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सूयोदय नगिपानलकाको  

मानव संसाधन फ्रवकास कोष (सञ्चालन) कायतफ्रवनध , २०७५  

                                        

प्रस्तावनााः  

मलुकुले योजनाबद्ध फ्रवकासको थालनी गिेको ६ दशक नाघी सके पनन अपेक्षित प्रगती हानसल गनत नसक्नकुो 
कािण मानव संसाधनको फ्रवकास ि सोको उपयोगमा न्यून लगानी एक प्रमखु कािण िहेको छ । फ्रवकासका 
लानग फ्रवत्तीय ि भौनतक साधनको अनधकतम परिर्ालनको लानग दि जनशक्षि पूवत शतत िहन्छ । गणतन्र 
नेपालको संनबधानले संघीय संिर्ना अनसुाि तीन तहको सिकाि िहने व्यवस्था गिेको ि सो अनसुाि स्थानीय 
तह अन्तगतत गााँउपानलका ि नगिपानलकाको गठन गिी ती सिकािको कायतिेर, क्षजम्मेवािी ि श्रोत साधनको 
बाडफाडको व्यवस्था सुननक्षित गिेको छ । स्थानीय स्तिमा उपलब्ध श्रोतसाधनको कुशल परिर्ालनका 
माध्यमले आनथतक, सामाक्षजक, भौनतक ि समावेशी नबकासको र्ाहना परिपूतीका लानग स्थानीय सिकािको 
आवश्यकतामा आधारित मानवीय संसाधनको फ्रवकासबाट मार उपलब्ध सबै श्रोत तथा साधनको समकु्षर्त 
उपयोग हुन् सक्ने कुिालाई मध्यनजि गदै सुयोदय नगिपानलकाले सूयोदय नगिपानलकाको प्रशासकीय 
कायतफ्रवधी ननयनमत गने ऐन २०७५ को दफा ४ को अनधकाि प्रयोग गिी “सूयोदय नगिपानलकाको मानव 
संसाधन फ्रवकास कोष (सञ्चालन) कायतफ्रवनध २०७५" स्वीकृत गिी लाग ुगिेको छ ।   

 

परिच्छेद – १ 

प्रािक्षम्भक  

 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यो कायतफ्रवनधको नाम “सूयोदय नगिपानलकाको मानव संसाधन फ्रवकास 
कोष (सञ्चालन) कायतफ्रवनध २०७५” िहेको छ ।  

  (२) यो कायतफ्रवनध तरुून्त प्रािम्भ हुनेछ ।  

२. परिभाषा : फ्रवषय वा प्रसंगले अको अथत नलागेमा यस कायतफ्रवनधमा , 
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सिकाि संर्ालन ऐन २०७४ सम्झन ुपछत । 

(ख) “कायतपानलका” भन्नाले सूयोदय नगि कायतपानलका सम्झन ुपछत । 

(ग) “नगिपानलका ” भन्नाले सूयोदय नगिपानलका सम्झन ुपछत । 

(घ) “कायतफ्रवधी” भन्नाले सूयोदय नगिपानलकाको मानव संसाधन फ्रवकास फ्रवशेष कोष 
(सञ्चालन) कायतफ्रवनध २०७५ सम्झन ुपछत ।  

(ङ) “कोष ”भन्नाले सूयोदय नगिपानलकाको मानव संसाधन फ्रवकास कोष सम्झन ुपछत । 

(र्) “ मानव संसाधन  ” भन्नाले नगिपानलकाको मानवीय पूाँजीको रुपमा िहेका  
जनप्रनतनननध, कमतर्ािी, क्षशिक, सामाक्षजक तथा सामदुाफ्रयक अनभयन्ता लगायतका 
जनशक्षि सम्झन ुपछत ।  

(छ) “व्यवस्थापन सनमनत” भन्नाले कायतफ्रवधीको दफा १५ बमोक्षजमको कोष व्यवस्थापन 
सनमनत सम्झन ुपछत। 

(ज) “संयोजक” भन्नाले कायतनबधीको दफा १५ बमोक्षजमको सनमनतको संयोजक सम्झन ुपछत   
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परिच्छेद – २ 

 कोषको स्थापना , उद्देश्य, कोषको  खाता   ि उपयोग  

३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय सिकाि संर्ालन ऐन २०७४ अनसुाि नगिपानलकाको  काम,कततब्य 
ि अनधकाि बमोक्षजमका कायत क्षजम्मेवािी कुशलता ि प्रभावकािी रुपमा ननवातह गनत नगिपानलका ि 
अन्तगतत कायतित जनप्रनतनननध,कमतर्ािी,सामाक्षजक तथा सामदुाफ्रयक फ्रियाकलापमा संलग्न जनशक्षिको 
कायत क्षजम्मेवािीसंग सम्बक्षन्धत फ्रवषयको िमता फ्रवकास कायतिम योजनाबद्ध रुपमा संर्ालन गनतका 
लागी  आवश्यक स्रोत साधन संकलन ि व्यवस्थापन गनत बान्छनीय भएकोले सूयोदय नगिपानलका 
अन्तगतत एक मानव संशाधन फ्रवकास कोष स्थापना गिीनेछ ।  

 

४. कोषको उद्दशे्य :(१) नगिपानलकाको नबनभन्न क्षजम्मेवािीमा िहेका िाजनीनतक, प्रशासननक, प्राफ्रवनधक, 
सामाक्षजक ि सामदुाफ्रयक तहका मानवीय संसाधनको िमता नबकास ि व्यवस्थापनको लानग आनथतक 

श्रोत संकलन, परिर्ालन ि व्यवस्थापन गनुत कोषको प्रमखु उद्देश्य िहनेछ ।  

 

५.  कोषको खाता : 
 (१) कोषको आय िकम संकलन तथा व्यय िकम परिर्ालनका लानग नगिपानलकाको सक्षञ्चत कोष खाता िहेको 

बाक्षणज्य बैंकमा एक छुटै्ट खाता खोनलनेछ ।  

  (२) कोषको कूल आम्दानी अन्तगतत यस कायतफ्रवनधको दफा ७ बमोक्षजम कोषमा जम्मा हुने गिी प्राप्त भएको िकमलाई  

जनाउाँनेछ । 

६.    कोषको उपयोग: कोषको उपयोग देहाय बमोक्षजमको िेरमा गरिनेछ: 
(क) नगिपानलकाको सबै तहमा ननवातक्षर्त जनप्रनतनननधहरुलाई संघीय,प्रदेश ि स्थानीय कानून 
बमोक्षजम तोफ्रकएको  कायत क्षजम्मेवािी सम्पादनमा सहयोग पगु्ने खालको 
अनकु्षशिण,प्रक्षशिण,अनभमकु्षखकिण कायतिम संर्ालन गनत,  
(ख)  नगि कायतपनलकाको कायातलय ि अन्तगतत कायतित सबै तह ि शे्रणीका जनशक्षिहरुलाई 
उनीहरुको कायत क्षजम्मेवािी ि कायत फ्रवक्षशष्टीकिण अनसुाि कायत सम्पादनमा प्रत्यि सहयोग पगु्ने गरि 
सामफु्रहक ि नबषयगत प्रक्षशिण कायतिम सन्र्ालन गनत,  
(ग)  नगिपानलकाबाट प्रदान गरिने सबै प्रकािका सेवा ि संर्ालन गरिने फ्रवकास ननमातणका काममा 
आम नागरिकको सहभानगता वृफ्रद्ध ि ननिन्ति ननगिानी बढाउाँन फ्रवनभन्न तह ि तप्काका समदुायलाई 
फ्रवषयगत अनभमखुीकिण  ननगिानी गनत,  
(घ) आनथतक,सामाक्षजक,िाजनीनतक,सांस्कृनतक जस्ता कािणले पछाडी पिेका वा पारिएका तथा 
अवसिनबहीन कमजोि बगत ि समदुायलाई समहुगत ि संस्थागत रुपमा मलुप्रवाफ्रहकिण गनत 
आवश्यक कायतिम संर्ालन गनत,  
(ङ)  नगिपानलका िेर अन्तगतत िहेका टोल फ्रवकास संस्था,आमा समहु, कृषक समहु, पशुपालन 
समहु,   कृषक सहकािी,मफ्रहला सहकािी संस्था लगायत सामदुाफ्रयक फ्रियाकलापमा फ्रियाशील 
संस्थाका सदस्यलाई  नागरिक फ्रहत प्रबद्धतनमा काम गनत उत्प्रेरित गनत मांगमा आधारित 
 समहुगत ि फ्रवषयगत प्रक्षशिण तथा अभीमकु्षखकिण कायतिम संर्ालन  गनत,  
(र्) नगिपानलका अन्तगतत िहेका फ्रवद्यालय व्यवस्थापन सनमनत,स्वास््य संस्था व्यवस्थापन 
सनमनत,आयोजना सम्पन्न भई हस्तान्तिण पनछ संर्ालन ि व्यवस्थापनको क्षजम्मा नलएका फ्रियाशील 
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उपभोिा सनमनत लगायत संस्थागत रुपमा नगि िेरमा फ्रियाशील सनमनतहरुको कायत क्षजम्मेवािीमा 
सहयोग पगु्ने खालको िमता फ्रवकासका कायतिम संर्ालन गनत ,  
(छ) नगि सभा ि नगि कायतपानलकाको काममा सहयोग प-ुयाउने गरि काननु बमोक्षजम गठन 
गरिएका नबनभन्न सनमनतको कायत क्षजम्मेवािीको िेरमा सहयोग पगु्ने फ्रकनसमका िमता फ्रवकासका 
कायतिम गनत ,  
(ज) नगिस्तिीय मानव संशाधन नबकास योजनाले पफ्रहर्ान गिेका ि प्राथनमकतामा िहेका जनशक्षि 
फ्रवकासका कायतिम संर्ालन गनत ।  

(झ) नगिपानलकाको संस्थागत िमता फ्रवकास कायतिममा सहयोग हुने गिी कुनै साझेदाि संस्थासंग 
गरिएको दिपिीय सम्झौता एवं समझदािी बमोक्षजमको कायतिम सञ्चालनका लानग साझेदािी गनत,  

(ञ) नगिपानलकाको स्वीकृत बाफ्रषतक जनशक्षि फ्रवकास कायतिममा नपिेका ति सनमनतले आवश्यक 
ठह-याएको अन्य कायतिम संर्ालन गनत,  

 

 

परिच्छेद –३ 
   कोषको आम्दानी , सशतत सहायता तथा खर्तमा बन्देज  

७. कोषको आम्दानी : १) कोषमा देहाय बमोक्षजमका िकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 
(क) नगिपानलकाको वाफ्रषतक बजेट माफत त नबशेष कोषमा जम्मा हुने गिी स्वीकृत िकम, 

(ख) मानव संशाधन नबकासका लानग कोषमा जम्मा हुने गिी अन्य स्थानीय तहसंगको साझेदािीबाट प्राप्त 
िकम, 

(ग) मानव संशाधन नबकासका लानग कोषमा जम्मा हुनेगिी प्रदेश सिकाि तथा नेपाल सिकािबाट प्राप्त 
िकम, 

(घ) नगिसभाबाट पारित आनथतक ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोक्षजम मानव संशाधन नबकासका कोषमा जम्मा 
हुने गिी तोफ्रकएको क्षशषतक अन्तगतत प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तिु िकम,  

(ङ)  फ्रवनभन्न सिकािी ननकाय तथा िाफ्रिय तथा अन्तिातफ्रिय गैिसिकािी  संघ संस्थाहरू तथा साझेदाि 
ननकायको तफत बाट  प्रर्नलत कानूनको अनधनमा िफ्रह कोषमा जम्मा हुने गिी उपलब्ध हुने िीपिीय 
सहयोग िकम,  

(र्) कोषको खाता सञ्चालनमा िहेको बाक्षणज्य बैंकले त्यस्तो कोषमा िहेको मौज्दात िकममा उपलब्ध 

गिाएको ब्याज आय, 

(छ) प्रर्नलत कानूनको अनधनमा िफ्रह कोषमा जम्मा हुने गिी अन्य कुनै व्यक्षि वा संस्थाबाट प्राप्त हुन् 
आएको िकम ।  

(ज) अन्य कुनै  श्रोतबाट प्राप्त िकम 
 

 २) उपदफा (१) बमोक्षजम कोषलाई उपलब्ध हुने िकम सम्बक्षन्धत व्यक्षि वा संस्थाले यस कायतफ्रवनधको 
दफा (३)  को उपदफा (२) बमोक्षजमको कोषको बैंक खातामा नसधै जम्मा गरिददन वा नगिपानलकाको 
आनथतक प्रशासन शाखामा नगद जम्मा गनत सक्नेछ । त्यसिी नगद जम्मा हुन आएमा आनथतक प्रशासन 

शाखाले  सम्बक्षन्धत व्यक्षि वा संस्थालाई सो को जानकािी सफ्रहत िकम प्राप्त भएको  भपातई 

उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 
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८. सशतत सहायता : (१) मानव संशाधन नबकास तथा  व्यवस्थापन सम्बन्धी तोफ्रकएको कायत सम्पादन गने शतत 
सफ्रहत कुनै व्यक्षि वा संस्थाले कोषमा सहायता उपलब्ध गिाउन र्ाहेमा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुत पूवत सनमनतले 

शतत स्वीकाि गने वा नगने  सम्बन्धी ननणतय गनेछ ि शतत स्वीकाि गिेको अवस्थामा  मार सहायता िकम वा 
सामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ । 

ति नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा स्थानीय सिकािले सशतत अनदुान उपलब्ध गिाउने हकमा सनमनतको पूवत 
ननणतय आवश्यक पने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम कोषमा प्राप्त अनदुान िकम तोफ्रकएको काममा मार उपयोग गनुत पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम कोषमा प्राप्त अनदुान िकम तोफ्रकए बमोक्षजमको कायतमा   उपयोगभए-

नभएको   सम्बन्धमा  त्यस्तो सहायता उपलब्ध गिाउने व्यक्षि वा संस्थाले फ्रवविण माग गिेमा सोको फ्रवविण 

उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 

 

९. कोषको खर्तको आधाि : (१) कोषमा जम्मा भएको िकम मानव संशाधन नबकास कामका लानग  
खर्त ननकासा सनमनतको ननणतय अनसुाि हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा  उल्लेक्षखत व्यवस्थालाई सिलीकृत गिी कोषको प्रभावकारिता  बढाउन 

सनमनतले कोषको बाफ्रषतक कायतिम ि बजेट बाडफाड गिी कायतपानलकाबाट स्वीकृत गिाएको 
अवस्थामा प्रत्यायोक्षजत अनधकाि बमोक्षजम प्रमखु प्रशाकीय अनधकृतले खर्त आदेश ददनेछन ।  

(३) कोषको िकम पछी समथतन गिाउने वा अनमुोदन गिाउने गिी कुनै पनन अनधकाि प्राप्त 
अनधकािीको आदेशमा खर्त गनत गिाउन पाईने छैन । 
(४) नगि सभाबाट स्वीकृत बाफ्रषतक कायतिम माफत त ननयनमत रूपमा गरिने  मानव संसाधन तथा 
जनशक्षि नबकास सम्बन्धी कायतिमलाई मानव संसाधन नबकाससाँग आवद्ध गिाएि कोषबाट कुनै पनन 

फ्रकनसमको खर्त गनत पाईने छैन। 

(५) कोषमा मौज्दात िकम पााँर् लाख रूपैया भन्दा घफ्रट भएको अवस्थामा  कुनै पनन प्रयोजनका  लानग कोषको 
िकम खर्त गनत पाईने छैन ।  

 

१०. कोषको िकम प्रयोगमा बन्देज : (१) यस कायतफ्रवनधमा अन्यर जनुसुकै कुिा लेक्षखएको भए तापनन 

देहायको प्रयोजनका लानग कोषमा जम्मा भएको िकम खर्त गनत पाईने छैनाः 
(क) ननयनमत प्रशासननक कायतको लानग  खर्त गनत,  

(ख) कुनै सिकािी वा गैिसिकािी पदानधकािी वा कमतर्ािीलाई  ननयनमत रूपमा तलब ,भत्ता वा अन्य सुफ्रवधा  
      उपलब्ध गिाउन,  

(ग) कुनै सिकािी वा गैिसिकािी पदानधकािी वा कमतर्ािीलाई  भ्रमण खर्त वा अन्य त्यस्तै प्रकािको खर्त  
उपलब्ध गिाउन, 

(घ) कुनै पनन फ्रकनसमको र्न्दा, पिुस्काि, उपहाि, फ्रवज्ञापन वा आनथतक सहायता  उपलब्ध गिाउन, 

(ङ)  मानव संसाधन नबकाससंग आबद्ध गिेि पटके रुपमा नबनभन्न  फ्रकनसमको गोफ्रि , सेनमनाि,अन्तिफ्रिया      
       वा सभासम्मेलन गनत, गिाउन,  

 

परिच्छेद – ४ 

खाता संर्ालन,लेखा परििण   तथा िकम फ्रिज नहुने   
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११. कोषको खाता सञ्चालन : (१) कोषको बैंक खाता सञ्चालन नगिपानलकाको प्रमखु  प्रशासकीय 
अनधकृत वा ननजले तोकेको अनधकृत स्तिको कमतर्ािी ि लेखा प्रमखु वा ननजले तोकेको लेखाको 
कमतर्ािीको संयिु दस्तखतबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट  कुनै पनन उद्देश्यको लानग िकम  भिुानी गदात अननवायत रूपमा  बैंक माफत त मार भिुानी 
गरिनेछ । 

१२. कोषको आयव्ययको लेखा तथा सोको सावतजननकिण : (१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रर्नलत 
कानून बमोक्षजम िाक्षखनेछ ।  

(२) कोषले नगि कायतपानलकाले तोके बमोक्षजम आन्तरिक ननयन्रण प्रणाली कायम  गनुत पनेछ। 

(३) कोषको मानसक रूपमा भएको आम्दानी ि खर्तको फ्रवविण अको मफ्रहनाको सात  गते नभरमा सावतजननक 
गनुतपनेछ । 

(४) आनथतक वषत समाप्त भएको नमनतले दुई मफ्रहना नभर सनमनतले कोषको वाफ्रषतक आय व्ययको 
फ्रवविण समेत खुल्ने वाफ्रषतक प्रनतवेदन तयाि गिी कायतपानलका समि  पेश गनुत पनेछ । 

(५) कोषको वाफ्रषतक प्रनतवेदन उपि कायतपानलकामा छलफल गिी सो ननणतय सफ्रहत लेखा सनमनत 
माफत त नगिसभा समि पेश गिी अनमुोदन गनुत पनेछ ।  

 

१३. लेखा परििण : (१) कोषको आन्तरिक लेखापिीिण नगिपानलकाको आन्तरिक लेखा परििण 
शाखाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अक्षन्तम लेखापिीिण महालेखा पिीिकबाट हुनेछ ।  

(३) नगि कायतपानलकाले र्ाहेमा जनुसुकै बखत सनमनतको फ्रहसाव फ्रकताव जााँच्न वा जााँर् गिाउन  

        सक्नेछ । 

(४) नगि कायतपानलकाको कायातलयले कम्तीमा वषतको एक पटक कोषको सामाक्षजक ि सावतजननक 
परििणको व्यवस्था नमलाउनेछ। 

१४. िकम फ्रिज नहनुे तथा आवती कोष (Revolving Fund) को रूपमा िहने : (१) दफा ७ को उपदफा (१) 

बमोक्षजम कोषमा जम्मा भएको िकम मध्ये आंक्षशक वा पिैु िकम कुनै आनथतक वषतमा खर्त नभई  आनथतक वषतको 
अन्त्यमा बााँकी िहेमा त्यस्तो िकम फ्रिज नभई कोषमै िहनेछ । 

 ति दफा ८ को उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त सहायता िकमलाई त्यस्तो शतत अनरुूप  उपयोग गनत नसकेको 
कािण जनाई सहायता उपलब्ध गिाउने सम्बक्षन्धत व्यक्षि वा संस्थाले फ्रफतात माग गिेमा कोषबाट  िकम फ्रफतात 
गनत बाधा पने छैन । 

(२) कोषलाई आवती कोष (Revolving Fund) को रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । 

स्पफ्रष्टकिणाः यस दफाको प्रयोजनका लानग आवती कोष (Revolving Fund) भन्नाले कोषबाट खर्त भएको 
नगद िकम वाफ्रषतक रुपमा बजेट फ्रवननयोजन माफत त पनुाःपूती गदै जाने गरि स्थाफ्रपत कोषलाई सम्झन ुपछत 
। 

(3) कोषमा  मौज्दात िकम पााँर् लाख रूपैया भन्दा न्यून हुन गएमा तत्काल थप  िकम कोष पूती गनत 
सनमनतले कायतपानलका समि अनिुोध गनेछ । 

 

परिच्छेद – ५ 

कोष व्यवस्थापन सनमनत गठन तथा काम, कततब्य ि अनधकाि   
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१५. व्यवस्थापन सनमनतको गठन :  (१) मानव संसाधन फ्रवकास कोषको संर्ालन ि व्यवस्थापनका लानग 
देहायका पदानधकािी िहेको एक कोष ब्यवस्थापन सनमनत गठन हुनेछ । 

  क) नगि प्रमखु         - संयोजक 

  ख) संयोजक, सावतजननक सेवा तथा िमता फ्रवकास सनमनत                - सदस्य  
  ग) संयोजक, सामाक्षजक फ्रवकास सनमनत                   - सदस्य  

  घ) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत       - सदस्य  
  ङ)  शाखा प्रमखु, मफ्रहला फ्रवकास शाखा               - सदस्य 

  र्) शाखा प्रमखु, क्षशिा नबकास शाखा      - सदस्य 

  छ) शाखा प्रमखु, स्वास््य शाखा       - सदस्य 

  ज) शाखा प्रमखु, कृफ्रष फ्रवकास तथा सहकािी शाखा                - सदस्य 

  झ) शाखा प्रमखु, पशु तथा पिी फ्रवकास शाखा               - सदस्य 

  ञ) शाखा प्रमखु, शहिी पूवातधाि फ्रवकास शाखा              - सदस्य 

  ट)  शाखा प्रमखु, आनथतक प्रशासन शाखा      - सदस्य 

  ठ)  शाखा प्रमखु,  आ.ले.प.शाखा        - सदस्य 
  ड)  शाखा प्रमखु,  प्रशासन शाखा                   -सदस्य सक्षर्व  

  २) सनमनतले संस्थागत प्रनतनननधको लानग नगि िेरमा स्थापना भई संर्ालनमा िहेको   

CTEVT बाट मान्यता प्राप्त प्राफ्रवनधक क्षशिालय वा सीप नबकास तानलम संस्था भए सो  

संस्थाका प्रमखुलाई सनमनतको सदस्यमा मनोनयन गनत सक्नेछ ।   

  ३) सनमनतले नगि कायतपानलकाको कुनै पनन सदस्य वा कोषको परिर्ालन ि व्यवस्थापनमा  

योगदान ददन सक्ने सामाक्षजक, बौफ्रद्धक वा दि व्यक्षिलाई सनमनतको बैठकमा आमन्रण गनत 
सक्नेछ , 

  ४) सनमनतको बैठक प्रत्येक र्ौमानसकमा एकपल्ट बस्नेछ, ति आवश्यकता ि औक्षर्त्यको  

आधािमा संयोजकको आदेशले आवश्यकता अनसुाि बैठक बोलाउन बाधा पने छैन ,  

१६  कोष व्यवस्थापन सनमनतको काम, कततब्य ि अनधकाि :   
(१)  कोष व्यवस्थापन सनमनतको काम, कततब्य ि अनधकाि देहाय अनसुाि हुनेछ , 
 क) नगिपानलकाको समग्र मानव संसाधनको अवस्था ि सम्भावनाको अध्ययन गिी न्यनुतम ३ बषतको 

लानग नगि स्तिीय मानव संसाधन िमता फ्रवकास योजना (Municipal Human Resource Capacity 

Development Plan) तजुतमा गिी कायतपानलकाबाट स्वीकृत गिाई लाग ुगने ,  
 ख) नगि स्तिीय मानव संसाधन िमता फ्रवकास योजनाले नलएका ध्येय(Vision), गन्तब्य(Mission) 

,उद्देश्य (Objective) ि लि( Target ) परिपूती हुने गरि उपलब्ध श्रोत ि साधनको आंकलन गिी 
बाफ्रषतक िमता फ्रवकास कायतिम तजुतमा गिी फ्रवषयगत सनमनत माफत त कायतपानलकामा पेश गने,   

 ग) नेपालको संफ्रवधानले प्रत्याभूत गिेको मौनलक हक अन्तगततको िोजगािीको हक  एवं ददगो 
फ्रवकास लिले िाखेको सम्मानजनक िोजगािीको लि प्रानप्तको ददशामा  साथतक योगदान पगु्ने गरि 
शहिी गरिवी न्यूनीकिणका लानग िोजगाि नसजतना हुने  खालका व्यवसाफ्रयक शीप नबकासका 
कायतिमको पफ्रहर्ान ि नसफारिश गने ,  
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 घ) स्थानीय स्तिमा उपलब्ध श्रोत साधन परिर्ालनका माध्यमले गरिवी  न्यनुनकिणमा योगदान 
पगु्न जाने गिी व्यवसाफ्रयक शीप ि िमता नबकासका लानग प्रफ्रवनध मैरी प्रक्षशिण कायतिम तजुतमा 
गनत पहल गने , 
ङ)  नगिसभाबाट प्रनतपाददत संस्थागत िमता फ्रवकास तथा सावतजननक सेवा प्रवाह 
 सम्बक्षन्धनीनतका आधािमा मानव संसाधन तथा िमता फ्रवकास कायतिम पफ्रहर्ान गिी सोका 
लानग आवश्यक आनथतक, प्राफ्रवनधक एवं फ्रवत्तीय श्रोत साधनको संकलन ि उपयोगको लानग 
सिोकािवाला ि साझेदाि ननकायहरुसंग समन्वय कायम गने ,  
र्) नगिपानलकाले स्थानीय सिकािको कायत क्षजम्मेवािी पूिा गनत संगठनको लक्ष्य प्रानप्तको लानग 
प्रक्षशिण कायतिमलाई कायतफ्रवविण(Tasks),कायतसम्पादन (Performance) ि नेतृत्व फ्रवकास (Leadership 

Development ) संग  आबद्ध गिी Human skill ि  Social Skill  प्रबद्धतनमा योगदान पगु्ने कायतिम 
पफ्रहर्ानमा जोड  ददने ,  

नगिपानलकाका पदानधकािी ि कमतर्ािीहरुको संस्थागत िमता फ्रवकासका लानग आवश्यक कायतनीनत 
तजुतमा गरि जनशक्षि फ्रवकासमा योगदान गने सहयोगी ननकाय पफ्रहर्ान गने ि साझेदािीको संभावनाको 
खोजी गने ,  

छ) साझा रुर्ी ि उद्देश्यसाँग नमल्दो िमता फ्रवकासका बहु आयानमक कायतिम पफ्रहर्ान ि संर्ालनका 
लानग नछमेकी ि क्षजल्ला नभरका स्थानीय तहसाँग समन्वय  ि सहकायत गने ,  
ज) कोषबाट संर्ालन हुने स्वीकृत कायतिमहरु संर्ालनको अवस्थामा नै  सुर्कमा आधारित 
अनगुमनको लानग अनगुमन सनमनतसंग समन्वय गने,  

झ) िमता फ्रवकास कायतिम संर्ालनका लानग दि ि फ्रवज्ञ श्रोत व्यक्षि तथा प्रक्षशिकहरुको िोष्टि 
तयाि गने ि प्रक्षशिण संर्ालन गनत सिम स्थानीय ि बाह्य संस्थाको पफ्रहर्ान गरि सुर्ी तयाि गने,  

ञ) नगिपानलका नभर सुफ्रवधा सम्पन्न मानव संसाधन फ्रवकास श्रोत केन्रको स्थापनाको पहल गने,  
ट) संघीय ि प्रदेश सिकािबाट स्वीकृत प्रक्षशिण सम्बक्षन्ध कायतफ्रवनध, मापदण्ड तथा नमतसको 
आधािमा स्थानीय मापदण्ड ि नमतस ननधातिण गनत नसफारिश गने,    

ठ) कोष संर्ालन सम्बन्धमा सनमनतबाट भएका सबै कायतहरुको एकीकृत बाफ्रषतक प्रनतवेदन तयाि गिी 
कायतपानलका माफत त नगि सभामा पेश गने ,  
ड) नगि कायतपानलकाले तोकेका वा प्रत्यायोक्षजत गिेका क्षजम्मेवािी अनसुािको काम  गने , 

 

परिच्छेद –६ 

फ्रवफ्रवध  

 

१३. अनगुमन: (१) यस कायतफ्रवनध बमोक्षजम कोष परिर्ालन तथा सोबाट भएका कामको  ननयनमत अनगुमन नगि 
उपप्रमखुको संयोजकत्वमा िहेको नगि स्तिीय अनगुमन तथा सुपरिवेिण सनमनत माफत त हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम अनगुमन सनमनत वा सो सनमनतले गठन गिेको  अनगुमन टोलीले प्राप्त 

कायातदेश ि सुर्कको आधािमा अनगुमन गरि सोको  प्रनतवेदन सनमनत समि पेश गनुत पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम पेश हुन आएको प्रनतवेदन समेतका आधािमा कोष परिर्ालनमा  कुनै कनम कमजोिी 
भएको देक्षखएमा त्यसलाई सुधाि गनत सनमनतले आवश्यक ननदेशन ददन सक्नेछ ि त्यस्तो ननदेशनको पालना गनुत 
सम्बक्षन्धत  ् सबैको कततव्य हुनेछ ।  
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(४) उपदफा (३) मा जनुसुकै कुिा लेक्षखएको भएता पनन कोष परिर्ालनमा  कुनै  गक्षम्भि रटुी िहेको ि 

सोलाई तत्काल िोक्न आवश्यक देक्षखएमा संयोजकले त्यस्तो  कायत िोक्न ननदेशन ददन सक्नेछ । 

(५) अनगुमनका  िममा कुनै व्यक्षिले झुठा फ्रवविण पेश गिी कोषको िकम दुरूपयोग गिेको  पाईएमा दोषी 
उपि प्रर्नलत कानून बमोक्षजम कािवाही हुनेछ । 

१४. पिामशत सेवा नलन सक्ने : कायतपानलकाबाट सनमनतलाई प्रत्यायोक्षजत अनधकाि वा मानव संसाधन 
सम्बक्षन्ध यस कायतफ्रवनध बमोक्षजमको कायत सम्पादन गनत बाह्य पिामशतदाता आवश्यक भएमा सनमनतले 
उपयिु फ्रवषय फ्रवज्ञ व्यक्षि वा सेवा प्रदायक  पिामशतदाता संस्थासंग ननयमानसुाि पिामशत सेवा 
नलन सक्नेछ । 

१५. अनभलेख िाख्न े : (१) सनमनतले कोष परिर्ालन सम्बन्धमा गिेको ननणतय ि मानव संसाधन फ्रवकास 
सम्बन्धमा गिेका सबै काम कािवाहीको अनभलेख ब्यवक्षस्थत रुपमा सुिक्षित ि दुरुस्त िाख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको अनभलेख सनमनतको सदस्य-सक्षर्वको क्षजम्मामा िहनेछ । 

(३) दफा (१) बमोक्षजमको अनभलेख सिोकािवाला कुनै व्यक्षि वा संस्थाले माग गिेमा ननजलाई ननयमानसुाि 

त्यस्तो अनभलेख उपलब्ध गिाईनेछ ।   

१६. थप मापदण्ड बनाउने सक्ने : उपदफा (१) बमोक्षजम कोषबाट गरिने खर्तलाई संघीय  सिकाि ि 
प्रदेश सिकािबाट स्वीकृत मापदण्डसंग नमल्ने गिी व्यवक्षस्थत गनत सनमनतले आवश्यकता अनसुाि खर्त 
तथा जनशक्षि परिर्ालन संम्बक्षन्ध थप  मापदण्ड बनाई कायतपानलका माफत त नगिसभाबाट स्वीकृत 
गिी लाग ुगनत सक्नेछ ।  

१७. नमतसको पालना :  नगिपानलका िेर नभर संर्ालन हुने सबै फ्रकनसमका प्रक्षशिण तथा तानलम 
कायतिममा संघीय अथत मन्रालयबाट स्वीकृत नमतस ि मापदण्ड लाग ुहुनेछ । 

१८.  ननदेशन ददन सक्ने : नगिसभाले कोष संर्ालनका फ्रवषयमा कुनै नीनतगत मागतदशतन एवं ननदेशन 
प्रदान गिेको भए सो आधािमा कायतपानलकाले सनमनतको काम कािबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक 
ननदेशन ददन सक्नेछ । 

१९.  थपघट वा हेिफेि गनत सक्ने : यो कायतफ्रवनध कायातन्वयनको िममा कुनै अस्पष्टता वा  
 दिफ्रवधा भएमा कायतपानलकाले आवश्यकता अनसुाि व्याख्या गनत, थपघट तथा हेिफेि गनत सक्नेछ । 

२०. खािेजी ि बर्ाउ : यो कायतफ्रवनध लागू हुन ुपूवत नगिपानलका वा नगि कायतपानलकाबाट नगि स्तिीय 
मानव संशाधन नबकास कोष स्थापना ि संर्ालन सम्बन्धमा कुनै  काम कािवाहीहरु भए गिेको भए सो 
काम कािवाहीहरु यसै कायतफ्रवनध  बमोक्षजम  भए गिेको मानननेछ।   

 

*** 

 

नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत   

प्रिालित गने पदालिकारीको नािः 

 

दस्तखत : 

पदः लिलतः 
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