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प्रस्िावनााः
स्थानीय स्िरवाट नै जनमुखी गररव िथा वपछलडएका नागररकहरुको आवश्यकिा िथा मागिाई
प्राथलमकिामा राखी दलिि, जनजालि, अल्पसं ख्यक, िोपोन्मुख जािी, वपछडा वगय साथै अवसरबाट
वञ्चिलिमा परे काहरुिाई ववशेष ध्यानमा राख्दै आलथयक, सामाञ्चजक, सााँकृलिक, िालमयक एंव सवायङ्गीण
ववकासमा सहयोग पुर्याई यस नगरपालिकािाई सवृवृवोको बाटोमा अगाडी वउा न स्थानीय सरकार
सिािन ऐनको दफा 11 वमोञ्चजम "जनिाको अपेक्षा, मेयरको शुभेच्छा काययक्रम व्यवस्थापन
काययवविी, 2076" बनाई िागू गररएको छ।
पररच्छे द-१

प्राञ्चवृभकाः-

1. संञ्चक्षप्त नाम र प्रारवृभाः(क) यस काययवविीको नाम "जनिाको अपेक्षा, मेयरको शुभेच्छा" काययक्रम व्यवस्थापन काययवविी
– 2076" रहने छ।

(ख) यो काययवविी नगर काययपालिकाको वैठकबाट पाररि भई िुरुन्ि िागु गररनेछ।

2. पररभाषााः- ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा
(क) "काययवविी" भन्नािे "जनिाको अपेक्षा, मेयरको शुभेच्छा" व्यवस्थापन काययवविी -2076"
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

सवृझनुपदयछ।

"नगरपालिका" भन्नािे रामपुर नगरपालिका, पाल्पा सवृझनुपदयछ।
"प्रमुख" भन्नािे रामपुर नगरपालिकाको प्रमुखिाई सवृझनुपदयछ।
" प-प्रमुख" भन्नािे रामपुर नगरपालिकाको

प-प्रमुखिाई सवृझनुपदयछ।

"प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि" भन्नािे रामपुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासवकय अलिकृििाई
सवृझनुपदयछ।

3. काययक्रम िागु हुने क्षेत्राः-

रामपुर नगरपालिकाको नगरपालिकाबाट सं चािन गररने पूवायिार ववकासका कामहरु साथै
व्यवसाय,

द्यमञ्चशििा ववकास िथा अन्य आवश्यक परे को क्षेत्रहरुमा यो काययक्रम िागु

गररनेछ।

(क) सडक सुवविा, ववद्युि र सं चार सुवविा, खानेपानी, लसं चाई सवृबन्िी काययक्रमहरु/योजनाहरु,
(ख) यूवा द्यम िथा आलथयक पाजयनका िालग गररने यूवा व्यवसायहरुका क्षेत्रहरुमा,
(ग) ञ्चशक्षा िथा स्वास््य, वैकञ्चल्पक जाय ववकास र प्राकृलिक स्रोि सािनका सं रक्षण आयोजना
िथा काययक्रमहरु,

(घ) कृवष, पशुपंक्षी र मत्सस्यपािन सवृबन्िी आयोजना िथा काययक्रमहरु,
(ङ) वािावरण िथा ववपद व्यवस्थापनका आयोजना िथा काययक्रमहरु।
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4. काययक्रमको उााँचा (programme module)
यो काययक्रमका िालग "जनिाको अपेक्षा, मेयरको शुभेच्छा" ञ्चशषयकमा प्रत्सयेक आलथयक वषयमा

नगरसभाबाट लनञ्चिि रकम ववलनयोजन गररनेछ। सोका िालग योजना सं किन गदायको समयमै
प्रत्सयेक वडा/वडावाट यस ञ्चशषयक अन्िगयि योजना सं किन गरी प्रस्िाव पेश

गररनेछ। नगर

पूवायिार सलमलििे आवश्यक प्रवक्रया पुर्याई योजनाहरु छन ट गने र अनुमोदनका िालग नगर
प्रमुख समक्ष पेश गनुप
य ने छ।यसरी प्रस्िाव हुन आएका योजनाहरुको अञ्चन्िम छन टका िालग १
मवहना लभत्र अन्य आवश्यक प्रवक्रया लमिाई नगर प्रमुखिे टु ङ्गो िगा ने छ।

(क) यस काययक्रम रामपुर नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका मालथ वुदा नं ३ मा

ल्िे ञ्चखि ववषय एंव

क्षेत्रहरुमा िागु गररने छ।

(ख) लनजी क्षेत्रहरुसं गको साझेदारीमा यस काययवविी अन्िगयिका ववषयहरु/क्षेत्रहरु लभत्र रही
काययक्रमहरु गररनेछ।

(ग) ववलनयोञ्चजि रकमको िगानीका िालग िागि सहभालगिामा भन्दा

पिञ्चधि/नलिजामा मध्य

नजर गरी ददगो व्यवसावयकिा, लसप/क्षमिा ववकास स्थायी लनमायण जस्िा ववषयहरुमा
केञ्चन्िि रहने छ।

(घ) “घ” नंवृबरको भन्दा मालथको आयोजना वा काययक्रम माग गदाय प्रस्िाव पत्र, िागि अनुमान
िथा अन्य आवश्यकीय कागजपत्रहरु (नगर प्रमुख वा
अलिकृि वा वडाको लसफाररस,

प-प्रमुख वा प्रमुख प्रशासवकय

पभोक्ता सलमलिको लनणयय, आदद) समेि पेश गनुप
य नेछ।

5. काययक्रम/आयोजना िागु नहुने क्षेत्रहरुाः-

ु ै िे ञ्चखएको भएिापलन दे हाय वमोञ्चजमका आयोजना
यस काययवविीको वुदा नं 3 र ४ मा जेसक
िथा काययक्रमहरुमा यस काययक्रम अन्िगयिको रकम

पिधि गराईने छै न।

(क) यस नगरपालिका भन्दा वावहरका क्षेत्रहरुमा िर नगरपालिकाको पवहचान र वृहत्तर वहि हुने
दे ञ्चखएमा गनय सवकने छ।

(ख) वािावरणिाई प्रलिकूि प्रभाव पाने भनी EIA ोारा प्रमाञ्चणि आयोजना िथा काययक्रमहरु।
(ग) राविय एकिा सााँस्कृलिक, िालमयक एंव सामाञ्चजक सदभावमा खिि पुग्ने प्रकृलिका
आयोजना िथा काययक्रमहरु।

(घ) कुि िागि रु १,50,000 (अक्षरुपी एक िाख पचास हजार मात्र) भन्दा बउीका
आयोजना िथा काययक्रमहरु।

6. आयोजना िथा काययक्रम छन टाः(क) आयोजना िथा काययक्रमहरु छन ट गदाय यस काययवविीको वुदा नं ३ को व्यवस्था अनुसार
भ लिक पूवायिार क्षेत्रहरु, यूवा

द्यम िथा व्यवसायहरु, वािावरण िथा ववपद व्यवस्थापनका

क्षेत्रहरु, ञ्चशक्षा एंव स्वास््य र अत्सयावश्यकीय क्षेत्रहरुबाट छन ट गनय सवकनेछ।

(ख) आयोजना वा काययक्रम छन ट गदाय त्सयसको आवश्यकिा औञ्चचत्सयिा, ददगोपना, सवृभाव्यिा
िाभाञ्चन्वि जनसं ख्या र प्राप्त हुने

पिञ्चधिको ठोस आंकिनको स्पष्ट ववश्लेषण गनुप
य दयछ।
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ाँ
(ग) प्रस्िाववि मागको सवृबन्िमा पूवायिार ववकास सलमलििे प्रमुख प्रशासवकय अलिकृिसग
समन्वय गरी आयोजना िथा काययक्रमहरु छन ट गनुप
य नेछ।

7.माग प्रस्िाव पेश गनुपय नेाः(क) यस आयोजना काययक्रम माफयि िाभाञ्चन्वि हुन इच्छु क व्यञ्चक्त वा सं घ/संस्थािे प्रत्सयेक
आलथयक वषयको वैशाख मवहना सवृममा अनुसूची – १ वमोञ्चजमको फारम भरर/भराई साथै
अन्य कागजाि सवहि योजना शाखामा अको आलथयक वषयका िालग प्रस्िाव पेश गनुप
य नेछ।

(ख) प्रस्िावकिे आयोजना वा काययक्रमको ववस्िृि वा पूणय प्रस्िाव वुदाँ ा नं ७(क) अनुसारकै
समय लसमा लभत्र पेश गनुप
य नेछ।

(ग) ववस्िृि िथा पूणय प्रस्िावमा दे हाय वमोञ्चजमका ववषयवस्िुहरु खुिाई नगरपालिका समक्ष पेश
गनुय पनेछ।

1. आयोजना िथा काययक्रमको आवश्यकिा र औञ्चचत्सयिा।
2. आयोजना िथा काययक्रमको, लडजाईन स्पेलसवफकेशन सवहिको
ववस्िृि आयोजना
प्रलिवेदन(लड.वप.आर) वा िागि अनुमान (estimate)।
3. सवृपन्न गनय िाग्ने समय र िागि अनुमान वववरण।
4. सवृपन्न भएपलछ प्राप्त हुने मापन योग्य प्रलिफिको वववरण।
5. िाभाञ्चन्वि हुने वगय, क्षेत्र, समुदाय र जनसं ख्या हकमा वुदाँ ा ७ वमोञ्चजमको वववरण
सवहिको ववस्िृि िथा पूणय प्रस्िाव माघ मसान्ि लभत्र पेश गनय सवकनेछ।

ाँ ा नं ७
ु ै िेञ्चखएिा पलन आलथयक वषय 2076/077 का हकमा वुद
6. मालथ जेसक
वमोञ्चजमको वववरण सवहिको ववस्िृि िथा पूण य प्रस्िाव 2076 माघ मसान्ि लभत्र पेश
गनय सवकने छ।

8. वावषयक योजनामा समावेश गनुपय नेाःकाययक्रमहरु प्रत्सयेक आलथयक वषयको योजनामा समावेश गनुप
य नेछ।

9. रकम लनकासा प्रवक्रयााः-

यस काययवविी अनुसारको आयोजना िथा काययक्रमहरु सिािन/कायायन्वयन भई रकम लनकासा
गदाय लनवृन प्रवक्रयाहरु अपना नु पनेछ।

(क) यससाँग सवृबञ्चन्िि आयोजना िथा काययक्रमहरुमा िपलसि अनुसारको प्रवक्रया लमिाई
भ ुक्तानी ददनेछ।

अ. रु 50000/- सवृमको आयोजना िथा काययक्रमको हकमा

प्राप्त लनवेदनमा

ु ानी ददईनेछ।
नगर प्रमुखको िोकादे श भएपिाि कायय सवृपन्न गरी भक्त

आ. रु 50001/- दे ञ्चख रु 100000/- सवृमको आयोजना िथा काययक्रमको
हकमा

प्राप्त लनवेदनमा नगर प्रमुखको िोकादे श भएपिाि प्रस्िावना पत्रको

स्वीकृलि गरर कायय सवृपन्न भएपिाि भ ुक्तानी ददईनेछ।
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इ. रु 100001/- दे ञ्चख रु 150000/- सवृमको आयोजना िथा काययक्रमको
हकमा

प्राप्त लनवेदनमा नगर प्रमुखको िोकादे श भएपिाि िागि अनुमानको

आिारमा स्वीकृि भएपिाि कायय सवृपन्न गरी भ ुक्तानी ददईनेछ।

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)

नगरपालिका र

पभोक्ता ववच भएको/गररएको सवृझ िाको प्रमाञ्चणि प्रलिलिवप।

आयोजना/काययक्रम कायायन्वयन कायय योजना।
अनुसूञ्चच – १ वमोञ्चजमको भररएको फारम।
खचय रकमको ववि भरपाई।
अञ्चन्िम प्राववलिक मूल्याङ्कन प्रलिवेदन।
आयोजना/काययक्रम सवृपन्न प्रलिवेदन।
नगरपालिकाबाट िागु गररएको योजना वकिावमा

भएको सबै वववरणहरु भरर पेश

गनुप
य नेछ।

10. प्राप्त रकम खचय गने ववलि/प्रवक्रयााःयस ञ्चशषयक अन्िगयि प्राप्त हुने रकम दे हाय वमोञ्चजम खचय गनुय पनेछ।

(क) जुन आयोजना िथा काययक्रमिाई प्राप्त भएको हो सोवह आयोजना िथा काययक्रममा मात्र
खचय गनुय पनेछ।

(ख) नगरपालिकाको योजनामा समावेश गरे र मात्र खचय गनुय पनेछ।
(ग) प्रचलिि आलथयक काययवविी, ऐन िथा लनयमाविी र सावयजलनक खररद ऐन िथा

लनयमाविीका साथै प्रचलिि अन्य कानुनी व्यवस्थाहरुको पूण य पािना गरी लमिव्ययी र
पारदशी वकलसमिे खचय गनुय पनेछ।

(घ) यस अन्िगयि प्राप्त रकम अन्य खचय ञ्चशषयकमा रकमान्िर गनय पाइने छै न।
(ङ) िोवकएको समय लसमा लभत्र नै रकम खचय गनुपय नेछ।
(च) आयोजना िथा काययक्रमहरुमा रकम ववलनयोञ्चजि भई िञ्चक्षि द्देश्य अनुरुप काययक्रम
सिािन हुन नसकेको दे ञ्चखएमा नगरपालिकािे त्सयस्िो रकम वापि

पिधि गराइएको

रकम वफिाय असुिी गनय सक्नेछ साथै नगरपालिकाबाट पा ने अन्य सेवा सुवविाहरुमा समेि
रोक िगा न सक्नेछ।

(छ) आवश्यकिा अनुसार िागि सहभालगिा राख्न पलन सवकन्छ।

11. आयोजना/काययक्रम िोवकएको समय लसमा लभत्र सवृपन्न गनुपय नेाः-

यस अन्िगयि सिािन हुने आयोजना िथा काययक्रमहरु िोवकएको समयावलि

लभत्र सवृपन्न गरर

सक्नु पनेछ।

12. आयोजना/काययक्रमको सिािन र कायायन्वयनाः(क) आयोजना िथा काययक्रमहरु सं चािन गदाय पारदञ्चशिय ाका साथै प्रभावकारी आन्िररक लनयन्त्रण
प्रणािीमा जोड ददनुपनेछ।
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(ख) आयोजना िथा काययक्रमहरु सिािन गदाय कामको गुणस्िरमा ववशेष ध्यान पुर्या नु पनेछ।
सो का िालग नागररक समाज, िाभाञ्चन्वि वगय र समुदाय समेिको लनगरानी गने प्रणािीको
ववकास गनुप
य नेछ।

(ग) आयोजना िथा काययक्रमहरु आफु स्वयंमिे वा अन्य प्रवक्रयाबाट पलन गनय/गरा न सक्नेछ
िर पारदशी र प्रलिस्प्रिायत्समक हुने वािावरण ियार गरी

च्चिम सफििा/

पिञ्चधि

हालसि गने वकलसमको प्रणािी अविवृवन गनुप
य नेछ।

(घ) आयोजना िथा काययक्रमहरुको सवृबन्िमा नगरपालिकािे छानववन गरी आवश्यक लनदे शन
ददन सक्नेछ र सोको पािना गनुय सवृबञ्चन्ििको कियव्य हुनछ
े ।

13. अनुगमन िथा प्रलिवेदन सवृबन्िी व्यवस्थााः(क) यस अन्िगयि सिािन हुने आयोजना िथा काययक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा िञ्चक्षि प्रलिफि

प्राप्त हुने गरी सिािन भए/नभएको सवृबन्िमा नगरपालिकािे लनयलमि रुपमा अनुगमन गरी
प्रलिवेदन ियार गनेछ।

14. रकम रोक्का हुन सक्नेाः-

यस काययवविी अन्िगयि

पिधि गराईने रकम नगरपालिकािे दे हायको अवस्थामा रोक्का गनय

सक्नेछ।

(क) आयोजना िथा काययक्रमको प्रगलि प्रलिवेदन पेश नगरे मा।
(ख) िोवकएको समय लभत्र कायय सवृपन्न नगरे मा।
(ग) सवृपन्न भएको काययको िोवकए वमोञ्चजम गुणस्िर नभएमा।

15. फुकुवा हुन सक्नेाः-

ाँ ा नं १४ वमोञ्चजमका काययहरु नपाई/नभई नगरपालिकािे रोक्का राखेकोमा सो अनुसार कायय
वुद
भए/गरे मा फुकुवा ददन सक्नेछ।

16. वािा अड्का फुका नेाः-

यस काययवविीको कायायन्वयनको सवृबन्िमा कुनै वािा अड्का
अड्का

फुका न सक्नेछ।
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अनुसूची – १

ाँ सवृबञ्चन्िि)
(दफा ७ को (क) सग

1. आयोजना/काययक्रमको/व्यवसायको नामाः2. आयोजना/काययक्रम /व्यवसायको स्थिाः3. िागि अनुमान रकम रुाः4. जवृमा स्वीकृि रकम
(क) नगरपालिकाबाट व्यहोने रकम रुाः(ख) पभोक्ता/आयोजकबाट व्यहोने रकम रुाः(ग) स्वीकृि भएको जवृमा रकम रुाः5. सं िािकिे नगद वाहेक अन्य ववषयवस्िु व्यहोने भएमा
क्र.सं

वववरण

एकाई

दर

जवृमा

६. आयोजना/काययक्रम सं िािन गने व्यञ्चक्तको/सं घ-सं स्थाको
नामाःस्थायी ठे गानााः-

टोिाः-

नागररकिा नं :कायायिय रहको स्थान(सं घ/सं स्थाको िालग मात्र):सवृपकय नं :-

प्रमाणीकरण लमलि:- 2076/09/25
आज्ञािे
बाबुराम अयायि

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि
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