछ्— ५ 
अनुगिन र ििनिय 

१०. अनुगिन ः (१) अनु् ानग्ाहीिे गनने कार्यक्रिको अनगुिन प्र्शे ििकाि, नगिपामिका, वडा 
कारा्यिरिे ििर ििरिा  िंरकु् वा ्ुछट्ा ्ुछटै् रुपिा गन्य िकने्छ । 

(२) उप्फा (१) बिोमजि भएको अनगुिनबाट म्ईएको मन्नेशनको पािना गनु्य अनु् ानग्ाहीको 
कि्यवर िहने्छ । 

११. ििनिय ः नगिपामिकािे रि कार्यक्रििाई वरवमस्िरुपिे िंिािन गन्य ििोकािवािा, 
िंघ, प्र्शे, वडा ि्ा अनर स्ानीर िहहरुिंग ििनवर गनने्छ । 

परिच्े्छ् —६ 
मिमि् 

१२. कथारिथाहीको वयिस्था ः (१) ि्झौिा बिोमजिको कार्य नभएिा , प्राप्त िकिको महनामिना 
गिेिा वा नककिी मवि भपा्यई बनाई भकु्ानी मिएको प्रिामणि भएिा वा रि कार्यमवम्ध अनरुुप प्राप्त 
अनु् ानको ्रुुपरोग गिेिा अनु् ानग्ाहीहरुिाई प्रिमिि काननु बिोमजि कािवाही गिी ििकािी बांकरी 
ििह अििु उपि गरिने्छ । 

१३. प्रचमिि कथानुन बिोमजि हुने ः रि कार्यमवम्धको कारा्यनवरनको ि्बन्धिा रििा उलिेि 
नभएका मविरहरुको हकिा प्रिमिि काननु बिोमजि हुने्छ । 
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अनिुिूी –१ 
(्फा ५ को उप्फा (१) िंग ि्बमन्धि)

प्रसिथाि आवहथानको िचूनथा ढथँाचथा 

प्र्ि पटक प्रकामशि मिमि २०७८/    /    

रि नगिपामिकाको आम ््यक वि्य .......... सवीकृि वामि्यक कार्यक्रिको अम्धनिा िही बदु्धभमूि 
नगिपामिका िहकािी/ििहू/उद्यिी िँगको िाझे् ािीिा कोशिेी घि स्ापना ि्ा िंिािन कार्यमवम्ध, 
२०७८ बिोमजि कोशिेी घि स्ापना ि्ा िंिािन गन्यको िामग नगि मभत्रका उद्यिी, ििहू वा 
िहकािीहरुिे रो ििूना प्रकाशन भएको मिमििे १५ म्नमभत्र कारा्यिर ििरिा िपमिि बिोमजिका 
कागजािहरु  िमहि प्रसिाव पेश गन्य रो ििूना प्रकाशन गरिएको ्छ । िीि नपगुी वा ्रा् नाघी प्राप्त हुन 
आएका प्रसिावहरु ्छनौटको िामग ििावेश हुन निकने वरहोिा िििे जानकािी गिाईन्छ । 

१. अनिुिूी – २ बिोमजिको ढाँिािा मनवे्न । 
२. अनिुिूी – ३ बिोमजिको ढाँिािा प्रसिाव । 
३. आवे्ककोे नागरिकिाको प्रिामणि प्रमिमिपी ि िंस्ाको हकिा िंस्ा ्िा्य प्रिाण पत्रको 

प्रमिमिपी ि्ा नमवकिण गिेको प्रिाणपत्र । 
४. िस्ाको हकिा स्ारीिेिा न्बि ्िा्य ि्ा नमवकिण प्रिाण पत्रको प्रमिमिपी । 
५. प्रसिावकिे िागि िाझे्ािी गनने प्रमिवद्धिा । 
६. अनु् ानग्ाहीिे िागानीको परा्यप्त आ्धािहरु पेश गनु्यपनने । 
७. जगगाको िािपजूा्य वा जगगा भाडािा मिएको भए कम्ििा १० वि्यको ि्झौिा पत्रको प्रमिमिपी । 
८. प्रसिाव अनिुािको ईमनजनीररिङ मडजाईन ि्ा िागि अनिुान । 
९. नगिपामिकािे िोकेका अनर िान्मभ्यक कागजािहरु  
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अनिुिूी – २
(्फा ५ को उप्फा (२) िँग ि्बमन्धि)

मनिेदनको ढथँाचथा
मिमि ...........................

श्रीिान ्कारा्यिर प्रििु जर,ू     
बदु्धभमूि नगिपामिकाको कारा्यिर, 
हनिुानिोक, बड्ुढी कमपिवसि ु। 

मविर ः कोशिेी घि स्ापना ि्ा िंिािनको प्रसिाव पेश गिेको बािे । 

प्रसििु मविरिा िहां नगिपामिकाको मिमि .............................................. िा प्रकामशि ििूना 
अनिुाि ........................................ कोशिेी घि स्ापना ि्ा िंिािन गन्य  कारा्यिरिे िोकेको 
शि्यको अम्धनिा िही िाझे् ािीिा कोशिेीघि स्ापना ि ििािन गन्य ईच्ुछक भएकोिे आवशरक 
कागजािहरु रिै मनवे्न िा् िंिगन िािी रो प्रसिाव पेश गिेको ्ुछ । 

ििंगन कथागजथािहरु 
१. अनिुिूी – २ बिोमजिको ढाँिािा मनवे्न । 
२. अनिुिूी – ३ बिोमजिको ढाँिािा प्रसिाव । 
३. आवे्ककोे नागरिकिाको प्रिामणि प्रमिमिपी ि िंस्ाको हकिा िंस्ा ्िा्य प्रिाण पत्रको 

प्रमिमिपी ि्ा नमवकिण गिेको प्रिाणपत्र । 
४. िस्ाको हकिा स्ारीिेिा न्बि ्िा्य ि्ा नमवकिण प्रिाण पत्रको प्रमिमिपी । 
५. प्रसिावकिे िागि िाझे् ािी गनने प्रमिवद्धिा । 
६. अनु् ानग्ाहीिे िागानीको प्रराप्त आ्धािहरु पेश गनु्यपनने । 
७. जगगाको िािपजूा्य वा जगगा भाडािा मिएको भए कम्ििा १० वि्यको ि्झौिा पत्रको प्रमिमिपी 

। 
८. प्रसिाव अनिुािको ईमनजनीररिङ मडजाईन ि्ा िागि अनिुान । 
९. नगिपामिकािे िोकेका अनर िान्मभ्यक कागजािहरु  
 ्सििि ..........................
िंस्ाको ्छाप                           नाि ः ............................
 प् ः .............................
 ठेगाना ः ......................... 
 ि्पक्य  नं. ः ........................
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 अनिुिूी – ३
(्फा ५ को उप्फा (२) िँग ि्बमन्धि)

प्रसिथाि पत्रको ढथँाचथा 
क) प्रामवम्धक प्रसिाव

१ प्रसिामवि कार्यक्रिको नाि
२ कार्यक्रि कारा्यनवरन हुने स्ानको ठेगाना
३ आवे्कको नाि
४ ठेगाना
५ आवे्कको ि्पक्य  फोन/िोवाईि नं.
६ आवे्कको ईििे ठेगाना
७ आवे्क िंस्ाको ्िा्य नंं
८ ्िा्य भएको मनकार ि ्िा्य मिमि 
९ स्ाई िेिा नं./ भराट ्िा्य नं.
१० प्रसिामवि आरोजना/ कार्यक्रिको अनिुामनि िागि
१०.१
१०.२
१०.३
१०.४
१०.५
१०.६
१०.७
११ प्रसिावकिे आफनै स्ोिबाट वरहोनने िकि रु.
१२ कारा्यिरिंग िाग गिेको िकि रंु

१३. कार्यक्रिको उद्शेर ः 

१४. प्रसिामवि कार्यक्रि स्ििा िहकेा मवद्यिान भौमिक पवूा्य्धाि 
क) 
ि)
ग) 
घ) 
....
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१५. आफनै सवामितविा िहकेो भवन, िवािी िा्धन, रनत्र उपकिणहरुको मकमिि ि िंखरा 

१६. प्रसिामवि कार्यक्रिबाट ि्पा्न/ि्पनन गरिने मक्रराकिापहरु 

१७. कोशिेी घििा मवक्ररी हुन िकने कृमि ि्ा गैिकृमि वसि÷ुिािानहरु 

१८. हाि कोशिेी घिबाट िाझे् ाि िंस्ािे गनने िरि् ि्बन्धी वरवस्ा (िलूर िोकरी िरि् 
ि्झौिा भएको वा िरि् ि्झौिा िात्र भएको वा िरि् ि्झौिा नभएको ।) ¬

१९. िरि् मवक्ररी ि्बन्धी कािोबाि भएको वा नभएको ि भएको भए मनिनिि भएको वा नभएको 
उलिेि गनने । 

२०. िगानीको मकमिि (एकि वा िाझे् ाि वा िहकािी ) 
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आम ््षक प्रसिथाि

क्र.िं. िखुर िखुर 
मक्रराकिापहरु

ईकाई परििाण प्रमि 
ईकाई 
्ि 

कूि 
िागि 

िकि रु.

प्रसिावकको 
रोग्ान रु.

नगिपामिकाको 
अनु् ान िकि 

रु.

प्रसिावकिे 
वेहोनने 

िकिको 
स्ोि

१
२
३
४
५
६
७

ज्िा िकि रु.
भराट िकि रु.
कूि ज्िा िकि 
रु.
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अनिुिूी – ४

(्फा ५ को उप्फा (३) िँग ि्बमन्धि)
आिशयक िथापदण्ड 

१.  कम्िािा  २ कोठा िमहिको घि वा ट्रि हुन ुपनने्छ । 
२.  जगगाको सवामितव िाझे् ाि िंस्ाको नाििा िहकेो वा कम्ििा १० वि्यको जगगाको किािनािा 

भएको हुनपुनने्छ ।  
३. कोशिेी घि स्ापनाको िामग प्रसिाव पेश गनने उद्यिी, ििहू ि िहकािीिे पवूा्य्धाि मनिा्यण 

िफ्य का आवशरक कोठाहरु, गो्ाि िगारिका ि्पणू्य िंििनाहरु मनिा्यण गनु्यपनने्छ । 
४. कार्यक्रि िंिािन हुने क्षेत्रिा िडक, मनरमिि मवद्यिु ि िानेपानीको ििुभ पहुिं भएको 

हुनपुनने्छ । 
५. गणुसििरकु् पामिका/्छिकेरी पामिका/मजलिा मभत्र उतपाम्ि स्ानीर कृमि ि्ा गैिकृमि 

उतपा्नको मवक्ररी मवििणिाई प्रा्मिकिा म्एको हुनपुनने्छ । 
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अनिुिूी – ५
(्फा ८ को उप्फा (४) को िणड (ग) िँग ि्बमन्धि)

प्रसिथाि िूलयथंाकनकथा आ्थारहरु  

क्र.िं. िलूरांकनका आ्धािहरु अम्धकिि 
अकं

कैमफरि

१ िाझे् ाि िंस्ाको मकमिि
२०

एकि भए १५ अकं, िाझे् ाि भए १७ अकं ि िहकािी 
भए २० अकं

२ कािोवािको िात्रा (हाि भिैहकेो 
कािोबाि)

१०
हाि कािोवाि नभएकोिा ५, कािोबाि ििर ििरिा 
िात्र हुने गिेकोिा ७, कािोवाि मनिनिि भएको १०

३ जगगाको उपरकु्िा

१०

ि्ि पिेको जिीन, मवद्यिु ि पानीको वरवस्ा भएको १ 
िोपनी वा िो भन्ा बमढ जगगा भएिा १० अकं, िाम् 
उलिेमिि िधरे कुनै १ िमुव्धा नभए ५, १ भन्ा बमढ 
िमुव्धा नभए ० अकं

४ िाझे् ाि िंस्ाको अनभुव 
१०

नरां िोलने भए ५ अकं, १ वि्यको अनभुव भएको ७, 
२ वि्यको अनभुव भएको ८ अकं ि ३ वि्यभन्ा बमढ 
अनभुव भएिा १० अकं
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अनिुिूी – ६
(्फा ७ को उप्फा (२) िँग ि्बमन्धि)

िमझौिथाको ढथँाचथा 

बदु्धभमूि नगिपामिकाको वडा नंं. .......... को .................. स्ानिा कोशिेी घि स्ापना ि्ा 
िंिािन गन्य बदु्धभमूि नगिकार्यपामिकाको कारा्यिर, हनिुानिोक, बड्ुढी कमपिवसि ु (रि पम्छ 
प्र्ि पक्ष भमनने) ि  श्री .................................................   (रि पम्छ ्ोस्ो पक्ष भमनने) मवि 
िपमिि अनिुािका शि्यहरु पािना गनने गिी रो मद्धपक्षीर ि्झौिा गिी मिरौ म्रौ । 

िपमिि ः 
१.  प्र्ि पक्षिे कोशिेी घि स्ापना ि्ा िंिािनको िामग कार्यमवम्ध बिोमजि कार्यि्पनन 

पश्ाि मवमभनन मकसिािा गिी िागि अनिुान अनिुािको  कूि ज्िा रु. .............अक्षरुपी ..
................................) बिाबिको अनु् ान प्र्ान गनने्छ  ि उक् अनु् ान िकििा मनरिानिुाि 
िागने किहरु कट्ा गिीने्छ । 

२.  ्ोस्ो पक्षिे मिमि ................................................ गिे ि्ि ....................... स्ानिा 
कार्यक्रि ि्पनन गनु्यपनने्छ । 

३. कार्यक्रि िंिािनका िामग आवशरक ि्पणू्य प्रामवम्धक कार्य ि्ा मनिा्यण, िरि्, ढुवानी, 
जगगाको वरवस्ा ि िंिािन आम्को वरवस्ा ्ोस्ो पक्षिे गनु्यपनने्छ । प्र्ि पक्षिे प्रामवम्धक 
कार्यिा िहजीकिण गनने्छ ।  

४. ्ोस्ो पक्षिे शरुुिा आफनो िफ्य को िगानीबाट ि्पनन भएको कािको मनरिानिुािको भराट 
मवि, ्ामििा प्रमिवे्न, कार्यि्पनन प्रमिवे्न ि आवशरक अनर कागजािहरु िमहि 
भकु्ानीको िामग प्र्ि पक्ष ििक्ष मनवे्न पेश गिे पश्ाि स्िगि प्रामवम्धक प्रमिवे्नका 
आ्धाििा िनामिव ठहिे ्ोस्ो पक्षको बैंक िािािा प्र्ि पक्षिे मकसिावन्ीिा भकु्ानी म्ईने्छ 
। 

५. प्र्ि पक्षिे कुनै पमन बिि िंिामिि कार्यक्रिको ि्झौिा ििुामवक कार्य भएको÷नभएको 
अनगुिन÷मनिीक्षण गिी आवशरक िलिाह िझुाव म्न िकने्छ । 

६. ्ोस्ो पक्षिे कार्यक्रि िञिािन स्ििा अमनवार्य रुपिा कार्यक्रिको नाि, ठेगाना ि्ा िहरोगी 
मनकारको नाि ि अनु् ान िकि उलिेमिि वोड्य िबैिे ्खेने गिी िाखन ुपनने्छ । 

७. कार्यक्रि िंिािनको ्ौिान वा ि्पनन भए पश्ािको िंिािन, िि्यि ि्भाि, वरवस्ापन, 
जोमिि ि ् ीगोपनका िामग गरिने कार्यहरु ि्ा अप्रतरामिि रुपिा िमृजि िबै प्रकािका ् ामरतव 
ि मज्िवेािी ्ोस्ो पक्षको हुने्छ । 
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८. ्ोस्ो पक्षिे मनरमििरुपिा (कम्ििा िौिामिक अवम्धिा) कार्यक्रिको प्रगमि, उपिब्धी एवं 
कािोबाि ि्बन्धी मवविणहरु ि्बमन्धि स्ानीर मनकार िाफ्य ि प्र्ि पक्षिाई अमनवार्य रुपिा 
उपिब्ध गिाउन ुपनने्छ । 

९. कार्यक्रि िंिािनको ्ौिानिा कुनै कुिािा हिेफेि वा परििाज्यन गनु्य पिेिा ्वुै पक्षको आपिी 
िहिमि अनिुाि हुने्छ । 

१०. रि ि्झौिािा भएका मविरहरु रिै बिोमजि ि रििा ्ुछटेका मविरहरुको हकिा प्रिमिि 
काननु बिोमजि हुने्छ । 

्ोस्ो पक्षको िफ्य बाट प्र्ि पक्षको िफ्य बाट
हसिक्षि ः हसिाक्षि ः 
नाि ः  नाि ः 
प् ः प् ः 
िंस्ाको नाि ः  कारा्यिरको नाि ः 
िंस्को ्छाप ः  कारा्यिरको ्छाप ः 
िोहवि   िोहवि 
हसिाक्षि ः  हसिाक्षि 
नाि ः  नाि ः 
प् ः  प् ः 
िंस्ाको नाि ः  कारा्यिरको नाि ः  

 आज्ञािे
 अमनि पौडेि
 प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथाको पथामिकथा सिरीयरि्डथा सिरीय बथाि अम्कथार 
िमिमि गठन पररचथािन िमबन्ी कथाय्षमिम्- २०७८

कार्यपामिकाद्ािा सवीकृि मिमिः २०७८।७।२८ गिे
नेपािको िंमव्धान, िामट्ट्रर ि्ा अनििामट्ट्रर काननुिा भएका बािअम्धकािको िंिक्षण ि 

ि्बद््धन ि्बन्धी वरवस्ाहरूको पणू्य परिपािना ि कारा्यनवरनिा बािबामिकाको उचििि महि हुने 
ठानी स्ानीर ििकाि िञिािन ऐन २०७४ को ्फा १०२ िे म्एको अम्धकाि प्ररोग गरि बदु्धभमूि 
नगिपामिकािे “स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमि ि्ा वडा बाि अम्धकाि िमिमि िञिािन कार्यमवम्ध 
२०७८” िजु्यिा गिी मिमि २०७८।०७।२८ गिेको कार्यपामिकाबाट सवीकृि गिी िाजपत्रिा प्रकाशन 
भएका बिि्मेि िाग ूहुने वरवस्ा मििाएको ्छ ।

१.	 सकं्षिप्त	नाम	र	प्ारम्भः	
क) रि कार्यमवम्धको नाि “बुद्धभूमि नगरपथामिकथाको पथामिकथा सिरीयरि्डथा सिरीय बथाि 

अम्कथार िमिमि गठन पररचथािन िमबन्ी कथाय्षमिम् २०७८ ” िहने्छ ।
ि) रो कार्यमवम्ध बदु्धभमूि नगिपामिकाबाट सवीकृि गिी अम्धकाि प्राप्त अम्धकािीिे प्रिामणि गिी 

िाजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमि्मेि िाग ूहुने्छ ।
ग) रो कार्यमवम्ध नेपाि ििकाि, प्र्शे ििकाि ि बदु्धभमूि नगिपामिकािे बाि अम्धकाि ि्बन्धी 

अकको वरवस्ा नगिे ि्ि कारा्यनवरनिा िहने्छ । िंघीरिप्रा्मेशक काननूको हिेाफेिी िँगै रो 
कार्यमवम्ध पमन परिवि्यन भएको िामनने्छ ।

२. पररभथारथाः
मविर वा प्रिंगिे अकको अ ््य निागेिा रि कार्यमवम्धको प्ररोजनका िामग मन्न परिभािा कारि 

गरिएको ्छः
(क) “िंमव्धान” भननािे नेपािको िंमव्धान २०७२ िाई ि्झन ुप््य्छ । 
(ि) “स्ानीर ििकाि िञिािन ऐन” भननािे स्ानीर ििकाि िञिािन ऐन २०७४ ि्झन ुप््य्छ 

।
(ग) “बािबामिका ि्बन्धी ऐन” भननािे िंघीर ििकाििे जािी गिेको बािबामिका ि्बन्धी ऐन 

२०७५ िाई ि्झन ुप््य्छ ।   
(घ) “कार्यमवम्ध” भननािे बदु्धभमूि नगिपामिकािे जािी गिेको स्ानीर बािअम्धकाि िमिमि ि्ा 

वडा बाि अम्धकाि िमिमि िञिािन कार्यमवम्ध २०७८ ि्झन ुप््य्छ । 
(ङ) “स्ानीर िह” भननािे बदु्धभमूि नगिपामिका ि्ा तरि अनिग्यि िहने वडा कारा्यिर िििेिाई 
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ि्झन ुप््य्छ । 
(ि) “िेवा प्र्ारक” नेपाि ििकाि अनिग्यि स्ानीर िहिा िेवा प्रवाह गन्यको िामग ईकाइको 

रूपिा िहकेा सवास्थर, मशक्षा, िमहिा मवकाि, िािामजक मवकाि, पश ुिेवा, कृमि िेवा, प्रहिी 
िौकरी ि्ा गैह्र ििकािी िंघिंस्ािाई ि्झन ुप््य्छ । 

(्छ) “बािबामिका” भननािे १८ वि्य उििे पिूा नगिेका िबै वरक्रीहरूिाई ि्झन ुप््य्छ । 
(ज) “बाि ििहु वा बाि किब” भननािे स्ानीर िहिा िमुिकृि भएका १८ बि्य भन्ा कि उििेका 

बािबामिकाहरूको िँगठन वा ििहुिाई जनाउ््छ ।
(झ) “बाि िञजाि” भननािे टोि, वडा, पामिका सिििा बाि ििहु वा बाि किबहरूको 

िञजाििाई ि्झन ुप््य्छ  । 
(ञ) “िहरोगी िंस्ा” भननािे स्ानीर िहिा बाि अम्धकािको िंिक्षण ि्ा ि्वद््धन गन्यका 

िामग अनिुमि प्राप्त गैिििकािी िंस्ाहरूिाई जनाउने्छ । 
(ट) “स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमि” भननािे बािबामिका ि्बन्धी ऐन २०७५ को ्फा ६० 

िे म्एको अम्धकाि अनिुाि रि बदु्धभिूी नगिपामिकािा गठन गरिएको नगिपामिका सिरिर 
िमिमििाई ि्झन ुप््य्छ । 

(ठ) “वडा बाि अम्धकाि िमिमि” भननािे रि कार्यमवम्ध बिोमजि गठन भई वडा सिििा 
िञिािनिा िहकेो िमिमििाई ि्झन ुप््य्छ । 

(ड) “बाि कलराण अम्धकािी” भननािे बािबामिका ि्बन्धी ऐन २०७५ को ्फा ६१ ि्ा रि 
कार्यमवम्ध अनिुाि िोमकएको वा मनरकु् गरिएको वरमक्िाई ि्झन ुप््य्छ । 

(ढ) “बािितै्री स्ानीर शािन िमिमि” भननािे बािितै्री स्ानीर शािन कारा्यनवरन कार्यमव्धी 
२०६८ वा रििाई प्रमिस्ापन गन्य बनेको िंघीर वा प्रा्मेशक वा स्ानीर काननू बिोमजि 
गठन भएको िमिमििाई ि्झन ुप््य्छ । 

(ण) “बाि कोि” भननािे बदु्धभमूि नगिपामिकािे सवीकृि गिेको बाि कोि िञिािन कार्यमवम्ध 
२०७८ अनरुूप स्ापना गिी कारा्यनवरनिा िहकेो कोििाई जनाउ््छ । 

३. उदे्धशयः 
(क) रि बदु्धभमूि नगिपामिकािा िहकेा बािबामिकाहरूको अम्धकािको ि्िान, िंिक्षण, प्रवद््धन 

ि परिपमुि्य गरि बािबामिकाको िवकोिि ्महि कारि गनने । 
(ि) बािबामिकाहरूको पािनपोिण, िंिक्षण, सवास्थर ि मशक्षा िगारिका आ्धािभिू 

आवशरकिाको वरवस्ा गन्य उपिब्ध स्ोि िा्धनको आ्धाििा आवशरक वरवस्ा मििाउने ।
(ग) नेपािको िंमव्धान, िामट्ट्रर ि्ा अनििामट्ट्रर काननुिा भएका बािअम्धकािको िंिक्षण ि 

ि्बद्ध्य्धन ि्बन्धी वरवस्ाहरूको बदु्धभमूि नगिपामिकािा पणू्य परिपािना ि कारा्यनवरनको 
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िामग पहि गनने ।
(घ) बदु्धभमूि नगिपामिकािाई बािश्रििकु्ि बािितै्री नगिपामिका मनिा्यण गन्यको िामग बािितै्री 

नीमि, कार्यक्रि ि मक्रराकिापहरूको मनिा्यण, कारा्यनवरन गनने । 

४. स्थानीय बथाि अम्कथार िमिमिको गठनः
बािबामिका ि्बन्धी ऐन २०७५ को ्फा ६० को उप्फा २ अनिुाि  “नगि कार्यपामिकाको 

उप-प्रििुिे िोकेको तरसिो कार्यपामिका वा नगिपामिकाको ि्सरको अधरक्षिािा स्ानीर 
बािअम्धकाि िमिमि िहने्छ” भनने कुिा उलिेि भए बिोमजि रि बदु्धभमूि नगिपामिका पमन स्ानीर 
बाि अम्धकाि िमिमि गठन गरिने्छ । िमिमि गठन ग्ा्य िपमिि बिोमजिको प्रमक्रराहरू अपनाईने्छ । 

(क) नगिपामिकाको आवशरकिाको आ्धाििा ५ म्न अगाडी प्रतरेक वडाका वडा अधरक्षहरू, 
वडा सिरिर बाि अम्धकाि िमिमिका िंरोजक, कार्यपामिकाका ि्सरहरू, प्र. अ. हरू ि वडा सिरिर 
बािकिब िञजािका अधरक्ष ि पामिका सिरिर बाि किब िञजािका अधरक्ष िमहि एक जना 
बामिकािाई स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमि गठन गनने ि्बन्धी मविर उलिेि गरि पत्रािाि गरिने्छ  । 

(ि) उपमस्ि भएका वरमक्हरूको उपमस्मििा बािबामिका ि्बन्धी ऐन २०७५ को ्फा 
६२ को उप्फा २ िे म्एको अम्धकाि प्ररोग गरिे रि कार्यमवम्धिे िोके बिोमजिको स्ानीर बाि 
अम्धकाि िमिमि गठन गरिने ्छ ।  

(ग) कार्यमवम्धिे िोके बिोमजिको िमिमि गठन गनु्य पवू्य िमिमि गठन भएको भए रो कार्यमवम्ध 
सवीकृि भए पम्छ रि कार्यमवम्ध अनिुािको स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमिको गठन गरिने्छ । 

(घ) स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमिका प्ाम्धकािीहरूिे बाििंिक्षण ि्बमन्ध आिाििंमहिािा 
हसिाक्षि गनने्छन ्ि िो को पािनाको िामग बाििंिक्षण नीमिको एक–एक प्रमि प्र्ान गरिने्छ ।

५. स्थानीय बथाि अम्कथार िमिमिको िरंचनथा 
(क) रि बदु्धभमूि नगिपामिकािा नगिपामिका सिरिर स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमिको िंििना 

िपमिि बिोमजिको २१ ि्सरीर िमिमि िहने्छ ।  
 नगिपामिका उपप्रििु िंरोजक १ जना
 ्श (१०) वटै वडा बाि अम्धकाि िमिमिका िंरोजकहरू  ि्सर १०जना
 पामिका सिरिर बाि िञजािको िंरोजकििमिव ि ि्सरहरू िधरे ि्सर ३ जना
        बामिका ि्सर १ गिी 
 नगिपामिकाको सवास्थर शािा प्रििु ि्सर १ जना
 नगिपामिकाको मशक्षा शािा प्रििु ि्सर १ जना
 नगिपामिकाको क्षेत्रिा िहकेो इ्यिाका प्रहिी कारा्यिर प्रििु ि्सर १ जना
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 नगिपामिकाको िािामजक शािा प्रििु  ि्सर १ जना
 बािबामिका ि्बन्धी कार्य गनने गैह्र ििकािी िँस्ाहरू िधरेबाट ि्सर १ जना
 नगिपामिकाको  प्रििु प्रशािमकर अम्धकृि ि्सर १ जना
 बाि कलराण अम्धकािी वा उक् कार्य गन्य िोकरीएके कि्यिािी          ि्सर िमिव  १ जना 
नगि प्रििुिाइ्य मवशिे आिनत्रण गरिने्छ ।

(ि) आवशरकिा अनिुाि मवकािका िाझे् ाि िंस्ाका प्रमिमनम्धिाई आिमनत्रि ि्सरको रूपिा 
िहभागी गिाउन िमकने्छ । 

(ग) िोमकएको िंििना अनिुािका वरमक्हरूको उपिब्ध नभएिा िमिमिको मनण्यरिे बाि 
अम्धकािको मनम्ि कार्य गन्य िकने अनर कुनै वरमक्को िरन गन्य िकने ्छ ।

(घ) िमिमिको पनुग्यठन ग्ा्य िोमकएको प्रमक्ररा अनिुाि प्रतरेक ३ वि्यिा वा आवशरकिा अनिुाि 
गन्य िमकने्छ । 

ट. िमिमिको कथाि, कि्षवय र अम्कथारः 
स्ानीर बािअम्धकाि िमिमििे बािबामिका ि्बन्धी ऐन २)७५ िा उलिेमिि बाि िंिक्षणका 

िवािहरू ि बािबामिका ि्बन्धी ऐन २)७५ िे प्र्ान गिेका अनर अम्धकाि ि स्ानीर ििकाि 
िञिािन ऐन २०७४ िा बाि अम्धकाि ि्बन्धी प्र्ान गिेको अम्धकाि िमहि िपमिि बिोमजिकोे 
काि, कि्यवर ि अम्धकाि हुने्छ।

(क) ि्थराङ्क िंकिन ि्ा अद्यावम्धक गननेः बदु्धभमूि नगिपामिका मभत्रका मवशिे हिेिाह ि 
िंिक्षणको आवशरकिा भएका बािबामिकाहरूका ि्थराङ्क िंकिन गनने ि बामि्यक रूपिा 
अद्यावम्धक गिी नगिपामिकािा ि्पे्रिण गनने ।

(ि) वामि्यक रोजना िजु्यिा ि कार्यनवरन गननेः बािबामिकाको क्षेत्रिा आवशरकिा पमहिान गिी 
मबमभनन ििकािी ि्ा गैिििकािी मनकारहरूको ििनवरिा ििु् ारिा आ्धारिि वामि्यक रोजना 
मनिा्यण गिी कार्यनवरन गिाउनका िामग आवशरक ििनवर ि िहकार्य गनने । कार्य रोजना िराि 
ग्ा्य जोमिििा िहकेा बािबामिकािाई िमक्षि ि िाभामनवि हुने मक्रराकिाप, िििेना ििूक 
मक्रराकिाप, क्षििा मवकाि ि आकमसिक िहरोगका मक्रराकिाप िगारि बािबामिकाको 
ििग् िंिक्षण ि िहभामगिाको अम्धकाि िमुनमश्ि हुने मकमििका रोजनाहरू िराि गनने ।  

(ग) ििनवर ि िहकार्य गननेः बदु्धभमूि नगिपामिकािा कार्यिि ििकािी, गैि ििकािी मनकार एवं 
नीमज क्षेत्रहरू, िंघिंस्ाहरूिँग आवशरक ििनवर ि िहकार्य गिी जिवाट जोमिििा िहकेा 
बािवामिकािाई आवशरक िहरोग परुा्यउन ि उनीहरूको िंिक्षणको अम्धकाि िमुनमश्ि गन्य 
िहरोग परुा्यउने ।  

(घ) िििेना जगाउँनेः  बािबामिकािाम् हुने महिंा, ्वु्रवहाि, हिेा ि शोिण अनतर गन्य ि्ा 
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उनीहरूका िामग ििु् ार, मवद्यािर ि परिवाििा ििुमक्षि ि िंिमक्षि वािाविण िजृना गन्य िहरोग 
पगुने मकमििका ििनेिा ििुक कार्यक्रि िञिािन गनने । जसिै ःिकािातिक अमभभावकतव, 
बािमववाह नरमुनकिण, जनि ् िा्य, मवद्यािर भना्य, पणू्य िोप, ् णडिमहि मशक्षण, बाििहभामगिा, 
बािितै्री वरवहाि, बािश्रि जसिा मविरिा अन्िमक्ररा, िेमडरो कार्यक्रि, िाव्यजमनक िनुवुाई, 
अन्ििंवा् आम् मक्रराकिापको िाधरिबाट िििेना जगाउँने । 

(ङ) श्रोि नकशांकन ि मिफारिि िंरनत्रको स्ापना गननेः ििकािी, गैि ििकािी ि नीमज क्षेत्रवाट 
बािबामिकाहरू ि मिमनहरूका परिवाि िमक्षि िेवाहरूको नकशांकन गिी आवशरक िोष्ि 
िराि गनने । उलिेमिि उपिव्ध िेवाहरू जोमिििा िहकेा बािबामिकाको ििसरा ििा्धानिा 
केमनदि गन्य पामिका सिरिर मिफारिि िंरनत्र स्ापना गिी िक्ररीर वनाउने ।  

(ि) बािबामिका ि्वन्धी नीमि ि्ा कार्यक्रि िजु्यिा एवं कारा्यनवरनका िामग पैिवी गननेः 
बािअम्धकािको िंिक्षण ि प्रब्यद्धनका िामग मबमभनन िवािहरूिा आ्धारिि आवशरक नीमि, 
कार्यक्रिहरूको मनिा्यण एवं पैिवी गनने िा्ै नगि कार्यपामिकािाई मिफारिि गनने । 

(्छ) बाि कोिको स्ापना गननेः मवमभनन मनकारहरूिँग ििनवर ि िहकार्य गिी आपिकामिन 
बािबामिका, बािमववाह, रौन ्वु्रहाि, हिेा, शोिण अपहिेना ि अनर कािणिे जोमिििा 
पिेका बािबमिकाहरूको ितकाि उद्ाि ि्ा िहरोग गन्यको िामग पामिका सिििा  एक  बाि 
कोिको स्ापना ि्ा िञिािन गनने ।

(ज) अनगुिन ि िमिक्षा गननेः बािबामिकाहरूका िामग पामिका सिििा ि्पनन मक्रराकिाप ि 
िहरोगिे उनीहरूको अवस्ािा आएको परिवि्यन, पिेको प्रभाव आम् अनगुिन ि िमिक्षा  गनने 
। कार्यक्रिको अनगुिन ि िमिक्षा आवम्धकरूपिा, त्रैिामिक, अ्ध्यबामि्यक ि बामि्यकरूपिा गनने 
ि वडा बाि अम्धकाि िमिमििाई आवशरक िलिाह िझुाव ि्ा मन्नेशनहरू म्ने । 

(झ) बाि बामिका ि्बन्धी मस्मि पत्र ि्ा बजेट मवशे्िण प्रकाशन गननेः बदु्धभमूि नगिपामिकािा 
िहकेा बािबामिकाहरूको आवशरकिा अनिुाि ि्थरांक अधरावम्धक गरि मस्मि पत्र 
ि्ा बदु्धभमूि नगिपामिकािे बािबामिकाको क्षेत्रिा मवमनरोमजि बजेट ि कारा्यनवरनको 
अवस्ािाई आ्धाि बनाएि बजेट मवशे्िण  प्रकाशन गनने  ।

(ञ) प्रगमि िमिक्षा गननेः आवशरकिा अनिुाि पामिकािे प्रतरेक वडाहरूिा भए गिेका 
मक्रराकिापहरूको िमिक्षा गन्यको िामग प्रगमि िमिक्षा कार्यक्रिहरू िञिािन गनने ।

(ट) बािबामिकाको उद्धाि ि्ा पनु्य स्ापनाः जोमिि अवस्ािा िहकेा वा भमेटएका वा ििुना 
प्राप्त बािबामिकाको िवकोिि महििाई धरानिा िामि प्रहिी प्रशािन ि्ा वडा बाि अम्धकाि 
िमिमिको िहरोगिा उद्धाि पनु्य स्ापना ि्ा िहरोग िञिािन गनने ।
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७. स्थानीय बथाि अम्कथार िमिमिको िैठकः 
(क) िमिमिको बैठक िमिमिको िंरोजकिे िोकेको मिमि, ििर ि स्ानिा ि्सर िमिविे 

आवशरकिा अनिुाि बोिाउने्छ ।वा क्िीिा ६ िमहनािा एक िोमट बसने्छ ।
(ि) बैठकको अधरक्षिा िमिमिको िंरोजकिे गनने्छ । मनजको अनपुस्ीमििा जेष्ठ ि्सर वा 

उपमस्ि ि्सरको िािमुहक मनण्यरिे अधरक्षिाको मज्िवेािी वहन गनने्छ ।
(ग) मनण्यर ग्ा्य िहिमिका आ्धाििा मनण्यर गरिने्छ ि िहिमि नभएिा बहुिििे गिेको मनण्यर िानर 

हुने्छ।
(घ) िमिमिको मनण्यर ि्सर–िमिविे प्रिामणि एवं अद्यावम्धक िाखने्छ ।
(ङ) स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमििा ितकाि कारि िहकेा ि्सर िखराको पिाि प्रमिशन भन्ा 

बढी ि्सरहरू उपमस्ि भएिा िमिमिको बैठकको िामग गणपिुक िंखरा पगुेको िामनने्छ । 
(ि) स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमिको ि्पक्य  कारा्यिर नगिपामिकािे उपिब्ध गिाएको स्ानिा 

िहने्छ।

८. ि्डथा बथाि अम्कथार िमिमिको गठन
(क) वडा बाि अम्धकाि िमिमि गठन ग्ा्य वडाको आवशरकिाको आ्धाििा रि कार्यमवम्धिे िोके 

अनिुाि वडा बाि अम्धकाि िमिमि गठन गरिने्छ । 
(ि) वडा बाि अम्धकाि िमिमि गठन ग्ा्य मनवामि्यि वडा प्रमिमनम्धहरू, बाि किब प्रमिमनम्ध, 

वडािा बाि अम्धकाि ि्बन्धी काि गनने िंघ िस्ाका प्रमिमनम्ध, िमहिा सवास्थर सवरि ्
िेमवका वा सवास्थर इनिाज्य, प्रअहरू ि्ा अनर मशक्षकहरू ि वडा िमिवको भिेा गिाई रि 
कार्यमवम्धिे िोके बिोमजिको वडा बाि अम्धकाि िमिमि गठन गरिने ्छ ।  

(ग) वडा बाि अम्धकाि िमिमिका प्ाम्धकािीहरूिे बाि िंिक्षण ि्बमन्ध आिाििंमहिािा 
हसिाक्षि गनने्छन ि िोको पािनाको िामग बाििंिक्षण नीमिको एक एक प्रमि प्र्ान गरिने्छ ।

९. ि्डथा बथाि अम्कथार िमिमिको िरंचनथाः 
(क) वडा बाि अम्धकाि िमिमिको िंििना िपमिि बिोमजिको नौ ि्सरीर हुने्छ ।
 वडा अधरक्ष  वा मनजिे िोकेको वडा ि्सर िंरोजक १ जना
 मशक्षक वा प्र।अ। बाट ि्सर १ जना
 िमहिा सवास्थर सवरि ्िेमवका वा सवास्थर प्रमिमनम्धबाट ि्सर १ जना
 बाि अम्धकाि किशी /नागरिक ििाजका प्रमिमनम्धबाट ि्सर १ जना
 वडा सिरिर बाि िञजािको अधरक्ष िमहि एक बामिकाबाट ि्सर २ जना 
 आम्बािी, जनजामि, ि्धिेी, अलपिंखरक, ्मिि, अपांगिा भएको 
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वरमक् ि्ा मप्छमडएका बग्य ि ििु् ारको प्रमिमनम्धतव हुने गिी  ि्सर  २ जना 
 वडा िमिवको रूपिा कार्यिि कि्यिािी ि्सर िमिव  १ जना            

(ि) आवशरकिा अनिुाि मवकािका िाझे् ाि िंस्ाका प्रमिमनम्धिाई आिमनत्रि ि्सरको रूपिा 
िहभागी गिाउन िमकने्छ । 

(ग) िोमकएको िंििना अनिुािका वरमक्हरूको उपिब्ध नभएिा िमिमिको मनण्यरिे बाि 
अम्धकािको मनम्ि कार्यगन्य िकने अनर कुनै वरमक्को ्छनौट गन्य िकने ्छ ।

(घ) िमिमिको पनुग्यठन ग्ा्य िोमकएको प्रमक्ररा अनिुाि प्रतरेक ३ बि्य वा आवशरकिा अनिुाि गन्य 
िमकने ्छ।

१०. ि्डथा बथाि अम्कथार िमिमिको कथाि, कि्षवय र अम्कथारः 
वडा बाि अम्धकाि िमिमििे बािबामिका ि्बन्धी ऐन २०७५ िा उलिेमिि बाि िंिक्षणका 

िवािहरू ि बाि बामिका ि्बन्धी ऐन २०७५ िे प्र्ान गिेका अनर अम्धकाि, स्ानीर ििकाि 
िञिािन ऐन २)७४ िा वडािे बाि अम्धकाि ि्बन्धी प्र्ान गिेको अम्धकाि िमहि िपमिि 
बिोमजिको काि, कि्यवर ि अम्धकाि हुने्छ ।

(क) ि्थराङ्क िंकिन ि्ा अद्यावम्धक गननेः वडा मभत्रका मबशिे हिेिाह ि िंिक्षणको आवशरकिा 
भएका बािबामिकाहरूको ि्थराङ्क िंकिन गनने ि वामि्यक रूपिा अद्यावम्धक गिी स्ानीर 
बाि अम्धकाि िमिमििा ि्पे्रिण गनने ।

(ि) वामि्यक रोजना िजु्यिा ि कार्यनवरन गननेः वडा मभत्रका बािबामिकाको आवशरकिा पमहिान 
गिी मवमभनन ििकािी ि्ा गैिििकािी मनकारहरूको ििनवरिा वामि्यक रोजना मनिा्यण ि्ा 
कारा्यनवरन गनने गिाउने ।

(ग) ििनवर ि िहकार्य गननेः वडािा कार्यिि ििकािी ि्ा गैि ििकािी िंस्ा, नीमज क्षेत्र, वडा 
कारा्यिर, मवद्यािर, सवास्थर िंस्ा, ििहू, िञजाि, िमिमि, स्ानीर बाि अम्धकाि 
िमिमि जसिा मवमभनन मनकारहरूिँग आवशरक ििनवर ि िहकार्य गनने ि जोमिििा िहकेा 
बािवामिकािाई आवशरक िहरोग प¥ुराउन ि उनीहरूको िंिक्षणको अम्धकाि िमुनमश्ि गन्य 
िहरोग गनने ।  

(घ) िििेना जगाउँनेः  आफनो वडाहरूिा बािबामिकािाम् हुने महिंा, ्वु्रवहाि, हिेा ि शोिण 
अनतर गन्य ि्ा उनीहरूका िामग ििु् ार, मवद्यािर ि परिवाििा ििुमक्षि ि िंिमक्षि वािाविण 
मिज्यना गन्य िहरोग पगुने मकमििका ििनेिाििूक कार्यक्रि िञिािन गनने । 

(ङ) श्रोि नकिांकन ि मिफारिि िंरनत्रको स्ापना गननेः वडािा ििकािी, गैि ििकािी ि नीमज क्षेत्रबाट 
बािबामिका ि् उनीहरूका परिवाि िमक्षि िेवाहरूको नकशांकन गिी आवशरक कार्यििुी 
िराि गनने । उलिेमिि उपिब्ध िेवाहरू जोमिििा िहकेा बािबामिकाको ििसरा ििा्धानिा 
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केमनदि गन्य वडा सििीर मिफारिि िंरनत्र स्ापना गिी िमक्रर बनाउने ।  
(ि) बािबामिका ि्वन्धी नीमि िजु्यिा एवं कारा्यनवरनका िामग पैिवी गननेः बािअम्धकािको 

िंिक्षण ि प्रवद््धनका िामग आवशरक नीमि ि्ा कार्यक्रि मनिा्यण ि्ा कारा्यनवरनको िामग 
वडा ि्ा पामिका सिििा पैिवी गनने । 

(्छ) अनगुिन ि िमिक्षा गननेः बािबामिकाहरूका िामग वडासिििा ि्पनन मक्रराकिाप ि िहरोगिे 
बािबामिकाको अवस्ािा आएको परिवि्यन, पिेको प्रभाव आम् अनगुिन ि िमिक्षा गनने । 
कार्यक्रिको अनगुिन ि िमिक्षा आवम्धक रूपिा, त्रैिामिक, अ्ध्यबामि्यक ि बामि्यकरूपिा गनने ।  

(ज) प्रगमि प्रमिवे्न पेश गनु्य पननेः वडािा बािबामिका ि्वन्धी गिेका मक्रराकिापहरूको ि्पनन 
प्रमिवे्न िराि गिी वडा सििका ििोकािवािाहरूिँग अ्ध्यबामि्यक रूपिा िाव्यजमनकिण गनने ि 
िो प्रमिवे्न स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमििा पेश गनने । 

(झ) नगिपामिका सिरिर बाि अम्धकाि िमिमि, वडा कारा्यिरिे म्एको मन्नेशनको पािना गनने ।   
(ञ) बाि किब ि बाि किब िञजािको गठन परििािन आवद्धिा गननेः बाि किबहरूको गठन, 

क्षििा मवकाि ि परििािन ि्ा आवद्धिा गनने गिाउने । बाि किब गठन ि्ा िहमजकिणको 
िामग बाि किब गठन ि्ा िहमजकिण मन्नेमशका २०७५ बिोमजि हुने्छ ।

११. ि्डथा बथाि अम्कथार िमिमिको िैठकः 
(क) वडा बाि अम्धकाि िमिमिको बैठक िमिमिको िंरोजकिे िोकेको मिमि, ििर ि स्ानिा 

ि्सर िमिविे आवशरकिा अनिुाि बोिाउने्छ ।वा क्िीिा ६ िमहनािा एक िोमट बसने्छ ।
(ि) बैठकको अधरक्षिा िमिमिको िंरोजकिे गनने्छ । मनजको अनपुमस्मििा जेष्ठ ि्सर वा 

उपमस्ि ि्सरको िािमुहक मनण्यरिे अधरक्षिाको मज्िवेािी वहन गनने्छ ।
(ग) मनण्यर ग्ा्य िहिमिका आ्धाििा मनण्यर गरिने्छ ि िहिमि नभएिा बहुिििे गिेको मनण्यर िानर 

हुने्छ।
(घ) िमिमिको मनण्यर ि्सर–िमिविे प्रिामणि एवं अद्यावम्धक िाखने्छ ।
(ङ) वडा बाि अम्धकाि िमिमििा ितकाि कारि िहकेा ि्सर िंखराको पिाि प्रमिशि भन्ा 

बढी ि्सरहरू उपमस्ि भएिा िमिमिको बैठकको िामग गणपिुक िंखरा पगुेको िामनने्छ । 
(ि) वडा बाि अम्धकाि िमिमिको ि्पक्य  कारा्यिर वडा कारा्यिरिे उपिब्ध गिाएको स्ानिा 

िहने्छ।

१२. बथािकोरको वयिस्थाः 
मवमभनन मनकारहरूिँग ििनवर ि िहकार्य गिी आपिकामिन बािबामिका, बािमववाह, रौन 

्वु्रहाि, हिेा, शोिण, अपहिेना ि अनर कािणिे जोमिििा पिेका बािबमिकाहरूको ितकाि 
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उद्ाि ि्ा िहरोग गन्यको िामग पामिका सिििा  एक बाि कोिको स्ापना गरिने्छ । बािकोिको 
िञिािन बािकोि िञिािन कार्यमवम्ध २०७६ अनिुाि हुने्छ ।

१३. बथाि कलयथाण अम्कथारीको वयिस्थाः 
(क) रि बदु्धभमूि नगिपामिकािे बाि अम्धकािको िंिक्षण ि्ा ि्ब्यद्धन गन्यको िामग बािबामिका 

ि्बन्धी ऐन २)७५ को ्फा ६१ अनिुाि िािामजक मवकाि शािा प्रििु वा आवशरकिा अनिुाि 
िोही शािािा कार्यिि कि्यिािीिाई िोकन िमकने ्छ । मनजिे बाि कलराण अम्धकािीको िििे कार्य 
गनु्यपनने ्छ । बाि कलराण अम्धकािीको िेवा िमुव्धाका ि्ा काि कि्यवर ि अम्धकाि रि कार्यमवम्धिे 
िोके अनिुाि हुने्छ । 

१४. बथाि कलयथाण अम्कथारीको कथाि कि्षवय र अम्कथारः 
(क) मनण्यर कारानवरन गनने गिाउनेः स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमिको मनण्यर एवं मन्नेशनहरूको 

वरवस्ापन ि्ा कारा्यनवरन गनने गिाउने । 
(ि) वामि्यक रोजना िजु्यिा ि कार्यनवरन गननेः  स्ानीर ििकािबाट सवीकृि नीमि ि रोजना अनरुूप 

स्ानीर िमिमिको वामि्यक रोजना ि कार्यक्रि, बजेट िजु्यिा, कारा्यनवरन ि्ा प्रमिवे्न िराि 
गिी िमिमिको बैठकिा पेश गनने ।

(ग) ििनवर ि िहकार्य गननेः पामिका ि्ा वडािा कार्यिि ििकािी ि्ा गैि–ििकािी िस्ा, नीमज 
क्षेत्रिँग आवशरक ििनवर ि िहकार्य गरि बािबामिकाको क्षेत्रिा िगानी बढाउन िहरोग 
गनने । 

(घ) जोमिििा िहकेा बािवामिकाहरूको ि्थरांक िंकिन, वरवस्ापन ि्ा िहरोगको िामग 
स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमि ि्ा वडा बाि अम्धकाि िमिमििाई आवशरक िहरोग गनने ।  

(ङ) िििेनाििूक कार्यक्रि िञिािन गननेः पामिका ि्ा वडाहरूिा बािबामिकािाम् हुने महिंा, 
्वु्रवहाि, हिेा ि शोिण अनतर गन्य ि्ा उनीहरूका िामग ििु् ार, मवद्यािर ि परिवाििा 
ििुमक्षि ि िंिमक्षि वािाविण मिज्यना गन्य िहरोग पगुने मकमििका ििनेिाििूक कार्यक्रि 
िञिािन गनने गिाउने । 

(ि) गाउँपामिका ि्ा वडाहरूिा कार्यिि ििकािी, गैि–ििकािी ि नीमज क्षेत्रवाट बािबामिका ि्ा 
उनीहरूका परिवाि िमक्षि िेवाहरूको नकिांकन गिी आवशरक कार्यििुी िराि गनने । उलिेमिि 
उपिव्ध िेवाहरू जोमिििा िहकेा बािबामिकाको ििसरा ििा्धानिा केमनदि गन्य मिफारिि 
िंरनत्र स्ापना गिी िमक्रर बनाउने ।  

(्छ) बािअम्धकािको िंिक्षण ि प्रब्यद्धनका िामग आवशरक नीमि ि्ा कार्यक्रि मनिा्यण ि्ा 
कारा्यनवरनको िामग वडा ि्ा पामिका सिििा पैिवी गनने । 
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(ज) पामिका सिििा स्ापना भएको बाि कोिको िञिािन ि्ा वरवस्ापनका िामग आवशरक 
कार्य गनने गिाउने ।

(झ) (झ) बािबामिकाहरूका िामग पामिका ि्ा वडासिििा ि्पनन मक्रराकिाप ि िहरोगिे 
बािबामिकाको अवस्ािा आएको परिवि्यन, पिेको प्रभाव आम् अनगुिन ि िमिक्षा गनने । 
कार्यक्रिको अनगुिन ि िमिक्षा आवम्धक रूपिा, त्रैिामिक, अ्ध्यबामि्यक ि बामि्यक रूपिा गनने ि 
िो को प्रमिवे्न स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमििा पेश गनने ।  

(ञ) बािबामिका ि्बन्धी मस्मि–पत्र ि्ा बजेट मवशे्िण प्रकाशन गननेः बदु्धभमूि नगिपामिकािा 
िहकेा बािबामिकाहरूको ि्थरांक अधरावम्धक गरि आवशरकिा अनिुाि बािबामिकाको 
मस्मि पत्र ि्ा बदु्धभमूि नगिपामिकािे बािबामिकाको क्षेत्रिा मवमनरोमजि बजेट ि 
कारा्यनवरनको अवस्ािाई आ्धाि बनाएि बजेट मवशे्िण  स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमिको 
सवीकृमििे प्रकाशन गनने । प्रकामशि प्रमिवे्न प्र्शे बाि अम्धकाि िमिमि ि िामट्ट्रर बाि 
अम्धकाि परिि्िा पेश गनने ।

(ट) आनिरिक ्धि्य पतु्र मिने म्ने वरमक्िाई स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमििा िमुिकृि गनने ि 
मििि िराि गनने ।

(ठ) आनिरिक ्धि्यपतु्र ्धि्यपतु्री, िंिक्षक मनरकु् ि्ा िोकने कार्यिा ि्बमन्धि मनकारिाई िहरोग 
ि्ा िहमजकिण गनने । 

(ड) स्ानीर िह मभत्र िञिािनिा िहकेा बाि गहृ, बाि ि्ुधाि गहृ, पनुस््ापना केनद, अस्ारी 
िंिक्षण केनद, मनगिानी कक्ष जसिा आवािीर िंिक्षण गहृहरूको अनगुिन ि्ा मनरिक्षण गनने, 
मन्नेशन म्ने ि्ा पषृ्ठपोिण गनने वा बन् गन्य आवशरक भएिा ि्बमन्धि मनकारिा मिफारिि 
गनने । 

(ढ) बाि किब ि बाि किब िञजािको गठन, परििािन ि्ा आबद्धिा गननेः बाि किबहरूको 
गठन, क्षििा मवकाि ि परििािन ि्ा आवद्धिा गनने गिाउने । 

(ण) पामिका सिरिर बाि अम्धकाि िमिमििे म्एको ्प काि ि्ा मन्नेशनको पािना गनने ।   
(ि) बािबामिका बेवारििे अवस्ािा फेिा पिेिा वा तरसिो बािबामिकािाई बझुाउन लराएिा 

बािकको र्ाि्भव िीन पसुिे पतिा िगाउने ि आवशरक िंिक्षणको िामग बािबामिका 
ि्बन्धी ऐन २०७५ को िािहििा िमह िंिक्षण गनने । 

१५. बैठक खच्ष, आम ््षक प्रमििेदन र िेखथापरीषिण 
(क) बैठक वरवस्ापन िि्य बदु्धभमूि नगिपामिकािे वरवस्ापन गिे बिोमजिको हुने्छ । बैठक 

िञिािन गन्यको िामग पामिका ि्ा वडािा कार्यिि गैह्रििकािी िस्ाहरूको िाझे् ािीिा 
िििे वरवस्ापन गन्य िमकने्छ ।
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(ि) बािबामिका ि्बन्धी गिेका मक्रराकिापहरूको ि्पनन प्रमिवे्न िराि गिी 
ििोकािवािाहरूिँग बामि्यक रूपिा िाव्यजमनकिण गनने ि िो प्रमिवे्न नगिपामिकािा पेश 
गरिने्छ । िा्ै नगिपामिकािे म्एको मन्नेशनको पािना गरिने्छ । 

(ग) कोिको िेिापिीक्षण मनरिानिुाि हुने ्छ ।

१६. ििनिय र िहयोग
(क) बाि अम्धकािको िंिक्षण, ि्बद््धन ि प्रवद््धनको क्षेत्रिा काि गनने स्ानीर, िामट्ट्रर ि 

अनििा्यमट्ट्ररसििका मवकािका िाझे् ाि िंस्ािँग िाझे् ािी ि ििनवरिा कार्यक्रि िञिािन 
गन्य िमकने्छ ।

(ि) आवशरकिािा आ्धारिि कार्यक्रि मनिा्यण, कारा्यनवरन गन्य गिाउन अनर मनकारिँग ििनवर ि 
िहकार्य गरिने्छ । 

(ग) कार्यक्रिबाट उपिब्ध हुने ििूनािाई िवै ििोकािवािाकोे िहरोग मिएि वरापकिा प्र्ान 
गरिने्छ ।

१७. कथाय्षमिम्को वयथाखयथा ि्था िशंो्न ि्था बचथाउ
रि कार्यमवम्धको वराखरा ि्ा िंशो्धन नगि कार्यपामिकाको बैठकिे आवशरकिा अनिुाि 

गन्य िकने्छ । कार्यमवम्धिा उलिेि भएका मविरहरू नेपाि ििकािको प्रिमिि काननूिँग बामझएको 
िणडिा बामझएको ह्ि्ि अिानर हुने्छ ।  

१८. स्ानीर बाि अम्धकाि िमिमि ि वडा वाि अम्धकाि िमिमि िािेज हुन िकने अवस्ा
नेपाि ििकाि, प्र्शे ििकाि ि पामिकािे प्ररा्यप्त कािण िमहि आवशरकिा निहकेो ्मेिएिा 

बदु्धभमूि नगिपामिकािे िािेज गन्य िमकने्छ ।िािेज गनु्य अमघ सपष्ीकिणको िौका म्इने ्छ । 

 आज्ञािे
 अमनि पौडेि
 प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि
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अिाधर िोगीहरूिाई वामि्यक पोिण ि्ा रािाराि िहारिा वरवस्ापन 
कार्यमवम्ध - २०७८

कार्यपामिकाद्ािा सवीकृि मिमिः २०७८।७।२८ गिे
स्ानीर ििकाि िञ ्िािन ऐन द्ािा प्रद्ि अम्धकािको मििमभत्र िही अिक् अिहार नगिवािीको 

मपडािा िलहि िगाउने हिेिेु िोही ऐनको ्फा ११ को उप्फा २ को (फ) को (२) िा उलिेि भएको 
“आ्धािभिू सवास्थर प्रजनन सवास्थर ि पोिण िेवाको िञ ्िािन ि प्रवद्ध्यन गनने ि्ा िोही ्फाको 
उप्फा ४ को (ि) को (२) िा िमक्षि ििहू ि्बन्धी स्ानीर रोजना, कार्यक्रि, स्ोि परििािन 
ि वरवस्ापन गनने उलिेि भएकोिे िोही ऐनको ्फा १२ (७) िे म्एको अम्धकाि ि प्ररोग गिी 
्फा १०२ को उप्फा (२) बिोमजि रो कार्यमवम्ध मनिा्यण गिी िाजपत्रिा प्रकाशन भएपम्छ िाग ुहुने 
वरवस्ा मििाइएको ्छ ।

परिच्ेछ् -१
प्रथारममभक

१. िमंषिप्त नथाि र प्रथारमभः
क)  रि कार्य मवम्धको नाि “अिथाधय रोगीहरूिथाई िथामर्षक पोरण ि्था यथािथायथाि खच्ष 

वयिस्थापन कथाय्षमिम् २०७८” िहकेो ्छ ।
ि)  रो कार्यमवम्ध िाजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमि ्िेी िाग ुहुने्छ ।

२. पररभथारथाः 
मविर वा प्रिंगिे अकको अ ््य निागेिा रि कार्य मवम्धिाः

(क) “प्रििु ” भननािे बदु्धभमूि नगिपामिकाको प्रििुिाई जनाउने ्छ  ।
(ि) “ उप प्रििु ” भननािे बदु्धभमूि नगिपामिकाको उप प्रििुिाई जनाउने ्छ  
(ग) “प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि” भननािे बदु्धभमूि नगिपामिकाको प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृििाई 

जनाउने ्छ  । 
(घ) “नगिपामिका” भननािे बदु्धभमूि नगिपामिकािाई जनाउने ्छ  ।
(ङ) “कारा्यिर” भननािे बदु्धभमूि नगिपामिकाको नगि कार्यपामिकािाई जनाउने ्छ ।
(ि) “िमिमि” भननािे नगि प्रििु, प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि ि सवास्थर शािा प्रििु िहकेो ३ 

ि्सरीर अिाधर िोग िमिमििाई बझुन ुपनने्छ ।
(्छ) “अिाधर िोग” भननािे नेपाि ििकाििे उपिािका िामग िोकेका अिाधर िोगिाइ्य िात्र 

िामनने्छ ।
३. अिथाधय रोग िहथायिथा, ििनिय र पोरण ि्था यथािथायथाि खच्ष वयिस्थापन िमिमि, कथाय्ष प्रमक्रयथाः

क) िंमघर ििकाििे अिाधर िोग ठानी एक िाि ि्िको उपिािका िामग वडा कारा्यिरको 
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मिफारिििा पामिका को ३ ि्सरीर िमिमिको मिफारिििा एक िाि ि्िको उपिाि 
िि्य बेहोनने प्राव्धान िहकेाको हकिा िोही प्रकािका अिाधर िोगको हकिा वडािे बो्धा ््य 
कार्यपामिकािाई पमन म्ई िमुव्धा मिन इच्ुछक अिाधर िोगीकै नाििा िके काट्ने गिी िा्ै 
मनजको एकाघिको परिवाििे मिफारिि िैजाँ्ा वा ि्बमन्धि वरमक्िे मिफारिि िैजाँ्ा 
नगिपामिकािाई म्एको बो्धा ््य मनजको मनवे्न वा एकाघिको परिवाि म्एको मनवे्नको 
आ्धाििा मनजको उपिाििा िििीकिण गन्य एक आम ््यक वि्यिा एक िोमट पोिण जनर वा 
रािाराि प्ररोजनका िामग एकिसुट १० हजाि नगिपामिकाको िफ्य बाट प्र्ान गनने ।

ि)  िमिमििे अिाधर िोगको मिफारिि ग्ा्य नै िोगी वा मनजको हसिाक्षि िमहिको मनवे्न मिइ्य 
बो्धा ््य पत्र ि्ा मनज वा मनजको एकाघिको परिवािको मनवे्किाई मिफारििको मटपपणीिा 
पमन उलिेि गिी आम ््यक प्रशािन शािािा बो्धा ््य पत्र म्ए पम्छ उक् िकि ि्बमन्धि वरमक् 
वा मनजको एकाघिको ि्सरिे एकाघिको ्मेिने ठोि आ्धाि वा प्रिाण अमनवार्य रूपिा पेश 
गनु्य पनने ्छ । मबिािीको नाििा जािी भएको िके िैजान िकने । 

ग) अिाधर िोग िहारिा ििनवर पोिण ि्ा रािाराि िि्य वरवस्ापन िमिमिको िंििना ्हेार 
बिोमजि िहने ्छ ।

िंरोजक    नगि प्रििु
ि्सर      प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि
ि्सर िमिव     प्रििु सवास्थर शािा
आवशरकिा अनिुाि उपप्रििु वा आम ््यक प्रशािन प्रििुिाई आिनत्रण गरिने ्छ ।

अ) अिाधर िोगका मिफारििका िामग मिइने आ्धाि प्रिाण नै पोिण ि्ा रािाराि िमुव्धाका 
िामग हुने ्छन ्।

आ) िमिमििे अिाधर िोगको मिफारिि ग्ा्य िँगै मविािीको मनवे्न ि कागजािको प्रमिमिपी िािी 
भकु्ानीका िामग मिफारिि गनने्छ । कार्यमवम्ध िाजपत्रिा प्रकाशन हुन ुअमघको हकिा िहरोग 
उपिब्ध हुने्ैछन ।

इ) आम ््यक प्रशािन शािािा मटपपणी, मनवे्न, बो्धा ््य पत्र ि आ्धाि प्रिाणका प्रमिमिमप 
भकु्ानीका िामग पठाइने ्छ ।

ई) भकु्ानी म्ँ् ा मबिािी आफै िो नभए मनजको एकाघिको वरमक्िाई मबिािीको िािा वा 
BEAREAR िके जािी गरिने ्छ ।

४. एकथाघरको वयमतििे आ्थार प्रिथाणकथा आ्थारिथा हसिे गरी िैजथान िकने छ ।
- रािाराि ि्ा पोिण िहरोगको िाशी एक आम ््यक वि्यिा एक िोमट एकिसुट १० हजाि हुने ्छ । 
- असपिाििा जाँि पड्टाि ग्ा्य अिाधर िोग नठहरिएिा उक् िकि मफिा्य गनने ्ामरतव मबिािीको 

िहने ्छ ।
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अिथाधय रोग यथािथायथाि ि्था पोरण िहथायिथा प्रथाप्त गन्ष आिशयक कथागजथािहरूः
क)  अिाधर िोगको उपिािको िामग वडा बाट गरिएको मिफारिि २ प्रमि िधर एक प्रमि 

नगिपामिकािाई बो्धा ््य िेमिएको पत्रको प्रमिमिमप ।
ि) अिाधर िोग ्मेिने डाकटिको प्रोमिकृपिन रिपोटहरूको प्रमिमिमप
ग) िमिमिको मनण्यर प्रमि
घ) मबिािीको मनवे्न वा एकाघिको परिवाििे नािा िलुने प्रिाण पत्रको प्रमिमिमप िमहि मबिािीको 

हसिाक्षि भएको मनवे्न ।
ङ) अनर आवशरक कागजािहरू

५.  अनय प्रबन्हरूः
क)  अिाधर िोग िहारिाको मवविण अद्यावम्धक गिी वामि्यक रुपिा ििुी प्रकाशन गरिने ्छ ।
ि)  अिाधर िोग िहारिाको िेिापािन  ि्ा पिीक्षण मनरमिि िेिा पिीक्षण वाट हुने ्छ ।
ग) अिाधर िोग िहारिाको मवविण िाि ्ने, प्रिाणीकिण गनने ्ामरतव सवास्थर शािाको िहने ्छ ।
घ) क्ि क्ामिि ् मवमनरोमजि बजेटिे अिाधर िोग िहारिाका िामग ्ुछट्राइ्यएको िकि अपगु 

भएिा प्रकोप वरवस्ापन कोिबाट भकु्ानी म्इने ्छ ।
ङ) भकु्ानी िकभि अिाधर िोग िहारिा मिफारिि ग्ा्य कै बिि िो ि्भव नभए एक हप्ता मभत्र 

गरि िमकने ्छ । 
ि) अिाधर िोग भए नभएको एमकन गनने ्ामरतव सवास्थर शािा प्रििु वा सवास्थर शािाको 

मज्िवेाि कि्यिािी वाट हुने ्छ ।
्छ)  रािाराि ि्ा पोिण िहारिा प्राप्त गनने वरमक् बदु्धभमूि वािी वा अनरत्र को भए बदु्धभमूि 

मभत्र बिाई ििाइ गरि आएको हुन ुपनने ्छ । िोको आ्धाि ि प्रिाण पेश गनने ्ामरतव मबिािी वा 
एकाघिको परिवािको हुने ्छ ।

६. िशंो्न, पररिथाज्षन, पररशकरणः
क) कार्यमवम्धको आवशरकिा अनिुाि िंशो्धन, परििाज्यन, परिशकिण गनने अमनिि ्ामरतव कार्य 

पामिका को िहने ्छ ।
ि)  अिाधर िोग, रािाराि ि्ा पोिण िहरोग प्राप्त गनने वरमक्को नाि नाििेी िमहिको मवविण 

अनिुो्नका िामग नगि िभािा पेश गरिने ्छ ।  

 आज्ञािे
 अमनि पौडेि
 प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि
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बदु्धभमूि नगिपामिका सवास्थर बीिा िंरोजन िमिमि गठनििंिािन 
कार्यमवम्ध, २०७८

कार्यपामिकाद्ािा सवीकृि मिमिः २०७८।७।२८ गिे

प्रसिथािनथाः
सवास्थर बीिा मनरिाविी, २०७५ को मनरि २६ िा प्रतरेक स्ानीर िहिा सवास्थर बीिा ि्बन्धी 

कार्यक्रि कारा्यनवरन गन्य िहजीकिण गनने िगारिका कार्य गन्यको िामग स्ानीर ििकाििे िोके 
बिोमजिको एक स्ानीर िह सवास्थर बीिा िंरोजन िमिमि िहने्छ भनने वरवस्ािाई कारा्यनवरनिा 
लराउन वाञ्छनीर भएकोिे सवास्थर बीिा ऐन, २०७४ को ्फा ४१ िे म्एको अम्धकाि प्ररोग गिी 
सवास्थर बीिा गठन िंिािन कार्यमवम्ध, २०७८ सवीकृि गिी िाग ुगिेको ्छ । 

परिच्ेछ् १
प्रथारममभक

१. िमंषिप्त नथाि र प्रथारमभः 
(१) रो कार्यमवम्धको नाि “बुद्धभूमि नगरपथामिकथा सिथास्थय बीिथा ियंोजन िमिमि गठनर 

िचंथािन कथाय्षमिम्, २०७८" िहकेो ्छ । 
(२) रो कार्यमवम्ध िाजपत्रिा प्रकाशन भएपम्छ िाग ुहुने्छ ।

२. पररभथारथाः 
 मविर वा प्रिंगिे अकको अ ््य निागेिा रि कार्यमवम्धिाः(

(क) "ऐन" भननािे सवास्थर बीिा बोड्य ऐन, २०७४ ि्झन ुप्छ्य ।
(ि) "कार्यक्रि" भननािे मनरि २ को िणड (ि) बिोमजिको कार्यक्रि ि्झनपु्छ्य।
(ग) "मनरिाविी" भननािे सवास्थर बीिा बोड्य मनरिाविी, २०७५ ि्झन ुप्छ्य ।
(घ) "पामिका" भननािे नगिपामिका जनाउने्छ ।
(ड) "बोड्य" भननािे सवास्थर बीिा बोड्य ि्झन ुप्छ्य ।
(ि) िंरोजन िमिमि भननािे पामिकािे गठन गिेको सवास्थर बीिा िंरोजन िमिमि ि्झन ुप्छ्य ।

परिच्ेछ् २
िमिमिको गठन

३. ियंोजन िमिमि गठनः (१) मनरि २६ बिोमजि पामिकािा सवास्थर बीिा कार्यक्रििाई 
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िंरोजन गन्य ्हेार बिोमजिको पामिका सििीर स्ानीर िह सवास्थर बीिा िंरोजन िमिमि िहने ्छ ।
(क) नगि प्रििु       िंरोजक
(ि) प्रििुिे िनोनीि गिेको बढी जनिंखरा भएका कुनै एक वडाका अधरक्ष  ि्सर
(ग) प्रििुिे िनोनीि गिेको प्रमिमनम्ध, िेवा प्र्ारक िंस्ा   ि्सर
(घ) प्रििुिे िनोनरन गिेको सवास्थर क्षेत्रको अनभुव   ि्सर
(ङ) हामिि गिेका एक ि िमहिा सवरंिेमवका िमहि ्ईु जना  ि्सर
(ि) शािा प्रििु, सवास्थर मविर हनेने     ि्सर
(्छ) ्िा्य अम्धकािी सवास्थर बीिा बोड्य (ि्बमन्धि पामिका)  ि्सर
(ज) प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि वा मनजिे िोकेको अम्धकृि                     ि्सर िमिव

(२) िंरोजन िमिमिको बैठक आवशरकिा अनिुाि वि्यिा क्िीिा २ पटक बसने्छ ।
(३) ि्सर िमिविे बैठकको कार्यििूी िंरोजकको सवीकृमििा िर गनु्य पनने्छ ।
(४) िंरोजकिे िोकेको ििर ि स्ानिा बैठक बसने्छ ।
(५) बैठकिा कुनै िाि मविर मवज्ञ वा प्ाम्धकािीिाई आिनत्रण गन्य िमकने्छ ।
(६) ि्सरहरुिाई बैठक बसने जानकािी ि बैठकिा पेश हुने कार्यििूी िािानरिरा िीन म्न अमघ 

म्न ुपनने्छ िि कुनै िाि मविरिा िौबीि घणटा अमघ जानकािी म्ई बैठक बसन बा्धा पनने ्ैछन ।
(७) बैठकको मनण्यर बहुििबाट हुने्छ ि ि्सर िमिविे बैठकको मनण्यर प्रिामणि गनने्छन ्।
(८) बैठक बिेको म्निा प्ाम्धकािीिे प्रिमिि मनरि बिोमजिको बैठक भतिा पाउने्छन ्।
(९) िमिवािरको काि ि्बमन्धि पामिकाको कारा्यिरिे गनने्छ ।

४. कथाि, कि्षवय र अम्कथारः िंरोजन िमिमिको काि कि्यवर ि अम्धकाि ्हेार बिोमजि हुने्छः
(क) पामिकाको क्षेत्रमभत्र कार्यक्रि मवसिाि गन्य प्रव्ध्यनातिक कार्यिा िहरोग गनने,
(ि) पामिका अनिग्यिका ििकािी, िाव्यजमनक िंस्ाहरुको कि्यिािी ि परिवाििाई सवास्थर मबिाको 

्ारिािा लराउन मनरिाविीिे िोके बिोमजि मप्रमिरिको वरवस्ा गिी कार्यक्रििा आबद्ध 
गनने,

(ग) अमि गरिब परिवाििाई कार्यक्रििा आबद्ध गन्य पामिका ि बोड्यबीि ििझ्ािी गनने,
(घ) निनने िोगको िामग कार्यक्रििे म्ई आएको िमुव्धा उपिब्ध गिाउन वा वमृद्ध गन्य बोड्यिँग 

िाझे् ािी गनने,
(ङ) कार्यक्रिगि रुपिा बोड्यिाई ििि्य अनु् ान उपिब्ध गिाउन िकने,
(ि) पामिका अनिग्यि िहकेा सवास्थर िेवा प्र्ारक िंस्ाहरुको िेवाको गणुसिि वमृद्ध गनने गिाउने,
(्छ) मबिाबाट प्र्ान गरिने औिम्धहरू पामिका अनिग्यिका सवास्थर िंस्ाहरूद्ािा िंिामिि 
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फािनेिीिा उपिब्ध हुने वरवस्ािा िहरोग गनने गिाउने,
(ज) सवास्थर िंस्ाहरुिा मिमकतिकको उपिब्धिा हुने वरवस्ा गनने, गिाउने,
(झ) सवास्थर िंस्ाहरुिा उपकिण, प्ररोगशािाको िेवािा मनिनिििा, सििोननिी ि पवूा्य्धाि 

अमभवमृद्धिा िहरोग गनने,
(ज) कार्यक्रि प्रव्ध्यनका िन्भ्यिा सवास्थर ि्ा जनिंखरा िनत्रािर, प्र्शे ि बोड्यिँग ििनवर गनने ।
(ट) िंरोजन िमिमििे आवशरक ्िेकेा मबिा कार्यक्रििँग ि्बमन्धि अनर मविरहरु ।

५. बजेट : सवास्थर बीिा िंरोजन िमिमिको िमिवािर िञिािनको िामग आवशरक िि्यको 
वरवस्ा पामिकािे गन्य िकने्छ ।

परिच्ेछ् ३
मिमि्

६. कार्यमवम्धिा िंशो्धनि ्कार्यपामिकािे रि कार्यमवम्धिा आवशरक िंशो्धन गन्य िकने्छ ।
७. बा्धा अड्काउ फुकाउने अम्धकािि ्रो कार्यमवम्ध कारा्यनवरन गन्य कुनै बा्धा अडिन पन्य आएिा 

पामिकािे मनण्यर गिी बा्धा अड्काउ फुकाउन िकने्छ ।
८. प्रिमिि काननू बिोमजि हुनेः रि कार्यमवम्धिा िेमिएको मविरिा रिै कार्यमवम्ध बिोमजि 

हुने्छ ।
रि कार्यमवम्धिा िेमिएको कुनै मविर प्रिमिि काननुिँग बामझएिा बामझएको ह् ि्ि अिानर 

हुने्छ ।
 

 आज्ञािे
 अमनि पौडेि
 प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि
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बुद्धभुमि नगर षेित्रमभत्र िचंथािनिथा रहेकथा िनोरञजन ि्था ितकथार िेिथा 
षेित्रिथा कथाि गनदे श्रमिकहरुको हकमहि र ियथा्षमदि श्रि िमबन्ी नयूनिि 

िथापदण्ड ि्था अनुगिन मनरीषिण मनददेमशकथा २०७८

कार्यपामिकाबाट पारिि मिमिः २०७८।०७।२८ गिे
प्रसिथािनथाः

िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा (डानि िेसटुिेनट, ्ोहोिी िाँझ, ििाजपाि्यि, डानि वाि, करामवन 
िेसटुिेनट, िाजा घि ि िाना होटि आम्) वरविार म्नानमु्न फैमि् ै गईिहकेो ्छ ि रहाँ िरौं 
श्रमिकहरुिे िोजगािीको ्िो बनाईिहकेा ्छन । िमजिै िंग काि पाउने रि क्षेत्रिा रवुा ि मकशोि 
मकशोिी काि्ािहरुको िंखरा बमढ िहकेो्छ । रििी िािौ श्रमिकहरुको िोजी िोटीको ्िो रो क्षेत्रिे 
आनिरिक ि्ा बाह्य पर्यटनहरु मभत्राई पर्यटकरीर मवकाििा टेवा परुाउने, ्शेको किा ि िंसकृमिको 
जगेना्य गनने िा्ै िामट्ट्रर किाकािहरुको उतपा्न, ्शेको मवकाि ि अ ््यिनत्रिा टेवा प¥ुराउ् ैआएको 
्छ । रमि ्धिैे िहतव बोकेको ि ्शेिा वरापक िात्रािा श्रि ओगटेको रो क्षेत्र वरवमस्ि रुपिा िंिािन 
भएको पाइ्ैनँ जहाँ रि क्षेत्रिँग ि्वमन्धि नीमि मनरिहरु पमन प्रभावकािी रुपिा िाग ूभएको ्ैछन ि 
श्रमिकहरुको परा्यप्त िंिक्षणको अभाव िहकेो पाईन्छ ।

रही परिवेशिा िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रका वरविारहरुिाई काननुको ्ारिामभत्र लराई 
वरवमस्ि ि िरा्यम्ि बनाउन ि्ा तरसिा वरविारहरुिा िंिगन श्रिमजवी िमहिा/परुुि ि्ा अनर 
श्रमिकहरुको वराविामरक ििुक्षाको प्रतराभमूि ग्दै जीवनरापनिाई ििि, िहज ि प्रमिमष्ठि बनाउन 
ि्ा प्रिमिि अनििा्यमट्ट्रर ि िामट्ट्रर काननूहरुद्ािा िमहिा ि्ा अनर काि्ािहरुिाई प्र्ति अम्धकाि 
वरवहारिक रुपिा िाग ूगन्य वाञ्छनीर भएको ि्ा रसिा कार्यस्ििा हुने श्रिजीमव िमहिाहरुप्रमि 
रौन उतपीडन मनरनत्रण गन्य िवकोचि अ्ाििबाट मिमि २०६५।०८।१३ िा जािी गरिएको श्रिजीमव 
िमहिाहरुप्रमि डानि िेषु्िेणट, डानि बाि जसिा कार्यस्ििा हुने रौन उतपीडन मनरनत्रण गनने ि्बमन्ध 
मन्नेमशका २०६५ िा्ै मन्नेशनातिक आ्शेको भावना अनकुुि हुने गिी कार्यस्ििा रौनजनर 
्वु्रवहाि मनरनत्रण ऐन, २०७१ को ्फा २१.(१) िमहि श्रि ऐन २०७४ िे म्एको अम्धकाि प्ररोग 
गिी रो मन्नेमशका िराि गरिएको ्छ ।  बदु्धभमुि नगिपामिकािे िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रिाई 
िरा्यम्ि, ि्िामनि, वरवमस्ि, वरविामरक ि मनरिबद्ध रुपिा िञिािन गन्य स्ानीर ििकाि 
िञिािन ऐन, २०७४ को ्फा १०२ बिोमजि मिमि २०७८।०७।२८ को कार्यपामिकाको मनण्यरबाट 
‘बदु्धभमुि नगि क्षेत्रमभत्र िंिािनिा िहकेा िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रिा काि गनने श्रमिकहरुको 
हकमहि ि िरा्यम्ि श्रि ि्बन्धी नरनूिि िाप्णड ि्ा अनगुिन मनिीक्षण मन्नेमशका २०७८’ जािी 
गरिएको ्छ । रो मन्नेमशका बदु्धभमुि िाजपत्रिा प्रकाशन भएपम्छ िाग ुहुने्छ । 
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पररचछेद १ ः 
प्रथारममभक

१. िमंषिप्त नथाि र प्रथारमभ 
(क) रि मन्नेमशकाको नाि ‘बुद्धभुमि नगर षेित्रमभत्र िचंथािनिथा रहेकथा िनोरञजन ि्था ितकथार 

िेिथा षेित्रिथा कथाि गनदे श्रमिकहरुको हकमहि र ियथा्षमदि श्रि िमबन्ी नयूनिि िथापदण्ड ि्था 
अनुगिन मनरीषिण मनददेमशकथा २०७८’ िहकेो ्छ ।

(ि) रो मन्नेमशका कार्यपामिकाबाट पारिि भई बदु्धभमुि िाजपत्रिा प्रकाशन भएपम्छ िाग ूहुने्छ ।
२. पररभथारथा र वयथाखयथा:
मविर वा प्रिङ्गिे अकको अ ््य निागेिा रि मन्नेमशकािा

(क) ‘िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्र’ भननािे डानि िेसटुिेनट, ्ोहोिी िाँझ, ििाज पाि्यि, डानि 
वाि, करामवन िेसटुिेनट, िाजा घि ि िाना होटि वरविारहरु आम् िाई ि्झन ुप््य्छ ।

(ि) ‘श्रमिक’ भननािे पारिश्रमिक मिई वा नमिई िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रिा काि गनने 
काि्ाििाई ि्झन ुप््य्छ । 

(ग) ‘कार्यस्ि’ भननािे िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्र जहाँ श्रिजीमव काि्ािहरुिे काि गननेे 
डानि िेसटुिेनट, ्ोहोिी िाँझ, ििाज पाि्यि, डानि वाि, करामवन िेसटुिेनट ि िाना िाजा घि जसिा 
वरविारहरु आम्िाई जनाउँ्छ ।

(घ) रो मन्नेमशकाको हकिा ‘रौन शोिण’ भननािे कार्यस्ििा काि गनने श्रमिक िमहिा÷परुुिहरुिाई 
रौन उतिजेनािा लराउने वा आफू सवरं रौन उतिजेनािा आउने महिाविे मजसकराउने, बोलने वा 
कुनै प्रकािको रौन इिािा प्र्श्यन गनने गिाउने िगारिका ि्पणू्य कार्यिाई जनाउँ्छ । 

(ङ) ‘वरविार िंिािक’ भननािे डानि िेसटुिेनट, ्ोहोिी िाँझ, ििाज पाि्यि, डानि वाि, करामवन 
िेसटुिेनट ि िाना िाजा घि जसिा वरविारहरु आम्को िंस्ापक, वरवस्ापक वा िंिािक 
ि्झन ुप््य्छ।

(ि) ‘िेवाग्ाही’ भननािे डानि िेसटुिेनट, ्ोहोिी िाँझ, ििाज पाि्यि, डानि वाि, करामवन िेसटुिेनट ि 
िाना िाजाघि जसिा वरविारहरु आम्िे प्र्ान गनने िेवा मिन आउने वरमक्िाई ि्झन ुप््य्छ ।

(्छ) ‘िमिमि’ भननािे परिच्ेछ् ३ (क) बिोमजि गमठि िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रिा काि गनने 
श्रमिकहरुको हकमहि ि िरा्यम्ि श्रि ि्बन्धी अनगुिन ि्ा मनिीक्षण गनने िमिमििाई ि्झन ु
प््य्छ ।

(ज) ‘प्रििु’ भननािे नगि प्रििुिाई ि्झन ुप््य्छ ।
(झ) ‘उप प्रििु’ भननािे नगि उप प्रििुिाई ि्झन ुप््य्छ ।
(ञ) ‘पामिका’ भननािे बदु्धभमुि नगिपामिकािाई जनाउने्छ । 
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३. मनददेमशकथाको उदे्शय 
रि नरनूिि िाप्णड ि्ा अनगुिन मनिीक्षण मन्नेमशकाको उद्शेर ्हेार विोमजि हुने्छ ः
(क) श्रि ऐन २०७४ अनिग्यि िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रिँग ि्बमन्धि काननुी प्राव्धानहरु 

िाग ूगन्य/गिाउन ि रि क्षेत्रका वरविारिाई मनरिबद्ध रुपिा िञिािन गिी िरा्यम्ि, ि्िामनि ि 
वरविामरक बनाउने ।

(ि) कार्यस्ििा कार्यिि श्रमिकहरु प्रमि हुने भे् भाव, महिँा ि कुनै पमन प्रकािको रौन उमतपडन, 
शोिण मनरनत्रण गनने ।

(ग) वरविारी ि श्रमिकबीि ििु्धिु ि्बन्ध ि्ा वरविामरक िरा्य्ा कारि गिी मनरिनको 
वरवस्ा गनने ।

परिच्ेछ् २ ः 
नयूनिि िथापदण्डको वयिस्था

िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रिाई िरा्यम्ि, ि्िामनि, वरवमस्ि ि वरविामरक बनाउन मन्न 
िाप्णडको अवि्बन गरिने्छ ।

१. नगिपामिकाको मज्िवेािीः
(क) पामिकािे श्रि ऐनको प्रभावकािी कार्यनवरन ग्ा्य नीमि मनरि प्रभावकािी रुपिा िाग ूगनने्छ । 

अनैमिक ि्ा अिरा्यम्ि वरवहाि गननेिाई कावा्यहीको ्ारिािा लराउने ि जोमिििा पिेका वा 
उद्धाि गरिएका श्रमिकहरुिाई वैकमलपक क्षििा मवकािको वरवस्ा गरिने ्छ ।

(ि) रि पामिका क्षेत्रमभत्रका श्रमिकहरुको िामग िरा्यम्ि पेशाको वरवस्ा हुनपुनने ि वरविारहरु 
िोलने ि बन् गनु्य पनने ििर िोमकने्छ । 

(ग) िनोिञजन क्षेत्रिाई ्शेको आम ््यक िरेु्णडको रुपिा स्ामपि गन्य रो क्षेत्रको बहृ् अधररन ि्ा 
श्रमिकहरुको आकडा िराि गन्य पामिकासिििा अनगुिन मनिीक्षण िमिमििे ि्थरांक िंकिन 
गिी पामिकािा अमभिेि िाखने्छ । उक् कार्यको िामग वडासििीर िानव बेिमबिन ि्ा 
ओिािपिाि मनरनत्रण िमिमि ि टोि मवकाि िंस्ाहरुको िहरोग मिन िकने्छ ।  

(घ) िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रिा कार्यिि िबै श्रमिकहरुको श्रिको उचि िलुराङ्कन गिी 
श्रमिकहरुको कार्य ि्पा्नको िलुराङकनका आ्धाििा िेवा िमुव्धािा मनिनिि बढोतििीका 
िामग ििनवर ि िहजीकिण गरिने्छ ।

(ङ) रि क्षेत्रको पेशा प्रमि िकिातिक िोिको मवकाििा जोड म्न पामिकािे ि्बमन्धि िंघ 
िस्ाहरुिंग ििनवर गिी िनोिञजन वरविार िंिािकहरु ि श्रमिक िंगै िाििे मनिनिि 
अनमुशक्षण वा िामििको वरवस्ा गनने्छ ि आिििु् ार िाझ िििेनाििूक कार्यक्रिहरुबाट 
िििे गिाउने्छ ।

(ि) रि क्षेत्रिा पामिकािे िािामजक ििमेिकिणका कार्यक्रिहरु (िैमँगक महिँा, ्वु्रहाि नरमूनकिण, 
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पामिकाको कार्यरोजनािा वरविारी, काि्ाि ि ििु् ार िमहिको ििेनाििूक) गनने्छ । िा्ै 
िािामजक ििुक्षाको प्रतराभमूि म्िाउने्छ ।

(्छ)  पामिकािा िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रिाई वरवमस्ि ि िरा्यम्ि िलुराउने हिेिेु मनरमिि 
रुपिा अनगुिन ि्ा िलुराङ्कन कार्यका िामग पामिकासिििा एक अनगुिन ि्ा िलुराङ्कन 
िमिमि िरन भ ैिोमकएको िाप्णड अनिुाि रो क्षेत्र िञिािन भए नभएको अनगुिन गनने्छ । 
अनगुिन ि्ा मनिीक्षण कार्यको अनगुिन िलुराङ्कन िंरनत्रको वरवस्ा नरनूिि िाप्णडिा 
िोमकए अनिुाि हुने्छ ।

२. वयििथायीको मजमिेिथारीः
(क) िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रका िबै वरविारहरु िंघीर/प्रा्मेशक ििकािका ि्बमन्धि 

मनकारिा ्िा्य गिी पामिकािा िमूिकृि भई मनरमिि रुपिा नमवकिण गनु्य पनने्छ ।
(ि) िेवा प्र्ारक वराविारीहरुिे अिरा्यम्ि कार्य गन्य नहुने, ििुक्षाको वरवस्ा गनु्य पनने (िरा्य्ा 

पािक/ििुक्षागाड्यको वरवस्ा) ि १८ वि्य भन्ा कि उििेका बािबामिकािाई प्ररोग गन्य 
नपाइने । 

(ग) वरविार िंिािकहरुिे श्रमिकहरुिाई अनमुशक्षण÷िििेनाििुक अमभििुीकिण कार्यक्रि 
(श्रि ऐन ि ्वू्रवहाि मवरुद्धको काननुी वरवस्ाको बािेिा जानकािी म्ने आम्) िंिािन गनने । 
कािको प्रकृमिको आ्धाििा क्षििा मवकाि ि्ा पेशागि िामिि ि आवशरकिा अनिुाि अनर 
िामििहरु (जीवन उपरोगी िीप ि्ा आतििक्षा िामिि आम्) मनरमिि रुपिा वरवस्ा गनु्य 
पनने्छ ।

(घ) श्रमिकहरुको गनुािो िनुवुाई हुन ुपनने्छ ।
(ङ) वरविार िंिािकहरुिे श्रमिक ्छनौटिा उपरकु् प्रमक्ररा अपनाउन ु पनने, रोगरिा अनिुािको 

पारिश्रमिक ि ििान कािको ििान जरािा म्न ुपनने । श्रमिकहरुको नागरिकिा ि्ा वरमक्गि 
मवविण अनिुाि िबै श्रमिकिाई अमनवार्य रुपिा किाि पत्र वा मनरमुिm पत्र म्न ुपनने । श्रमिकिाई 
पोशाक, परििरपत्र, सवास्थर ि जोमिि मविा गनु्य पनने्छ । िंमघर÷प्रा्मेशक ििकाििे िोकेको 
नरनुिि पारिश्रमिक िैमँगक ििानिाका आ्धाििा बैंमकङ्ग प्रणािीबाट उपिब्ध गिाउन ुपनने्छ ।

(ि) वरविार िंिािनका क्रििा श्रमिकहरुको कािको ििरावम्ध िोमकन ु पनने्छ ि कार्यस्ििा 
श्रमिकहरुिाई ्धमु्रपान, िाग ूऔि्ध ि्ा िा्क प्ा ््य िेवन गिाउन पाइने ्ैछन ।

(्छ) श्रि ऐन अनिुाि ििान पारिश्रमिक, मनरिपवू्यक प्रिमुि मव्ा, मविािी मव्ा िमहि अनर मव्ाहरु 
म्न ुपनने्छ ि श्रि ऐन २०७४ िे िोजगाि्ािा ि श्रमिकहरुिाई म्एको अम्धकाि प्ररोग गनु्य पनने्छ ।

(ज) वरविार िंिािकहरुिे परान ि्ा भराट मवि अमनवार्य प्ररोग गनु्य पनने्छ ।
(झ) िमहिा श्रमिकहरुको हकिा बािबचिा भएको िणडिा ििुमक्षि कोठािा बचिािाई सिनपान 
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गिाउने वरवस्ा मििाउनकुा िा्ै कार्यस्ििा काि ग्ा्य िामि मढिा भए श्रमिकहरुिाई 
कार्यस्िबाट बािस्ान ि्ि परुाउने वरवस्ा गनु्य पनने्छ्य । 

(ञ) श्रमिकहरुको नागरिकिा नभएको िणडिा ििकािी मनकार ि्ा ि्बमन्धि िंघ िस्ाहरुिंग 
ििनवर गिी कार्यस्ििा मनिनिि काि गन्य ि गिाउन िहमजकिण गनु्य पनने्छ ।

(ट) आनिरिक ि्ा बाह्य बेिमविनको ि्भावना भएको कािण रि िनोिञजन ि्ा ितकाि 
िेवा क्षेत्रिा आउने िेवाग्ाहीहरुप्रमि िञिािक सवरि ् िजग हुने ि िानव बेिमविन ि्ा 
ओिािपिािको ि्बन्धिा श्रमिकहरुिाई िजग गिाउन ुपनने्छ । 

(ठ) कार्यस्ि ि कार्य ि्पा्न िगारि िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रिाई ्प वरवमस्ि ि 
िरा्यम्ि बनाउने मविरिा वरविार िंिािक ि्ा श्रमिकहरुबीि मनरमिि ्छिफि ि्ा बैठक 
बसन ुपनने । िा्ै िैमँगक महिंा ि ्वु्रहाि नरमूनकिणका िागी पणू्य प्रमिबद्ध िहन ुपनने्छ ।

(ड) िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रिा कार्यिि िबेै श्रमिकहरुको श्रिको उचि िलुराङ्कन गिी 
श्रमिकहरुको कार्य ि्पा्नको िलुराङकनका आ्धाििा िेवा िमुव्धाको र्ािकर मनिनिि 
बढोतििीको वरवस्ा हुन ुपनने्छ ।

३. िेिथाग्थाही मजमिेिथारीः
(क) श्रिजीमव िमहिा÷परुुिप्रमि ि्िानजनक वरवहाि गनने ि उनीहरुको िरा्य्ािा आिँ पगुने कुनै पमन 

काि, वरवहाि गन्य नहुने  ।
(ि) आम ््यक प्रिोभन म्ई वा नम्ई श्रिजीमव िमहिा/परुुिहरुिाई रौन ि्वन्ध स्ामपि गन्य वाधर 

पान्य नहुने ।
(ग) श्रिजीवी िमहिा÷परुुििँग बिी कार्यस्ििा ्धमु्रपान, िम्िा रा कुनै प्रकािका िाग ुप्ा ््यको 

िेवन गन्य गिाउन बाधरिािा पान्य नहुने ।  
(घ) िा्क प्ा््य िेवन गिी हो–हलिा गन्य एवं श्रमिक िमहिा÷परुुि प्रमि अभद वरवहाि गन्य नहुने  ।
(ङ) प् ि शमक्को प्ररोग गिी श्रमिकहरु प्रमि गािी, डि, ्ध्करी ि प्रिोभन ्िेाउन नहुने ।
(ि) कुनै पमन अमसिि मित्र वा मभमडरो ्िेाई रौन उतिजेना लराउने ि रौन प्रसिाव गन्य नहुने ।

४. श्रमिकको मजमिेिथारीः
(क) कार्यस्ििा आफनो नाि ्ि ि विन िमहिको वैरमक्क मवविण प्रसििु गनु्य पनने्छ ।
(ि) िेवाग्ाही वा वरविारीेबाट आफू्िाम् कुनै मकमििको िौमिक, शािीरिक, िानमिक ्वु्रवहाि, 

रौन ि्वन्धी ्ेछडिानी वा रौन महिँा हुन नम्न ि्वै िििे िहने ि रम् भएिा ििुनि प्रहिी 
प्रशािन, िहरोगी िंस्ा वा ि्बमन्धि मनकारिा उजिुी गनने ।

(ग) पारिश्रमिक नम्ई काििा िगाएिा प्रहिी प्रशािन, िहरोगी िंस्ा वा ि्बमन्धि मनकारिा उजिुी 
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गनने ।
(घ) िेवाग्ाही वा वरविारीिँग बिी ्धमु्रपान, िम्िा वा कुनै प्रकािका िाग ुप्ा ््यको िेवन गन्य नहुने ।
(ङ) आफूिे िगाउने पोशाकिा आफै िििे हु् ैउतिजेनातिक पोशाक निगाउने ।
(ि) अनशुामिि ि इिान्ािीिाको िा् आफनो मज्िवेािी पिूा गनने ि श्रमिकको हक अम्धकािको 

मविरिा जानकाि ि िििे हु् ैश्रमिक िंगमठकिणिा िमक्रर हुने ।
(्छ) आफनो क्षििा मवकाििा मजज्ञाि,ु मिहनेिी ि िमक्रर हुने ।

परिच्ेछ् ३ ः 
पथामिकथासिरीय अनुगिन ि्था मनरीषिण िमिमिको वयिस्था

िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रिाई िरा्यम्ि, ि्िामनि, वरवमस्ि ि वरविामरक बनाउन 
मन्नानिुािको अनगुिन ि्ा मनिीक्षण मवम्धको अवि्बन गरिने्छ । 

(क) िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रको पामिकासििीर अनगुिन ि्ा मनिीक्षण िमिमिको
ियंोजकः नगि प्रििु वा मनजिे िोकेको कार्यपामिका ि्सर 
िदसयहरुः
• प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि
• िािामजक मवकाि शािा– प्रििु
• मशक्षा रवुा ि्ा ििेकु् शािा– प्रििु
• िहकािी, उद्योग ि्ा पर्यटन उप शािा प्रििु
• िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवाक्षेत्र िँग ि्बमन्धि पामिकासििीर ्छािा िँगठन/नेटवक्य बाट एक 

जना प्रमिमनम्ध
• िनोिञजन क्षेत्रिा काि गनने ि्बमन्धि मक्ररामशि िािामजक िंस्ा/नागरिक ििाज/गै.ि.ि 

िहाँ िंघ/टोि मवकाि िंस्ा/मवद्यािर प्र. अ.हरुिधरेबाट नगि प्रििुिे िोकेको ्ईु जना प्रमिमनम्ध
• इिाका प्रहिी कारा्यिरको प्रमिमनम्ध एक जना
• उद्योग वामणजर िंघको प्रमिमनम्ध एक जना
• पत्रकाि िहािंघको प्रमिमनम्ध एक जना
• ि्सर िमिव– िोजगाि िेवा केनद, प्रििु
१. आवशरकिा अनिुाि जनप्रमिमनम्ध, िाजनैमिक ्ि, पामिकािा कार्यिि कि्यिािी, मवज्ञ 

आम्िाई आिनत्रण गन्य िमकने्छ ।
२. िमिमििे पणू्यिा नपाएि्ि आवशरकिा अनिुाि/आकमसिक रुपिा िंरोजकको नेितृविा ५ 

जना ि्सरहरुबाट िििे अनगुिन गन्य बा्धा पनने ्ैछन । 
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(ि) अनगुिन ि्ा मनिीक्षण िमिमिको िणनीमि ि्ा कार्यनीमि
 िंघ, प्र्शे ि स्ानीर सिििा नबामझने िािको िणनीमि ि्ा कार्यनीमि मनिा्यण गनने ।
 प्रतरेक ६/६ िमहनािा अनगुिन गिी अनगुिन िलूराकन प्रमिवे्न िराि गनने ।
 िििेनाििूक कार्य गनने ।
 श्रि ऐनको प्रभावकािी कार्यनवरन भए नभएको मनरिन गनने ।
 ििकािी ि्ा गैििको िाझे् ािीिा कार्य ि्पा्न गनने ।
 रसिा क्षेत्रिाई ि्िामनि ि िरा्यम्ि बनाउनको िामग ििर ििरिा िबैको िहभामगिा हुने गिी 

गोष्ठी, अमभिमुिकिणको आरोजना गनने ।
 िैङ्मगक महिँा मनवािण ि िानव बेिमविन ि्ा ओिािपिाि मनरनत्रण िमिमि, वडासििी 

िैङ्मगक महिँा मनवािण ि िानव बेिमविन ि्ा ओिािपिाि मनरनत्रण िमिमिको परििािन 
गन्य मक्ररामशि िहने ।

 पामिकासििीर ि्ा वडासििीर बाि अम्धकाि िमिमििाई बािबामिकाको बेिमविन ि्ा 
ओिािपिाि मनरनत्रण ि जोमिि अवस्ाका बािबामिकाहरुको ििसरा िािा्धानका उपारहरु 
बािे अधररन अनिुन्धान गिी बाि िंिक्षण प्रणािीिाई िदुृढ गनने म्शािा नीमि ि्ा कार्यक्रिहरु 
मनिा्यण गनने बािेिा मवशिेज्ञिा प्राप्त मनकारका रुपिा मवकाि गनने ।

 बेिमविन िगारि मवमभनन रौनजनर महिँा ि्ा शोिणबाट मपडीि/ प्रभामविहरुको स्ानीर ि 
मजलिा िहिा िाहि, उद्ाि, िंिक्षण ि्ा पनुःस्ापनाका िामग नगिपामिकािा कोि िडा गनने ।

 बेिमविन िगारि मवमभनन रौनजनर महिँा ि्ा शोिण बाट पीमडि/प्रभामविहरुका िामग 
िीपििूक िामििको िामग नगिपामिकािा पनुः स्ापना कोिको स्ापना गरिने्छ । 

(ग) अनगुिन ि्ा मनिीक्षण िमिमिको बैठक
 िंरोजकिे िोकेको ििर, स्ान ि मिमििा बैठक बसने्छ ।
 बैठकको प्रसिावना बैठक शरुु हुनभुन्ा अगाडी म्न ुपनने्छ ।
 कम्ििा वि्यको २ पटक वैठक बसने्छ ।
 आवशरकिा अनिुाि मवशिे वैठक बसन िकने्छ । 
 (ज) अपेमक्षि उपिब्धीहरु
 िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रका वरबिार ििकािी मनकारिा ्िा्य भई िञिामिि भएका 

हुने्छन ्।
 वरविार िंिािक, ग्ाहक ि आि ििु् ार श्रमिकप्रमि ि्वे्नमशि हुने्छन ्।
 श्रमिकको पेशा िरा्यम्ि बनने ि पारिश्रमिकको िमुनमसिििा हुने्छ ।
 िेवा वा वरविारिा बािश्रि नभएको िमुनमश्ि गन्य िमकने्छ ।
 श्रि ऐन कारा्यनवरन भएको हुने्छ । 
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 श्रमिकहरु श्रि प्रमि इिान्ाि हुने्छन ि वरविारी  ि श्रमिकहरुको मवि म्गो ि्बन्ध बनने्छ । 
 वरवमस्ि रुपिा पेशा वरविार िंिािन हुने्छ ।
 मनरि मवपरिि कार्य गिेको वा गिाएको िणडिा काननुी ् ारिािा लराई ् णड िजारको पहि गन्य 

िमकने्छ ।
 वरविार िञिािनिा वरविारीहरु मज्िवेाि हुने ्छन ्ि नागरिक ि िाजर मविको ्िूी घटने ्छ । 
 िानव बेिमविन ि्ा ओिािपिाि जसिा अपिा्धहरु नरमूनकिण हुने्छ ।
 रि क्षेत्रिा काि गनने श्रमिकहरुको आतिा ि्िान ि िरा्य्ा उचि हुने्छ ।
 ि्थराक िंकिन गन्य ि पामिका मभत्र कमि वरविार िञिािनिा िहकेो ्ाहा हुने्छ । 
 िीप ि ्क्षिा अनिुािको अविि प्राप्त हुने्छ ।
 काननुीे कुिाको िििेना अमभवमृद्ध भई िाजसविा वमृद्ध हुने्छ ।

परिच्ेछ् ४ ः 
मिमि्

(क) अनगुिन ि्ा मनिीक्षण िमिमिको कार्यक्रि ि्ा बजेट ि्वमन्ध वरवस्ा ।
 स्ानीर िहिे अनगुिन ग्ा्य िागने स्ोिको वरवस्ा वामि्यक कार्यक्रििा पेश गिी पाि गिाउन ु

पनने ।
 पामिकािे ि्वमन्धि िंघिस्ाहरुिंग ििनवर िहकार्य गिी अनगुिन ि कार्यक्रि िंिािन 

गरिने्छ ।
 अनगुिनको प्रमिवे्न िराि गरि ि्वमन्धि मनकारिा पेश गनने्छ ।
(ङ) रो मन्नेमशका िंशो्धन गनु्यपनने भएिा िमिमििे िंशो्धनको प्रसिाव िराि गिी कार्यपामिकािा 

पेश गन्य िकने्छ । 
(ि) रि मन्नेमशकाको उद्शेर कारा्यनवरन गन्य कुनै वा्धा अड्काउ आईपिेिा तरसिो वा्धा अड्काउ 

फुकाउन िमिमििे पामिका ििक्ष मिफारिि गनने्छ । उक् मिफारिि बिोमजि पामिकािे आ्शे 
जािी गन्य िकने्छ । आ्शे पश्ाि िगति ैबसने कार्यपामिकाको वैठकबाट अनिुो्न हुन निकेिा 
उक् आ्शे सविःमनट्कृर हुने्छ ।

(्छ) रो मन्नेमशकािा िेमिएको हकिा रिै अनिुाि हुने ि रििा उलिेि नभएको कुिािा प्रिमिि 
काननु अनिुाि हुने्छ ।

अनिुिुी १ ः अनगुिन ि्ा अनगुिन मनिीक्षण ि्बन्धी िकेमिष्
अनिुिुी २ ः िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रको क्षेत्रको अनगुिन ि्ा िलुराङ्कन कार्यक्रिको 

निनुा फािाि
अनिुिुी ३ ः अनगुिनिा िहभामगहरुको निनुा मवविण फािािः
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अनिुिुी १ ः 
अनुगिन ि्था मनरीषिण िमबन्ी चेकमिष्ट

अनुगिनको पूि्ष ियथारी र अनुगिन गदथा्षको प्रमक्रयथा

 मिमि ि अनगुिन क्षेत्र/स्ान मन्धा्यिाण, प्रश्ाविी िराि गनने (िाप्णडिा उलिेि भए अनिुाि 
जसिै िंिािकको आम्धकारिक नाि ्ि ठेगाना, श्रमिकहरुको परििरपत्र, मनरमुक्पत्र, 
जनि्िा्य, नागरिकिा प्रभाण पत्र, श्रमिकको िंखरा ि्ा मनजको मवविण, वरविार वा 
कार्यस्िको वािाविण, िंिािकको बरविार ्िा्य प्रभाणपत्र, नमवकिण ि िमूिकृि, परान 
नं, भराट ्िा्य, बरविारको प्रकृमि – िेवा िमुव्धाको आ्धाििा, काि गनने ििर ि िोलने वन् 
गनने ििर आम् ।

 अनगुिन ि्ा मनिीक्षण िमिमिका ि्सरहरुिाई जानकािी/पत्रािाि गनने ।
 ि्सरहरुिाई अमभिमुिकिण ि कािको बाँडफाड ।
 आवशरक ििुक्षा प्रबन्ध/ ििुक्षाको प्रतराभमूि ि ििरको पािना ।
 गोपनीरिाको िमुनमसिििा–अनगुिन ग्ा्य प्राप्त गिेको ििुना, जानकािी वा ि्थरांक काननु 

विामजि वाहके गोपर िाखन ुपनने ।
 आिाि िंमहिाको पािना
 उद्धाि पश्ाि पनुःस्ापनाको वरवस्ापन ।
 प्रा्मिक उपिािको िरािी ।
 पिािश्य किा्यको वरवस्ा ।
 िािानर िाद्यननको वरवस्ा ।
 ्ोभािेको वरवस्ा (आवशरक पिेिा) ।
 अनगुिन क्रििा वरविार वा कार्यस्ििा प्रवेश ग्ा्य परििरपत्र ि्ा िोमकएको पोशाकको 

प्ररोग गनने ।
 कििू ि्वमन्ध ििेावनी, िजार, ् णड वा जरिवानाको वरवस्ा – प्रिमिि काननु वा ि्वमन्धि 

काननुिा वरवस्ा भएिा िोही बिोमजि ि नरारको हकिा ्ुछटै् वरवस्ा गिी ििेावनी, िजार 
वा ्णडको वरवस्ा गनु्य पनने ।

 प्रमिवे्न पेश गनने (अनगुिनको मििमशिािा ्िेा पिेका ि्पणू्य मक्रराकिापहरुको) ।
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अनिुिुी २ः िनोरञजन ि्था ितकथार िेिथा षेित्रको षेित्रको अनुगिन ि्था मनरीषिण 
कथाय्षक्रिको निुनथा फथारि

मिमि   ः
स्ान  ः
वरविारीको नाि ि ि्पक्य  न्बि   ः
ििुना प्र्ान गनने वरमक्को मवविण  ः
ज्िा कार्यिि कि्यिारिहरु         ः  िमहिा ः          परुुि ः        १८ वि्य िमुनका ः

क्र.िं मबबिण ्छ ्ैछन कैमफरि
१ वरविार ििकािी मनकारिा ्िा्य गरिएको ्छ वा ्ैछन?
२ वरविार नमबकिण गरिएको ्छ वा ्ैछन?
३ वरविामरिे वरविारिा िंिगन श्रिजीमव िमहिा एवं परुुिको नाि ्ि 

विन िमहिको वैरमक्क मवविणको िगि िराि गिेि िािकेो ्छ वा 
्ैछन?

४ वरविार िञिािन ििर नेपाि ििकाििे िोके बिोमजि िञिािन 
गरिएको ्छ वा ्ैछन ?

५ श्रिजीमवहरुिाई कार्य ििाप्त पश्ाि ् ििुमक्षि रुपिा वािस्ान ि्ि 
परुाउने प्रवन्ध ्छ वा ्ैछन ?

६ नेपाि ििकािद्ािा मन्धा्यरिि नरनूतिि पारिश्रमिक म्ने गिेको ्छ वा ्ैछन ?
७ १८ बि्य िमुनका बािबामिकाको प्ररोग गरिएको ्छ वा ्ैछन ?
८ कि्यिािीिाई मनरमुक् पत्रको वरवस्ा गरिएको ्छ वा ्ैछन ?
९ कि्यिारििाई परििरपत्रको वरवस्ा गरिएको ्छ वा ्ैछन ?
१० िनोिञजन ि्ा ितकाि िेवा क्षेत्रिा प्रवेश गना्यिा् िबैिे ्खेन िकने 

ठाउँिा आिाि िंमहिा िािकेो ्छ वा ्ैछन ?
११ काि गनने िमहिाहरुिाई िरा्यम्ि वरवहाि गरिएको ्छ वा ्ैछन ?
१२ उतिजेक पोशाकिगाई नतृर गन्य गीि गाँउन बाधर पािीएको ्छ वा ्ैछन ?
१३ िेवाग्ाहीिँग बिी िम्िा, ्धमु्रपान िगारिका िाग ुप्ा ््य िेवन गन्य 

िगाएको ्छ वा ्ैछन ?
१४ डे्ि िनेज गनने कोठािा मि.मि करािािा िामिएको ्छ वा ्ैछन ?

  
अवस्ा मवशे्िण (भौमिक पवुा्य्धाि ) ः ...................................
२. काननुी कागजपत्रको उपिब्धिा  ः ...................................
३.िञिाि गनने िरिका ः .................................
४ . िञिािकको ्प प्रमिकृरा ः ...................................
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अनिुिुी ३ ः
अनुगिनिथा िहभथामगहरुको निुनथा मििरण फथारि ः

क्र.िं नाि ्ि कारा्यिर /प् कैमफरि/ हसिाक्षि
१
२
३
४
५
६
७

अनगुिन टोिीको मनट्कि्य/िझुावहरु ः

टोिी प्रििु को हसिाक्षिः.........................

मिमिः............................

 आज्ञािे
 अमनि पौडेि
 प्रििु प्रशािकरीर अम्धकृि


