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रुऩनी  गाउॉऩालरकाको मोजना तजजभुा, कामानु्वमन य व्मवस्थाऩन कामवुवलध–
२०७४ 

रुऩनी  गाउॉऩालरकाको मोजना तजजभुा, कामाुन्वमन तथा व्मवस्थाऩन गन ुफनेको कामवुवलध 
 
प्रस्तावना: रुऩनी गाउॉऩालरकाको सभग्र मोजना तजजभुा, कामाुन्वमन, अनजगभन, भजल्माङकन, काम ु कज शरता य 
प्रबाकायीता ल्माउन े प्रमोजनका रालग स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी 
गाउॉऩालरकाको मोजना तजजभुा कामाुन्वमन य व्मवस्थाऩन कामवुवलध २०७४ तजजभुा गयी रागज गरयएको छ। 
 

ऩरयच्छेद-१ 
प्रायम्भबक 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायभब: 
(क) मस कामवुवलधको नाभ "मोजना तजजभुा कामाुन्वमन य व्मवस्थाऩन कामवुवलध-२०७४" यहेको छ। 
(ख) मो कामवुवलध तजरुन्त रागज हजनेछ। 

२. ऩरयबाषा: 
ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथ ुनरागेभा मस कामवुवलधभा:- 
(क) "आमोजना" बन्नारे कज नै बौगोलरक ऺेत्र वा कामुऺ ेत्र वा कामुऺ ेत्रभा लनम्ित अवधी य रगानी यकभ 

तोवक लनधाुरयत उद्देश्म प्राप्तीका रालग तमाय गरयएको व्मवम्स्थत विमाकराऩ सभझनज ऩदुछ। 
(ख) "उऩबोक्ता सलभलत" बन्नारे आमोजनाफाट प्रत्मऺ राब ऩाउने व्मम्क्तहरुको सभजहरे कज नै आमोजना 

लनभाुण, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य भभतु सभबाय गनकुो रालग आपज हरु भध्मेफाट लनम्ित प्रविमा 
फभोम्जभ गठन गयेको सलभलत सभझनज ऩदुछ य सो सभजहरे राबग्राही सभजहराई सभेत जनाॉउदछ। 

(ग) "ऐन" बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ सभझनज ऩदुछ। 
(घ) "कामिुभ" बन्नारे लनम्ित उद्देश्म प्राप्तीका रालग तमाय गरयएको ऺेत्रगत, फहजऺ ेत्रगत आमोजनाहरुको 

सॊमोम्जत रुऩ सभझनज ऩदुछ। 
(ङ) "कामवुवलध" बन्नारे मोजना तजजभुा कामाुन्वमन य व्मस्थाऩन कामवुीधी-२०७४ सभझनज ऩदुछ। 
(च) "गैयसयकायी सॊस्था" बन्नारे मस कामवुवलधको प्रमोजनका रालग प्रचलरत कानजन फभोम्जभ स्थाऩना 

बएका य स्थानीम तहफाट आफ्नो कामिुभ स्वीकृत गयाई स्थानीम तहसॉग सभन्वम याम्ख काम ु
सञ्चारन गने गैय नापाभजरक सॊस्था सभझनज ऩदुछ। 

(छ) "ठजरा भेम्शनयी तथा उऩकयण" बन्नारे वातावयणराई अत्मालधक ह्रास ऩज-माउन े प्रकृलतका भेम्शनयी, 
उऩकयण (फजरडोजय, एक्साबेटय आदद) य श्रभभजरक प्रववधीराई ववस्थावऩत गने खारका भेम्शनयी 
तथा उऩकयण सभझनज ऩदुछ। 

(ज) "ववकास साझेदाय" बन्नारे नेऩार सयकायसॉग बएका सभझौता फभोम्जभ नगद, म्जन्सी एवॊ प्राववधीक 
सहमोग उऩरब्ध गयाउने दिऩऺीम दात ृ लनकाम, सॊमजक्त याष्डसॊम्घम लनकामहरु तथा अन्तयावष्डम 
गैयसयकायी सॊस्था सभझनज ऩदुछ। 
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(झ) "भन्त्रारम" बन्नारे नेऩार सयकाय सॊम्घम भालभरा तथा स्थानीम ववकास भन्त्रारम सभझनज ऩदुछ। 
(ञ) "गाउॉऩालरका" बन्नारे रुऩनी गाउॉऩालरकाराई सभझनज ऩदुछ। 
(ट) "रम्ऺत सभजह" बन्नारे आलथकु रुऩभा ववऩन्न वगकुा भवहरा एवॊ फारफालरका तथा आलथकु य 

साभाम्जक रुऩभा वऩछलडएको वगहुरु (सफै जातजातीका ववऩन्न वगहुरु, जेष्ठ नागरयक, दलरत, 
आददवासी जनजाती, अऩाङ्गता बएका व्मम्क्तहरु, भधेशी, भजम्स्रभ तथा वऩछडा वग)ु एवॊ नेऩार 
सयकायरे रम्ऺत सभजह बलन तोकेका वग ुएवॊ सभजदाम सभझनज ऩदुछ। 

(ठ) "रैलगक रेखाजोखा ऩरयऺण" बन्नारे भवहरा य ऩजयष फीचको ब जलभका, सभफन्ध, स्थान, स्तय, अवसय 
आददको रेखाजोखा य भवहरा ऩजरुषफीचको सभानता कामभ गनकुा रालग तम गरयएको कामिुभ य 
फजेटको सभेत ववश्लषेण गने कामरुाई सभझनज ऩदुछ। 

(ड) "साभाम्जक ऩरयऺण" बन्नारे मोजना, नीलत, कामिुभ, आमोजना कामाुन्वमन य सेवा प्रवाहरे आलथकु 
साभाम्जक ववकासभा गयेको सभग्र मोगदानको रेखाजोखा, ववश्लषेण य भजल्माङकन कामरुाई सभझनज 
ऩदुछ। 

(ढ) "सावजुलनक ऩरयऺण" बन्नारे गाउॉऩालरकारे सञ्चारन गने कामिुभ वा आमोजनाको रक्ष्म, उद्देश्म, 
फजेट (आभदानी) तथा मसफाट प्राप्त नलतजा, उऩरब्धी य खच ुआददको फायेभा सयोकायवाराहरु वीच 
जानकायी गयाउने, रेखाजोखा गने, भजल्माॊङकन गने काम ुसभझनज ऩदुछ। 

(ण) "सावजुलनक सजनजवाई" बन्नारे सयोकायवारा सवसुाधायण नागरयक य स्थानीम तहका ऩदालधकायीहरुको 
फीच सावजुलनक चासोको ववषमभा सावजुलनक स्थरभा खजरा छरपर गने प्रविमा सभझनज ऩदुछ। 

(त) "साभजदावमक सॊस्था" बन्नारे जनचेतना सभफन्धी तालरभ अलबभजम्खकयण, लसऩ ववकास, फचत, कजाु 
ऩरयचारन, सभावेशी ववकास य सशम्क्तकयण गने उद्देश्मरे लनम्ित प्रविमा अफरभफन गयी प्रचलरत 
कानजन फभोम्जभ स्थाऩना बएका सॊस्था तथा गाउॉऩालरकाभा सूम्चकृत बएका सभजदामभा आधारयत 
सॊस्था सभझनज ऩदुछ। 

(थ) "मोजना" बन्नारे सभग्र ववकास लनभाुण सभफन्धी तमाय गरयएको आवलधक, वावषकु ववकास मोजना 
सभझनज ऩदुछ। 

(द) "सावजुलनक खरयद ऐन" बन्नारे सावजुलनक खरयद ऐन २०६३ सभझनज ऩदुछ। 
(ध) "प्रभजख प्रशासवकम अलधकृत" बन्नारे गाउॉऩालरकाको प्रभजख प्रशासवकम अलधकृत सभझनज ऩछु। 

३. उद्दशे्म: 
(क) गाउॉऩालरकाफाट गरयने ववकास लनभाुणका कामिुभहरुराई लभतव्ममी, ददगो, ऩायदशॉ रुऩभा सभऩन्न 

गन ुसहमोग ऩज-माउने मस लनदेम्शकाको उद्देश्म हजनेछ। 
(ख) गाउॉऩालरकारे प्राप्त गने सफै प्रकायका स्रोत य साधनराई उद्देश्मभजरक, ऩायदशॉ, उत्तयदामी य 

जवापदेवह ऩजवकु खच ुगने ऩद्दतीको लनभाुणभा सहमोग ऩज-माउन।े 
(ग) आमोजना व्मवस्थाऩन, फजेट लनकासा, लनकासा य खच ु प्रकृमाराई सयलरकृत गदै आमोजना 

कामाुन्वमनभा सहजीकयण गने। 
(घ) आलथकु व्मवस्थाऩन प्रणारीराई अनजशालसत गयाउने, रेखा, रेखा ऩरयऺण य प्रलतफेदन प्रणारीराई 

लनमलभत य व्मवम्स्थत गने। 
(ङ) स्थानीम तहभा सजशासन कामभ गन ुऩायदशॉता य उत्तयदावमत्व सभफन्धी व्मवस्थाको प्रवद्दुन गने। 
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(च) गाउॉऩालरकाको अन्तय लनकाम सभन्वम य सेवा प्रवाहभा दऺता अलबवृदद्द गने। 
४. सभऩजयक कोष: 

(क) मस गाउॉऩालरकासॉग सभफन्धीत सयकायी, गैय सयकायी, लनजी ऺेत्र, ववकास साझेदाय सॊस्थासॉग बएको 
सभझौता फभोम्जभको साझेदायी वा रागत सहबालगता गन ुसभऩजयक कोषभा आवश्मक यकभ छजट्याउनज 
ऩनेछ। 

(ख) कज नै त्मस्तो साझेदायी गन ुचाहने सॊस्थाहरुसॉग साझेदायी गने वा नगने अलधकाय गाउॉकामऩुलरकाभा 
सजयम्ऺत यहने छ। 

(ग) साभान्मतमा: साझेदायीभा सञ्चारन हजने आमोजनाहरु गाउॉऩालरकाको सबाफाट स्वीकृत गयाईएका हजन ज 
ऩनेछ। 

५. भभतु सभबाय कोष: 
(क) गाउॉऩालरकारे गाउॉऩालरका य अन्तयगतका वडाभा सञ्चारन हजन ेबौलतक ऩजवाुधाय लनभाुणका मोजनाहरु 

भभतुका रालग आफ्नो एक भभतु सॊबाय कोषको स्थाऩना गनेछ ।  
(ख) भभतु सॊबाय कोषको सॊचारन गाउॉ कामऩुालरकारे स्वीकृत गयेको भभतु सॊबाय कोष कामलुफधी 

फभोम्जभ हजनेछ। 
६. ववऩद व्मवस्थाऩन तथा याहत कोष: 

(क) गाउॉसबाफाट ववऩद व्मवस्थाऩन सहमोग ऩज-माउन एक ववऩद व्मवस्थाऩन तथा याहत कोष स्थाऩना 
गनेछ। 

(ख) ववऩद व्मवस्थाऩन तथा याहत कोषको सॊचारन गाउॉ कामऩुालरकारे स्वीकृत गयेको ववऩद व्मवस्थाऩन 
तथा याहत कोष कामवुवलधफभोम्जभ हजनेछ। 

७. आमोजना व्मवस्थाऩन सेवा खच ु(कन्टेन्जेन्सी) सभफन्धी व्मवस्था: 
गाउॉऩालरकारे आमोजना व्मवस्थाऩन सेवा खच ु (कन्टेन्जेन्सी) का रालग प्रत्मेक स्वीकृत मोजना तथा 
कामिुभभा ववलनमोम्जत यकभको ३% यकभ कट्टा गनेछ । 

 
ऩरयच्छेद-२ 

मोजना तजजभुा 
८. मोजना तजजभुा: 

गाउॉऩालरकारे आफ्नो अलधकाय ऺेत्रका ववषमभा स्थानीम स्तयको ववकासको रालग आवधीक, वावषकु 
यणनीलतका ववषमभा ऺेत्रगत भध्मकारीन, दीघँकारीन य वावषकु ववकास मोजना फनाई रागज गनेछ। 
ववकासको रालग मोजना फनाउॉदा नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायको नीलत, रक्ष्म, उद्देश्म, सभमसीभा य 
प्रविमा सॉगै अनजकज र हजन े गयी सजशासन, वातावयणभैत्री, फारभैत्री, जरफामज, ऩरयवतनु अनजकज र, ववऩद 
व्मवस्थाऩन, रैंलगक तथा साभाम्जक सभावेशीकयण जस्ता अन्तय सभफन्धीत ववषमराई ध्मान ददईनेछ। 
(अ) गाउॉऩालरकारे मोजना फनाउॉदा देहामका ववषमराई प्राथलभकता ददईनछे। 

(क) आलथकु ववकास तथा गरयफी लनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩज-माउने। 
(ख) उत्ऩादन भजरक तथा लछटो प्रलतपर प्राप्त गन ुसवकने। 
(ग) जनताको जीवनस्तय, आभदानी य योजगायी फढ्ने। 
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(घ) स्थानीम वालसन्दाको सहबालगता जजट्ने, स्वमभसेवक ऩरयचारन गन ु सवकने तथा रागत कभ 
गने। 

(ङ) स्थानीम स्रोत साधनको अलधकतभ प्रमोग गने। 
(आ) गाउॉऩालरकाको मोजना तजजभुा य कामाुन्वमन गदाु स्थानीम फजदद्दम्जवी, ववषम ववऻ, अनजबवी, ऩेशाववद, 

जेष्ठ नागरयक, भवहरा फारफालरकाको अलधकतभ सहबालगता गयाईनेछ। 
(इ) मोजना तजजभुा गदाु सभबाब्मता अध्ममनको आधायभा स्रोत साधनको ऩजवाुन जभान, आमोजनाको 

प्राथलभवककयण, मोजना कामाुन्वमन तालरका य अनजगभन भजल्माङकन मोजना सभेत तमाय गरयनेछ। 
९. सभन्वमभा गनज ुऩने कामहुरु: 

गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र सयकायी सॊघ सॊस्था, सहकायी सॊस्था रगामतका साभाम्जक तथा साभजदावमक सॊस्थारे 
ववकाससॉग सभफम्न्धत काभ गनजऩुदाु गाउॉऩालरकाको सभन्वमभा गनज ुऩनेछ। 

१०. साझेदायी वा सॊमजक्त व्मवस्थाऩन काम ुगरयन:े 
गाउॉऩालरका लबत्रको काम ु सञ्चारन गदाु रागत न्मजनीकयण, स्रोत साधनको अलधकतभ उऩमोग वा 
प्रबावकायी सेवा प्रवाहको रालग देहामका ववषमभा अन्म गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकासॉग साझेदायी वा 
सॊमजक्त व्मवस्थाऩन गरयनछे। 
(क) फहृत ऩूवाुधाय लनभाुण, ठजरा भेलसन तथा औजाय खरयद य व्मवस्थाऩन 
(ख) ववऩद व्मवस्थाऩन 
(ग) पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन 

११. मोजना तजजभुा प्रविमा: 
(क) वावषकु मोजना तजजभुा गदाु सहबालगताभजरक मोजना तजजभुा प्रविमा अफरभफन गरयनछे। 

(ख) िभागत मोजनाराई सभऩन्न गन ुउच्च प्राथलभकता ददईनछे। 

(ग) मोजना तजजभुा प्रविमा फस्तीस्तयफाट शजरु गरयनेछ। फस्तीभा फसोफास गने नागरयकहरुको सॊमजक्त 
बेरारे ऩवहचान गयेका वा आमोजनाको सूची तमाय गरयनेछ। 

(घ) फस्तीस्तयफाट प्राप्त बएका सूचीहरुराई वडा सलभलतरे ऺेत्रगत ववबाजन गयी वडास्तरयम य 
ऩालरकास्तरयम मोजनाको प्राथलभवककयण गरय फजेट तथा कामिुभ तजजभुा सलभलतभा ऩेश गरयन्छ। 

(ङ) सलभलतरे आगाभी आलथकु वषभुा सञ्चारन गनज ु ऩने प्राप्त मोजनाहरुको सूचीभा प्राथलभवककयण गयी 
कामऩुालरकाभा प्रस्ताव ऩेश गनज ुगनेछ। 

(च) सलभलतफाट प्राप्त मोजना तथा कामिुभका प्रस्तावराई कामऩुालरकाफाट ऩारयत गयी सबाफाट ऩारयत 
गरयनेछ। 

(छ) श्रोत अनजभान तथा फजेट लनधाुयण सलभलत: स्थानीम सयकाय सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गन ुफनेको ऐन 
२०७४ फभोम्जभको श्रोत अनजभान तथा फजेट लसभा लनधाुयण सलभलत हजने छ। 

(अ) गाउॉऩालरकाको अध्मऺ       - सॊमोजक 

(आ) गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺ       - सदस्म 

(इ) अध्मऺ वा प्रभजखरे कामऩुालरकाका सदस्महरु भध्मेफाट तोकेको भवहरा, 
दलरत वा अल्ऩसॊख्मकफाट प्रलतलनधी हजने गयी जभभा ४ जना   - सदस्म 

(ई) गाउॉऩालरकाको प्रभजख प्रशासवकम अलधकृत      -सदस्म सम्चव 
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मस सलभलतको काभ कतवु्म य अलधकाय गाउॉकामऩुालरका य गाउॉसबाफाट ऩारयत लनणमुका 
अलतरयक्त स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनको दपा ६६ को उऩदपा (३) फभोम्जभ हजनछे। 

 

(ज) फजेट तथा कामिुभ तजजभुा सलभलत: स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ फभोम्जभ देहाम 
फभोम्जभको फजेट तथा कामिुभ तजजभुा सलभलत हजनेछ। 

(अ) गाउॉकामऩुालरकाको उऩप्रभजख       -सॊमोजक 

(आ) ववषमगत ऺेत्र हेने गाउॉकामऩुालरकाको सदस्महरु    -सदस्म 

(इ) गाउॉकामऩुालरकाको प्रभजख प्रशासवकम अलधकृत     -सदस्म  

(ई) मोजना भहाशाखा, ववबाग वा शाखा प्रभजख     -सदस्म सम्चव 

मस सलभलतको काभ कतवु्म य अलधकाय गाउॉकामऩुालरका य गाउॉसबाफाट ऩारयत लनणमुका अलतरयक्त 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनको दपा ६७ को उऩदपा (२) फभोम्जभ हजनछे। 

(झ) मोजना तथा कामिुभको अनजगभन तथा सजऩरयवेऺण सलभलत: स्थानीम तहको मोजना तथा फजेट तजजभुा 
ददग्दशनु २०७४ को ६.२.४ को अलधनभा यवह उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा लनभन ५ सदस्मीम 
अनजगभन तथा सजऩरयवेऺण सलभलत यहने छ। 

(अ) उऩध्मऺ         -सॊमोजक 

(आ) गाउॉकामऩुालरकाका सदस्महरु भध्मेफाट कभतीभा १ भवहरा सवहत ३ जना -सदस्म 

(इ) प्रभजख प्रशासवकम अलधकृत वा लनजरे तोकेको गाउॉऩालरकाको कभचुायी  -सदस्म सम्चव 

मस कामवुवलधको १० (झ) अन्तगतु यही मोजना तथा कामिुभको अनजगभन तथा सजऩयीवेऺण 
सलभलतको काभ कतवु्म य अलधकायहरु देहाम फभोम्जभ यहेको छन 

(अ) मोजनाहरुको लनमलभत अनजगभन गने साथै अनजगभन तथा सजऩयीवेऺणको िभभा उऩबोक्ता 
सलभलतराई आवश्मक ऩने सल्राह सजझाव प्रदान गने।  

(आ) मोजना तथा कामिुभको अनजगभन तथा सजऩरयवेऺणफाट प्राप्त वववयण, प्रलतवेदन गाउॉऩालरकाभा 
७ ददन लबत्र ऩेश गने। 

(इ) उऩबोक्ता सलभलतको अम्न्तभ अनजगभन प्रलतवेदनभा काम ुप्रगलत हेयी ब जक्तानी ददन सक्ने।नसक्न े
ववषमभा उल्रेख गनज ुऩने। 

(ई) प्रत्मेक वडाभा वडा सलभलतरे अनजगभन तथा सहजीकयण गने। 

 

मोजना तजजभुाको सभम तालरका 
 

ि.सॊ. काम ुवववयण सभम कैवपमत 

१ श्रोत अनजभान य कज र फजेट सीभा लनधाुयण पागजन भसान्त  

२ सॊघ तथा प्रदेशफाट ववत्तीम हस्तान्तयणको खाका एवॊ फजेट तथा 
कामिुभको तजजभुा भागदुशनु प्राप्त गने 

चैत्र १०  

३ फजेट सीभा तथा भाग ुदशनु ववतयण चैत्र १५  

४ वस्ती-टोर स्तयफाट मोजना छनौट चैत्र १५  
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५ वडा स्तयीम मोजना प्राथलभवककयण चैत्र २५  

६ तजजभुा सलभलतफाट फजेट तथा कामिुभ कामऩुालरकाभा ऩेश चैत्र ३०  

७ गाउॉ कामऩुालरकाको फैठकफाट फजेट तथा कामिुभ स्वीकृत गयी सबाभा 
ऩेश गने 

असाय १०  

८ गाउॉसबाको फैठकफाट फजेट तथा कामिुभ स्वीकृत असाय भसान्त  

  
 

ऩरयच्छेद–३ 
कामिुभ वा आमोजना सञ्चारन एवॊ व्मवस्थऩान 

 
१२. कामिुभ वा आमोजना कामानु्वमन एवॊ व्मवस्थाऩन: 

(क) कामिुभ वा आमोजना कामाुन्वमन गदाु सावजुलनक खरयद ऐन २०६३ य खच ु गने अम्ख्तमायी 
उम्ल्रम्खत भागदुशनु तथा शतहुरु सभेतको ऩारना गयी खच ुगनजऩुनेछ। 

(ख) सावजुलनक खरयद ऐन, २०६३ फभोम्जभ वावषकु खरयद मोजना फनाई कामाुरमभा ल्माएको हजन जऩनेछ। 
(ग) स्थानीम तहफाट कामिुभ वा आमोजना स्वीकृत बएऩलछ उऩबोक्ता सलभलत भापुत सञ्चारन गरयन े

कामिुभ वा आमोजनाको हकभा फढीभा १५ ददन लबत्र उऩबोक्ता सलभलत गठन गयी सभझौताको 
रालग सभऩकु याख्न सभफम्न्धत वडा भापुत राबग्राही सभजहराई जानकायी ददनजऩनेछ। 

(घ) गाउॉऩालरकारे छनौट गरयएको मोजनाको चैत्र भसान्त सभभ सभझौता हजन नसकेभा उक्त मोजना यद्द 
गयी अन्म मोजना सञ्चारन गनजऩुनेछ। 

(ङ) वावषकु काममुोजना तथा खरयद मोजना अनजसाय सभमभै कामिुभ वा आमोजना कामाुन्वमनका रालग 
आलथकु वषकुो ऩवहरो चौभालसक लबतै्र रगत अनजभान, लडजाईन तमाय गयी ववलनमोजन फजेटको 
अलधनभा यही ठेक्काऩट्टा भापुत काम ु गयाउनज ऩने बएभा फोरऩत्र सभफन्धी सभऩजण ु प्रविमाहरु ऩजया 
गरयसक्नज ऩनेछ। 

(च) कामिुभ वा आमोजना सञ्चारन गदाु ऩेश्की ददने कामरुाई लनरुत्सावहत गयी काभको आधायभा 
ब जक्तानी ददने प्रणारी अवरभफन गदै ऩेश्कीशजन्म अलबमानको सजरुवात गनजऩुदुछ। तय स्वीकृत खरयद 
मोजना फभोम्जभ आमोजना सञ्चारनका रागी ऩेश्की ददन फाधा ऩने छैन। 

(छ) कामिुभ वा आमोजना सञ्चारन गदाु वातावयण सॊयऺण ऐन, २०५३, वातावतण सॊयऺण लनमभावरी, 
२०५४ य साभाम्जक तथा वातावयणीम सजयऺा रुऩयेखा, २०६५ फभोम्जभ प्रायम्भबक वातावयणीम 
ऩरयऺण (आई.इ.इ) वा वातावयणीम प्रबाव भजल्माङकन (ई.आई.ए) गयेयभात्र सञ्चारन गनज ुऩनेछ। 

(ज) कामिुभ वा आमोजना कामाुन्वमन गने उऩबोक्ता सलभलत वा अन्म लनकामरे स्थानीम तहफाट प्राप्त 
गने यकभ फैविङ सजववधा बएको स्थानभा फैिभा खाता खोरी सञ्चारन गनज ुऩनेछ। फैविङ सजववधा प्राप्त 
नबएको स्थानभा याष्ड फैंकफाट ईजाजत प्राप्त अन्म ववत्तीम सॊस्थाभा खाता खोरी सञ्चारन गनज ुऩनेछ। 
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(झ) आमोजना रागत अनजभान अनजसायका खरयद गनजऩुने लनभाुण साभाग्रीहरु स्वीकृत खरयद मोजना फभोम्जभ 
तोवकएको सभम लबतै्र उऩबोक्ता सलभलत वा आमोजना कामानु्वमन ऩने लनकाम आपैरे वा मस्ता 
लनकामहरुरे अनजयोध गयेभा स्थानीम तहरे खरयद व्मवस्था गन ुसक्नछे। 

(ञ) प्रचलरत कानजन फभोम्जभ आमोजनाको वहसाफ वकताफ याख्न े म्जभभेवायी कामिुभ वा आमोजना 
कामाुन्वमन गने अम्ख्तमायी उऩबोक्ता सलभलतको हजनेछ। 

(ट) गाउॉऩालरकाफाट सञ्चालरत आमोजनाको वववयण याख्न,े नगदी म्जन्सीको रेखा दजरुस्त याख्न,े आन्तरयक 
रेखाऩरयऺण गयाउने, लनमलभत रुऩभा बौलतक एवॊ ववत्तीम प्रगती प्रलतपर सभफन्धीत लनकामभा ऩठाउन े
म्जभभेवायी प्रभजख प्रशासवकम अलधकृत तथा रेखा प्रभजखको हजनेछ। 

(ठ) जानीजानी वा राऩयवाहीका कायणफाट तोवकएको सभमभा कामिुभ सभऩन्न नगने उऩबोक्ता सलभलत, 
सॊस्था, लनकाम वा व्मम्क्त आददसॉग स्थानीम तहरे सभझौता बॊग गयी हजनुा सभेत लरई फैकम्ल्ऩक 
व्मवस्था गन ुसक्नेछ। 

(ड) गाउॉऩालरकाफाट सञ्चालरत सफै आमोजनाको आमोजनास्थरभै अम्न्तभ वकस्ता ब जक्तानी हजन जऩव ुउऩबोक्ता 
सलभलतफाट सावजुलनक ऩयीऺण गनजऩुनेछ। 

(ढ) मस कामवुवलधभा अन्मत्र जे सजकै कज या रेखेको बएताऩलन एक कयोड रुवऩमाॉसभभ रागत अनजभान 
बएका कामिुभ वा आमोजना उऩबोक्ता सलभलत भापुत कामाुन्वमन गयाउन सवकनेछ। तय उक्त 
उल्रेम्खत एक कयोड रूऩैमाॉसभभको रागत अनजभानभा भजल्म अलबफदृद्द कय, ओबयहेड कम्न्टजेम्न्स 
यकभ य जनसहबालगतको अॊश सभेतको यकभ सभावेश हजनेछ। 

(ण) आमोजना कामाुन्वमन गदाु कामाुन्वमन कामतुालरका लनभाुण गयी तोवकए फभोम्जभका ढाॉचाभा सभझौता 
गनजऩुनेछ। 

१३. आमोजना रागत अनजभान सभफन्धी व्मवस्था: 
१. गाउॉऩालरकारे आमोजनाहरुको रागत अनजभान, नक्सा य लडजाईन स्थानीम तहको सभफद्द प्राववधीक 

कभचुायी वा उक्त प्रमोजनका रालग खवटएका ईम्न्जलनमय, सफ-ईम्न्जलनमय य अलसषे्टन्ट सफ-ईम्न्जलनमय 
वा ववषम सभफद्द प्राववधीकफाट गयाउने ऩनेछ। 

२. आमोजनाहरुको रागत अनजभान (लडजाईन, ईष्टभेट) तमाय गदाु स्वीकृत दययेटको आधायभा लनभाुण 
साभाग्रीको  वववयण सभेत खजराई सवसुाधायणरे फजझ्नगेयी नेऩारी बाषाभा तमाय गनजऩुने छ। तय 
प्राववधीक दृवष्टकोणरे प्राववलधक शब्दावरीहरु नेऩारी बाषाभा अनजवाद गन ु सॊबव नबएभा ववस्ततृ 
रागत अनजभान अॊग्रजेीभा तमाय गनजऩुनेछ। 

३. रागत अनजभान तमाय गदाु श्रभभजरक तवयफाट काभ हजनसक्ने कामरुाई सोही फभोम्जभ रागत 
अनजभान तमाय गनजऩुनेछ। प्राववधीक दृवष्टकोणफाट श्रभभजरक तवयफाट काभ हजन नसकी भेम्शनयी 
उऩकयणको प्रमोग गनज ु ऩने बनी सभफम्न्धत प्राववधीकफाट कायण सवहतको लसपारयस आएभा सोही 
अनजसाय स्वीकृत नभसु फभोम्जभ रागत अनजभान तमाय गनजऩुनेछ। 

१४. उऩबोक्ता सलभलत सभफन्धी व्मवस्था: 
उऩबोक्ता सलभलतको गठन, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन एवॊ कामिुभ कामाुन्वमन गदाु सलभलतरे देहाम फभोम्जभका 
प्रावधानहरु सभेत ऩारना गनजऩुनेछ:- 
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(१) उऩबोक्ता सलभलतफाट आमोजना कामाुन्वमन य सञ्चारन गदाु आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबाम्न्वत हजने घय 
ऩरयवायको ऩवहचान गयी त्मस्ता घयऩरयवायको आभ बेराफाट सभफम्न्धत आमोजनास्थरभा नै सात देम्ख 
नौ सदस्मीम उऩबोक्ता सलभलत गठन गनजऩुनेछ। 

(२) रु १०००००।– एक राख बन्दा भालथको मोजना तथा कामिुभ उऩबोक्ता सलभलतफाट सॊचारन 
गदाु अलनवाम ुरुऩभा खाता खोल्नजऩनेछ । 

(३) गाउॉऩालरकाका फहारवारा ऩदालधकायी, याजनीलतक दरको प्रलतलनधीको रुऩभा गाउॉऩालरका तथा 
वडाको कज नै ऩलन ऩदभा आलसन व्मक्ती, फहारवारा सयकायी कभचुायी, म्शऺक, लनभाुण व्मवसामी, 
सयकायी ऩेश्की वा फेरुजज पछुमौट नगयेका व्मम्क्तहरु, नैलतक ऩतन देम्खने पौजदायी अलबमोगभा 
सजाम ऩाई उक्त सजाम ब जक्तान गयेको तीन वष ुनऩजगेको व्मक्ती, सावजुलनक सभऩम्त्त वहनालभना गयेका 
व्मक्ती उऩबोक्ता सलभलतको ऩदालधकायी तथा सदस्म हजन ऩाउने छैन। 

(४) उऩबोक्ता सलभलतभा कभतीभा तेत्तीस प्रलतशत भवहरा हजन जऩनेछ। सलभलतको अध्मऺ, सम्चव य 
कोषाध्मऺभध्मे कभतीभा एकजना भवहरा ऩदालधकायी हजन जऩनेछ। उऩबोक्ता सलभलत गठन गदा ु
सभावेशी हजनका साथै उऩबोक्ता सलभलतभा आफद्द व्मक्तीहरु साभान्मतमा साऺय हजन जऩनेछ। 

(५) एउटै सभमभा एक व्मक्ती एक बन्दा फढी उऩबोक्ता सलभलतको सदस्म हजन ऩाउन ेछैन, साथै एका 
सगोरका ऩरयवायफाट एकजना बन्दा फढी सलभलतको सदस्म हजन ऩाउने छैन। 

(६) उऩबोक्ता सलभलत गठन गदा ुसभफम्न्धत वडा सम्चवको योहफयभा गनजऩुनेछ। उऩबोक्ता सलभलत गठन 
गयेऩलछ सो सभफन्धी प्रलतवेदन सभफन्धीत वडा सलभलतभा तथा गाउॉऩालरकाभा ऩेश गनजऩुनेछ। 

(७) प्रचलरत ऐन, लनमभ, प्रविमा य भाऩदण्ड ववऩरयत उऩबोक्ता सलभलत वा अनजगभन सलभलत गठन गयेको 
वा लसपारयस गयेको ऩाईएभा मसयी गठन वा लसपारयस गने वडा सम्चवराई कायवाही गरयनेछ। 

(८) उऩबोक्ता सलभलतको गठन सवसुभभत तरयकारे गनजऩुनेछ। सवसुभभत तरयकारे हजन नसकेको 
अवस्थाभा तोकेको ववधीअनजसाय वडा अध्मऺ वा अध्मऺरे तोकेको अन्म लनवाुम्चत ऩदालधकारयरे 
उऩबोक्ता सलभलत गठन गयी सोको जानकायी सभफम्न्धत गाउॉऩालरकाराई गयाउनज ऩनेछ। 

(९) गाउॉ सबाफाट कामिुभ वा आमोजना ऩारयत बएऩलछ उऩबोक्ता सलभलत भापुत सञ्चारन गरयने 
कामिुभ वा आमोजनाको हकभा फढीभा ऩन्र ददन लबत्र उऩबोक्ता सलभलत गठन गयी सभझौताका 
रालग सभऩकु याख्न सभफम्न्धत वडा भापुत राबग्राही सभजहराई जानकायी ददनजऩनेछ। तोवकएको सभम 
लबत्र उऩबोक्ता सलभलत गठन बई आउन नसकेभा सभफम्न्धत गाउॉऩालरकारे सहजीकयण गनेछ। 
उऩबोक्ता सलभलत गठन हजन नसकेभा अन्म वैकम्ल्ऩक भाध्मभफाट आमोजना सञ्वारन गन ुसवकनेछ। 

(१०) गाउॉऩालरकारे आमोजना कामिुभ छनौट गदाु उऩबोक्ता सलभलतको तपुफाट नगद रागत सहबालगता 
जजट्न ेआमोजनाराई प्राथलभकता ददनजऩनेछ। नगद रागत सहबालगता जजट्ने गयी आमोजना स्वीकृत 
बएको अवस्थाभा गाउॉऩालरकारे मोजना सभझौता गयी लनधाुयण गये फभोम्जभ जनसहबालगता फयोफयको 
काभ गयेको प्राववलधक भजल्माॊकन सवहतको प्रलतवेदन प्राप्त बए ऩलछ कामपु्रगतीको आधायभा यकभफाट 
ब जक्तानी गनजऩुनेछ। रागत सहबालगताको व्मवस्था नबएको कज नै ऩलन मोजना उऩबोक्ता सलभलत भापुत 
सञ्चारन गन ु ऩाईने छैन। बौलतक ऩूवाुधाय लनभाुण कामभुा उऩबोक्ता सलभलतको तपुफाट रागत 
सहबालगताको अॊश ५% य सडक लनभाुण (भाटो तथा ग्राबेर) भा १०% अलनवाम ुरुऩभा यहनजऩनेछ । 



 

10 
 

(११) मस फभोम्जभ कामिुभ स्वीकृत नबई ववगत वषभुा वा मसै आलथकु वषभुा ऩलन सभझौता हजन जऩ जव ुकाम ु
सभऩन्न गरयएको बनी ब जक्तानी भाग गरयएको कामिुभ वा आमोजनाहरुभा य आ.व. को अन्त्मभा काभ 
बैसकेको देखाई ऩलछ काभ गने गयी कज नै ऩलन हारतभा उऩबोक्ता सलभलतराई यकभ ब जक्तानी ददन 
ऩाईने छैन। उऩबोक्ता सलभलतरे स्वीकृत कामिुभ फभोम्जभ गयेको काभको भात्र ब जक्तानी ददनजऩनेछ। 

(१२) उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभजदामराई लनभाुण काम ु वा सेवाको काभ ददॊदा स्थानीम तहरे 
सभफन्धीत कामकुो लडजाईन, रागत अनजभान तमाय गने, स्वीकृत गने, प्राववलधक सल्राह ददने, 
नाऩजाॉच गने, जाॉचऩास गने य अन्म आवश्मक प्राववलधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने, सजऩरयवेऺण, 
गजणस्तय लनमन्त्रण गने फभोम्जभका रागत अनजभानभा यहेको भजल्म अलबवृदद्द कय, ओबयहेड कम्न्टजेन्सी 
यकभ य जनसहबालगताको अॊश कट्टा गयेय भात्र ब जक्तानी ददनजऩनेछ। 

(१३) तोवकएको काभ बन्दा फढी गन ुवा काभ नै नगयी वास्तववक काभ बन्दा फढी गयेको देखाई अथवा 
कज नै आईटभको सट्टा अको आईटभको काम ुऩ जया गयेको देखाई रागत अनजभान बन्दा फढी य कभ 
भाग्ने उऩबोक्ता सलभलतराई उक्त यकभ बकू्तानी नददई कारो सजचीभा याखी कायफाही गनजकुो अलतरयक्त 
सभफम्न्धत प्राववलधकराई सभेत जानकायी गनजऩुनेछ। 

(१४) उऩबोक्ता सलभलतको काभ कतवु्म य अलधकाय रगामत आमोजना रागत, लनभाुण साभाग्रीको ऩरयभाण, 
आमोजनाको गजणस्तय, याख्नजऩने खाता, वकस्ता लनकासा तथा ब जक्तानी प्रविमा, ऩायदशॉता, अनजगभन 
सभफन्धी व्मवस्थाको फायेभा कामिुभ वा आमोजना सभझौता हजन जऩ जव ुएक वा सो बन्दा फढी उऩबोक्ता 
सलभलतका अध्मऺ, सम्चव य कोषाध्मऺराई साभजवहक रुऩभा अनजम्शऺण कामिुभ सञ्चारन गनजऩुनेछ। 

(१५) उऩबोक्ता सलभलतको खाता अध्मऺ, सम्चव य कोषाध्मऺ भध्म कज नै दजईको सॊमजक्त दस्तखतफाट 
सञ्चारन हजनछे। खाता सञ्चारकहरुको तीन ऩजस्ते वववयण खजराई आमोजना खाता य गाउॉऩालरका तथा 
वडाभा अलबरेख याख्नजऩनेछ। उऩबोक्ता सलभलतको गठन य मसको फैठकका लनणमुहरुको अलबरेख 
उऩबोक्ता सलभलतको सम्चवरे याख्नजऩनेछ। 

(१६) उऩबोक्ता सलभलत प्रत्मेक वकस्ताभा खच ुगयेको सूचना सावजुलनक गनजकुो साथै सभफन्धीत उऩबोक्ता य 
गाउॉऩालरकाराई जानकायी गयाउनज ऩनेछ। गाउॉऩालरकाफाट कज नै ऩलन सभमभा उऩबोक्ता सलभलत तथा 
आमोजना कामाुन्वमन गने लनकाम वा सॊघ सॊस्थाको आलथकु कायोवायको फायेभा जाॉचफजझ वा लनरयऺण 
गन ुसक्नेछ। 

(१७) उऩबोक्ता सलभलत, गैय सयकायी सॊस्था वा साभजदावमक सॊस्थारे आफ्नो खाताफाट दजई राख बन्दा 
भालथको आलथकु कायोफाय गदाु वा ब जक्तानी ददॉदा फैंक भापुत ददनज ऩनेछ। 

(१८) साभाम्जक ऩरयचारनका भाध्मभफाट गठन बएका सभजह, साभजदावमक सॊस्था ( जस्तै साभजदावमक वन, 
साभजदावमक स्तयका सहकायी सॊस्थाहरु, टोर ववकास सॊस्था, आभा सभजह, कृवष सभजह, साभजदावमक 
सॊगठन आदद) कामिुभ वा आमोजना सञ्चारन गन ुईच्छजक बएभा छज टै्टउऩबोक्ता सलभलत गठन नगयी 
सञ्चारन गन ुसवकने बएभा त्मस्ता सभजह भापुत कामिुभ सञ्वारन गन ुसवकनेछ। 

(१९) उऩबोक्ता सलभलत भापुत सञ्चारन गरयने आमोजनाहरु श्रभभजरक प्रववधीभा आधारयत यवह स्थानीम 
श्रभको उऩमोग य ऩरयचारनराई उच्च प्राथलभकता ददनजऩनेछ। 

(२०) श्रभभजरक प्रववधीफाट काम ुगयाउने गयी रागत अनजभान स्वीकृत गयाई सोवह फभोम्जभ सभझौता गरय 
भेम्शनयी उऩकयण (रोडय, एक्साबेटय, योरय, डोजय, ग्रडेय लफटजलभन लडम्स्िब्मजटय, ववटजलभन ब्वाईरय) 
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को प्रमोग गरयएको ऩाईएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलतसॉग बएको सभझौता यद्द गयी उऩबोक्ता 
सलभलतराई ब जक्तानी गरयएको यकभसॉग भजल्माकॊ न गयी फढी बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह असजर 
उऩय गरयनेछ। 

(२१) उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभजदामरे ऩाएको काभ आपैरे सभऩन्न गनजऩुनेछ य कज नै लनभाुण 
व्मवसामी वा सफ-कन््माक्टयफाट गयाउन सवकने छैन। कज नै कायणवश सो सलभलत वा सभजदाम 
आपैरे सभमभा सो काभ सभऩन्न गन ुनसक्ने बएभा सो कज याको सूचना स्थानीम तहराई ददनजऩनेछ। 

(२२) आमोजना कामाुन्वमन गने लनकाम वा उऩबोक्ता सलभलतरे आमोजनाको बौलतक तथा ववत्तीम प्रगती 
प्रलतवेदन सभझौताभा तोवकए फभोम्जभको सभमभा गाउॉऩालरकाभा ऩठाउनज ऩनेछ। 

(२३) गाउॉऩालरकारे आमोजना सञ्चारन एवॊ कामाुन्वमनभा सॊरग्न उऩबोक्ता सलभलत, साभजदावमक सॊस्था एवॊ 
गैय सयकायी सॊग सॊस्थाको अलबरेम्खकयण गयी रागत व्मवम्स्थत गनजऩुनेछ। 

(२४) उऩबोक्ता सलभलतसॉग सभझौता गनज ुअगालड गाउॉऩालरकाको मोजना शाखा वा मोजना सभफम्न्ध काभ गन ु
कभचुायीरे प्रचलरत कानजन, कामवुवलध, लनदेम्शका फभोम्जभ आवश्मक कागजात सवहत उऩबोक्ता 
सलभलत गठन बए नबएको फाये एवकन गयी आफ्नो स्ऩष्ट याम साथ सभझौताका रालग लनणमु गने 
अलधकायी सभऺ ऩेश गयी लनणमु बए फभोम्जभ गनजऩुनेछ। 

(२५) गाउॉऩालरका य उऩबोक्ता सलभलत फीचभा हजन े सभझौता ऩत्रभा आमोजनाको रागत, काम ु प्रायभब य 
सभऩन्न हजने अवधी, उऩबोक्ता सलभलतरे गने मोगदानको प्रकाय य यकभ, सभफम्न्धत उऩबोक्तािाया 
सञ्चारन य भभतु सभबाय गनजऩुने ववषम आदद उल्रेख गनजऩुने। 

(२६) उऩबोक्ता सलभलतराई गाउॉऩालरकारे रागत अनजभान तमाय गने, प्राववलधक सल्राह ददने, जाॉचऩास 
रगामत अन्म प्राववलधक सहमोग उऩरब्ध गयाउनज ऩनेछ। 

(२७) उऩबोक्ता सलभलतरे कामिुभ सञ्चारन गदाु उऩबोक्ता सभजहको लनणमुको आधायभा गने, आमोजनाको 
लनभाुण काम ुसभफम्न्धत गाउॉऩालरकाको तपुफाट तोवकएको प्राववलधकरे तमाय गयेका रागत अनजभान 
तथा प्राववलधक सल्राहको अलधनभा यवह गन ुय आमोजना कामाुन्वमन गदाु स्थानीम स्रोत, साधन य 
श्रभ शम्क्तको अलधकतभ ऩरयचारन गने गयी गनजऩुछु। 

(२८) उऩबोक्ता सलभलतरे भालसक रुऩभा फैठक फस्नजऩने, फैठकफाट बएको लनणमु गाउॉऩालरकाराई जानकायी 
गयाउने, आमोजना सञ्चारन, सॊयऺण य भभतु सभबाय गने, आपज रे म्जभभा लरएको काभ लनधाुरयत 
सभमभा सभऩन्न गन ु नसकेभा उऩबोक्ता सभजहको लनणमु सवहत भमाद थऩ भाग गने, कामिुभ 
कामाुन्वमन सॉग सभफम्न्धत सभऩजण ु खचकुो लफर बऩाुई सजयम्ऺत याख्न,े सभफम्न्धत काभको प्रगती 
वववयण गाउॉऩालरकाभा उऩरब्ध गयाउने, काभको पयपायक गयाउनज अम्घ सभीऺाको रालग उऩबोक्ता 
सभजहको फैठक फोराई फैठकभा याखी छरपर गयाउने, मस्तो फैठकको उऩम्स्थती य लनणमुको 
प्रलतलरऩी गाउॉऩालरकाभा प्रस्तजत गने आदद काम ुसभऩादन गनजऩुनेछ। 

(२९) उऩबोक्ता सलभलतरे गयेको काभको रागत भजल्म, काम,ु कामसु्थर, रागेको यकभ, उऩबोक्ता सलभलतको 
ऩदालधकायीको नाभ, काम ुशजरु तथा सभऩन्न लभलत सभेत खजल्ने गयी सभफम्न्धत कामसु्थरभा सावजुलनक 
ऩरयऺण गयेको प्रलतवेदन सभफम्न्धत गाउॉऩालरकाभा ऩेश गनजऩुदुछ। 

(३०) उऩबोक्ता सलभलत भापुत गरयएको लनणमु वा सञ्चारन गयेको कामिुभको जानकायी स्थानीम जनतारे 
भाग गयेभा उऩबोक्ता सलभलतरे उऩरब्ध गयाउनज ऩनेछ। मसयी भाग गयेको वववयण उऩरब्ध 
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नगयाएको बनी सभफम्न्धत उऩबोक्तारे सलभलत बॊग गन ु भाग गयेभा वडा स्तयीम आमोजना तथा 
कामिुभहरुको हकभा वडा सलभलतरे य गाउॉऩालरका स्तयीम आमोजना तथा कामिुभहरुको हकभा 
गाउॉ कामऩुालरकारे सो ववषमभा सत्म तथ्म फजझी उऩबोक्ता सलभलतको ऩजन:गठन गन,ु सलभलत बॊग गन ु
वा अन्म भाध्मभफाट काम ुसभऩन्न गन ुसक्नेछ। वडा सलभलतफाट सभेत सभस्माको सभाधान नबएको 
अवस्थाभा गाउॉ कामऩुालरकाफाट सभाधान गरयनेछ। 

(३१) उऩबोक्ता सलभलत भापुत सञ्चारन हजने वा लनभाुण हजन ेववकास लनभाुण कामकुो स्थरगत अनजगभन गने 
म्जभभेवायी गाउॉऩालरकाको ऩलन हजनेछ। 

(३२) उऩबोक्ता सलभलतराई कज नै प्रकायको ऩेश्की ददइने छैन। ववशेष अवस्था य लनणमु उऩबोक्ता 
सलभलतराई ऩेश्की ददइएको अवस्थाभा उऩबोक्ता सलभलतरे काभको रालग लरएको ऩेश्की पर्छ्योट गदाु 
प्रथभ वकस्ताको प्राववलधक भजल्मािन, सभझौता अनजसायको नाऩ जाॉच य भजल्म खजरेको यलनङ ववर, 
उऩबोक्ता सलभलतरेको फैठकको प्रलतलरऩी सभेत याखी गाउॉऩालरकाभा लनवेदन ददनजऩनेछ। मस 
वववयणको आधायभा अम्घल्रो वकस्ताको ऩेश्की पछौट गयी थऩ काभको भात्र अको वकस्ता कामभ 
गयी सोवह वयावयको यकभ उऩरब्ध गयाईनछे। उऩबोक्ता सलभलत स्वमॊरे प्रत्मेक वकस्ताभा गयेको 
खचकुो सूचना सावजुलनक स्थानभा टाॉस गनजऩुनेछ। 

(३३) उऩबोक्ता सलभलतरे काम ुसभऩन्न गयेऩलछ प्राववलधक जाॉचऩास य कामसुभऩन्न प्रलतवेदन प्राप्त गयी वडा 
सलभलतको प्रलतलनधीको योहवयभा सावजुलनक ऩरयऺण गयाउनज ऩनेछ। पयपायकका रालग उक्त 
सावजुलनक ऩरयऺणको प्रलतवेदन सभेत ऩेश गनज ु ऩनेछ। अम्न्तभ ब जक्तानी ददॉदा उक्त मोजनाको 
कामाुन्वमन हजन जऩने य लनभाुण अम्घ,  लनभाुणाधीन अवस्थाको य लनभाुण ऩछीको एकै स्थानफाट म्खचेको 
पोटो य सो अनजसाय लनभाुण सभऩन्न बइसकेको हो बनी उऩबोक्ता सलभलतको लनणमु सवहतको 
ब जक्तानीका रालग भाग लनवेदन सभावेश गनज ु ऩनेछ। साथै ५०००००।– ऩाॉच राख सभभको 
मोजनाभा वडा सलभलत वा वडाध्मऺको लसपारयस य ५ राख बन्दा भालथको मोजना वडा सलभलतको 
लसपारयस सभफम्न्धत पाईरभा सभावेश गनज ु ऩनेछ।यलनङ ववरको ब जक्तानी गदाु वडाध्मऺ वा वडा 
सलभलतको लसपारयसका आधायभा गरयनेछ। 

(३४) उऩबोक्ता सलभलत भापुत सञ्चारन बएका आमोजनाहरुको कामसुभऩन्न बएऩलछ गाउॉऩालरकारे सोको 
येखदेख भभतु सभबाय गने म्जभभेवायी सभेत तोकी उऩबोक्ता सलभलतराई हस्तान्तयण गनजऩुदुछ। मसयी 
आमोजनाको हस्तान्तयण बएभा गाउॉऩालरकाको सहभती लरई उऩबोक्ता सलभलतरे सेवा शजल्क लरन य 
सोको लनमलभत भभतु सभबाय गाउॉऩालरकाको सहभलत लरई उऩबोक्ता सलभलतरे सेवा शजल्क लरन य 
सोको लनमलभत भभतु सभबाय य सञ्चारनको व्मवस्था गन ुसक्नेछ। 

(३५) गाउॉऩालरका आपैरे सञ्चारन गयेको वा उऩबोक्ता सलभलत, गैय सयकायी सॊस्था रगामत अन्म 
साभाम्जक सॊघ सॊस्था भापुत सञ्चारन गरयने तालरभ, गोष्ठी, सेलभनाय, अलबभजम्खकयण कामिुभ, 
कामशुाराजस्ता कामिुभको ब जक्तानी गदाु उक्त कामिुभ सञ्चारन गने ववषमभा बएको लनणमु, 
कामिुभ सञ्चारन बएको स्थान य कामिुभ अवधी, कामिुभको उद्दशे्म य अऩेम्ऺत उऩरब्धी, 
कामिुभको सहबागीको उऩम्स्थती, कामिुभको कामतुालरका, कामिुभभा प्रस्तजत बएको कामऩुत्रको 
प्रलतलरऩी, कामिुभ सञ्चारन गदाुको अवस्थाभा तस्वीयहरु सवहत आवश्मक ववर बऩाुई य कागजात 
सॊरग्न गयी कामाुन्वमन प्रलतवेदन गनजऩुदुछ। 
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(३६) उऩबोक्ता सलभलतरे आमोजनाहरु सञ्चारन गदाु तोवकए फभोम्जभका गजणस्तय कामभ गने गयाउन े

दावमत्व य म्जभभेवायी सभफम्न्धत प्राववलधक कभचुायी, अन्म कभचुायी, उऩबोक्ता सलभलत य अनजगभन 
तथा सहजीकयण सलभलतको हजनेछ। 

(३७) मोजनाको कामाुन्वमन गदा ु उऩबोक्ता सलभलतको गठन गन ु नसक्ने अवस्थाभा कोटेशन तथा ठेक्का 
ऩट्टाभापुत ्गरयनछे । 

(३८) अनजकयणीम काम ुगने उऩबोक्ता सलभलत, प्राववलधक कभचुायी य सभफम्न्धत कभचुायीराई गाॉउ सबाको 
लनणमु फभोम्जभ वावषकु रुऩभा ऩजयस्काय प्रदान गन ुसवकनछे। 

(३९) अनजगभन तथा सहजीकयण सलभलतको सभफन्धभा देहाम फभोम्जभ गनजऩुनेछ। 
(क) उऩबोक्ता सलभलत वा ठेक्का ऩट्टा जजनसजकै प्रविमाफाट कामिुभ वा आमोजना सञ्चारन वा 

कामाुन्वमनभा अनजगभन एवॊ सहजीकयण गने काभ वडा सलभलतरे गनेछ। 
(ख) आमोजना सञ्चारनको िभभा फाधाअवयोध आईऩयेभा आवश्मक सहजीकयण गने, सभऩन्न 

कामिुभ वा आमोजनाको सावजुलनक ऩरयऺण गने तथा गाउॉऩालरकासॉग गयेको सभझौता य 
प्रचलरत कानजन फभोम्जभ कामिुभ तथा आमोजना सञ्चारन बएको नऩाईएभा सभफम्न्धत 
उऩबोक्ता सलभलतराई य गाउॉऩालरकाराई सोको जानकायी गयाउनज कामिुभ वा आमोजना 
अनजगभन तथा सहजीकयण सलभलतको कतवु्म हजनछे। 

१५. ठेक्का ऩट्टा सभफन्धी व्मवस्था: 
उऩबोक्ता सलभलतफाट काम ुसभऩन्न हजन नसक्ने जवटर य प्राववलधक रुऩभा कदठन प्रकृलतका आमोजनाहरुको 
सभफन्धभा उऩबोक्ताहरुफाट गाउॉऩालरकाफाटै कामाुन्वमन गने लसपारयस बई आएभा त्मस्ता प्रकृलतका 
आमोजना गाउॉऩालरकाफाट ठेक्का प्रविमाफाट काभ गयाउन सक्नेछ। 

१६. आमोजना जाॉचऩास य पयपायक सभफन्धी व्मवस्था: 
(१) गाउॉऩालरकारे आमोजना सभऩन्न बएको जानकायी प्राप्त बएऩछी बौलतक ऩजवाुधाय आमोजनाका हकभा 

सभफम्न्धत प्राववलधकरे ऩेश गयेको अम्न्तभ भजल्माङकन, कामसुभऩन्न प्रलतवेदन य सावजुलनक ऩरयऺणको 
प्रलतवेदन तथा अन्म विमाकराऩको हकभा सावजुलनक ऩरयऺणको प्रलतवेदनका आधायभा तीस ददनलबत्र 
आमोजनाको जाॉचऩास गनजऩुनेछ। 

(२) गाउॉऩालरकारे सॊघ सॊस्थाफाट सञ्चालरत आमोजनाको सभफम्न्धत लनकामफाट काम ु सभऩन्न प्रलतवेदन 
प्राप्त बएऩलछ आवश्मक जाॉचफजझ गयी तीस ददनलबत्र आमोजनाको जाॉचऩास गनजऩुनेछ। 

(३) गाउॉऩालरकारे आमोजना जाॉचऩास बएऩलछ पयपायक गरयददनजऩनेछ। पयपायक बएका 
आमोजनाहरुको गाउॉसबाफाट अनजभोदन गयाउनज ऩनेछ। 
 

ऩरयच्छेद-४ 
थऩघट वा हेयपेय 

१७. थऩघट वा हेयपेय गन ुसक्न:े 
मस कामवुवलधकामाुन्वमनका िभभा कज नै फाधा अवयोध वा अस्ऩष्टता आएभा त्मस्तो फाधा अवयोध पज काउन े
प्रमोजनका रालग गाउॉऩालरकारे मस कामवुवलधभा आवश्मकता अनजसाय व्माख्मा गन ुसक्नेछ। 


