रामपुर नगरपालिका

स्थानीय राजपत्र
खण्ड: 4

सं ख्या: 11

भाग -2

लमलि: 2077/11/11

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपुर
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको काययविलि
सियसािारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ।

रामपुर नगरपालिकाको
"उपमेयरको जिनारी मेरो नगर मेरो जजम्मेिारी काययक्रम व्यिस्थापन
काययवििी – 207७"
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प्रस्िािनााः
टोि स्िरिाटनै व्यापार¸ बेरोजगार मवििा बािबालिका ज्येष्ठ नागररक अपाङ्गिा भएका व्यजि
आददबासी जनजािी दलिि मुस्िीम िथा यौनीक अल्पसङ्खख्यकिरुको आिश्यकिा िथा मागिाई
प्राथलमकिामा राखी समूदायमा रिेका त्यस्िा बगयिरुिाई विशेष सँरक्षण गदै

ददगो आलथयक,

सामाजजक, साँस्कृलिक, िालमयक एंि सिायङ्गीण विकासमा सियोग पुर्याई यस नगरपालिकािाई
सम्िृविको बाटोमा अगाडी िढाउन स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा 11 िमोजजम "उपमेयरको
जिनारी मेरो नगर मेरो जजम्मेिारी, 2077 " काययक्रम व्यिस्थापन काययवििी बनाई िागू गररएको
छ।

पररच्छे द-१

प्राजम्भकाः-

1. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः(क) यस काययवििीको नाम "उपमेयरको जिनारी मेरो नगर मेरो जजम्मेिारी काययक्रम व्यिस्थापन
काययवििी – 207७" रिने छ।

(ख) यो काययवििी नगरकाययपालिकाको िैठकबाट पाररि भई िुरुन्ि िागु गररनेछ।

2. पररभाषााः- विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा
(क) "काययवििी" भन्नािे "उपमेयरको जिनारी मेरो नगर मेरो जजम्मेिारी काययक्रम व्यिस्थापन
काययवििी – 207७" सम्झनुपदयछ।

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

"नगरपालिका" भन्नािे रामपुर नगरपालिका, पाल्पा सम्झनुपदयछ।
"प्रमुख" भन्नािे रामपुर नगरपालिकाको प्रमुखिाई सम्झनुपदयछ।
"उप-प्रमुख" भन्नािे रामपुर नगरपालिकाको उप-प्रमुखिाई सम्झनुपदयछ।

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

3. काययक्रम िागु िुने क्षेत्राःरामपुर नगरपालिका

नगरकाययपालिकाको कायायियबाट सं िािन गररने पूिायिार विकासका

कामिरु साथै व्यिसाय, मवििा उद्यमजशििा विकास मौलिक साँस्कृलिक एिं सिायङ्गीण विकास
िथा अन्य आिश्यक परे को क्षेत्रिरुमा यो काययक्रम िागु गररनेछ।

(क) सडक सुवििा, विद्युि र सं िार सुवििा, खानेपानी, लसं िाई सम्बन्िी काययक्रमिरु/योजनािरु,
(ख) यूिा उद्यम िथा आलथयक उपाजयनका िालग गररने यूिा व्यिसायिरुका क्षेत्रिरुमा,
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(ग) जशक्षा िथा स्िास््य, िैकजल्पक उजाय विकास र प्राकृलिक स्रोि सािनका सं रक्षण आयोजना
िथा काययक्रमिरु,

(घ) मवििा समूि/सं घ सं स्थािरुको स्िरोन्निी र ददगोपनाको िागी आिश्यक आयोजना िथा
काययक्रमिरु ।

(ङ) िालमयक साँस्कृलिक सम्पदाको सं रक्षण र मौलिक सँस्कृलिको जगेनाय गनय आिश्यक
आयोजना िथा काययक्रमिरु ।

(ि) कृवष, पशुपंक्षी र मत्स्यपािन सम्बन्िी आयोजना िथा काययक्रमिरु,
(छ) िािािरण िथा विपद व्यिस्थापनका आयोजना िथा काययक्रमिरु।
4. काययक्रमको ढाँिा (programme module)
यो काययक्रमका िालग "उपमेयरको जिनारी मेरो नगर मेरो जजम्मेिारी " जशषयकमा प्रत्येक
आलथयक िषयमा नगरसभाबाट लनजिि रकम विलनयोजन गररनेछ। सोका िालग योजना सं किन
गदायको समयमै प्रत्येक िडा/िडािाट यस जशषयक अन्िगयि योजना सं किन गरी प्रस्िाि पेश
गररनेछ। नगर पूिायिार सलमलििे आिश्यक प्रवक्रया पुर्याई योजनािरु छनौट गनर र अनुमोदनका
िालग नगर उप प्रमुख समक्ष पेश गनुप
य नर छ।यसरी प्रस्िाि िुन आएका योजनािरुको अजन्िम
छनौटका िालग १ मविना लभत्र अन्य आिश्यक प्रवक्रया लमिाई नगर उप प्रमुखिे टु ङ्गो िगाउने
छ।

(क) यस काययक्रम रामपुर नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका मालथ िुदा नं ३ मा उल्िेजखि विषय एंि
क्षेत्रिरुमा िागु गररने छ।

(ख) लनजी क्षेत्रिरुसं गको साझेदारीमा यस काययवििी अन्िगयिका विषयिरु/क्षेत्रिरु लभत्र रिी
काययक्रमिरु गररनेछ।

(ग) विलनयोजजि रकमको िगानीका िालग िागि सिभालगिामा भन्दा उपिजधि/नलिजामा मध्य
नजर गरी ददगो व्यिसावयकिा, लसप/क्षमिा विकास स्थायी लनमायण जस्िा विषयिरुमा
केजन्िि रिने छ।

(घ) “ङ” नंम्बरको भन्दा मालथको आयोजना िा काययक्रम माग गदाय प्रस्िाि पत्र, िागि अनुमान
िथा अन्य आिश्यकीय कागजपत्रिरु (नगर प्रमुख िा उप-प्रमुख िा प्रमुख प्रशासवकय
अलिकृि िा िडाको लसफाररस, उपभोिा सलमलिको लनणयय, आदद) समेि पेश गनुप
य नरछ।

5. काययक्रम/आयोजना िागु निुने क्षेत्रिरुाः-

ु ै िे जखएको भएिापलन दे िाय िमोजजमका आयोजना
यस काययवििीको िुदा नं 3 र ४ मा जेसक
िथा काययक्रमिरुमा यस काययक्रम अन्िगयिको रकम उपिधि गराईने छै न।

(क) यस नगरपालिका भन्दा िाविरका क्षेत्रिरुमा सञ्चािन िुने नगरपालिकाको पवििान र िृित्तर
विि

दे जखने बािे कका आयोजना िथा काययक्रमिरु।
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(ख) िािािरणिाई प्रलिकूि प्रभाि पानर भनी EIA िारा प्रमाजणि आयोजना िथा काययक्रमिरु।
(ग) राविय एकिा साँस्कृलिक, िालमयक एंि सामाजजक सदभािमा खिि पुग्ने प्रकृलिका
आयोजना िथा काययक्रमिरु।

(घ) कुि िागि रु ५,०0,000 (अक्षरुपी पाँि िाख पिास िजार मात्र) भन्दा मालथका
आयोजना िथा काययक्रमिरु।

6. आयोजना िथा काययक्रम छनौटाः(क) आयोजना िथा काययक्रमिरु छनौट गदाय यस काययवििीको िुदा नं ३ को व्यिस्था अनुसार
भौलिक पूिायिार क्षेत्रिरु, यूिा उद्यम िथा व्यिसायिरु, िािािरण िथा विपद व्यिस्थापनका
क्षेत्रिरु, जशक्षा एंि स्िास््य सिकारीिाको क्षेत्रिरु, सामाजजक समािेलसकरणका क्षेत्रिरु, र
अत्यािश्यकीय क्षेत्रिरुबाट छनौट गनय सवकनेछ।

(ख) आयोजना िा काययक्रम छनौट गदाय त्यसको आिश्यकिा औजित्यिा, ददगोपना, सम्भाव्यिा
िाभाजन्िि जनसं ख्या र प्राप्त िुने उपिजधिको ठोस आंकिनको स्पष्ट विश्लेषण गनुप
य दयछ।

7.माग प्रस्िाि पेश गनुपय नराः(क) यस आयोजना काययक्रम माफयि िाभाजन्िि िुन चच्छु क व्यजि, सलमिी िा सं घ/सं स्थािे

प्रत्येक आलथयक िषयको िैशाख मविना सम्ममा अनुसूिी –१ िमोजजमको फारम भरर/भराई
साथै अन्य कागजाि सविि योजना शाखामा अको आलथयक िषयका िालग प्रस्िाि पेश
गनुप
य नरछ।

(ख) प्रस्िािकिे आयोजना िा काययक्रमको विस्िृि िा पूणय प्रस्िाि िुदँ ा नं ७(क) अनुसारकै
समयलसमा लभत्र पेश गनुप
य नरछ।

(ग) विस्िृि िथा पूणय प्रस्िािमा दे िाय िमोजजमका विषयिस्िुिरु खुिाई नगरपालिका समक्ष पेश
गनुय पनरछ।

1. आयोजना िथा काययक्रमको आिश्यकिा र औजित्यिा।
2. आयोजना िथा काययक्रमको, लडजाईन स्पेलसवफकेशन सवििको
विस्िृि आयोजना
प्रलििेदन(लड.वप.आर) िा िागि अनुमान (estimate)।
3. सम्पन्न गनय िाग्ने समय र िागि अनुमान वििरण।
4. सम्पन्न भएपलछ प्राप्त िुने मापन योग्य प्रलिफिको वििरण।
5. िाभाजन्िि िुने िगय, क्षेत्र, समुदाय र जनसं ख्या िकमा िुदँ ा ७ िमोजजमको वििरण
सवििको विस्िृि िथा पूणय प्रस्िाि माघ १५ लभत्र पेश गनय सवकनेछ।

उप-मेयरको जिनारी मेरो नगर मेरो जजम्मेिारी काययवििी, 207७”

3

खण्ड 1

सं ख्या 11

लमलि २०७7/11/11

ँ ा नं ७
ु ै िेजखएिा पलन आलथयक िषय 207७/07८ का िकमा िुद
6. मालथ जेसक

िमोजजमको वििरण सवििको विस्िृि िथा पूण य प्रस्िाि 207७ माघ १५ लभत्र पेश गनय
सवकने छ।

8. िावषयक योजनामा समािेश गनुपय नराःकाययक्रमिरु प्रत्येक आलथयक िषयको योजनामा समािेश गनुप
य नरछ।

9. रकम लनकासा प्रवक्रयााः-

यस काययवििी अनुसारको आयोजना िथा काययक्रमिरु सञ्चािन/कायायन्ियन भई रकम लनकासा
गदाय लनम्न प्रवक्रयािरु अपनाउनु पनरछ।

(क) यससँग सम्बजन्िि आयोजना िथा काययक्रमिरुमा िपलसि अनुसारको प्रवक्रया लमिाई
भ ुिानी ददनेछ।

अ. रु 50000/- सम्मको आयोजना िथा काययक्रमको िकमा

प्राप्त लनिेदनमा

ु ानी ददईनेछ।
नगर उप प्रमुखको िोकादे श भएपिाि कायय सम्पन्न गरी भि

आ. रु 50001/- दे जख रु 100000/- सम्मको आयोजना िथा काययक्रमको
िकमा

प्राप्त लनिेदनमा नगर उप प्रमुखको िोकादे श भएपिाि प्रस्िािना पत्र

स्िीकृलि गरर कायय सम्पन्न भएपिाि भ ुिानी ददईनेछ।

च. रु 100001/- दे जख रु 5०0000/- सम्मको आयोजना िथा काययक्रमको
िकमा

प्राप्त लनिेदनमा नगर उप प्रमुखको िोकादे श भएपिाि िागि

अनुमानको आिारमा स्िीकृि भएपिाि कायय सम्पन्न गरी भ ुिानी ददईनेछ।

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(ि)
(छ)
(ज)

नगरपालिका र उपभोिा विि भएको/गररएको सम्झौिाको प्रमाजणि प्रलिलिवप।
आयोजना/काययक्रम कायायन्ियन कायय योजना।
अनुसूजि –१ िमोजजमको भररएको फारम।
खिय रकमको विि भरपाई।
अजन्िम प्राविलिक मूल्याङ्कन प्रलििेदन।
आयोजना/काययक्रम सम्पन्न प्रलििेदन।
नगरपालिकाबाट िागु गररएको योजना वकिािमा भएको सबै

वििरणिरु भरर पेश

गनुप
य नरछ।

10. प्राप्त रकम खिय गनर विलि/प्रवक्रयााःयस जशषयक अन्िगयि प्राप्त िुने रकम दे िाय िमोजजम खिय गनुय पनरछ।

(क) जुन आयोजना िथा काययक्रमिाई प्राप्त भएको िो सोवि आयोजना िथा काययक्रममा मात्र
खिय गनुय पनरछ।

(ख) नगरपालिकाको योजनामा समािेश गरे र मात्र खिय गनुय पनरछ।
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(ग) प्रिलिि आलथयक काययवििी, ऐन िथा लनयमाििी र साियजलनक खररद ऐन िथा
लनयमाििीका साथै प्रिलिि अन्य कानुनी व्यिस्थािरुको पूण य पािना गरी लमिव्ययी र
पारदशी वकलसमिे खिय गनुय पनरछ।

(घ) यस अन्िगयि प्राप्त रकम अन्य खिय जशषयकमा रकमान्िर गनय पाचने छै न।
(ङ) िोवकएको समय लसमा लभत्र नै रकम खिय गनुपय नरछ।
(ि) आयोजना िथा काययक्रमिरुमा रकम विलनयोजजि भई िजक्षि उद्देश्य अनुरुप काययक्रम
सञ्चािन िुन नसकेको दे जखएमा नगरपालिकािे त्यस्िो रकम िापि उपिधि गराचएको
रकम वफिाय असुिी गनय सक्नेछ साथै नगरपालिकाबाट पाउने अन्य सेिा सुवििािरुमा समेि
रोक िगाउन सक्नेछ।

(छ) आिश्यकिा अनुसार िागि सिभालगिा राख्न पलन सवकन्छ।

11. आयोजना/काययक्रम िोवकएको समयलसमा लभत्र सम्पन्न गनुपय नराः-

यस अन्िगयि सञ्चािन िुने आयोजना िथा काययक्रमिरु िोवकएको समयािलि

लभत्र सम्पन्न गरर

सक्नु पनरछ।

12. आयोजना/काययक्रमको सञ्चािन र कायायन्ियनाः(क) आयोजना िथा काययक्रमिरु सं िािन गदाय पारदजशयिाका साथै प्रभािकारी आन्िररक लनयन्त्रण
प्रणािीमा जोड ददनुपनरछ।

(ख) आयोजना िथा काययक्रमिरु सञ्चािन गदाय कामको गुणस्िरमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पनरछ।
सोका िालग नागररक समाज, िाभाजन्िि िगय र समुदाय समेिको लनगरानी गनर प्रणािीको
विकास गनुप
य नरछ।

(ग) आयोजना िथा काययक्रमिरु आफु स्ियंमिे िा अन्य प्रवक्रयाबाट पलन गनय/गराउन सक्नेछ
िर पारदशी र प्रलिस्प्रिायत्मक िुने िािािरण ियार गरी उच्ििम सफििा/ उपिजधि
िालसि गनर वकलसमको प्रणािी अििम्िन गनुप
य नरछ।

(घ) आयोजना िथा काययक्रमिरुको सम्बन्िमा नगरपालिकािे छानविन गरी आिश्यक लनदर शन
ददन सक्नेछ र सोको पािना गनुय सम्बजन्ििको कियव्य िुनेछ।

13. अनुगमन िथा प्रलििेदन सम्बन्िी व्यिस्थााः(क) यस अन्िगयि सञ्चािन िुने आयोजना िथा काययक्रमिरु प्रभािकारी रुपमा िजक्षि प्रलिफि

प्राप्त िुने गरी सञ्चािन भए/नभएको सम्बन्िमा नगरपालिकािे लनयलमि रुपमा अनुगमन गरी
प्रलििेदन ियार गनरछ।

14. रकम रोक्का िुन सक्नेाः-

यस काययवििी अन्िगयि उपिधि गराईने रकम नगरपालिकािे दे िायको अिस्थामा रोक्का गनय
सक्नेछ।

(क) आयोजना िथा काययक्रमको प्रगलि प्रलििेदन पेश नगरे मा।
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(ख) िोवकएको समय लभत्र कायय सम्पन्न नगरे मा।
(ग) सम्पन्न भएको काययको िोवकए िमोजजम गुणस्िर नभएमा।

15. फुकुिा िुन सक्नेाः-

ँ ा नं १४ िमोजजमका काययिरु नपाई/नभई नगरपालिकािे रोक्का राखेकोमा सो अनुसार कायय
िुद
भए/गरे मा फुकुिा ददन सक्नेछ।

16. िािा अड्काउ फुकाउनेाः-

यस काययवििीको कायायन्ियनको सम्बन्िमा कुनै िािा अड्काउ परे मा नगरपालिकािे सो िािा
अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।
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अनुसूिी – १

ँ सम्बजन्िि)
(दफा ७ को (क) सग

1. आयोजना/काययक्रमको/व्यिसायको नामाः2. आयोजना/काययक्रम /व्यिसायको स्थिाः3. िागि अनुमान रकम रुाः4. जम्मा स्िीकृि रकम
(क) नगरपालिकाबाट व्यिोनर रकम रुाः(ख) उपभोिा/आयोजकबाट व्यिोनर रकम रुाः(ग) स्िीकृि भएको जम्मा रकम रुाः5. सं ञ्चािकिे नगद िािेक अन्य विषयिस्िु व्यिोनर भएमा
क्र.सं

वििरण

एकाई

दर

जम्मा

६. आयोजना/काययक्रम सं ञ्चािन गनर व्यजिको/सं घ-सं स्थाको
नामाःस्थायी ठे गानााः-

टोिाः-

नागररकिा नं :कायायिय रिको स्थान(सं घ/सं स्थाको िालग मात्र):सम्पकय नं :-

प्रमाजणकरण लमलि: 2077/11/11

आज्ञािे

(िररराम नालगिा)

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि
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