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(चन्द्रस िंह श्रषे्ठ) 
प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 

समसतिः २०७४/१२/१७ 

 

भूमे गाउँपावलका कार्यक्रम सचंालन, कार्यन्वर्न र फरफारक कार्यवववि, २०७४ 

प्रस्तावना : भमूे गाउँपालिकाको समग्र स्रोत परिचािन, व्यवस्थापन एव ंकाम कािबाहीमा काययकुशिता ि प्रभावकारिता 

अलभवलृि गने उद्दशे्यिे नेपाि सिकाि, प्रदशे सिकाि एव ं लवकास साझेदािबाट स्थानीय तहिाई प्राप्त हुने सबै प्रकािका 

अनदुान, स्थानीय तहको आन्तरिक आय, िाजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने िकम िगायत स्थानीय तहको कोषमा प्राप्त हुने सबै 

प्रकािका स्रोत तथा स्थानीय स्रोत साधनिाई एकीकृत ि समलन्वत गिी गरिब, मलहिा, बािबालिका तथा सामालजक आलथयक 

दृलिकोणबाट लपछलडएका वगय ि समदुाय एवं क्षेत्रको समेत पहुचँ ि स्वालमत्व िहन ेगिी सन्तलुित तविबाट स्थानीय सेवा एव ं

लवकास लनमायण कायय ि शासन प्रलिया जनमखुी, जवाफदहेी, लमतव्ययी, पािदशी, उत्तिदायी, समावेशी , समतामिूक, 

सहभालगतामिूक, लदगो ि गणुस्तियकु्त गिाउँद ैस्थानीयस्तिबाट नै गरिबी न्यलूनकिण ि दगो लवकासको अवधािणािाई संथागत 

गने काययमा सहयोग प-ुयाउन भमूे गाउँपालिकाको लमलत २०७४।०९।२९ गतेको काययपालिकाको बैठकबाट यो काययलवलध 

स्वीकृत गिी िागगूरिएकोछ। 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारवभभक 

१.सवंिप्त नाम र प्रारभभ: 

(१) यस काययलवलधको नाम " भूमे गाउँपावलका कार्यक्रम सचंालन, कार्यन्वर्न र फरफारक कार्यवववि, २०७४ तथा 

योजना " िहने छ । 

 (२) यो काययलवलध तरुुन्त प्रािम्भ हुनेछ । 

२.पररभाषा: लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययलवलधमा : 

(क)  "आलथयक प्रशासन लनयाविी "भन्नािे स्थानीय तह आलथयक प्रशासन लनयाविी,२०६४ सम्झन ुपछय । 
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(ख)  "आन्तरिक आय" भन्िािे भमूे गाउँपालिकाको आलथयक ऐन बमोजम भमूे गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट स्वीकृत 

दिमा िगाएको स्थानीय कि, शुल्क, सेवा शलु्क, दस्तिु, लबिी, स्रोत, उपयोग, लनकासी कि ि भाडा बापत उठाएको 

आम्दानी सम्झन ुपछय। 

(ग) "आयोजना " भन्नािे कुनै भौगौलिक क्षेत्र वा काययक्षेत्रमा लनलित अवलध ि िगानी तोकी लनधायरित उद्दशे्य प्रालप्तका 

िालग तयाि गरिएको व्यवलस्थत लियाकिाप सम्झन ुपछय । 

(घ)  "उपभोक्ता सलमलत" भन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभ पाउने व्यलक्तहरुको समहूिे कुनै आयोजना लनमायण, संचािन 

व्यवस्थापन ि ममयत सम्भाि गनयको िालग आफूहरुमध्येबाट लनलित प्रलिया बमोलजम  गठन गिेको सलमलत सम्झन ुपछय ि 

सो शब्दिे िाभग्राही समहू समेतिाई जनाउछ। 

(ङ)  "ऐन " भन्नािे स्थानीय सिकाि संचािन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय। 

(च)  "काययिम" भन्नािे लनलित उद्दशे्य  प्रालप्तका िालग तयाि गरिएको क्षेत्रगत वा बहुक्षेत्रगत आयोजनाहरुको संयोलजत रुप 

सम्झन ुपछय। 

(छ)  "काययलवलध" भन्नािे काययिम तथा योजना संचािन, काययन्वयन ि फिफािक काययलवलध, २०७४ िाई सम्झन ुपछय। 

( ज) "गैिसिकािी संस्था" भन्नािे यस काययलवलधको प्रयोजनको िालग प्रचलित काननु बमोलजम स्थापना भएका ि भमूे 

गाउँपालिकाको  गाउँ सभाबाट आफ्नो काययिम स्वीकृत गिाई गाउँपालिकापालिकासंग समन्वय िाखी कायय संचािन 

गने गैिनाफामिूकक संस्था सम्झन ुपछय। 

(झ)  "ठूिा मेलशनिी तथा उपकिण" भन्नािे वाताविणिाई अत्यालधक ह्रास प-ुयाउने प्रकृलतका ठूिा मेलशनिी, उपकिण 

(बिुडोजि ,एक्साभेटि आलद ) ि श्रममिूक  प्रलवलधिाई लवस्थालपत गने खािका मेलशनिी तथा उपकिण सम्झनपुछय । 

(ञ)  " गाउँ सभा" भन्नािे नेपािको संलवधानको धािा २२३ को उपधािा १ वमोलजमको गाउँ सभािाई सम्झन ुपछय। 

(ट)  "गाउँपालिका" भन्नािे भमूे गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछय। 

(ठ)  "लवत्तीय समालनकिण" भन्नािे नेपाि सिकाि, लवकास साझेदाि वा अन्य लनकायबाट ऐन, लनयमाविी ि काययलवलधको 

परिलधलभत्र िही भमूे गाउँपालिकाको लवकासका िक्ष्य हालसि गनय सहयोग पगु्ने गिी लनधायरित प्रलिया बमोलजम स्थानीय 

तहको गाउँ सभाबाट काययिम स्वीकृत गिी जवाफदहेी ढंगिे खचय गनय पाउने अनदुान सम्झन ुपछय । 

(ढ)  "सःशतय अनदुान" भन्नािे नेपाि सिकाििे शतय तोलकलदएको अनदुानिाई सम्झन ुपछय। 
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(ण)  "लवषयगत कायायिय" भन्नािे नेपाि सिकािका लवलभन्न लवषयगत मन्त्रािय अन्तगयत लनलित काययक्षेत्र भएका 

लजल्िास्तिीय कायायिय िगायतकािाई सम्झन ुपछय। 

(त)  "मन्त्रािय" भन्नािे नेपाि सिकाि ि प्रदशे सिकािकाका लवकास लनमायण एवं सेवा सलुवधाको प्रवाहसंग सम्बलन्धत 

अन्य मन्त्राियहरु सम्झन ुपछय। 

(थ)  "लवकास साझेदाि" भन्नािे नेपाि सिकािसंग भएको सम्झौता बमोलजम नगद, लजन्सी एव ंप्रालवलधक सहयोग उपिब्ध 

गिाउने द्बपक्षीय एवं बहपुक्षीय दात ृ लनकाय, संयकू्त िाष्ट्रसंघीय लनकायहरु तथा अन्तिायलष्ट्रय गैिसिकािी संस्था सम्झन ु

पछय। 

(द)  "िलक्षत समहू" भन्नािे आलथयक रुपमा लवपन्न वगयका मलहिा एव ंबािबालिका तथा आलथयक ि सामालजक रुपमा 

लपछलडएका वगयहरू (सबै जातजालतका लवपन्न वगयहरु, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आलदवासी जनजालत, अपाङ्गता भएका 

व्यलक्तहरु, मधेसी, मुलस्िम तथा लपछडावगय) एव ंनेपाि सिकाििे िलक्षत समहू भनी तोकेका वगय एव ंसमदुाय सम्झन ु

पछय। 

(ध) "िैङ्लगक िेखाजोखा (पिीक्षण)" भन्नािे मलहिा ि परुुष बीचको भलूमका, सम्वन्ध, स्थान, स्ति, अवसि आलदको 

िेखाजोखा ि मलहिा परुुष बीच समानता कायम गनयका िालग तय गरिएको काययिम ि बजेटको समेत लवशे्लषण गनय काययिाई 

सम्झन ुपछय। 

(न) "स्रोत " भन्नािे भमूे गाउँपालिकािाई उपिब्ध हुने लन:शतय तथा सशतय अनदुान, भमूे गाउपालिकाको आन्तरिक आय, ऋण, 

सापटी, लवकास साझदेािबाट प्राप्त काययिम बजेट िगायतका नगद, लजन्सी ि प्रालवलधक सहयोगिाई सम्झन ुपछय ि सो शब्दिे 

गाउँपालिकाको हकमा लवत्तीय समानीकिण, सःशतय अनदुान, समपिुक अनदुान, लवशेष अनदुान ि लवशेष कोषबाट प्राप्त हुन े

िकमिाई सम्झनपुछय । 

(प) "वडा अध्यक्ष" भन्नािे स्थानीय तहको लनबायचनबाट लनवायलचत वडाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपछय। 

(फ)  "सलचव" भन्नािे एन दफा ८४ बमोलजम स्थानीय तहको सलचव भ ैकामकाज गनय लनयकु्त कमयचािी सम्झन ुपछय। 

(ब) "सामालजक पिीक्षण" भन्नािे आलथयक प्रशासन लनयाविीको लनयम २०१ को उपलनयम (१) बमोलजम स्थानीय तहको 

योजना, नीलत, काययिम आयोजना काययन्वयन ि सेवा प्रवाहिे आलथयक सामालजक लवकासमा गिेको समग्र योगदानको 

िेखाजोखा लवशे्लशण ि मलू्याङ्कन कायय  सम्झन ुपछय। 
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(भ) "सावयजलनक पिीक्षण" भन्नािे आलथयक प्रशासन लनयाविीको लनयम २०१ को उपलनयम (२) बमोलजम स्थानीय तहिे 

सञ्चािन गने काययिम वा आयोजनाको िक्ष, उद्दशे्य, बजेट (आम्दानी) तथा यसबाट प्राप्ट नलतजा उपिलव्ध ि खचय 

आलदको बािेमा सिोकािवािाहरु बीच जानकािी गिाउने िेखाजोखा गने ि मलू्याङ्कन गने कायय सम्झन ुपछय। 

(म)  "सावयजलनक सनुवुाई" भन्नािे सिोकािवािा सवयसाधािण नागरिक ि स्थानीय तहका पदालधकािीहरु बीच सावयजलनक 

चासोको लवषयमा सावयजलनक स्थिमा खिुा छिफि गने प्रलिया सम्झन ुपछय। 

(य) "सामदुालयक संस्था" भन्नािे जनचेतना सम्बन्धी तालिम, लसप लवकास बचत, कजाय परिचािन, समावेसी लवकास ि 

सशलक्तकिण गने उद्दशे्यिे लनलित प्रलिया अविम्वन गिी प्रचलित काननु बमोलजम स्थापना भएका संस्था तथा 

स्थानीय तहमा सलूचकृत भएका समदुायमा आधारित टोिलवकास संस्थािाई समेत जनाउने छ। 

(ि) "योजना" भन्नािे समग्र लवकास लनमायण सम्बन्धी तयाि पािीएको आवलधक गाउँपालिका लवकास योजना लवषयगत 

गाउँपालिका गरुुयोजना आलद सम्झन ुपदयछ। 

(ि) "स्थानीय तह" भन्नािे भमूे गाउँपालिकािाई तथा सबै वडा कायायियहरुिाई समेत सम्झन ुपदयछ। 

 

३. कार्यववविको उदे्दश्र्: 

यस काययलवलधको उद्दशे्य दहेायबमोलजम हुनेछ : 

(क) भमूे गाउँपालिकाको सबै प्रकािका स्रोत ि साधनिाई उद्दशे्यमिूक, पािदशी, उत्तिदायी ि जवाफदलेहपवूयक खचय गन े

पद्बलत लनमायण गनय सघाउ प-ुयाउने। 

(ख) भमूे गाउँपालिकाको स्रोतिाई प्राथालमकता प्राप्त क्षेत्रमा िगानी गने आधाि ि प्रलिया वािे स्पि गिाउने। 

(ग) आयोजना व्यवस्थापन, बजटे लनकासा ि खचय प्रलियािाई सििीकृत गद ैआयोजना काययन्वयनमा सहलजकिण गने, 

(घ) आलथयक व्यवस्थापन प्रणािीिाई अनशुालसत ि लवत्तीय कुशिता हाँलसि गनय सघाउ प-ुयाउने िेखा, िेखापिीक्षण 

ि प्रलतवेदन प्रणािीिाई लनयलमत ि व्यवस्थापन गने, 

(ङ) गाउँमा सशुासन कायम गनय पािदलशयता ि उत्तिदालयत्वसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रवद्बयन गने, 
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(च) गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता, आयोजना व्यवस्थापन अन्ति लनकाय समन्वय ि सेवा प्रवाहमा दक्षता अलभवलृद्ब 

गने, 

(छ) सहभालगता मिूक योजना प्रलिया अविम्वन गदै योजनाबि लवकासका माध्यमबाट थालनय आवश्यक्ताको 

प्राथालमकीकिण, सञ्चािन एवं ममयत सम्भाि गनय स्थानीय जनतािाई प्रोत्शाहन गने, 

(ज) समावेशी लवकासको अवधािणा बमोलजम िलक्षत समहू ि क्षेत्रिाई मिू प्रवालहकिण ि सशलक्तकिण गिी समावेशी 

लवकासिाई संस्थागत गने, 

(झ) सामालजक परिचािनका माध्यमबाट अलत लवपन्न लवकासमा पहुचँ नभएका परिवाििाई उनीहरुको क्षमता बढाउदै 

लवकास प्रलियामा मिूप्रवालहकिण गने । 

४. कार्यववविको कार्यिेत्र : 

भमूे गाउँपालिकािाई प्राप्त हुने लवत्तीय सकमालन्यकिण, सशतय अनदुान, लवशेष अनदुान, समपिुक अनदुान, समपिूक कोष ि 

लवशेष कोष वा गाउँपालिकाको आन्तरिक आय, लवकास साझेदाि, अन्य लनकायबाट प्राप्त हुने सबै प्रकािका अनदुान, िाजस्व 

बाँडफाँडबाट प्राप्त िकम लवत्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त ऋण िगायतका सबै प्रकािका स्रोतको परिचािन एवं व्यवस्थापन गनुय यस 

काययलवलधको काययक्षेत्र हुनेछ।  ति मन्त्रािय, लवषयगत लनकाय, लवकास साझेदाि, िालष्ट्रय –अन्तिायलष्ट्रय गैि सिकािी संस्था वा 

लवकास सलमलत आलदसंग लवशेष उद्दशे्य हाँलसि गनयको िालग सम्बलन्धत लनकायसंग भएको सम्झौता बमोलजम काययिम वा 

आयोजना तथा बजेट काययन्वयन गनय गिाउन यस काययलवलधिे बाधा प-ुयाएको मालनने छैन। त्यस्ता काययिम वा आयोजनाको 

हकमा योजना तजुयमा छनौट सञ्चािन व्यवस्थापन अनगुमन मलू्याङ्कन प्रलतवेदन कोष व्यवस्थापन िखेापिीक्षण 

उत्तिलदलयत्व पािदलशयता ि लवत्तीय सशुासन जोलखम न्यलूनकिण िगायतका सबै व्यवस्थाहरु यसै काययलवलध बमोलजम हुनेछ। 

 

पररच्छद – २ 

५. अनुदानका वकवसम र रकम वववनर्ोजनका िेत्रहरु 

गाउँपालिकामा लनम्न प्रकािका अनदुान उपिब्ध हुनेछन: 

(१) ववत्तीर् समानीकरण : 
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(क) नेपाि सिकािबाट यस गाउँपालिकामा खलटएका लनजामती कमयचािी, मन्त्राियिे स्वीकृत गिेको 

प्रशासन अनदुान ि स्थानीय कमयचािीको तिब, भत्ता, दलैनक भ्रमण भत्ता ि कायायिय सञ्चािन 

खचय, 

(ख) क्षमता लवकास खचय, 

(ग) सामालजक परिचािन खचय, 

(घ) पवूायधाि खचय, 

(२): सशतय अनुदान 

(क) लवषयगत कायायियको सिकािबाट गाउँपालिकामा खलटएका लनजामलत कमयचािी, मन्त्राियि े

स्वीकृत गिेको प्रशासन अनदुानका कमयचािीको तिब, भत्ता, दलैनक भ्रमण भत्ता ि कायायिय 

सञ्चािन खचय 

(ख) काययिम सञ्चािन खचय 

(३) समपुरक अनुदान 

नेपाि सिकाि तथा प्रदशे सिकािबाट पवूायधाि लवकास सम्बन्धी कुनै योजना काययन्वयन गनय प्राप्त हुने 

अनदुान। 

(४) ववशेष अनुदान 

 नेपाि सिकाि तथा प्रिदशे सिकािबाट कुनै खास (लशक्षा,स्वास््य,आलद)योजनाको िलग प्राप्त हुने 

अनदुान। 

(५) समपुरक कोष 

लवत्तीय समालनकिणमा समपिूक कोषको िकम छुट्याएि सम्बलन्धत मन्त्राियसंग काययिम वा योजना संचािन 

गरिनेछ ।  

(६) ववशेष कोष :  

(क) लवशेष परिलस्थलतमा अत्यावश्यक क्षेत्रमा आवश्यक्ता अनसुाि यस कोषको िकम खचय गरिने छ। 

(ख) ममयत सम्भाि लवशेष कोष: 
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 गाउँपालिका  क्षेत्रलभत्र लनमायण सडक, खानेपानी, लसंचाई ि अन्य पवूायधाि लनमायणको लनयलमत ममयत गिी 

योजनाको लदगोपनको साथै लनिन्ति संचािन प्रलियामा ल्याउन कूि आन्तरिक बजेटको न्यनूतम ३% िकम 

गाउँसभाबाट लवलनयोजन गनुय पदयछ। 

(ग) कन्टेनजेन्सी सम्बन्धमा: 

 भमू े गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हुने योजना तथा काययिम प्रभावकािी रुपमा सञ्चािन गनयको िालग 

आवश्यक पने प्रालवलधक तथा अन्य उपकिण ि िलजलस्टक सपोटका िालग गाउँपालिकाको कूि पुँलजगत बजेटबाट 

योजना सञ्चािन पवूय ३% िकम कट्टी गनय सलकनेछ । 

 

      पररच्छेद -३ 

६.आर्ोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन एवं व्वस्थापन र कार्यन्वर्न प्रवक्रर्ा : 

1. भमूे गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट स्वीकृत काययिम वा आयोजना काययन्वयन प्रलिया दहेायबमोलजम हुनेछ। 

(क) आयोजना तथा काययिम काययन्वयन गदाय आलथयक प्रशासन लनयमाविी, सावयजलनक खरिद ऐन,२०६३ ि 

खचय गने अलततयािीमा उलल्िलखत मागयदशयन तथा शतयहरु समेतको पािना गिी  खचय गनुयपने छ। 

(ख) सावयजलनक खरिद ऐन,२०६३,आलथयक प्रशासन लनयाविीको परिच्छेद ५ बमोलजम वालषयक खरिद योजना ि 

वालषयक कायय सञ्चािन योजना गाउँसभाबाट लनणयय भयअनसुाि हुने छ। 

(ग)  आयोजना तथा काययिम संचािन गदाय सामालजक परिचािनका पक्षिाई समेत लवशेष ध्यान लदई 

सामालजक परिचािक ,लवकास साझेदािहरु लवषयगत कायाियिाई संिग्न गिाउने ि यस्ता अलभयानमा 

सामदुालयक संस्था तथा गैि सिकािी संस्थाहरुको समेत सहयोग लिन सलकने छ। 

(घ) भमूे गाउँपालिकाबाट काययिम वा आयोजना स्वीकृत भएपलछ उपभोक्ता सलमलत माफय त संचािन गरिन े

काययिम वा आयोजनाको हकमा बलढमा प्रथम चौमालसक लभत्र उपभोक्ता सलमलत गठन गी सम्झौताका 

िालग सम्पकय  िातन सम्बलन्धत िाभग्रालह समहूिाई सम्बलन्धत वडा कायायियिे जानकािी लदन ुपने छ 

(ङ) वालषयक आयोजना तथा दरिद योजना अनसुाि समयमै काययिम वा आयोजना काययन्वयनका िालग आलथयक 

वषयको पलहिो चौमालसक लभत्रै िागत अनमुान लडजाइन तयाि  गिी  लवलनयोलजत बजेटको अलधनमा िही 

ठेक्कपट्टा माफय त कायय गिापन ुपन ेभएमा बोिपत्र सम्वनलध सम्पणूय प्रलियाहरु पिुा गिीसक्न ुपने छ। 
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(च) आयोजना तथा काययिम सञ्चािन गदाय पेश्की लदने काययिाई लनरुत्सालहत गिी कामको आधािमा भकु्तानी 

लदने प्रणािी अविवन गद ैपेश्की शनु्य अलभयानको सरुुवात गनुयपछ। ति स्वीकृत खरिद योजना बमोलजम 

आयोजना सञ्चािनको िालग पेश्की लदन बाधा पने छैन। 

(छ) आयोजना तथा काययिम सञ्चािन गदाय वाताविण संिक्षण ऐन,२०५३,वाताविण संिक्षण 

लनयमाविी,२०५४ ि सामालजक तथा वाताविण सिुक्षको रुपिेखा,२०६५ बमोलजम प्रालम्भक वाताविलणय 

पिीक्षण (आई.इ.इ. ) वा वाताविलणय प्रभाव मलू्याङ्कन (इ.आई.ए.) गिेि मात्र संचािन गनुय पन ेछ। 

(ज) आयोजना तथा काययिम काययन्वयन गदाय  गैिसिकािी संस्थाबाट सञ्चािन ,िेखदखे ि ममयत सम्भाि गने 

काययका िालग प्रोत्साहन गनुय पदयछ। साथै लवषयगत कायायिय ि सामदुालयक संस्थाबाट समेत काययिम वा 

आयोजना  काययन्वयन गनय प्राथालमकता लदनपुनेछ। 

(झ) आयजना तथा काययिम काययन्वयन गने उपभोक्ता सलमलत वा अन्य  लनकायिे भमूे गाउँपालिका बाट प्राप्त 

गने िकम बैङ्लकङ सुलवधा प्राप्त  नभएको  स्थानमा िाष्ट्र बैङ्क खाता खोलि सञ्चािन गनुय पने छ। 

बैङलकङ सलुवधा भएको स्थानमा िाष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त अन्य लवत्तीय संस्थामा खाता खोलि 

सञ्चािन गनय सलकने छ। 

(ञ) आयोजनाको िागत अनमुान अनसुािका खरिद गनुय पने लनमायण सामाग्रीहरु स्वीकृत खरिद योजना बमोलजम 

तोलकएको समय लभत्रै उपभोक्ता सलमलत वा आयोजना काययन्वयन गनय लनकाय आफैि े वा यस्ता 

लनकायहरुको अनिुोधमा गाउँपालिकािे खरिद व्यवस्था गनय सक्नेछ। 

(ट) प्रचलित काननु बमोलजम आयोजनको लहसाव लकताव  िातने लजम्मेवािी काययिम वा आयोजना काययन्वयन 

गने लनकायको हुनेछ। यस्तो ऽलहसाव लकताव िातने सम्वनसधमा सम्बलन्धत वडाका वडाध्यक्ष ि सलचवि े

आवश्यक सहयोग उपिब्ध गिाउन ुपने छ 

(ठ) यस गाउँपालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाको लवविण िातने नगदी लजन्सीको िे खा दरुुस्त िातने 

आन्तरिक िेखा पिीक्षण गिाउने लनयलमत रुपमा भौलतक एव ंलवत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन सम्बलन्धत लनकायमा 

पठाउने लजम्म्वािी आलथयक प्रशासन महाशाखाको हुनेछ। 

(ड) काययिम वा आयोजना काययन्वयन गनय लनकायिे समेझौता अनसुाि लनधायरित समयमा काययिमवा 

आयोजना सम्पन्न गनुयपने छ। 

(ढ) जालनजालन वा िापिवालहको कािणबाट तोकाएको समयमा कायय सम्पन्न नगने उपभोक्ता सलमलत संस्था 

लनकाय वा व्यक्ती आलदसंग गाउँपालिकािे सम्झौता भंग गिी हजायना समेत लिई वैकलल्पक व्यवस्था गनय 

सक्ने छ। 

(ण) गाउँपालिकािे दश िाख रुपैयाँ भन्दा मालथका आयोजनाको योजना खाता सम्बलन्धत आयोजना स्थिमा 

सचूना पाटी िातन ुपने छ। 

(त) गाउँपालिकाबाट सञ्चालित सबे आयोजनाको ऽआयोजना स्थिमै सावयजलनक पिीक्षण गनेपनेछ। 
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(थ) यस काययलवलधमा अन्यत्र जनुसकैु  कुिा िेलखएको भएतापलन ।एक किोड रुपैयाँ सम्म िागत अनमुान 

भएका काययिम वा आयोजना उपभोक्ता सलमलत माफय त काययन्वयन गिाउन प्राथलमकता लदन ुपने छ। 

२.आयोजनाको िागत अनमुान सम्बन्धी व्यवस्था: 

(क) भमूे गाउँपालिकािे आयोजना हरुको िागत अनमुान ,नक्सा ि लडजाइन गाउँपालिकाको सम्बद्ब प्रालवलधक 

कमयचािी वा उक्त प्रयोजनका िालग खलटएका इलन्जलनयि .सव इलन्जलनयि ि अलसिने्ट  सव इलन्जलनयि वा 

लवषय सम्बद्ब प्रऽलवलधकबाट गिाउन ुपने छ। 

(ख) आयोजनाको िागत अनमुान (लडजाइन, इलिमेट) तयाि गदाय लजल्िा दििेटको आधािमा लनमायण 

सामाग्रीको लवविण समेत खिुाइ सवयसाधािणिे वझु्ने गिी नेपािी भाषामा तयाि गनुय पने छ। ति प्रालवलधक 

दृलिकोणिे प्रालवलधक शब्दावलिहरु नेपालि भाषामा अनवुाद गनय सम्भव नभएमा लवस्ततृ िागत अनमुान 

अगं्रजेीमा तयाि गिी िागत तेरिज (अबस्राक्ट अफ कस्ट) सवयसाधािणिे बझु्ने गिी नेपािी भाषामा तयाि 

गनुय पने छ। 

(ग) किागत अनमुान तयाि गदाय श्रममिूक तविबाट काम हुन सक्ने काययिाई सोही बमोजम िागत अनमुान 

तयाि गनुय पनेछ। प्रालवलधक दृलिकोणबाट श्रममिूक तविबाट काम हुन नसकी मेलशनिी उपकरुणको प्रयोग 

गनुयपने भनी सम्बलन्धत प्रालवलधकबाट कािणसलहतको लसफािीस प्राप्ट भएमा सोही अनुसाि स्वीकृत नमयस 

बमोलजम िागत अनमुान तयाि गनुय पने छ। 

(घ) िागत अनमुानको पिीक्षण ि स्वीकृलत आलथयक प्रशासन लनयमाविी बमोलजम गनुय पने छ। 

७. उपभोक्ता सवमवत सभबन्िी व्र्वस्था: 

उपभोक्ता सलमलतको गठन ,संचािन व्यवस्थापन एवं काययिम काययन्वयन गदाय दहेायबमोलजम गनुयपनेछ 

(क) उपभोक्ता सलमलतबाट आयोजना काययन्वयन ि सञ्चािन गदाय आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभालम्वत हुने घिपरिवािको 

पलहचान गिी त्यस्ता घिपरिवािको आम भेिाबाट सम्बलन्धत आयोजना स्थिमानै सात दखेी एघाि सदस्यीय 

उपभोक्ता सलमलत गठन गनुयपने छ।उपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरुिे आफ्नो नागरिकताको प्रमाण-पत्र को प्रलतलिपी  

पेश गनुयपनेछ। 

(ख) सम्बलन्धत वडाको वडाध्यक्ष वा पदालधकािी िाजनीलतक दिको प्रलतलनधीको रुपमा स्थानीय तहको कुनैपलन पदमा 

आलसन व्यलक्त बहािवािा सिकािी कमयचािी शसक्षक लनमायण व्यवसायी सिकािी पेश्की वा बेरुज ु फछ्यौट 

नगिेका व्यलक्तहरु नैलतक पटन दलेखने फौजदािी अलभयोगमा सजाय पाई उक्त सजाय भकु्तान गिेको तीन वषय 

ननाघेको व्यलक्त सावयजलनक सम्पलत लहनालमना गिेका व्यलक्त उपभोक्ता सलमलतका सदस्य हुन पाउने छैनन।् 
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(ग) उपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरुमा  कलम्तमा ३३  प्रलतसत मलहिा  हुनपुनेछ। सलमलतकव अध्यक्ष ,सलचव,ि 

कोषाध्यक्षमध्ये कलम्तमा एकजना मलहिा पदालधकािी हुनपुने छ। उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय समावेशी हनका 

साथै उपभोक्ता सलमलतमा आवद्ब व्यलक्तहरु समान्यतया साक्षि हुनपुछय। 

(घ) एउटै समयमा एक व्यलक्त एक  भन्दा बढी उपभोक्ता सलमलतको सदस्य हुन पाउने छैन साथै एका सगोिका 

परिबािबाट एकजना भन्दा बढी व्यलक्त सलमलतको सदस्य हसन पाइने छैन। 

(ङ) उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय सम्मवलन्धत वडाको वडाध्यक्ष वा लनजिे तोकेको पदालधकािीहरुकोिोहबिमा गनुय पन े

छ। यसिी खलटने पदालधकािीिे उपभोक्ता सलमलत गठन गिेपलछ सो सम्बन्धी प्रलतवेदन गाउँपालिकाका 

काययपालिकामा पेश गनुयपनेछ। 

(च) प्रचलित ऐन,लनयम,प्रलिया ि मापदण्ड लवपरित उपभोक्ता सलमलत वा अनगुमन सलमलत गठन गिेको वा लसफारिश 

गिेकव पाइएमा यसिी गठन वा लसफारिश गने पदालधकािीिाई कािवाही हुनेछ। 

(छ) उपभोक्ता सलमलतकव गठन सवयसममत तरिकािे गनुयपने छ। सवयसम्मत हुन नसकेकव अवस्थामा तोकेको लवलध 

अनसुाि खलटएको पदालधकािीिे उपभोक्ता  सलमलत गठन गरि सोको जानकािी भमूे गाउँपालिकामा गिाउन ुपने छ। 

(ज) भमूे गाउँपालिकाबाट काययिम वा आयोजना स्वीकृत भएपलछ उपभोक्ता सलमलत माफय त सञ्चािन गरिने काययिम 

वा आयोजनाको हकमा बलढमा पन्र लदन लभत्र उपभोक्ता सलमलत गठन गरि सम्झौताका िालग सम्पकय  िातन 

सम्बलन्धत िाभग्रालह समहूिाई जानकािी लदन ु पनेछ। तवलकएको समयलभत्र उपभोक्ता सलमलत गठन भई आउन 

नसकेमा सम्बलन्धत स्थानीय तहिे सहलजकिण गनेछ। उपभोक्ता सलमलत गठन हुन नसकेमा अनउ् बैकलल्पक 

माध्यमबाट आयोजना संचािन गनय सलकने छ। 

(झ) भमूे गाउँपालिकािे आयोजना काययिम छनौट गदाय उपभोक्ता सलमलतको तफय बाट नगद िागत सहभालगता जट्ुने 

आयोजनािाई प्राथालमकता लदनेछ।  यसिी नगद सहभालगता तोलकएको अवस्थामा उपभोक्ता सलमलतको तफय बाट 

व्यहोनुय पने सहभालगता बापतको िकम भमूे गाउँपालिकाको खातामा २०% नगद िकम जम्मा गिी भौचि पेश 

गिेपलछ मात्र उपभोक्ता सलमलतसंग योजना सम्झौता गनुयपनेछ ।  िागत सहभालगताको व्यवस्था  नभएको कुनै पलन 

योजना उपभोक्ता सलमलत माफय त संचािन गनय पाइने छैन। 

(ञ) यस बमोलजम काययिम स्वीकृत नभई लवगत वषयमा वा यसै आलथयक वषयमा पलन सम्झौता हुनपुवूय काययसम्पन्न 

गरिएका भनी भकु्तानी माग गरिएको काययिम वा आयोजनाहरुमा ि आ.व. को अन्त्यमा काम भैसकेको दखेाई 

पलछ काम गने गिी उपभोक्ता सलमलतिाई िकम भकु्तानी लदन पाइने छैन। उपभोक्ता सलमलतिे स्वीकृत काययिम 

बमोलजम गिेको कामको मात्र भुक्तानी लदइन्छ। 

(ट) तोलकएको काकम भन्दा बढी गने वा काम नै नगिी वा वास्तलवक कामभन्दा बलढ काम गिेको दखेाइ अथवा कुन ै

आइटमको सट्टा अको आइटमको कायय पिुा गिेको दखेाई िागत अनमुान भन्दा बढी िकम माग्ने उपभोक्ता 

सलमलतिाई उक्त िकम भकु्तानी नलदई कािो सचूीमा िाखी कािबाही गनुयको अलतरिक्त सम्बलन्धत प्रालवलधकिाई 

समेत कािबाही गरिनेछ। 
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(ठ) उपभोक्ता सलमलतको काम,कतयव्य ि अलधकाि िगायत आयोजना िागत लनमायण सामाग्रीको परिणाम, 

आयोजनाको गणुस्ति िातनपुने खाता लकस्ता लनकासा तथा भकु्तानी प्रलिया पािदलशयता अनगुमन सम्बन्धी 

व्यवस्थाका बािेमा काययिम वा आयोजना सम्झौता हुनपुवूय एक वा सोभन्दा बलढ उपभोक्ता सलमलतहरुका 

अध्यक्ष,सलचव ि कोषाध्यक्षिाई सामलुहक रुपमा अनलुशक्षण काययिम संचािन गरिने छ। 

(ड) उपभोक्ता सलमलतको खाता अध्यक्ष, सलचव ि कोषाध्यक्षको संयकु्त दस्तखत वा कुनै दईुजनाको दस्तखतबाट 

सञ्चािन हुने छ । खाता सञ्चािकहरुको तीन पसु्ते खिुाई आयोजना दाता ि गाउँपालिकामा अलभिेख गनुय पन े

छ। उपभोक्ता सलमलतको गठन ि यसको बैठकका लनणययहरुको अलभिेख उपभोक्ता सलमलतको सलचविे िातन ुपनेछ। 

(ढ) उपभोक्ता सलमलतिे आफूिे प्रत्येक लकस्तामा गिेको खचयको सचूना सावयजलनक गनुयको साथै सम्बलन्धत उपभोक्ता ि 

गाउपालिकािाई जानकािी गिाउन ुपछय। सम्बलन्धत लनकायबाट कुनै पलन समयमा उपभोक्ता सलमलत तथा आयोजना 

काययन्वयन गने लनकाय वा संघ संस्थाको आलथयक कािोबािको बािेमा जाँचबझु वा लनिीक्षण गनय सलकने छ। 

(ण) आयोजना काययन्वयन गने लनकाय वा उपभोक्ता सलमलतिे आयोजनाको भौलतक तथा लवत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन 

सम्झौतामा तोलकए बमोलजमको समयमा सम्बलन्धत स्थानीय तहमा पठाउन ुपनेछ। 

(त) स्थानीय तहिे आयोजना संचािन एवं काययन्वयनमा संिग्न उपभोक्ता सलमलत सकमदुालयक संस्था एव ंगैिसिकािी 

संस्थाको अलभिेलखकिण गरि िगत व्वलस्थत गनुयपनेछ । 

(थ) उपभोक्ता सलमलतसंग सम्झौता गनय अगालड गाउँपालिकाको शहिी लवकास तथा योजना महाशाखा सम्बन्धी काम 

गने कमयचारििे प्रचलित काननु काययलवलध लनदलेशका बमोलजम आवश्यक कागजात सलहत उपभोक्ता सलमलत गठन 

भए नभएको बािे एलकन गिी आफ्नो स्वि िाय साथ सम्झौताका िालग लनणयय गने अलधकािी समक्ष पेश गरि लनणयय 

भएबमोलजम गनुयपनेछ। 

(द) भमूे गाउँपालिका ि उपभोक्ता सलमलत बीच हुने सम्झौता पत्रमा आयोजनाको िागत कायय प्रािम्भ ि सम्पन्न हुन े

अवलध उपभोक्ता सलमलतिे गने योगदानको प्रकाि ि िकम सम्बलन्धत उपभोक्ताद्बािा संचािन ि ममयत सम्भाि गनुयपन े

लवषय आलद उल्िेख गनुयपने छ। 

(ध)  उपभोक्ता सलमलतिाई सम्वनलधत भमूे गाउपालिकािे िागत अनमुान तयाि गने प्रालवलधक सल्िाह लदने जाँचपास 

िगायत अन्य प्रालवलधक सहयोग उपिब्ध गिाउन ुपने छ। 

(न) उपभोक्ता सलमलतिे काययिम सन्चािन गदाय उपभोक्ता समहूको लनणययको आधािमा गने आयोजनाको लनमायण कायय 

सम्बलन्धत भमुे गाउँपालिकाको तफय बाट तोलकएको प्रालवलधकिे तयाि गिेको िागत अनमुान तथा प्रालवलधक 

सल्िाहको अलधनमा िलह गने ि आयोजना काययन्वयन गदाय स्थानीय स्रोत साधन ि श्रम शलक्तको अलधकतम 

परिचािन गने गिी गनुयपदयछ। 

(ऩ) उपभोक्ता सलमलतिे मालसक रुपमा बैठक बस्न ु पने बैठकबाट भएको लनणयय सम्बलन्धत भमूे गाउँपालिकािाई 

जानकािी गिाउने, आयोजना सञ्चािन संिक्षण ममयत सम्भाि गने आफूिे लजम्मा लिएको काम लनधायरित समयमा 

सम्पन्न गनय नसकेमा उपभोक्ता समहूको लनणयय सलहत थप म्याद माग गने काययिम काययन्वयनसंग  सम्बलन्धत 

सम्पणूय खचयहरुको लबि भिपाई सिुलक्षत िातने सम्बलन्धत कामको प्रगलत लवविण भमूे गाउँपालिकािाई उपिब्ध 
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गिाउने कामको फिफािक गिाउनु अलघ सलमक्षाको िालग उपभोक्ता समहूको बैठक बोिाई बैठकमा िाखी छिफि 

गिाउने यस्तो बैठकको उपलस्थलत ि लनणययको प्रलतलिलप भमूे गाउँपालिकामा प्रस्ततु गने आलद कायय सम्पादन 

गनुयपनेछ। 

(प)    उपभोक्ता सलमलतिे गिेको कामको िागत मलू्य, काययस्थि, िागेको िकम, उपभोक्ता सलमलतको पदालधकािीको 

नाम कायय सरुु तथा सम्पन्न लमलत समेत खलु्ने गिी सम्बलन्धत काययस्थिमा सावयजलनक पिीक्षण गिेको प्रलतवेदन 

भमूे गाउँपालिकामा प्रस्ततु गनुयपने छ। 

(फ) उपभोक्ता सलमलत माफय त गरिएको लनमायण वा संचािन गिेको काययिमको जानकािी स्थानीय जनतािे माग गिेमा 

उपभोक्ता सलमलतिे उपभोक्ता सलमलतिे उपिब्ध गिाउनपुनेछ। यसिी माग गिेको लवविण उपिब्ध नगिाएको भलन 

सम्बलन्धत उपभोक्तािे उपभोक्ता सलमलत भंग गनय माग गिेमा गाउँपालिकािे सो लवषयमा सत्य त्य बझुी उपभोक्ता 

सलमलतको पनु:गठन गनय, सलमलत भंग गनय वा अन्य माध्यमबाट कायय सम्पन्न गनय सक्नेछ । यसिी उपभोक्ता सलमलत 

भंग गदाय वडा कायायियको लसफारिश समेत हुनपुने छ । 

(ब) उपभोक्ता सलमलत माफय त संचािन हुने वा लनमायण हुने लवकास लनमायण काययको स्थिगत अनगुमा गने लजम्मेवािी 

गाउँपालिकाको हुनेछ। अनगुमन गने िममा उपभोक्ता  सलमलतिे प्राप्त गिेको काम अन्य व्यलक्त वा संस्थािाई 

ठेक्कामा लदई कायय गिेको पाईएमा त्यस्तो कामको भकु्तानी लदन गाउँपालिका बाध्य हुने छैन। 

(भ) उपभोक्ता सलमलतिे कामको िालग लनयम अनसुाि लिएको पेश्की फछयौट गदाय प्रथम लकस्ताको प्रालवलधक 

मलू्याङ्कन सम्झौता अनसुािको नाप जाँच ि मलू्य खिुेको िलनङ्ग लबि उपभोक्ता सलमलतको बैठक प्रलतलिलप 

समेत िाखी सम्बलन्धत भमुे गाउँपालिकामा लनवेदन लदनपुनेछ ।यस लवविणको आधािमा अलघल्िो लकस्ताको 

पेश्की फछययौट गिी थप कामको मात्र अको लकस्ता कायम गिी सो बिाबिको िकम उपिब्ध गिाईने छ । उपभोक्ता 

सलमलत स्वयमिे प्रत्येक लकस्तामा गिेको खचयको सचूना सावयजलनक स्थिमा टाँस गनुयपनेछ। 

(म) उपभोक्ता सलमलतिे कायय सम्पन्न गिेपलछ प्रालवलधक जाँचपास  कायय सम्पन्न प्रलतवेदन प्राप्त गिी सम्बलन्धत स्थानीय 

तहका प्रलतलनलधको िोहबिमा सावयजलनक पिीक्षण गिाउन ुपने छ। फिफािकका िालग उक्त सावयजलनक पिीक्षणको 

प्रलतवेदन समेत पेश गनुय पनेछ। अलन्तम भकु्तानी लददंा उक्त योजनाको फोटो ि सो अनसुाि लनमायण भएको हो भनी 

उपभोक्ता सलमलतको लनणयय तथा उपभोक्ता सलमलतको अध्यक्ष, सलचव ि कोषाध्यक्षको दस्तखत गिाइ सम्बलन्धत 

फाईिमा वडा कायायियको लसफारिश सलहत समावेश गनुयपनेछ। 

(य) उपभोक्ता सलमलत माफय त संचािन भएका आयोजनाहरुको काययसम्पन्न भएपलछ सम्बलन्धत वडा कायायियिे सोको 

िेखदखे ममयत सम्भाि गने लजम्मेवािी समेत तोकी उपभोक्ता सलमलतिाई हस्तान्तिण गनुयपदयछ। यसिी आयोजनाको 

हस्तान्तिण भएमा भमूे गाउँपालिकाको सहमलत लिई उपभोक्ता सलमलतिे सेवा शलु्क लिन ि सोको लनयलमत ममयत 

सम्भाि ि सञ्चािनको व्यवस्था गनय सक्नेछ । यसका िालग आवश्यकता अनसुाि काययिम तथा योजना संचािन 

काययलवलध तयाि गिी भमूे गाउँपालिकाबाट स्वीकृत गिी िागू गनय सलकनेछ। 

(ि) गाउँपालिकाका आफैिे संचािन गिेको वा उपभोक्ता सलमलत गैि सिकािी संस्था िगायत अन्य सामालजक 

संघसंस्था माफय त सञ्चािन गरिने तालिम, गोलष्ठ, सेलमनाि, अलभमलुखकिण, काययिम काययशािाजस्ता 



13 

 

(चन्द्रस िंह श्रषे्ठ) 
प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 

समसतिः २०७४/१२/१७ 

काययिमहरुको भकु्तानी गदाय उक्त काययिम संचािन गने लवषयमा भएको लनणयय काययिम संचािन भएको स्थान ि 

काययिम अवलध काययिमको उद्दशे्य ि अपेलक्षत उपिलव्ध काययिमका सहभागीको उपलस्थलत काययिमको 

काययतालिका काययिममा प्रस्ततु भएको काययपत्रको प्रलतलिपी काययिम संचािन गदायको अवस्थाका तलस्विहरु 

सलहत आलथयक प्रशासन सम्बन्धी लनयम बमोलजमका अन्य लबि भपायइ ि कागजात संिग्न गिी काययसम्पन्न 

प्रलतवेदनका आधािमा गरिने छ ।  

(ऱ) उपभोक्ता सलमलतिे आयोजनाहरु संचािन गदाय तोलकए बमोलजमको गुणस्ति कायम गने गिाउने दालयत्व ि 

लजम्मेवािी सम्बन्धी प्रालवलधक कमयचािी अन्य कमयचािी उपभोक्ता सलमलत ि अनगुमन तथा सहलजकिण सलमलतको 

हुनेछ । 

(ि) अनकुिलणय कायय गनय उपभोक्ता सलमलत प्रालवलधक कमयचािी ि सम्बलन्धत कमयचािीिाई काययपालिकाको लनणयय 

बमोलजम वालषयक रुपमा पिुस्काि प्रदान गनय सलकने छ 

(७) अनुगमण तथा सहवजकरण सवमवतको सभवन्िमा देहार् बमोवजम गनुय पने छ : 

1) उपभोक्ता सलमलत वा ठेक्कापट्टा जनुसकैु प्रलियाबाट काययिम वा आयोजना संचािन वा काययन्वयनमा 

अनगुमन एवं सहलजकिण गनय सम्बलन्धत आयोजना वा काययक्मबाट प्रत्यक्ष िाभ हाँलसि गने परिवाि 

मध्येबाट कम्तीमा दईुजना वडाध्यक्ष वा लनजिे तोकेको पदालधकािी समेत गिी तीन सदस्यीय अनगुमन 

तथा सहलजकिण सलमलत गठन गनुय पनेछ। 

2) खण्ड (१) बमोलजमको सलमलत ठेक्का पट्टाबाट संचािन गरिने काययिम वा आयोजनाको हकमा काययिम 

वा आयोजना प्रािम्भ हुनभुन्दा पलहिे सो आयोजनामा खलटएका कमयचािीिे ि उपभोक्ता सलमलतबाट 

संचािन गरिने काययिम वा आयोजनाको हकमा सम्झौता हुनपुवूय आयोजना अनगुमन तथा सहलजकिण 

सलमलत गठन गरिने छ। काययिम वा आयोजनको अलन्तम भकु्तानी एव ंफिफािक गनुय पवूय यस्तो सलमलतको 

लसफारिश आवश्यक पनेछ ।  

3) आयोजना संचािनको िममा बाधा अविोध आइपिेमा आवश्यक सहजीकिण गने सम्पन्न काययिम वा 

आयोजनाको सावयजलनक पिीक्षण गने तथा भमूे गाउँपालिकासंग गिेको सम्झौता ि प्रचलित काननू 

बमोलजम काययिम तथा आयोजना संचािन भएको नपाएमा सम्बलन्धत उपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरुिाई 

ि भमू े गाउँपालिकािाई सोको जानकािी गिाउन काययिम वा आयोजना  अनगुमन तथा सहलजकिण 

सलमलतको कतयव्य हुनेछ। 

4) सलमलतिे आयोजना सम्पन्न भएको सातलदनलभत्र आयोजनाको अलन्तम भकु्तानी ि फिफािकको लनलम्त 

लसफारिश गनुयपने छ । सलमलतिे आफ्नो दालयत्व ि लजम्मेवािी लनवायह नगिेको भकु्तानी ि फिफािकको िालग 

लसफारिश नगिेको कािणबाट प्रचलित काननु बमोलजम भए गिेका काययिे भकु्तानी लदन फिफािक गनय 

िगायतका थप काययहरु अगालड बढाउन वाधा पिेको मालनने छैन। 
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5) भमूे गाउँपालिकािे काययिम वा आयोजना सलमलतको थप लजम्मेवािी ि आचाि संलहता लनधायिण गनय 

सक्नछे। यस्तो अवस्थामा आयोजना सम्झौता फािममा उल्िेख गनुयपनेछ। 

6) आयोजना सपुिवेक्षण ि अनगुमन सलमलतिे आयोजना लनमायण सम्वन्धमा भएको प्रगलत लवविण उपभोक्ता 

सलमलत ि सम्बलन्धत भमूे गाउँपालिकािाई उपिब्ध गिाउन,े आयोजना संचािनबाट स्थानीय जनतािाई 

पगुेको सलुवधा  सेवाको गणुस्ति सेवामा वलृद्ब गिाउन ुपने अवमस्था आलदको सपुरिवेक्षण गिी जानकािी 

लिने आयोजना संचािनको िममा दखेा पिेका वाधा व्यवधान हताउनको िालग उपयकू्त सझुाप सलहतको 

लसफारिश सम्बलन्धत उपभोक्ता सलमलत ि भमूे गाउँपालिकामा पेश गने तथा उपभोक्ता सलमलतिे भमूे 

गाउँपालिका संग गिेको सम्झौता ि प्रचलित काननु बमोलजम काययिम तथा आयोजना संचािन भएको 

नपाइएमा सोको जानकािी सम्बलन्धत भमूे गाउँपालिकामा गिाउने लदलयत्व ि लजम्म्वािी लनवायह गनुयपनेछ। 

 

7) र्ोजना अनुगमन,जाँच पास तथा फरफारक सवमवत 

काययपालिकािे तोके बमोलजम सलमलतिे योजना अनगुमन,जाँच पास तथा फिफािक सलमलतको 

काम गने छ। 

(८) सावयजवनक वनजी सामदुावर्क सहकारी (वपवपवसवस): 

1) भमूे गाउँपालिकािे संचािन गने लवकास लनमायण िगायत सेवा खरिद ि सेवा प्रवाहका कायय आलथयक 

प्रशासन लनयाविीको लनयम १५७  अनसुाि सावयजलनक लनजी साझेदािी अन्तगयत गिाउन सक्ने छ। 

2) लनजी क्षेत्र आकलषयत हुन सक्ने सम्भालवत क्षेत्रहरुको पलहचान गिी त्यस्ता क्षेत्रमा साझेदािीमा काम गनय 

गाउँपालिकािे लनजी क्षेत्रिाई आह्वान गनुयपनेछ। 

3) भमूे गाउँपालिकािे आफ्नो काययक्षेत्रलभत्र िहकेा गैि सिकािी संस्था, लनजी क्षेत्र, सामदुालयक संस्थाबाट 

संचालित हुने काययिम वा आयोजनामा परिपिूकता कायम गनुयका साथै यस्ता संस्थाहरुसंग साझेदािीमा 

काययिम वा आयोजनाहरु संचािन एव ंकाययन्वयन गनय सक्ने छ। 

ख) ठेक्कापट्टा सभबन्िी व्र्वस्था: 

 उपभोक्ता सलमलतबाट कायय सम्पन्न हुन नसक्ने जलटि ि प्रालवलधक रुपमा पलठन प्रकृलतका आयोजनाहरुको भमूे 

गाउँपालिकािे प्रचलित काननुको प्रलिया प-ुयाई  ठेक्कापट्टाद्वािा काम गिाउन ुपनेछ। 

ग) सडक वनमायण सभवन्िी ववषेश व्र्वस्था : 
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1) पवूायधाि लवकासबाट अलधकतम िाभ लिनका िालग सडक सलुवधा पगु्ने क्षेत्रमा तत्काि िोजगािी ि आय 

आजयनमा बढावा लदन सक्ने कृलष (कृलष, पशुलवकास ि मत्स्य लवकास) तथा गैिकृलष (िघ ुउद्योग उद्यम, 

व्यवसाय) सम्बन्धी आलथयक तथा सामालजक लवकासका लियाकिापहरु  उक्त क्षेत्रमा नै संकेलन्ित कन्सन्रेट 

गिी एक क्षेत्रिे अको क्षेत्रको लवकासमा परिपिूकता कायम हुने गरि संचािन गनुयपनेछ। 

2) भमूे गाउँपालिकािे नयाँ रयाक खोल्न अत्यावश्यक दलेखएमा गरुुयोजनको प्राथालमकतामा पिेको सडकमा 

मात्र नयाँ रेयाक खोल्न सलकने छ । नयाँ रयाक खोल्दा यातायात सेवा संचािन भएको सडक खण्डिाई 

जोड्ने प्रवेश लवन्ददुलेख मात्र िमश:लनमायण कायय गनुयपछय। 

3) भमूे गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र आफू िगायत अन्य लनकायबाट लनमायण भएका सम्पणूय सडकहरुको 

नक्साङ्कन एवं अद्यावलधक लवविण (िोड इन्भने्री) तयाि गिी िातनेछ। 

4) सम्बलन्धत लनकायको स्वीकृलत वेगि  वाताविणमा प्रत्यक्ष रुपमा असि प-ुयाउन े  खािका आयोजनाहरु 

तथा भमूे गाउँपालिकाको स्वीकृलत वेगि स्थानीयस्तिका सडक लनमायण सम्बन्धी भौलतक पूवायधािका 

आयोजनाहरु संचािन गनय पाइन ेछैन। 

सडक लनमायण सम्बन्धी काययसंचािन गनुयपवूय सडकको क्षेत्रालधकाि (िाइट अफ वे) कायम गनय िागत कट्टा गन े

प्रलिया सरुु गिेको हनपुनेछ। साथै सडकको दबुैतफय  हरियालि कायम िातन बकृ्षािोपण समेत गनुय पनेछ। 

(९) आर्ोजना ममयत सभभार तथा हस्तान्तरण सभबन्िी व्र्वस्था: 

1) एक किोड रुपैया भन्दा मालथ िागत भएका आयोजनाको हकमा आयोजनाको िागत अनुमान तजुयमा 

गदायकै समयमा ममयत सम्भािका िालग िकम छुट्याउन ु पने छ । सोभन्दा कम िागतका स्थानीय 

पवूायधािसम्बन्धी आयोजनाको हकमा आलथयक प्रशासन लनयाविीको लनयम ५४ को खण्ड (ग) 

बमोलजमको ममयत सम्भाि लवषशे कोषमा आवश्यक बजेट लवलनयोजन गिी उक्त कोषबाट ममयत सम्भािको 

व्यवस्था लमलिउन ुपने छ। 

2) आयोजना संचािन गने लनकायिे सम्पन्न भइिाखेका आयोजनाहरुको लनयलमत िेखदखे ि ममयत संभाि कायय 

आफैिे गने वा त्यस्ता आयोजनाको स्वालमत्व समेत सम्बलन्धत उपभोक्ता सलमलत सामदुालयक संस्था वा 

गैिसिकािी संस्थािाई लदगो गिी संचािन हुने व्यवस्था लमिाउन ुपदयछ। 

3) हस्तान्तरित आयोजनाको लनयलमत संचािन  ि ममयत संभािका िालग उपभोक्ता सलमलत गैिसिकािी संस्था 

वा सामदुालयक संस्थािे सम्बलन्धत भमूे गाउँपालिकाबाट स्वीकृलत लिई आवश्यक सेवा शलु्क तोकी 

आफ्नो कोष खडा गनय सक्नेछन। 
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4) उपदफा(३) बमोलजमको कोषबाट कोषको वालषयक आम्दानीको दश प्रलतशत वा पच्चीस हजाि मध्ये जनु 

कम हुन्छ त्यलत िकम प्रशासलनक काययमा खचय गनय सलकने छ । बाँकी िकम सम्बलन्धत आयोजनाको ममयत 

सम्भाि ि स्तिोलन्तको िालग खचय गनुय पनेछ । 

5) लनयलमत रुपमा ममयत संभाि नगने आयोजनामा स्थानीय तहबाट थप िगानी हुने छैन । 

(१०) जनसहभावगता एवं लागत सहभावगता : 

1) काययिम वा आयोजना तजुयमा संचािन अनगुमन तथा मलू्याङकन िगायत आयोजनका प्रत्येक चिणमा 

अत्यालधक मात्रामा सहभालगता जटुाउने प्रयत्न गनुय टोिवासीहरुको कतयव्य हुनेछ। 

2) सहभालगताको अशं लनधायिण गदाय अलत लवपन्न परिवाि ि िलक्षत समहूिाई लवशेष सहुलियत लदन सलकने 

प्रावधान िातन सलकने छ। िागत सहभालगता व्यहोनय नसकेको कािणबाट िलक्षत समहूिाई आयोजनाको 

िाभबाट बलन्चत गिाइनेछैन। 

(११) कार्यक्रम वा आर्ोजना सचंालन सभबन्िी कार्यतावलका : 

 भमूे गाउँपालिकािे काययिम वा आयोजना संचािन गदाय दहेायको समय तालिका अनसुाि गनुयपनेछ। 

1) चाि ु आलथयक वषयको वालषयक कायय तालिका खरिद योजना सलहत लनमायण ि स्वीकृलत पलहिो 

चौमालसक लभत्र । 

2) वालषयक काययतालिका अनसुाि उपभोक्ता सलमलतको गठन ि सम्झौता ठेक्का पट्टा वा अन्य 

प्रलियाबाट आयोजना काययन्वयन व्यवस्थापन ि कायायिम्भ आदशे (वालषयक कायययोजना 

अनसुाि कालतयक मसान्त लभत्र) 

3) आयोजना सम्पन्न गने अवलध (ज्येष्ठ मसान्त लभत्र) 

4) जाँचपास ि फिफािक (आयोजना सम्पन्न भएको ३० लदन लभत्र) 

5) आगामी आलथयक वषयको काययिम ि बजेट तजुयमा गाउँ सभाबाट पारित गने। 

१२.कार्यक्रम कार्यन्वर्न तथा सञ्चालनमा सहर्ोग गनुयपने: 

 भमूे गाउँपालिकाबाट आफ्नो क्षेत्रलभत्र संचािन तथा काययन्वयन हुने काययिम वा आयोजनामा सामदुालयक संस्था 

नागरिक समाज गैि सिकािी संस्था एवं सबै सहकािी एव ंगैिसिकािी संस्थािे आवश्यक सहयोग ि सहलजकिण गनयसक्ने छ। 
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पररच्छेद- ५ 

अनुगमन एव ंमूल्र्ाङ्कन 

१३.सपुररवेिण तथा अनुगमन सवमवत : 

1) योजना अनगुमन जाँचपास तथा फिफािक सलमलतिे सपुरिवेक्षण तथा अनगुमन सलमलतको काम 

गने छ। 

2) सपुरिवेक्षण तथा अनगुमन सलमलतको काम कतयव्य ि अलधकाि देहाय बमोलजम हुनेछ। 

(क) आयोजनाको काययन्वयनमा सहलजकिण गने तथा दलेखएका बाधा व्यवधान ि समस्या 

समाधानका िालग आवश्यक लनदशेन लदने। 

(ख) आयोजनको काययन्वयन काययतालिका अनसुाि काम भए नभएको यलकन गने ि नगिेको 

पाइएमा सम्बलन्धत पक्षिाई सचेत गिाउने। 

(ग) लवषयगत काययिय ि अन्य सिकािी क्षेत्रबाट संचालित काययिम वा आयोजनको समेत 

अनगुमन गने। 

(घ) गैिसिकािी संस्थावाट संचािलित आयोजना तथा काययिम प्रभावकािी अनगुमन गिी 

सोको चौमालसक ि वालषयक प्रलतवेदन प्रदशेको सम्बलन्धत मन्त्राियमा पठाउने। 

(४) सलमलतिे अनगुमनको िममा दलेखएका लवषयमा आवश्यक िेखाजोखा गिी आफ्नो सझुाव सलहतको प्रलतवेदन 

चौमालसक रुपमा स्थानीय तहका प्रमखु समक्ष पेश गनेछ। यसिी प्राप्त प्रलतवेदनमालथ स्थानीय तहको बैठकमा छिफि गनुयपने 

छ 

(५) भमूे गाउँ पालिकािे आफ्नो काययिम वा आयोजनाहरुको सपुरिवेक्षण तथा अनगुमन कायययोजना काययतालिका बनाई 

सोको आधािमा लनयलमत रुपमा सपुरिवेक्षण अनगुमन एवं सलमक्षा गनुयपनेछ। 

(६) सलमलत आफैिे अनगुमन गनय वा आवश्यक अनसुाि बलढमा पाँच सदस्यीय उपसलमलत गठन गिी आयोजनाको सपुरिवेक्षण 

तथा अनगुमन गनय वा अन्य कुनै पदालधकािीिे वा कमयचािीहरुिाई अनगुमन सम्बन्धी काययमा खटाउने छन। 

(७) सलमलतिे सामालजक सिुक्षा भत्ता लवविण काययिम सतु्केिी भत्ता लवविण बािसंिक्षण अनदुान ि व्यलक्तगत घटना दताय 

काययिम िगायत सामालजक सिुक्षा सम्बन्धी समग्र काययिमको अनगुमन गनेछ। 

(८) अनगुमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बलन्धत स्थानीय तहको काययपालिका बैठक वा गाउँसभाबाट तोलकए बमोलजम हुनेछ। 

(९) भमूे गाउँपालिकाको स्रोतको िकमको सदपुयोग भए नभएको सम्वन्धमा स्थानीय शासन तथा उत्तिदायी संयन्त्रिे अनगुमन 

गनय सक्नेछ । 
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(१४) अनुगमन सभबन्िी थप व्र्वस्था : 

(क) भमूे गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र संचालित काययिम वा आयोजनको अनगुमन प्रगलत प्रलतवेदन ि 

त्यसको सलमक्षा सलहतको लवविण गाउँसभामा छिफि गिी सोको प्रलतवेदन मन्त्राियमा पठाउन ुपने छ। 

(ख) भमूे गाउँपालिका क्षत्रलभत्र संचालित काययिम तथा बजेटको तजुयमा काययन्वयन ि अनगुमन प्रलियाका 

वाताविणीय पक्ष िैङ्लगक तथा सामालजक समावेशीकिण जस्ता लवषयिाई पयायप्त ध्यान लदए नलदएको 

बािेमा सपुरिवेक्षण तथा अनगुमन गनुयपने छ। यसिी काययउिम तथा बजेटको िैङ्लगक बजेट पिीक्षण गदाय 

स्थानीय तह िैङ्लगक उत्तिदालय तथा सामालजक बजेट एव ंपरिक्षन लनदलेशका २०६८ बमोलजम गनुयपनेछ। 

(१५) आर्ोजना जाँचपास र फरफारक सभबन्िी व्र्वस्था: 

1) भमूे गाउँपालिकामा आयोजना सम्पन्न भएको जानकािी प्राप्त भएपलछ भौलतक पवूायधाि आयोजनको हकमा  

सम्बलन्धत प्रालवलधकिे पेश गिेको अलन्तम मलू्याङ्कन कायय सम्पन्न प्रलतवेदन ि  सावयजलनक पिीक्षणको 

प्रलतवेदन तथा लियाकिापको हकमा सावयजलनक पिीक्षणको प्रलतवेदनको आधािमा तीस लदन लभत्र 

आयोजनाको जाँच पास गनुय पने छ। 

2) भमूे गाउँपालिकाका लवषयगत कायायिय अन्य लनकाय वा संघ संस्थाबाट संचालित आयोजनाको 

सम्बलन्धत तहबाट कायय  सम्पन्न प्रलतवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक जाँचवझु गिी तीस लदनलभत्र जाँचपास 

गनुयपने छ। 

3) आयोजना जाँचपास भएपलछ फिफािक गरिलदन ु पने छ। फिफािक भएका आयोजनको गाउँसभाबाट 

अनमुोदन गिाउनपुने छ। 

१६. मूल्र्ाङ्कन तथा पुरस्कार सभबन्िी व्र्वस्था : 

1) यस काययलवलधमा उल्िेलखत प्रावधानहरुको पािना भए नभएको तथा तोलकएको समयमै काययिम वा आयोजना 

सम्पन्न गिे नगिेको आधािमा काययसम्पादन मलू्याङकन समेतको आधािमा तोके बमोलजम  भमूे गाउँपालिकाको 

योजना अनगुमन तथा जाँचपास सलमलतिे मलू्याङन गनेछ। 

2) योजना अनगुमन तथा जाँचपास सलमलतिे मूल्याङकनिे तोकेको मापदण्ड बमोलजम आफ्नो क्षेत्रको लवकासमा 

उत्कृि योगदान प-ुयाउने व्यलक्त समाजसेवी, कमयचािी, उपभोक्ता सलमलत, सामदुालयक संस्था, लवकास संस्था, 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, वन उपभोक्ता सलमलत, कृलष सलमलतका पदालधकािी एव ंकमयचािीहरुिाई पिुस्कृत 

गनय सक्नेछ। 

3) योजना सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था काययन्वयन सम्बन्धी प्रलिया सालवककै हुनेछन ि यस सम्बन्धी नेपाि सिकाि वा 

प्रदशे सिकाििे कुनै थप लनणयय गिे सोही बमोलजम हुनेछ। 
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(१७) ववववि :  यस काययलवलध स्वीकृत हुनभुन्दा अलघ संचािन भएका योजनाहरुको फिफािक प्रचलित कानुन ि यस 

काययलवलध अनसुाि गरिने छ । 


