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अयोजना सञ्चालन सम्बन्धी काययबबबध, २०७५ 

प्रस्तावनाः 

यस गाईँपामिकाबाट सञ्चािन हुने मिकास मनमााण कायासँग सम्बमधधत योजनाहरु जनमखुी, 

जिाफदहेी, ममतव्ययी, पारदर्शी, ईत्तरदायी, सहभामगतामिूक, दीगो र गणुस्तरयकु्त साथै 

व्यिमस्थत तिरिे सञ्चािन गने कायामा सहयोग परु  याईने ईद्देश्यिे मचमचिा गाईँ सभाबाट 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को ईपदफा २ िे मदएको ऄमधकार 

प्रयोग गरी  अयोजना सञ्चािन सम्बधधी कायामबमध, २०७५ तजूामा गरी िाग ुगररएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारबम्भक 

१. सबंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायामिमधको नाम "अयोजना सञ्चािन सम्बधधी 

कायामबमध, २०७४"  रहकेो छ । 

 (२)  यो कायामिमध तरुुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषाः मिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथा निागेमा यस कायामिमधमा, 

 (क)  'अयोजना' भधनािे कुनै भौगोमिक क्षेत्र िा कायाक्षेत्रमा मनमश् चत ऄिमध र िगानी 

रकम तोकी मनधााररत ईद्दशे्य प्रामिका िामग तयार गररएको व्यिमस्थत मियाकिाप 

सम्झनपुछा । 

 (ख) 'ईपभोक्ता समममत' भधनािे अयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभ पाईने व्यमक्तहरुको समहूिे 

कुनै अयोजना मनमााण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र ममात सम्भार गनाका िामग 

अफूहरु मध्येिाट मनमश् चत प्रमिया बमोमजम गठन गरेको समममत सम्झन ुपछा र सो 

र्शब्दिे िाभग्राही समहू समेतिाइ जनाईँछ । 

 (ग)  'कायािम' भधनािे मनमश् चत ईद्दशे्य प्रामिका िामग तयार गररएको क्षेत्रगत िा 

बहुक्षेत्रगत अयोजनाहरुको संयोमजत रुप सम्झन ुपछा । 

 (घ)  'कायामिमध' भधनािे अयोजना व्यिस्थापन तथा सञ्चािन सम्बधधी कायामिमध, 

२०७४  सम्झनपुछा । 

 (ङ)  'गैरसरकारी संस्था' भधनािे यस कायामिमधको प्रयोजनका िामग प्रचमित काननू 

बमोमजम स्थापना भएका र गाईँपामिकाबाट  अफ्नो कायािम स्िीकृत गराइ 

स्थानीय तहसँग समधिय राखी काया सञ्चािन गने गैरनाफामिूक संस्था 

सम्झनपुछा । 




 

 (च)  'ठूिा मेमर्शनरी तथा ईपकरण' भधनािे िातािरणिाइ ऄत्यमधक ह्रास परु  याईने 

प्रकृमतका ठूिा मेमर्शनरी ईपकरण (बिुडोजर, एक्साभेटर अमद) र श्रममिूक 

प्रमिमधिाइ मिस्थामपत गने खािका मेमर्शनरी तथा ईपकरण सम्झन ुपछा । 

 (छ)  'गाईँपामिका, गाईँ कायापामिका र गाईँ सभा' भधनािे तोमकएको ऄिस्थामा 

िाहके मचमचिा गाईँपामिका, मचमचिा गाईँ कायापामिका र गाईँ सभा  सम्झनपुछा 

। 

 (ज)  'मिषयगत कायाािय' भधनाि े संघीय, प्रादमेर्शक र स्थानीय तह मातहतका 

कायााियहरु सम्झनपुछा । 

 (झ)  'मिकास साझेदार' भधनािे नेपाि सरकारसँग भएको सम्झौता बमोमजम नगद, 

मजधसी एिम प्रामिमधक सहयोग ईपिब्ध गराईने मिपक्षीय एिम बहुपक्षीय दात ृ

मनकाय, संयकु्त राष्ट्रसंघीय मनकायहरु तथा ऄधतराामष्ट्रय गैरसरकारी संस्था 

सम्झनपुछा । 

 (ञ)  'स्थानीय तह' भधनािे गाईँपामिका र सो मातहतको मनकाय सम्झनपुछा । 

 (ट)  'प्रामिमधक कमाचारी' भधनाि े आमधजमनयर, सि–आमधजमनयर, ऄमसस्टेधट सि–

आमधजमनयर िा ऄधय आमधजमनयररङ सेिा सँग सम्बद्ध कमाचारी सम्झनपुछा । 

 (ठ)  'सािाजमनक परीक्षण' भधनािे कायामिमधको दफा ६ को ईपदफा (१) खण्ड (त) सँग 

सम्बमधधत स्थानीय तहिे सञ्चािन गने कायािम िा अयोजनाको िक्ष्य, ईद्दशे्य, 

बजेट (अम्दानी) तथा यसबाट प्राि नमतजा, ईपिब्धी र खचा अमदको बारेमा 

सरोकारिािाहरू बीच जानकारी गराईने, िेखाजोखा गने र मलू्याङ्कन गने काया 

सम्झनपुछा । 

 (ड)  'सािाजमनक सनुिुाइ' भधनािे सरोकारिािा सिासाधारण नागररक र स्थानीय 

मनकायका पदामधकारीहरू बीच सािाजमनक चासोको मिषयमा सािाजमनक स्थिमा 

खिुा छिफि गने प्रमिया सम्झनपुछा ।  

 (ढ)  'सामदुामयक संस्था' भधनािे जनचेतनासम्बधधी तामिम, ऄमभमखुीकरण, सीप 

मिकास, बचत, कजाा पररचािन, समािेर्शी मिकास र सर्शक्तीकरण गने ईद्दशे्यि े

मनमश् चत प्रमिया ऄििम्िन गरी प्रचमित काननू बमोमजम स्थापना भएका संस्था 

तथा स्थानीय मनकायमा सचूीकृत भएका समदुायमा अधाररत संस्था सम्झनपुछा ।  




 

 (ण)  'योजना' भधनािे समग्र मिकास मनमााणसम्बधधी तयार पाररएको अिमधक, िामषाक 

र मिषयगत गरुूयोजना अमद सम्झनपुछा । 

३. काययबबबधको उदे्दश्यः यस कायामिमधको ईद्दशे्य दहेाय बमोमजम हुनेछः 

 (क)  स्थानीय तहमा सबै प्रकारको ्ोत र साधनिाइ ईद्दशे्यमिूक, पारदर्शी, ईत्तरदायी र 

जिाफदहेीपिूाक खचा गने पद्धमत मनमााण गना सघाई परु  याईने । 

 (ख)  अयोजना व्यिस्थापन प्रणािीिाइ ऄनरु्शामसत र मित्तीय कुर्शिता हामसि गना 

सघाई परु  याईन िेखा, िेखापरीक्षण र प्रमतिेदन प्रणािीिाइ मनमममत र व्यिमस्थत 

गन,े 

 (ग)  स्थानीयस्तरमा सरु्शासन कायम गना पारदमर्शाता र ईत्तरदामयत्ि सम्बधधी व्यिस्थाको 

प्रिद््रधन गन,े 

पररच्छेद–२ 

काययक्रम वा अयोजना सञ्चालन एवम व्यवस्थापन 

४.  गाउँपाबलकाको काययक्रम वा अयोजना सञ्चालनः (१) गाईँपामिकाको कायािम 

तथा अयोजना दहेायबमोमजम संचामित हुनेछनः्–  

(क)   गाईँपामिकाको अफ्नै ्ोतबाट,  

(ख)   गाईँपामिकािाइ प्राि र्शसता तथा मनर्शता तथा ऄधय ऄनदुानबाट,  

(ग)   संघ तथा प्रदरे्श सरकारको ऄनदुानबाट  

(घ)   मिमभधन गैर सरकारी संघ संस्थाबाट ।  

(२)   गाईँसभािे िामषाक बजेट तथा कायािम तथा मिमनयोजन ऐन पाररत गरेपमछ, 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ७३ मा भएको व्यिस्था ऄनसुार खचा गने 

ऄमततयारी प्राि भए पश् चात, अयोजना सञ्चािन तामिका बनाइ कायााधियन 

गनुा गराईन ुपनेछ ।  

(३)   गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चािन हुने कायािम गाईँ कायापामिकासँग मस्िकृती मिइ 

सञ्चािन गनुा गराईन ुपनेछ ।  

(४)  गाईँपामिकािे सञ्चािन गने कायािममा गैर सरकारी संस्थाहरूको िगानी  समेत  

हुने  ऄिस्थामा  दइु  संस्था  बीच  भएको  साझेदारीमिूक सम् झौता  ऄनसुार  

अयोजना सञ्चािन हुनेछ ।  




 

(५)   संघ तथा प्रदरे्श सरकारको ऄनदुानबाट सञ्चािन हुने मिर्शेष अयोजना संघ तथा 

प्रदरे्श सरकारिारा तोमकएको प्रमिया बमोमजम संचामित हुनेछ ।  

५. अयोजनाको  कायायन्वयन  र  व्यवस्थापनः (१)  अयोजनाहरूको प्रकृमत र 

अिश्यकता ऄनसुार, अयोजनाहरु गाईँ कायापामिकाको कायाािय, मिषयगत कायाािय, 

गैरसरकारी संस्था, सामदुामयक संस्था, मनमज क्षेत्र तथा ईपभोक्ता समममत माफा त अिश्यक 

समधिय कायम गरी दोहोरो नपने गरी कायााधियन गनुा गराईन ुपनेछ ।    

(२)  ईपभोक्ता समममतका सदस्यहरुिाइ अयोजना सञ्चािनका िामग तामिम 

अिश्यक भएमा सो समेत प्रदान गनुा पनेछ ।  

(३)  ईपभोक्ता समममतिे त्यस्तो अयोजनाबाट सेिा प्राि गने ईपभोक्ताबाट सेिा र्शलु्क 

ऄसिु गना सक्नेछ ।  

(४)   ईपदफा (३) बमोमजम प्राि सेिा र्शलु्कको रकम सम्बमधधत अयोजनाको ममात, 

संभार र संरक्षणमा खचा गनुा पनछे ।  

(५)   ईपदफा (३) र (४) बमोमजमको अम्दानी खचाको मििरण ईपभोक्ता समममतिे 

ऄद्यािमधक गरी गाईँ कायापामिकामा पेर्श गनुा पनेछ । 

६. काययक्रम वा अयोजना कायायन्वयन प्रबक्रयाः(१) कायािम िा अयोजना दफा ५ को 

ऄधीनमा रही दहेाय बमोमजम हुनेछः–  

(क)   कायािम िा अयोजना कायााधियन गदाा सािाजमनक खररद ऐन, २०६३ र खचा गन े

ऄमततयारीमा ईमल्िमखत मागादर्शान तथा र्शताहरू समेतको पािना गरी खचा 

गनुापनेछ ।  

(ख)   सािाजमनक खररद ऐन, २०६३,बमोमजम िामषाक खररद योजना बनाइ 

कायााधियनमा ल्याएको हुनपुनेछ । 

(ग)  कायािम िा अयोजना सञ्चािन गदाा सामामजक पररचािनका पक्षिाइ समेत 

मिर्शेष ध्यान मदइ सामामजक पररचािक, मिकास साझेदारहरू, मिषयगत 

कायााियिाइ संिग्न गराईने र यस्ता ऄमभयानमा सामदुामयक संस्था तथा गैर 

सरकारी संस्थाहरूको समेत सहयोग मिन समकनेछ ।  

(घ)   दफा ४ को ईपदफा (२) को व्यिस्था पश् चात ईपभोक्ता समममत माफा त सञ्चािन 

गररने कायािम िा अयोजनाको हकमा बढीमा पधर मदन मभत्र ईपभोक्ता समममत 




 

गठन गरी सम्झौताका िामग सम्पका  रातन सम्बमधधत िाभग्राही समहूिाइ  

जानकारी मदनपुनेछ ।  

(ङ)  िामषाक कायायोजना तथा खररद योजना ऄनसुार समयमै कायािम िा अयोजना 

कायााधियनका िामग िागत ऄनमुान, मडजाइन तयार गरी मिमनयोमजत बजेटको 

ऄधीनमा रही ठेक्कापट्टा माफा त काया गराईनपुने भएमा बोिपत्र सम्बधधी सम्पणूा 

प्रमियाहरू परूा गनुा पनेछ ।  

(च)  कायािम िा अयोजना सञ्चािन गदाा पेश्की मदने कायािाइ मनरूत्सामहत गरी 

कामको अधारमा भकु्तानी मदने प्रणािी ऄििम्बन गद ैपेश्की र्शधूय ऄमभयानको 

र्शरुूअत गनुापनेछ । तर स्िीकृत खररद योजना बमोमजम अयोजना सञ्चािनको 

िामग पेश्की मदन बाधा पने छैन ।  

(छ)  कायािम िा अयोजना सञ्चािन गदाा िातािरण संरक्षण ऐन, २०५३; िातािरण 

संरक्षण मनयमाििी, २०५४; र सामामजक तथा िातािरणीय सुरक्षाको रूपरेखा, 

२०६५ बमोमजम प्रारमम्भक िातािरणीय परीक्षण (अइ.आ.आ) िा िातािरणीय 

प्रभाि मलू्याङ्कन (इ.अइ.ए) गरेरमात्र सञ्चािन गनुापनछे ।  

(ज)  कायािम िा अयोजना कायााधियन गदाा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चािन, रेखदखे 

र ममात सम्भार गने कायाका िामग प्रोत्साहन गनुापनेछ । साथै मिषयगत कायाािय र 

सामदुामयक संस्थाबाट समेत कायािम िा अयोजना कायााधियन गना प्राथममकता 

मदनपुनछे ।  

(झ)  कायािम िा अयोजना कायााधियन गने ईपभोक्ता समममत िा ऄधय मनकायिे 

स्थानीय तहिे मनधाारण गरेको नेपाि राष्ट्र बैंकबाट आजाजत प्राि मित्तीय संस्थामा 

खाता खोिी सञ्चािन गनुापनेछ ।  

(ञ)  अयोजनाको िागत ऄनमुान ऄनसुारका खररद गनुापने मनमााण सामग्रीहरू स्िीकृत 

खररद योजना बमोमजम तोमकएको समय मभत्रै ईपभोक्ता समममत िा अयोजना 

कायााधियन गने मनकाय अफैं िे िा यस्ता मनकायहरूको ऄनरुोधमा स्थानीय तहिे 

खररद व्यिस्था गना सक्नेछ ।  

(ट)  प्रचमित काननू बमोमजम अयोजनाको महसाब मकताब रातने मजम्मेिारी कायािम 

िा अयोजना कायााधियन गने मनकायको हुनेछ । यस्तो महसाि मकताि रातने 

सम्बधधमा समचििे अिश्यक सहयोग ईपिब्ध गराईनपुनेछ ।  




 

(ठ)   स्थानीय तहबाट सञ्चामित अयोजनाको मििरण रातने, नगदी मजधसीको िेखा 

दरुूस्त रातन,े अधतररक िेखा परीक्षण गराईने, मनयममत रूपमा भौमतक एिम् 

मित्तीय प्रगमत प्रमतिेदन सम्बमधधत मनकायमा पठाईने मजम्मेिारी सम्बमधधत 

समचिका हुनेछ ।  

(ड)   कायािम िा अयोजना कायााधियन गने मनकायिे सम्झौता ऄनसुार मनधााररत 

समयमा कायािम िा अयोजना सम्पधन गनुापनेछ ।  

(ढ)   जानीजानी िा िापरबाहीको कारणबाट तोमकएको समयमा काया सम्पधन नगन े

ईपभोक्ता समममत, संस्था, मनकाय िा व्यमक्त अमदसँग स्थानीय तहिे सम्झौता भंग 

गरी हजाना समेत मिआ िैकमल्पक व्यिस्था गना सक्नेछ ।  

(ण)   गाईँ कायापामिकाको कायााियिे सबै अयोजनाहरुको ऄनसुूची १ बमोमजम 

िगत खाता र ऄनसुचूी २ बमोमजमको ईपभोक्ता समममतको िगत खाता रातन ु

पनेछ ।  

(त)   सञ्चामित सबै अयोजनाको अयोजनास्थिमा ऄनसुचूी २ बमोमजम सािाजमनक 

परीक्षण गनुापनेछ ।  

(२)   अयोजना कायााधियन गदाा कायााधियन तामिका मनमााण गरी , कायािम िा 

अयोजना सञ्चािन गदाा ऄनसुचूी ३ बमोमजमको ढाँचामा सम्झौता गनुापनेछ । 

सम्झौतामा ईपभोक्ता समममतिे पािना गनुापने अचारसंमहता िगायतका कुराहरू 

स्थानीय तहिे थप गनुापनेछ ।  

७. अयोजनाको लागत ऄनुमान सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) स्थानीय तहिे 

अयोजनाहरूको िागत ऄनमुान, नक्र्शा र मडजाइन स्थानीय तहको सम्बद्ध प्रामिमधक 

कमाचारी िा ईक्त प्रयोजनका िामग खमटएका आमधजमनयर, सि आमधजमनयर र ऄमसष्टधेट सि-

आमधजमनयर िा मिषय सम्बद्ध प्रामिमधकबाट गराईन ुपनेछ ।  

(२)   अयोजनाहरूको िागत ऄनमुान (मडजाआन, आमष्टमेट) तयार गदाा स्थानीय दररेट 

नभएको ऄिस्थामा मजल्िा दररेटको अधारमा मनमााण सामग्रीको मििरण समेत 

खिुाइ तयार गनुापनेछ । सिासाधारणिे िागत ऄनमुान नबझुेको मिषयमा 

जानकारी मदन िागत ऄनमुान तयार गनेको कताव्य हुनेछ । 

(३)  िागत ऄनमुान तयार गदाा श्रममिूक तिरबाट काम हुनसक्ने कायािाइ सोही 

बमोमजम िागत ऄनमुान तयार गनुापनेछ । प्रामिमधक दृमष्टकोणबाट श्रममिूक 




 

तिरबाट काम हुन नसकी मेमसनरी ईपकरणको प्रयोग गनुापने भनी सम्बमधधत 

प्रामिमधकबाट कारण समहतको मसफाररस प्राि भएमा सोही ऄनसुार स्िीकृत 

मापदण्ड बमोमजम िागत ऄनमुान तयार गनुा पनेछ ।  

(४)  िागत ऄनमुानको परीक्षण र स्िीकृमत अमथाक प्रर्शासन मनयमाििी बमोमजम 

गनुापनेछ । 

 

८. उपभोक्ता सबमबत सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ईपभोक्ता समममतको गठन, सञ्चािन, 

व्यिस्थापन एिम ्कायािम कायााधियन गदाा दहेाय बमोमजमका प्रािधानहरू समेत पािना 

गनुा पनेछः 

(क)   ईपभोक्ता समममतबाट अयोजना कायााधियन र सञ्चािन गदाा अयोजनाबाट 

प्रत्यक्ष िाभामधित हुने घरपररिारको पमहचान गरी त्यस्ता घरपररिारको अम 

भेिाबाट सम्बमधधत अयोजनास्थिमा नै सातदमेख एघार सदस्यीय ईपभोक्ता 

समममत गठन गनुापनेछ । ईपभोक्ता समममतका सदस्यहरूिे अफ्ना नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रमतमिमप पेर्श गनुापनेछ । 

(ख)   गाईँ सभाका सदस्य, राजनीमतक दिको प्रमतमनमधको रूपमा स्थानीय स्थानीय 

तहको कुनैपमन पदमा अमसन व्यमक्त, बहािबािा सरकारी कमाचारी, मर्शक्षक, 

मनमााण व्यिसायी, सरकारी पेश्की िा बेरूज ुफछ्र्यौट नगरेका व्यमक्तहरू, नैमतक 

पतन दमेखने फौजदारी ऄमभयोगमा सजाय पाइ ईक्त सजाय भकु्तान गरेको तीन िषा 

ननाघेको व्यमक्त, सािाजमनक सम्पमत महनाममना गरेका व्यमक्त ईपभोक्ता समममतका 

सदस्य हुन पाईनेछैनन ्।  

(ग)   ईपभोक्ता समममतका सदस्यहरूमा कम्तीमा तेत्तीस प्रमतर्शत ममहिा हुनपुनेछ । 

समममतको ऄध्यक्ष, समचि र कोषाध्यक्ष मध्ये कम्तीमा एकजना ममहिा 

पदामधकारी हुनपुनेछ । ईपभोक्ता समममत गठन गदाा समािेर्शी हुनका साथै ईपभोक्ता 

समममतमा अिद्ध व्यमक्तहरू सामाधयतया साक्षर हुनपुनेछ ।  

(घ)   एईटै समयमा एक व्यमक्त एकभधदा बढी ईपभोक्ता समममतको सदस्य हुन पाईने छैन 

साथै एका सगोिका पररिार बाट एकजना भधदा बढी व्यमक्त समममतको सदस्य हुन 

पाआनेछैन ।  




 

(ङ)   ईपभोक्ता समममत गठन गदाा स्थानीय तहिे तोकेको कमाचारीको रोहबरमा गनुापनेछ 

। यसरी खमटने कमाचारीिे ईपभोक्ता समममत गठन गरेपमछ सोसम्बधधी प्रमतिेदन 

सम्बमधधत स्थानीय तहमा पेर्श गनुापनेछ ।  

(च)   प्रचमित ऐन, मनयम, प्रमिया र मापदण्ड मिपररत ईपभोक्ता समममत िा ऄनगुमन 

समममत गठन गरेको मसफाररर्श गरेको पाआएमा यसरी गठन िा मसफाररर्श गने 

कमाचारी, व्यमक्त िा संस्थािाइ समेत कारिाही हुनेछ ।  

(छ)   ईपभोक्ता समममतको गठन सिासम्मत तररकािे गनुापनेछ । सिासम्मत हुन नसकेको 

ऄिस्थामा तोकेको मिमध ऄनुसार खमटएका कमाचारीिे ईपभोक्ता समममत गठन 

गरी सोको जानकारी गाईँ कायापामिको कायााियिाइ गराईनपुनेछ ।  

(ज)  तोमकएको समयमभत्र ईपभोक्ता समममत गठन भइ अईन नसकेमा सम्बमधधत 

स्थानीय तहिे सहजीकरण गनेछ । ईपभोक्ता समममत गठन हुन नसकेमा ऄधय 

िैकमल्पक माध्यमबाट अयोजना सञ्चािन गना समकनेछ ।  

(झ)   तोमकएको िागत सहभामगताको व्यिस्था नभएको कुनैपमन योजना ईपभोक्ता 

समममत माफा त संचािन गना पाआने छैन ।  

(ञ)   स्िीकृत िामषाक कायािम नभइ मिगत िषामा िा यसै अमथाक िषामा पमन सम्झौता 

हुनपुिूा कायासम्पधन गररएका भनी भकु्तानी माग गररएको कायािम िा 

अयोजनाहरूमा र अ.ि.को ऄधत्यमा काम भैसकेको दखेाइपमछ काम गनेगरी 

कुनैपमन हाितमा ईपभोक्ता समममतिाइ रकम भकु्तानी मदन पाआनेछैन । ईपभोक्ता 

समममतिे स्िीकृत कायािम बमोमजम गरेको कामको मात्र भकु्तानी मदनपुनेछ ।  

(ट)   तोमकएको काम भधदा बढी गने िा काम नै नगरी िा िास्तमिक काम भधदा बढी 

काम गरेको दखेाइ ऄथिा कुनै अआटमको सट्टा ऄको अआटमको कायापरूा गरेको 

दखेाइ िागत ऄनमुानभधदा बढी रकम माग्ने ईपभोक्ता समममतिाइ ईक्त रकम 

भकु्तानी नमदइ कािोसचूीमा राखी कारिाही गनुाको ऄमतररक्त सम्बमधधत 

प्रामिमधकिाइ समेत कारिाही गनुापनेछ ।  

(ठ)   ईपभोक्ता समममतको काम, कताव्य र ऄमधकार िगायत अयोजना िागत, मनमााण 

सामग्रीको पररमाण,अयोजनाको गणुस्तर, रातनपुने खाता, मकस्ता मनकासा तथा 

भकु्तानी प्रमिया, पारदमर्शाता, ऄनगुमनसम्बधधी व्यिस्थाका बारेमा कायािम िा 

अयोजना सम्झौता हुनपुिूा एक िा सोभधदा बढी ईपभोक्ता समममतहरूका ऄध्यक्ष, 




 

समचि र कोषाध्यक्षिाइ साममुहक रूपमा ऄनमुर्शक्षण कायािम सञ्चािन  

गनुापनेछ ।  

(ड)   ईपभोक्ता समममतको खाता ऄध्यक्ष, समचि र कोषाध्यक्षको संयकु्त दस्तखतबाट 

सञ्चािन हुनेछ । खाता संचािकहरूको तीनपसु्ते खिुाइ अयोजना खाता र गाईँ 

कायापामिकाको कायााियमा ऄमभिेख रातनपुनछे । ईपभोक्ता समममतको गठन र 

यसको बैठकका मनणायहरूको ऄमभिेख ईपभोक्ता समममतको समचििे रातनपुनेछ 

।  

(ढ)   ईपभोक्ता समममतिे अफूिे प्रत्येक मकस्तामा गरेको खचाको सचूना ऄनसुचूी – ४ 

बमोमजम सािाजमनक गनुाको साथै सम्बमधधत ईपभोक्ता र गाईँ कायापामिकाको 

कायााियिाइ जानकारी गराईनपुनेछ । गाईँ कायापामिकाको कायााियबाट 

कुनैपमन समयमा ईपभोक्ता समममत तथा अयोजना कायााधियन गने मनकाय िा 

संघसंस्थाको अमथाक कारोबारको बारेमा जाँचबझु िा मनरीक्षण गना समकनेछ ।  

(ण) ईपभोक्ता समममत, गैर सरकारी संस्था िा सामदुामयक संस्थािे अमथाक कारोबार 

गदाा िा भकु्तानी मददँा बैंक माफा त िा मित्तीय संस्थामाफा त गनुापनेछ ।  

(त) सामामजक पररचािनका माध्यमबाट गठन भएका समहू, सामदुामयक संस्था (जस्तै 

सामदुामयक िन, सामदुामयक स्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि मिकास संस्था, 

अमा समहू, कृमष समहू, सामदुामयक संगठन अमद) कायािम िा अयोजना 

सञ्चािन गनाआच्छुक भएमा छुटै्ट ईपभोक्ता समममत गठन नगरी सञ्चािन गना 

समकने भएमा त्यस्ता समहू माफा त कायािम सञ्चािन गना समकनेछ ।  

(थ) ईपभोक्ता समममत माफा त सञ्चािन गररने अयोजनाहरू श्रममिूक प्रमिमधमा 

अधाररत रही स्थानीय श्रमको ईपयोग र पररचािनिाइ ईच्च प्राथममकता 

मदनपुनेछ ।  

(द) श्रममिूक प्रमिमधबाट काया गराईने गरी िागत ऄनमुान स्िीकृत गराइ सोही 

बमोमजम सम्झौता गरी मेमर्शनरी ईपकरणको प्रयोगबाट कायागरेको पाआएमा त्यस्ता 

ईपभोक्ता समममतसँग भएको सम्झौता रद्द गरी ईपभोक्ता समममतिाइ भकु्तानी 

गररएका रकम मूल्यांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह ऄसिु ईपर 

गनुापनेछ ।  




 

(ध) ईपभोक्ता समममतसँग सम्झौता गनुा ऄगामड स्थानीय तहको योजना र्शाखा िा 

योजना सम्बधधी काम गने कमाचारीिे प्रचमित काननू, कायामिमध, मनदमेर्शका 

बमोमजम अिश्यक कागजात समहत ईपभोक्ता समममत गठन भए नभएको बारे 

यमकन गरी अफ्नो स्पष्ट राय साथ सम्झौताका िामग मनणाय गने ऄमधकारी समक्ष 

पेर्श गरी मनणाय भए बमोमजम गनुापनेछ ।  

(न)   स्थानीय तह  र ईपभोक्ता समममत िीचमा हुने सम्झौता पत्रमा अयोजनाको िागत, 

कायाप्रारम्भ र सम्पधन हुने ऄिमध, ईपभोक्ता समममतिे गने योगदानको प्रकार र 

रकम, अयोजना सञ्चािन सम्बधधी र्शताहरु,  सम्बमधधत ईपभोक्तािारा सञ्चािन 

र ममात सम्भार गनुापने मिषय अमद ईल्िेख गनुापनेछ ।  

(प)   ईपभोक्ता समममतिाइ सम्बमधधत स्थानीय तहिे िागत ऄनुमान तयार गने, 

प्रामिमधक सल्िाह मदने, जाँचपास िगायत ऄधय प्रामिमधक सहयोग ईपिब्ध 

गराईनपुनछे । स्थानीय तहबाट प्रामिमधक सेिा ईपिब्ध गराईन कुनै कारणिे 

सम्भि नभएमा सम्झौतामा ईल्िेख गरी तोमकएको खचाको सीमा मभत्र रही 

ईपभोक्ता समममतिे अफ्नैतफा बाट करारमा प्रामिमधक मनयकु्त गना िा प्रामिमधक 

सहयोग मिन सक्नेछ ।  

(फ)   ईपभोक्ता समममतिे कायािम सञ्चािन गदाा ईपभोक्ता समहूको मनणायको 

अधारमा गने, अयोजनाका मनमााण काया सम्बमधधत स्थानीय मनकायको तफा बाट 

तोमकएको प्रामिमधकिे तयार गरेको िागत ऄनमुान तथा प्रामिमधक सल्िाहको 

ऄधीनमा रही गनेर अयोजना कायााधियन गदाा स्थानीय ्ोत, साधन र श्रम 

र्शमक्तको ऄमधकतम पररचािन गने गरी गनुापदाछ ।  

(ब)   ईपभोक्ता समममतिे मामसक रूपमा बैठक बस्नपुन,े बैठकबाट भएको मनणाय 

सम्िमधधत स्थानीय तहिाइ जानकारी गराईने, अयोजना सञ्चािन, संरक्षण र 

ममात सम्भार गने, अफूिे मजम्मा मिएको काम मनधााररत समयमा सम्पधन गना 

नसेकेमा ईपभोक्ता समहुको मनणाय समहत थप म्याद माग गन,े कायािम कायााधियन 

संग सम्िमधधत सम्पणूा खचाहरूका मबि भरपाइ सरुमक्षत रातने, सम्बमधधत कामको 

प्रगमत मबबरण स्थानीय तहमा ईपिब्ध गराईने, कामको फरफारक गराईन ु ऄमघ 

समीक्षाको िामग ईपभोक्ता समहूको बैठक बोिाइ बैठकमा राखी छिफि गराईने, 




 

यस्तो बैठकको ईपमस्थमत र मनणायको प्रमतमिमप सम्िमधधत स्थानीय मनकायमा 

प्रस्ततु गन ेअमद कायासम्पादन गनुापनेछ ।  

(भ)   ईपभोक्ता समममतिे गरेको कामको िागत मलू्य, काया, कायास्थि, िागेको रकम, 

ईपभोक्ता समममतको पदामधकारीको नाम, काया र्शरुू तथा सम्पधन मममत समेत 

खलु्नेगरी सम्िमधधत कायास्थिमा सािाजमनक परीक्षण गरेको प्रमतिेदन सम्िमधधत 

स्थानीय तहमा प्रस्ततु गनुापदाछ ।  

(म)   ईपभोक्ता समममत माफा त गररएको मनमााण िा सञ्चािन गरेको कायािमको 

जानकारी स्थानीय जनतािे माग गरेमा ईपभोक्ता समममतिे ईपिब्ध गराईनपुनेछ । 

यसरी माग गरेको मििरण ईपिब्ध नगराएको भनी सम्बमधधत ईपभोक्तािे 

ईपभोक्ता समममत भंग गना माग गरेमा सम्िमधधत स्थानीय तहिे सो मिषयमा सत्य 

तथ्य बझुी ईपभोक्ता समममतको पुनःगठन गना, समममत भंग गना िा ऄधय माध्यमबाट 

कायासम्पधन गना सक्नेछ ।  

(य)   ईपभोक्ता समममत माफा त सञ्चािन हुने िा मनमााण हुने मिकास मनमााण कायाको 

स्थिगत ऄनगुमन गने मजम्मेिारी सम्बमधधत स्थानीय मनकायको हुनेछ ।  

(र)   ईपभोक्ता समममत स्ियम ् िे रमनङ मबि ऄथाात कामको अधारमा गरेको खचाको 

सचूना सािाजमनक स्थानमा टाँस गनुापनेछ ।  

(ि)   ईपभोक्ता समममतिे कायासम्पधन गरेपमछ प्रामिमधक जाँचपास र कायासम्पधन 

प्रमतिेदन प्राि गरी सम्बमधधत स्थानीय तहका प्रमतमनमधको रोहिरमा सािाजमनक 

परीक्षण गराईनपुनेछ । फरफारकका िामग ईक्त सािाजमनक परीक्षणको प्रमतिेदन 

समेत पेर्श गनुापनछे । ऄमधतम भकु्तानी मददंा ईक्त योजनाको फोटो र सो ऄनसुार 

मनमााण भएको हो भनी ईपभोक्ता समममतको मनणाय तथा ईपभोक्ता समममतका 

ऄध्यक्ष, समचि र कोषाध्यक्षको दस्तखत गराइ सम्बमधधत फाइिमा समािेर्श गनुा 

पनेछ ।  

(ि)   ईपभोक्ता समममत माफा त सञ्चािन भएका अयोजनाहरूको कायासम्पधन भएपमछ 

सम्िमधधत तहिे सोको रेखदखे ममात सम्भार गने मजम्मेबारी समेत तोकी ईपभोक्ता 

समममतिाइ हस्ताधतरण गनुापदाछ । यसरी अयोजनाको हस्ताधतरण भएमा 

सम्बमधधत स्थानीय तहको सहममत मिइ ईपभोक्ता समममतिे सेिा र्शलु्क मिन र 

सोको मनयममत ममात सम्भार र सञ्चािनकोव्यिस्था गना सक्नेछ । यसका िामग 




 

अिश्यकता ऄनसुार कायािम तथा अयोजना सञ्चािन कायामिमध तयार गरी 

सम्बमधधत स्थानीय मनकायबाट स्िीकृत गरी िाग ूगना समकनेछ ।  

(स)   स्थानीय तह अफैिे संचािन गरेको िा ईपभोक्ता समममत, गैर सरकारी संस्था 

िगायत ऄधय सामामजक संघसंस्था माफा त सञ्चािन गररने तामिम, गोष्ठी, 

सेममनार, ऄमभमखुीकरण कायािम, कायार्शािाजस्ता कायािमहरूको भकु्तानी गदाा 

ईक्त कायािम संचािन गने मिषयमा भएको मनणाय, कायािम संचािन 

भएकोस्थान र कायािम ऄिमध, कायािमको ईद्दशे्य र ऄपेमक्षत ईपिमब्ध, 

कायािमका सहभागीको ईपमस्थमत, कायािमको कायातामिका, कायािममा प्रस्ततु 

भएको कायापत्रको प्रमतमिपी, कायािम संचािन गदााको ऄिस्थाका तस्िीरहरू 

समहत अमथाक प्रर्शासन मनयम बमोमजमका ऄधय बीि भपााआ र कागजात संिग्न 

गरी कायासम्पधन प्रमतिेदनका अधारमा गनुापनेछ ।  

(ष)   ईपभोक्ता समममतिे अयोजनाहरू संचािन गदाा तोमकए बमोमजमको गणुस्तर 

कायम गने गराईने दामयत्ि र मजम्मेबारी सम्बमधधत प्रामिमधक कमाचारी, ऄधय 

कमाचारी, ईपभोक्ता समममत र ऄनगुमन तथा सहजीकरण समममतको हुनेछ ।  

(र्श)   ऄनकुरणीय काया गने ईपभोक्ता समममत, प्रामिमधक कमाचारी र सम्बमधधत 

कमाचारीिाइ कायापामिकाको मनणाय बमोमजम िामषाक रूपमा परुस्कार प्रदान गना 

समकनेछ ।  

(ह)   अधतररक ऄनगुमन समममतको सम्बधधमा दहेाय बमोमजम गनुापनेछ,-  

(ऄ)  ईपभोक्ता समममत िा ठेक्कापट्टा जनुसकैु प्रमियाबाट कायािम िा 

अयोजना संचािन िा कायााधियनमा ऄनगुमन एिम ् सहजीकरण गना 

सम्बमधधत अयोजना िा कायािमबाट प्रत्यक्ष िाभ हामसि गने पररिार 

मध्येबाट कम्तीमा दइुजना ममहिा र स्थानीय सामामजक/सामदुामयक 

संस्थाका एकजना प्रमतमनमध समेत रहनेगरी पाँच सदस्यीय अधतररक 

ऄनगुमन समममत गठन गनुापनेछ ।  

(अ)  खण्ड ऄ) बमोमजमको समममत ठेक्कापट्टाबाट सञ्चािन गररने कायािम िा 

अयोजनाको हकमा कायािम िा अयोजना प्रारम्भ हुनभुधदा पमहिे सो 

अयोजनामा खमटएका कमाचारीिे र ईपभोक्ता समममतबाट सञ्चािन गररने 

कायािम िा अयोजनाको हकमा सम्झौता हुनपुिूा अधतररक ऄनगुमन 




 

समममत गठन गनुापनेछ । कायािम िा अयोजनाको ऄमधतम भुक्तानी एिम ्

फरफारक गनुा पिूा यस्तो समममतको मसफाररर्श अिश्यक पनेछ ।  

(आ)  अयोजना संचािनको िममा बाधा ऄिरोध अआपरेमा अिश्यक 

सहजीकरण गने, सम्पधन कायािम िा अयोजनाको सािाजमनक पररक्षण 

गनेतथा स्थानीय तहसँग गरेको सम्झौता र प्रचमित काननू बमोमजम 

कायािम तथा अयोजना संचािन भएको नपाआएमा सम्बमधधत ईपभोक्ता 

समममतका सदस्यहरूिाइ र स्थानीय तहिाइ सोको जानकारी गराईन ु

अधतररक ऄनगुमन समममतको कताव्य हुनेछ ।  

(इ)  समममतिे अयोजना सम्पधन भएको सात मदनमभत्र अयोजनाको ऄमधतम 

भकु्तानी र फरफारकको मनमम्त मसफाररर्श गनुापनेछ । समममतिे अफ्नो 

दामयत्ि र मजम्मेिारी मनिााह नगरेको, भकु्तानी र फरफारकको िामग 

मसफाररर्श नगरेको कारणबाट प्रचमित काननू बमोमजम भए गरेका कायाको 

भकु्तानी मदन, फरफारक गना िगायतका थप कायाहरू ऄगामड बढाईन 

बाधा परेको मामनने छैन ।  

(ई)   सम्बमधधत स्थानीय तहिे कायािम िा अयोजना अधतररक ऄनगुमन 

समममतको थप मजम्मेिारी र अचार संमहता मनधाारण गनासक्नेछ । यस्तो 

व्यिस्था अयोजना सम्झौता पत्रमा ईल्िेख गनुापनेछ । 

(उ)  अधतररक ऄनगुमन समममतिे अयोजना मनमााण सम्बधधमा भएको प्रगमत 

मििरण ईपभोक्ता समममत र सम्बमधधत स्थानीय मनकायिाइ ईपिब्ध 

गराईन,े अयोजना सञ्चािनबाट स्थानीय जनतािाइ पगुेको समुिधा, 

सेिाको गणुस्तर, सेिामा िमृद्ध गराईनपुने ऄिस्था अमदको सपुररिेक्षण 

गरी जानकारी मिने, अयोजना सञ्चािनको िममा दखेा परेका िाधा 

ब्यिधान हटाईनको िामग ईपयकु्त सझुाि समहतको मसफाररस सम्िमधधत 

ईपभोक्ता समममत र स्थानीय तहमा पेर्श गने तथा ईपभोक्ता समममतिे 

स्थानीय तहसँग गरेको सम्झौता र प्रचमित काननु बमोमजम कायािम तथा 

अयोजना सञ्चािन भएको नपाआएमा सोको जानकारी सम्बमधधत 

स्थानीय तहमा गराईने दामयत्ि र मजम्मेिारी मनिााह गनुा पनेछ । 




 

९. उपभोक्ता सबमबत दताय सम्वबन्ध व्यवस्थाः (१) अयोजना सम्झौता पश्चात 

ऄनसुचूी ५ ऄनसुार दताा ऄमभिेखमा दताा गनुा पनेछ । 

(२)  दताा हुन अएको ईपभोक्ता समममतिाइ तोमकएको ढाँचामा दताा गरी दताा 

प्रमाण पत्रको मनस्सा समेत दताा भएकै िखत ईपिब्ध गराईन ुपनेछ । 

१०. साझेदारीः (१) मचमचिा गाईँपामिकािे अिश्यकता, औमचत्य, िाभामधित 

क्षेत्र, ऄिसरहरुको मसजाना, पक्ष प्रभाि समेतका मिषयहरुको मिशे्लषण गरी मनजी 

क्षेत्र तथा सहकारीसँग साझेदारीमा कायािम तथा अयोजना सञ्चािन गने सक्नेछ 

। 

(२) मनजी क्षेत्र अकमषात हुनसक्ने सम्भामित क्षेत्रहरूको पमहचान गरी त्यस्ता 

क्षेत्रहरूमा साझेदारीमा काम गनास्थानीय तहिे मनजी क्षेत्रिाइ अह्वान 

गनेछ ।  

(३)   यसरी काया गराईँदा सािाजमनक मनजी साझेदारी नीमत, कायामिमध तथा 

ऄधय काननूी व्यिस्था ऄनसुार गनुा गराईन ुपनेछ ।  

(४)  स्थानीय तहिे अफ्नो कायाक्षेत्र मभत्र रहकेा गैर सरकारी संस्था, मनजी क्षेत्र, 

सामदुामयक संस्थाबाट सञ्चािन हुने कायािम िा अयोजनामा 

पररपरूकता कायम गनुाका साथैयस्ता संस्थाहरूसँग साझेदारीमा कायािम 

िा अयोजनाहरू सञ्चािन एिम ्कायााधियन गना सक्नेछ । 

(५) सहकारी संस्थाहरुसँग मिपक्षीय सम्झौता गरी मिमभधन कायािमहरु 

सञ्चािन गने सक्नेछ । 

११. ठेक्कापट्टासम्बन्धी व्यवस्थाः ईपभोक्ता समममतबाट कायासम्पधन हुन नसक्ने जमटि 

र प्रामिमधक रूपमा कमठन प्रकृमतका अयोजनाहरूको स्थानीय तहिे प्रचमित 

काननूको प्रमिया परु  याइ ठेक्कापट्टािारा काम गराईनपुनेछ ।  

१२.  सडक बनमायणसम्बन्धी बवशेष व्यवस्थाः (१) पिूााधार मिकासबाट ऄमधकतम 

िाभ मिनका िामग सडक सुमिधा पगु्नेक्षेत्रमा तत्काि रोजगारी र अयअजानमा 

बढािा मदन सक्न ेकृमष क्षेत्र (कृमष, पर्श ुमिकास र मत्स्य मिकास) तथा गैर कृमष क्षेत्र 

(िघईुद्योग, ईद्यम, व्यिसाय) सम्बधधी अमथाक तथा सामामजक मिकासका 

मियाकिापहरू ईक्त क्षेत्रमा नै संकेमधद्रत (कधसधरेट) गरी एक क्षेत्रिे ऄको क्षेत्रको 

मिकासमा पररपरूकता कायम हुने गरी सञ्चािन गनुापनेछ ।  




 

(२)   सडकमा िगानी गदाा नयाँ रयाक खोल्ने कायािाइ कम प्राथममकता मदइ 

भैरहकेा सडकहरूिाइ बाहै्र ममहना सञ्चािन गना, सडकको स्तरोधनमतका 

साथै सडक संरचना र पिु–पिुेसा मनमााणमा प्राथममकता मदनपुनेछ ।  

(४)  सडक मनमााण कायामा ठूिा मेमर्शनरी ईपकरणको प्रयोगमा कम प्राथममकता 

मदनपुनछे । तर प्रामिमधकको परामर्शामा िातािरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा 

िातािरण संरक्षण मनयमाििी, २०५४ को साथै सामामजक तथा िातािरणीय 

सरुक्षाको रूपरेखा, २०६५ को पररधी मभत्र रही िातािरण तथा श्रममैत्री 

ईपकरण प्रयोगमा बाधा पने छैन ।  

(५)  स्थानीय तहिे अफ्नो क्षेत्रमभत्र स्थानीय तह िगायत ऄधय मनकायबाट मनमााण 

भएका सम्पणूा सडकहरूको नक्र्शाङ्कन एिम ् ऄद्यािमधक मििरण (रोड 

आधभेधरी) तयार गरी रातनपुनेछ ।  

(६)   सम्बमधधत मनकायको स्िीकृमत मबना िातािरणमा प्रत्यक्ष रूपमा ऄसर 

परु  याईन े खािका अयोजनाहरू तथा स्थानीय तहको स्िीकृमत िेगर 

स्थानीयस्तरका सडक मनमााणसम्बधधी भौमतक पिूााधारका अयोजनाहरू 

सञ्चािन गना पाआने छैन ।  

(७)  सडक मनमााणसम्बधधी कायासञ्चािन गनुापिूा सडकको क्षेत्रामधकार (Right 

of way) कायम गना िगत कट्टा गने प्रमिया र्शरुू गरेको हुनपुनेछ । साथै 

सडकका दबुै तफा  हररयािी कायम रातन बकृ्षारोपण समेत गनुापनछे ।    

१३.  अयोजना ममयत सभंार तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थाः(१) एक करोड 

रूपैयाभँधदा मामथ िागत भएका अयोजनाको हकमा अयोजनाको िागत ऄनमुान 

तजुामा गदाा कै समयमा ममात सम्भारका िामग रकम छुट्याईनपुनेछ । सोभधदा कम 

िागतका स्थानीय पिूााधारसम्बधधी अयोजनाको हकमा ममात संभार मिरे्शष कोषमा 

अिश्यक बजेट मिमनयोजन गरी ईक्त कोषबाट ममात सम्भारको व्यिस्था 

ममिाईनपुनेछ ।  

(२)   अयोजना सञ्चािन गने मनकायिे सम्पधन भइसकेका अयोजनाहरूको 

मनयममत रेखदखे र ममात संभार काया अफैिे गने िा त्यस्ता अयोजनाको 

स्िाममत्ि समेत सम्बमधधत ईपभोक्ता समममत, सामदूामयक संस्था िा गैरसरकारी 




 

संस्थािाइ ऄनसुचूी ७ बमोमजम हस्ताधतरण गरी दीगो सञ्चािन हुने व्यिस्था 

ममिाईनपुनेछ ।  

(३)   हस्ताधतररत अयोजनाको मनयममत सञ्चािन र ममात संभारका िामग 

ईपभोक्ता समममत, गैर सरकारी संस्था िा समदुामयक संस्थािे सम्बमधधत 

स्थानीय मनकायबाट स्िीकृमत मिइ अिश्यक सेिा र्शलु्क तोकी अफ्नो कोष 

खडा गना सक्नेछन ्।  

(४)   ईपदफा (३) बमोमजमको कोषबाट कोषको िामषाक अम्दानीको दर्श प्रमतर्शत 

िा पच्चीस हजार मध्ये जनु कम हुधछ त्यमत रकम प्रर्शासमनक कायामा खचा गना 

समकनेछ । बाँकी रकम सम्बमधधत अयोजनाको ममात संभार र स्तरोधनमतका 

िामग खचा गनुापनेछ ।  

(५)   मनयममत रूपमा ममात संभार नगने अयोजनामा स्थानीय तहबाट थप िगानी 

हुनेछैन ।  

 

१४.  जनसहभाबगता एवम ् लागत सहभाबगताः (१) कायािम िा अयोजना तजुामा, 

सञ्चािन, ऄनगुमन तथा मूल्याङ्कन िगायत अयोजनाका प्रत्येक चरणमा 

ऄत्यमधक मात्रामा सहभामगता जुटाईने प्रयत्न गनुा स्थानीय तहको कताव्य हुनेछ । 

(२)  सहभामगताको मापदण्ड तयार गदाा अयोजनाको प्रकृमत, अयोजनास्थि, 

ईपभोक्ताको क्षमता र स्थानीय मनकायिे ऄििम्िन गरेको नीमतका ऄधीनमा 

दर्श प्रमतर्शतमा कम नहुनेगरी (नगद, श्रम िा स्थानीय सामग्री) मनधाारण 

गनुापनेछ  

   तर सम्बमधधत स्थानीय तहबाट सोभधदा बढी सहभामगताको ऄरं्श मनधाारण 

गररएकोमा सोही बमोमजम हुनेछ ।  

(३)  सहभामगताको ऄरं्श मनधाारण गदाा ऄमत मिपधन पररिार र िमक्षत समहूिाइ 

मिरे्शष सहुमियत मदन समकने प्रािधान रातन समकनेछ । िागत सहभामगता 

व्यहोना नसकेको कारणबाट िमक्षत समहूिाइ अयोजनाको िाभबाट िमञ्चत 

गराआने छैन । 

१५ अयोजना जाँचपास र फरफारकसम्बन्धी व्यवस्थाः(१) स्थानीय तहिे 

अयोजना सम्पधन भएको जानकारी प्राि भएपमछ भौमतक पूिााधार अयोजनाको 




 

हकमा सम्बमधधत प्रामिमधकिे पेर्श गरेको ऄमधतम मलू्यांकन, कायासम्पधन प्रमतिेदन र 

सािाजमनक परीक्षणको प्रमतिेदन तथा ऄधय मियाकिापको हकमा सािाजमनक 

परीक्षणको प्रमतिेदनको अधारमा तीस मदनमभत्र अयोजनाको जाँचपास गनुापने छ ।  

(२)  स्थानीय तहिे मिषयगत कायाािय, ऄधय मनकाय िा संघ संस्थाबाट 

सञ्चामित अयोजनाको कायासम्पधन प्रमतिेदन प्राि भएपमछ अिश्यक 

जाँचिझु गरी ३० मदनमभत्र जाँचपास गनुापने छ ।  

(३)  स्थानीय तहिे अयोजना जाँचपास भएपमछ फरफारक गररमदनपुने छ । 

फरफारक भएका अयोजनाहरूको सम्बमधधत स्थानीय तहको 

कायापामिकाबाट ऄनमुोदन गराईनपुने छ । 

 

पररच्छेद–३ 

ऄनुगमन तथा सपुररवेिण सबमबत 

३२.  ऄनुगमन तथा सपुरीवेिण सबमबतः(१) अयोजना िा कायािमको समग्र ऄनगुमन 

गने प्रयोजनका िामग दहेाय बमोमजमको गाईँपामिका स्तरीय ऄनगुमन तथा 

सपुरीिेक्षण समममत रहनेछः 

(क) गाईँपामिका ईपाध्यक्ष -संयोजक 

(ख) प्रमखु प्रर्शासकीय ऄमधकृत िा मनजिे तोकेको व्यमक्त -सदस्य 

(ग) िडाध्यक्षहरु पाँच जना -सदस्य 

(घ) कायापामिकािे तोकेको कायापामिका सदस्य दइु जना -सदस्य 

(ङ) पिुााधार, मिकास तथा िातािरण मिकास र्शाखा प्रमखु सदस्य 

(२)  कुनै पमन अयोजना िा कायािम, गाईँपामिका ऄध्यक्ष, प्रमखु प्रर्शासकीय 

ऄमधकृत िा कायािमसँग सम्िमधधत ऄमधकार प्राि ऄमधकारीिे कुनै पमन 

समयमा सपुररिेक्षण तथा ऄनगुमन गरी अिश्यक राय सल्िाह िा 

कारिाहीको िामग मसफाररस गना सक्नेछ । 

(३) ऄनगुमन तथा सपुरीिेक्षण समममतिे िडा स्तरीय सपुरीिेक्षण तथा ऄनगुमन 

समममत गठन गना सक्नेछ ।  

(४)  ऄनगुमन तथा सपुरीिेक्षण समममतको काम, कताव्य र ऄमधकार समममतिे तोके 

बमोमजम हुनेछ । 




 

 

पररच्छेद–४ 

बवबवध 

१६.  अयोजना व्यवस्थापन सेवा (कन्टेन्जेन्सी) खचयसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) 

स्थानीय मनकायबाट सञ्चािन गररने कायािम िा अयोजनािाइ कायाकुर्शिता, 

प्रभािकाररता तथा ममतव्यमयताको मसद्घाधत ऄनसुार संचािनमा सहयोग परु  याईन 

पूँजीगत िगानीको कमधटधजेधसी रकम खचा गदाा कुि पूँजीगत खचाको ऄनपुातमा मात्र 

खचा गना पाइनछे ।  

(२)  ईपदफा (१) बमोमजम छुट्याएको रकम दहेायका मियाकिापहरूमा मात्र खचा 

गनुापनछे,-  

(क)  अयोजना सिेक्षण िा सम्भाव्यता ऄध्ययन, मडजाआन, ड्रआङ, िागत 

ऄनमुान तथा िातािरणीय, सामामजक र प्रामिमधक ऄध्ययन सम्बधधी 

खचा,  

(ख)  समािेर्शी र सहभामगतामिूक योजना तजुामा, कायााधियन र सपुररिेक्षण 

सम्बधधी खचा,  

(ग)  अयोजना ऄमभिेख व्यिस्थापन, योजना खाता र रमजष्टर सम्बधधी खचा,  

(घ)  कायािम िा अयोजनाको सपुररिेक्षण, ऄनगुमन, मलू्याङ्कन, जाँचपास 

तथा प्रमतिेदन सम्बधधी खचा, 

(ङ)   सामामजक परीक्षण, सािाजमनक सनुिुाइ, गनुासो व्यिस्थापन तथा 

कायामिमधमा ईमल्िमखत पारदमर्शाता र ईत्तरदामयत्ि कायम गने गराईन े

मिषय,  

(च)  ईपभोक्ता समममत गठन, ऄमभमखुीकरण र ईपभोक्ता समममतको प्रर्शासमनक 

तथा प्रामिमधक सेिा खचा,  

(छ)  अयोजना व्यिस्थापनका िामग चामहने ऄत्यािश्यक प्रामिमधक 

ईपकरणहरू,  

(ज) गणुस्तर परीक्षणका िामग प्रयोगर्शािा स्थापना गना अिश्यक खचा,  

(झ)  अयोजनासँग सम्बमधधत सामामजक पररचािन काया, 




 

(ञ)  प्रामिमधक कमाचारी व्यिस्थापन तथा प्रामिमधक कमाचारीिाइ मदआने मफल्ड 

भत्ता िगायतका समुिधा, 

(ट)  कायाािय व्यिस्थापनका िामग अिश्यक ऄधय खचाहरु । 

१७. बफल्ड भत्ता सम्वन्धी व्यवस्थाः (१) अयोजना सिेक्षण िा सम्भाव्यता ऄध्ययन, 

मडजाआन, ड्रआङ िागत ऄनमुान तथा िातािरणीय, सामामजक र प्रामिमधक ऄध्ययन 

सम्बधधी अमद काया गना , ऄनगुमन गना, साथै ऄधय प्रामिमधक काया गनाका िामग 

प्रामिमधक कमाचारीिाइ मफल्ड भत्ता ईपिब्ध गराआनेछ । सो भत्ता अयोजना 

व्यििस्थापन सेिा खचािाट व्यहोररनेछ । यमद सो ऄपगु भएमा चाि ुऄनदुानबाट मदन 

समकनेछ । 

(२)  प्रामिमधक कमाचारीिे यस कायामिमधमा तोमकएको ढाँचामा मफल्ड अदरे्श भरी 

प्रमखु प्रर्शासकीय ऄमधकृतबाट स्िीकृत गनुापनेछ । 

(३)  एक मदन भधदा बढी ऄिमधको िामग दफा १७ को ईपदफा १ बमोमजम मफल्ड 

अदरे्श स्िीकृत गदाा, पायक पने स्थानका बढी भधदा बढी अयोजनाहरुिाइ 

समहुकृत गरेर पेर्श गनुापनेछ । 

(४)  दफा १७ को ईपदफा १ मा ईल्िेख भए ऄनसुार, जनु अयोजनाको िामग जनु 

प्रयोजनको िामग खमटएको हो सो ऄनसुारको प्रमतिेदन मफल्डिाट फमका एको 

तीन मदनमभत्र तयार गरी पेर्श गनुापनेछ । 

(५) दफा १७ को ईपदफा १ मा  बमोमजमको प्रमतिेदन स्िीकृत भैसके पश्चात मात्रै  

ऄनसुचूी – ९ बमोमजमको मफल्ड मबि भरी पेर्श गना समकनेछ। 

(४)  प्रामिमधक कमाचारीिे ऄमघल्िो ममहनामा कम्तीमा एकपटक मफल्ड अदरे्श 

स्िीकृत गराएको योजनाको ऄको ममहनाको सात गते मभत्र ऄनसुचूी १० को 

ढाँचामा मामसक मफल्ड भ्रमण फाँटिारी तयार गनुापनेछ । 

(५) यस कायामिमध बमोमजम मफल्ड समुिधा दािी गने कमाचारीिे अयोजनाको 

कायासम्पधन भआसकेपश्चात कायासम्पधन प्रमतिेदन साथसाथै प्रत्येक योजनाका 

िामग मफल्डमा खमटएको अयोजनागत मफल्ड भ्रमण फाँटिारी तोमकएको 

ढाँचामा तयार गरी पेर्श गनुापनेछ । 




 

(६) ऄनसुचूी ११ बमोमजम जनु ईद्दशे्यिे मफल्ड भ्रमण गरीएको हो सो मफल्ड 

अदरे्शको ऄमधतम मममतिे सात मदनमभत्र प्रमतिेदन पेर्श नगरेमा ईक्त ईद्दशे्य 

बापतको मफल्ड समुिधा दािी गनुाहुदँनै । 

(७) एक योजनाका िामग सबै चरणमा गरी ऄमधकतम ३ मदन भधदा बढीको  मफल्ड 

अदरे्श स्िीकृत गनाका िामग पेर्श गनुाहुदँनै । 

(८) दफा ५ बमोमजमको प्रमतिेदन स्िीकृत भैसकेपमछ ऄमधकृतस्तरको कमाचारीको 

हकमा प्रमतमदन रु. छ सय र सहायकस्तरको कमाचारीको हकमा रु. चार सय 

बराबरको फील्ड भत्ता ईपिब्ध गराइनेछ ।  

(९) स्िीकृत मफल्ड अदरे्शको ऄमधतम मदनबापत ईपदफा १ बराबरको रकमको 

चौथाइ रकम मात्र मफल्ड सुमिधा मदन समकनेछ।   

(१०) प्रामिमधक कमाचारीिे अफूिे ममहनाभरमा काम गरेको प्रामिमधक प्रमतिेदन 

तथा यस कायामिमध बमोमजम तयार गरी पेर्श गनुापने कायामिमधहरु ऄनसुचूीका 

मनमदाष्ट ढाँचामा भरी ऄको ममहनाको सात गते मभत्र पेर्श गरेपमछ मात्रै भकु्तानी 

मदन समकनेछ । 

१८. बाधा ऄड्काउ फुकाउः यस कायामिमधमा कुनै बाधा ऄड्काई परे गाईँ 

कायापामिकािे मनणाय गरी फुकाईन सक्नेछ । 

१९. खारेजी र बचाऊः यस कायामिमधमा भएका व्यिस्थाहरु मौजदुा संघीय तथा 

प्रादमेर्शक काननूसँग बामझएको हददमेख बाहके माधय हुनेछ । 

 

  




 

ऄनसुचूी १ 

कायामिमधको दफा ६ को ईपदफा (१) खण्ड (ण) सँग सम्िमधधत 

अयोजना लगत खाता 

अ.ि. २०७५/०७६ 
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नोटः भौमतक प्रगमत आकाआमा ईल्िेख गनुापनेछ । जस्तै सडक भए मकिोममटरमा । 

 

तयार गन े तयार गन े तयार गन े

नामः नामः नामः 

पदः पदः पदः 



 


 

ऄनसुचूी २ 

कायामिमधको दफा ६ को ईपदफा (१) खण्ड (त) सँग सम्िमधधत 

सावयजबनक परीिण 

भेिाको ईपमस्थमतको िामग सचूना जारी गरेको मममतः ......................... सचूनाको माध्यमः- ..................................... 

सचूना प्रिाह गरीएका स्थानः ......................................... सािाजमनक परीक्षण गररएको मममतः- ............................. 

ईपमस्थमत सतंयाः ...................... 

 ईपभोक्ता 

समहूको 

ईपभोक्ता 

समममतको 

स्थानीय तहको 

प्रमतमनमध 

गाईँ कायापामिकाको 

प्रमतमनमध 

ऄधय जम्मा 

ममहिा       

परुुष       

सािाजमनक  परीक्षण भएका छिफि र ईपभोक्ता समममतिे गरेको मतुय मनणायहरु र ईक्त मनणायमा ईपभोक्ता 

समममतिे गरेको कायाहरुमा के, कसरी, कसबाट, कहाँ, कमहिे, मकन भधन े प्रश्नहरुको जिाफ अईने गरी 

ईल्िेख गनुापदाछ । साथै सािाजमनक  परीक्षणकौ समयमा मनम्न छिफिका मिषय हुन सक्नेछन ्। 

प्रभामित छिफिको मिषय 

१. योजनाको हािसम्मको भौमतक प्रगमत (सिेा तथा सामाग्री) २. खररद गररएका सामाग्री, भुक्तानी मििरण अदी 

३. कायााधियनको समयमा भएका समस्या     ४. मडजाआन अमदमा पररितान भए सो को मििरण 

५. सामाग्री/सिेा/खररद गदाा, ऄपनाआएको प्रकृया    ६. योजना सञ्चािन ऄिमधमा भए गरेका 

मनरीक्षण/ऄनुगमन 

छिफिबाट गरीएका मनणाय 

१. ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...............................................  

 

सािाजमनक  परीक्षणमा ईपमस्थत सहभागीहरुको मििरण 

क्र.स. उपबस्थबतको नाम र 

ठेगाना 

दस्तखत क्र.स. उपबस्थबतको नाम र 

ठेगाना 

दस्तखत 

१      

२      

३      

४      

५      

६      

७      



   


 

८      

९      

१०      

११      

१२      

१३      

 

ईपभोक्ता समममतको समचिको सहीः- ........................  ईपभोक्ता समममतको ऄध्यक्षको सहीः- ............ 

 

िडा कायााियका प्रमतमनमधको         गाईँपामिका प्रमतमनमधको 

नामः- ..........................................      नामः- .................................. 

पदः- ............................................       पदः- ...................................  

सहीः- ..........................................      सहीः- .....................................  

  

  



   


 

ऄनुसचूी ३ 

काययबवबधको दफा ६ को उपदफा (२) सगँ सम्वबन्धत 

योजना सम्झौता फाराम 

 

  

बचबचला गाउँपाबलका 

गाउँ काययपाबलकाको कायायलय 

बचबचला, संखुवासभा 

१ नं. प्रदेश, नेपाल 

 

 

 

. .... . ... .... .... ... ........ सबमबत 

बचबचला गाउँपाबलका 

वडा नं.... ., संखुवासभा 

१ नं. प्रदेश, नेपाल 

 

 

सम्झौता पत्र 

बीच भएको 



   


 

सम्झौता पत्र 

मचमचिा गाईँपामिका ,गाईँ कायापामिकाको कायाािय  ,मचमचिा संखिुासभा  ,१ नं . 

प्रदरे्श नेपाि )यसपमछ यस सम्झौता पत्रमा पमहिो पक्ष भमनएको (र  ...समममत )यस 

पमछ यस सम्झौतापत्रमा दो्ो पक्ष भमनएको (बीच  ... ...अमथाक मिकास/सामामजक 

मिकास/पिूााधार मिकास/िातािरण तथा मिपद ् जोमखम व्यिस्थापन /मित्तीय 

व्यिस्थापन र सरु्शासनमा अ.ि.  २०७४ /०७५ को िामग यस सम्झौता पत्रका पमहिो 

पक्षबाट यस मचमचिा गाईँपामिकामा मिमनयोजन भएको बजेट बमोमजम दो्ो पक्षिे 

... ... अयोजना सञ्चािन गनाका िामग सािाजमनक खररद ऐन  ,२०६३ को दफा ४४ ;

सािाजमनक खररद मनयमाििी ,२०६४ को मनयम ९७ ;मचमचिा गाईँपामिकाको 

अमथाक िषा ,२०७४/०७५ को नीमत , कायािम तथा बजेट  ;र मचमचिा गाईँपामिकाको 

मिमनयोजन ऐन ,२०७४ बमोमजम दहेायका र्शताहरु कायााधियन गना गराईन दबुै पक्ष 

सहमत भएकािे  गाईँ कायापामिकाको कायाािय र ... ... समममतबीच यो सम्झौता गरी 

१ /१ प्रमत मियप्र /मदयप्र । 

शतयहरः 

१. दो्ो पक्षिे पमहिो पक्षसँग सम्झौता गरी अयोजना सञ्चािन गने कायाक्षेत्रको 

मििरण दहेाय बमोमजम हुनेछः 

अयोजनाको 

नामः 

 

मजल्िाः  गाईँपामिकाः  

िडा नं.:  गाईँ /िस्ती/टोिको 

नामः 

 

२. प्रकरण १ बमोमजमको अयोजना सञ्चािन गदाा सहभामगताको योगदान  र ऄधय 

साझेदारहरुको मििरण दहेायका तामिकाहरुमा ईल्िेख भए बमोमजम हुनेछ । 

योगदान ईपिब्ध गराईने साझेदारहरुको सहयोगको मििरण जस्तै नगद  ,मजधसी ,



   


 

श्रम ,प्रामिमधक सेिा अमदको मििरण समेत दहेायको तामिका बमोमजममा 

ईल्िेख भए बमोमजम नै हुनेछ । 

सहभामगताको योगदान )रु .हजारमा(  

गाईँपामिका दात ृसंस्था ईपभोक्ता 

समममत 

ऄधय जम्मा रु. 

     

ऄधय साझेदार 

मनजी क्षेत्र गैर सरकारी क्षेत्र 

)रामष्ट्रय/ऄधतराामष्ट्रय(  

मिषयगत 

कायाािय 

ऄधय साझेदार 

    

३.  ईपभोक्ता समममतको गठन  ,अमभेिा ईपमस्थमत मििरण ,पदामधकारीहरुको 

मििरण तथा ईपभोक्ता समममतबाट िाभामधित हुनेहरुको मििरण दहेायका 

तामिकाहरुमा ईल्िेख भएबमोमजम हुनेछन ्।  

ईपभोक्ता समममत गठन 

मममतः 

 समममत गठन 

भएको स्थानः 

 

अयोजनाबाट िाभामधितहरुको मििरण 

जम्मा घर 

सङ्तयाः 

 जम्मा 

जनसङ्तयाः 

 

परुुषको जनसङ्तयाः ममहिा 

सङ्तयाः 

 

अमभेिामा ईपमस्थमतको मििरण 

ि .स.  सहभागीको नाम पद /संिग्नता  ठेगाना कैमफयत 

१     

२     

३     

ईपभोक्ता समममतको पदामधकारीहरुको मििरण 

ि .स.  पदामधकारीको 

नाम 

पद बाब ुिा 

पमतको नाम 

बाजेको 

नाम 

ठेगाना कैमफयत 



   


 

१       

२       

४. पमहिो पक्ष र दो्ो पक्षबीच योजना कायााधियन तथा फरफारकका िममा मित्तीय 

कारोबारहरु सञ्चािन गना पमहिो पक्षिे तोकेको नेपाि राष्ट्र बैंकबाट 'क 'िगाको 

आजाजत पत्र िामणोय बैंकमाफा त खाता सञ्चािन गना दो्ो पक्षको अयोजना 

खाता रातने अमधकाररक पदामधकारीहरुको मििरण दहेाय बमोमजम हुनेछ । 

अयोजना खाता रातने व्यमक्त सात मदन भधदा बढी ऄिमधका िामग बामहर रहन े

भएमा ऄको अमधकारीक पदामधकारीिाइ बझुाएर मात्र जान ु पनेछ र त्यसको 

जानकारी सम्बमधधत मनकायका मजम्मेिार पदामधकारीिाइ गराईन ु पनेछ । 

अयोजना खातामा मनरीक्षण तथा ऄनगुमन गने व्यमक्तिे ऄमनिाया रुपमा अफ्नो 

प्रमतमिया /सझुाि जनाईन ुपनेछ ।  

ि .स.  पदामधकारीको 

नाम 

ठेगाना पद नागररकता 

प्र .प. नं. 

जारी गने 

मजल्िा 

जारी 

मममत 

१       

२       

३       

 

५. यस सम्झौता पत्रका पमहिो पक्ष र दो्ो पक्षिीच अयोजना सम्झौता पत्रमा 

हस्ताक्षर भएको मममतबाट अयोजना सरुु भएको मामननेछ र   ...दोश्रो पक्षिे मममत 

२०७५/०३ /१० सम्ममा अयोजना सम्पधन गरी फरफारकका िामग पमहिो 

पक्षसमक्ष कायाािय समयमा  प्रचमित काननू बमोमजमको कागजातसाथ अिेदन 

मदनपुनेछ । 

६. अयोजना सञ्चािन सम्बधधी प्रामिमधक मििरण यसै सम्झौता पत्रसाथ संिग्न 

गररएको पमहिो पक्षको पिूााधार मिकास तथा िातािरण व्यिस्थापन र्शाखाबाट 

तय भइ पमहिो पक्षकै कायाािय प्रमखु ऄथाात प्रमखु प्रर्शासकीय ऄमधकृतबाट 

स्िीकृत िागत ऄनमुानका अधारमा हुनेछ । 



   


 

७. सम्झौतामा ईल्िेख भएको म्याद मभत्र दो्ो पक्षिे अयोजना सम्पधन गररसक्न ु

पनेछ । कुनै कारणिर्श अयोजना सम्पधन हुन नसकेमा सम्पधन हुन नसक्नकुो 

औमचत्यको अधारमा दो्ो पक्षिे सम्झौताको म्याद थप गना सक्नेछ । यसरी 

म्याद थप नगरी भकु्तानी/पेश्की ईपिब्ध हुने छैन ।  

८. अयोजनामा अिश्यक प्रामिमधक सहयोग पमहिो पक्षिे दो्ो पक्षिाइ ईपिब्ध 

गराईनेछ । 

९. सम्झौता पत्रमा तोमकएको िागत सहभामगता मििरणमा ईल्िेख भए ऄनसुार 

सहभामगता जटुाईन ुदो्ो पक्षको मजम्मेिारी हुनेछ । 

१०. अयोजनासँग सम्बमधधत प्राि नगद /मजधसी ईपभोक्ता समममतिे सम्बमधधत 

अयोजनामा मात्र खचा गनुा पनछे । प्राि नगद/मजधसीको दरुुपयो ग, महनाममना िा 

हानी नोक्सानी गरेमा प्रचमित मनयम ऄनसुार कारबाही हुनेछ । 

११. सम्झौता पत्रमा पमहिो पक्षिे दस्तखत गररसकेपमछ पमहिो पक्षबाट अयोजनाको 

िामग ईपिब्ध गराईन मञ्जरु भएको बजेट दो्ो पक्षको पमहिो पक्षिे तोकेको 

बैंङ्क खातामा सोझै जम्मा गना िा पठाईन सक्नेछ । 

१२. दो्ो पक्षिे काम सम्पधन गररसकेपमछ बाँकी रहन गएका खप्ने सामानहरु ममात 

सम्भार समममत गठन भएको भए सो समममतिाइ र सो नभए पमहिो पक्षिाइ 

बझुाईन ु पनेछ । तर ममात सम्भार समममतिे बझुाएको सामानको मििरणको एक 

प्रमत पमहिो पक्षिाइ जानकारीको िामग बझुाईन ुपनेछ ।  

१३. अयोजना सम्झौताको िामग चामहने अिश्यक कागजात  ,दो्ो पक्षका 

पदामधकारीहरुको नागररकताको प्रमतमिमप यसै सम्झौता पत्र साथ संिग्न गनुा पनेछ 

। 

१४. दो्ो पक्षिे अयोजनासँग सम्बमधधत मबि भपााआ हामजरी फारामहरु, मजधसी नगदी 

खाताहरु, दो्ो पक्षको मनणाय पमुस्तका अमद कागजातहरु पमहिो पक्षा िा ऄधय 

सरोकारिािा पदामधकारीिे मागेको बखत ईपिब्ध गराईन ुपनछे र त्यसको िेखा 

परीक्षण पमन गराईन समकने छ । दो्ो पक्षका पदामधकारीहरुिाइ काया र्शुरु हुन ु



   


 

भधदा ऄगामड अयोजनाको प्रकृमत ऄनसुार पमहिो पक्षिे ऄमभममुखकरण मदनु 

पनेछ ।  

१५. अयोजनाको सािाजमनक परीक्षण, सचूना पाटी, अम्दानी खचाको सािाजमनकरण 

तथा ऄधय पारदमर्शाता सम्बधधी प्रािधानको पािना गनुा पनेछ । 

१६. दो्ो पक्षिे पेश्की मिएर िामो समयसम्म अयोजना सञ्चािन नगन,े 

अयोजनाको रकमको दरुुपयोग गने, अय व्ययको मििरण दरुुस्त नरातने गनुाहुदनै 

। दो्ो पक्षको कुनै सदस्यिे ईपरोक्त बमोमजमको िापरिाही गरेको पाआएमा 

मनजसगँ रहकेो पेश्की रकम तत्काि मफताा गनुापनेछ । मफताा नभएमा िा ऄसिु हुन 

नसकेमा सरकारी बाँकी सरह ऄसिु ईपर गररनेछ । 

१७. अयोजना सम्पधन भएपमछ स्थानीय तहबाट जाँच पास गरी फरफारकको प्रमाण 

पत्र मिनपुदाछ । साथै अयोजना हस्ताधतरण मिइ अिश्यक ममात संम्भारको 

व्यिस्था दो्ो पक्षिे नै गनुा पनछे । 

१८. नेपाि सरकार )मधत्रीस्तर ीीय मनणाय  (बाट मममत २०७४ मा मनणाय भएको 

स्थानीय तह संचािन सम्बधधी मनदरे्शन बमोमजमका मनदरे्शनहरु पािना गनुा पनेछ । 

१९. रु  .२० हजार ब ढीको सामान खररद गदाा र सेिा प्रिाह गदाा ऄमनिाया रुपमा भ्याट 

मिि पेर्श गनुा पनेछ । 

२०. ऄमततयार दरुुपयोग ऄनसुधधान अयोगबाट जनु सकैु समयमा अयोजनाको 

ऄनगुमन गना सक्नेछ । 

२१. अयोजनाको सचूना पाटी ऄमनिाया रातन ुपनेछ । 

२२. यस सम्झौता पत्रमा ईल्िेख नभएका र्शताहरु प्रचमित काननू बमोमजम हुनेछ । 

  



   


 

 

मचमचिा गाईँपामिका 

गाईँ कायापामिकाको कायाािय 

मचमचिा  ,संखिुासभा  

१ नं  .प्रदरे्श ,नेपाि  

caochichila@gmail.com 

९७५२००७६७५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

तफय बाट तफय बाट 

हस्ताक्षरः-  हस्ताक्षरः-  

नामः-  नामः-  

दजााः- प्रमखु प्रर्शासकीय ऄमधकृत दजााः-  

 

रोहबर/सािी 

 

हस्ताक्षरः-  हस्ताक्षरः-  

नामः-  नामः-  

दजााः-  दजााः-  

 

 

 

आमत सम्बत ्.... साि ...... ममहना .... गते रोज ..... र्शभुम ्। 

             

        

      

 



   


 

ऄनसुचूी – ४ 

कायामिमधको दफा ८ को ईपदफा (ढ) सँग सम्िमधधत 

खचय सावयजबनक सचूना फाराम 

मममतः ...................... 

श्री गाईँ कायापामिकाको कायाािय 

मचमचिा गाईँपामिका । 

 

१. अयोजनाकोनामः—       २. अयोजना स्थिः—  

३. मिमनयोमजत बजेटः—       ४. अयोजना मस्िकृत भएको अ.ि. :—  

५. अयोजना सम्झौता भएको मममतः—   ६. काम सम्पधन गनुापन ेमममतः—  

७. काम सम्पधन भएको मममतः—           

८. ई.स. को बैठकिे खचा स्िीकृत गरेको मममतः—  

खचामििरण 

ऄनदुान तफा  श्रमदान तफा  

मनमााण सामाग्री (अयात गनुापने सामान) (क) मनमााण सामाग्री (स्थानीय सामाग्री) 

१.  १.  

२  २  

३  ३  

४  ४  

५  ५  

 

ख) कामदार मििरणः-           ख) कामदार मििरणः-  

१. मसपािु मदन सङ्तया:-          १. मसपािु मदन सङ्तया:-  

२. ोयामी मदन सङ्तया:-           २. ोयामी मदन सङ्तया:-  

ग) ढुिानी मििरणः-            ग) ढुिानी मििरणः-  

१. रक/रैक्टर भाडा:-            १. रक/रैक्टर भाडा:-  

२. मामनसिारा ढुिानी:-           २. मामनसिारा ढुिानी:-  

घ) मेमर्शन तथा औजार          घ) मेमर्शन तथा औजार:-  

१.                १.  

२.                २.  



   


 

 

खचा सािाजमनक समयको ईपमस्थमतः—  

१. ईपभोक्ता समममत/समहूका पदामधकारीहरू     २. स्थानीय सामामजक संघ 

संस्थातफा  

क)               क)  

ख)               ख)  

ग)                ग)  

घ)                घ)  

ङ)               ङ) 

च)               च) 

छ)               छ) 

ईपरोक्त खचा मििरण ईपभोक्ता भेिा तथा बैठकमा मनणाय गरी जानकारीको िामग 

तयार गररएको व्यहोरा प्रमामणत गररएको छ । साथै ईपभोक्ता तथा स्थानीय सामामजक 

संघसंस्थाको रोहिरमा सम्पधन अयोजनाको मनमााण कायासम्पधन भएको र सो 

अयोजना बारे सािाजमनक जानकारी सबै सरोकारिािाहरू िाइ यस सचूना 

सािाजमनक  स्थिको सचूना पाटीमा टाँस गररएकोछ ।  

द्रष्टव्यः सािाजमनक पररक्षण कायािममा ईपमस्थत सरोकारिािाको ईपमस्थमत 

ऄमनिायारूपमा संिग्न हुनपुनेछ ।  

 

रोहबर 

नामः..........................           नामः— ........................  

ईपभोक्ता समममतको समचि          ईपभोक्ता समममतको ऄध्यक्ष  

     

 

नामः ......................... 

दस्तखतः ................... 

गाईँपामिका प्रमतमनमध 

    

  



   


 

  



   


 

ऄनसुचूी ५ 

कायामबमधको दफा ९ को ईपदफा (१) सँग सम्बमधधत 

बचबचला गाउँपाबलका 

गाउँ काययपाबलकाको कायायलय 

बचबचला, सखुंवासभा 
 

उपभोक्ता सबमबतको लगत 

कायािम / अयोजनाको नामः- ......................मिमनयोमजत रकम रु. .................... 

ईपभोक्ता समममतको नामः- ....................... ठेगानाः- ....................................... 

ईपभोक्ता समममत गठन भएको मममतः- ..............................दताा नं.:- .................... 

दताा मममतः- ....................................... 

ईपभोक्ता समममतको बैंकको नाम र ठेगानाः- ....................... खाता नं.:- .......... 

क्र.स. सबमबतका 

पदाबधकारी 

बाबुको 

नाम 

सलंग्नता/पद ठेगाना 

(टोल) 

ना.प्र.प.नं. फोन नं. दस्तखत 

१        

२        

३        

४        

५        

६        

७        

८        

९        

१०        

११        

#   जनप्रबतबनबध (रोहवर) 

#   कमयचारी (रोहवर) 

 



   


 

 

ऄध्यक्ष         समचि          कोषाध्यक्ष

        समममतको छाप 
 

  

 

 

      

दाया ँ बायाँ  दाया ँ बाया ँ  दाया ँ बायाँ 
 

...........................................       ................................... 

योजना तथा ऄनगुमन आकाआ प्रमुख        प्रमखु प्रर्शासकीय ऄमधकृत 

  

 

 

 

   

 

        

 

 

 

        

 

  

 

फोटो 

 

  

फोटो 

 

 

 

फोटो 

 

 

 

 

 

 

 

 



   


 

ऄनसुचूी ६ 

कायामिमधको दफा ९ को ईपदफा (२) सँग सम्बमधधत 

बचबचला गाउँपाबलका 

गाउँ काययपाबलकाको कायायलय 

बचबचला, सखुंवासभा 
 

पत्र संतयाः-                 मममतः- 

ई.स.दताा नं. :-              ई.स. दताा मममतः-  

उपभोक्ता सबमबत दताय प्रमाण - पत्र 

दहेाय बमोमजमको जानकारी भएको ईपभोक्ता समममत यस कायााियको ईपभोक्ता 

समममत दताा ऄमभिेख खातामा दताा गरी यो प्रमाण–पत्र प्रदान गररएको छ । साथै 

स्िीकृत अयोजना/कायािम मनधााररत समयमा सम्झौता बमोमजम सम्पधन गना हुन 

र्शभुकामना छ । 

    

ईपभोक्ता समममतको नामः 

अयोजना/कायािम संचािन स्थि (ठेगाना):- 

कुि िागतः- 

उपभोक्ता सबमबतका पदाबधकारीहरका बववरण 

क्र.स. पद 

नाम 

नाम थर ठेगाना सम्पकय  

नम्बर 

कैबफयत 

१      

२      

३      

४      

५      

६      

७      

८      

तयार गने                                                                       प्रमामणत गने  



   


 

ऄनसुचूी ७ 

कायामिमधको दफा १३ को ईपदफा (२) सँग सम्िमधधत 

अयोजना हस्तान्तरण फाराम 

ि
.स

. 

य
ोज

न
ाक

ो 
न
ाम

 र
 स्

थ
ान

 

योजनाको 

 

मनमााण प्रमियामा मचधह िगाईने योजनाको  योजना हस्ताधतरण 

कै
मफ

य
त
 

ि
ाग

त
 

ख
दु
 ि

ाग
त
 

ई
प
भ

ोक्त
ा 
स

मम
मत

 

स
ाम

दु
ाम

य
८

क
 

ग
ै.स

.स
. 

मि
ष
य

ग
त

 क
ाय

ााि
य

 

ठे
क्
क

ा 

ऄ
धय

 

स
म्झ

ौत
ा 

स
म्प

धन
 म
म

मत
 

ज
ाँच

प
ास

 

मम
मत

 

मज
म्म

ा 
मि

न
 े

                

                

                

                

 

अयोजना बझुाईनेको दस्तखत       अयोजना  बझु्नेको दस्तखत 

पद               पद 

मममत              मममत 

हस्ताधतरणका र्शताहरुः 

क)  हस्ताधतरण भएका योजनाहरुको ममात सम्भार सम्बधधमा सम्बमधधत बमुझमिन े

मनकायिि ेमजम्मा मिनपुनेछ । 

ख)  हस्ताधतररत अयोजनाबाट सरोकारिािा सिैको सहभामगतामा िाभको 

बाँडफाँडको प्रमतफि सम्िधधमा ईपभोक्ता समममतको मनणायबाट गराईनपुनेछ । 

ग)  सेिा र्शलु्क ऄसिु गना गाईँपामिकाको पिूा सहममत मिनपुनेछ । 

घ)  ममात संभार सम्बधधी व्यिस्था कायामिमध समेत बनाइ व्यिस्था ममिाईनपुनेछ ।  

ङ)   यो फाराम ऄमभिेखको िामग एक प्रमत कायााियमा सरुमक्षत रातनपुनेछ ।   

  



   


 

ऄनसुचूी ८ 

कायामिमधको दफा १७ को ईपदफा (१) सँग सम्बमधधत 

बचबचला गाउँपाबलका 

गाउँ काययपाबलकाको कायायलय 

बचबचला, सखुंवासभा 

१ नं. प्रदेश, नेपाल 

बफल्ड अदेश 

संतयाः–              मममतः  

१.  नामः–   

२.  दजााः–   

३.  मिभागको नामः–   

४.  भ्रमण गने स्थानः–   

५.  भ्रमणको ईदे्धश्यः–   

६.  भ्रमण गने ऄिमधः–      दमेख        सम्म 

७.  भ्रमण गने साधनः–    

८. भ्रमण मनममत्त पेश्कीः–  

भ्रमण भत्ताः–  

दमैनक भत्ताः–   

९.  भ्रमण सम्बमधध ऄधय अदरे्शः–  

 

... ... ... ... ... ..    ... ... ... ... ... ..     ... ... ... ... ... .. 

भ्रमण गने ऄमधकारी  मसफाररस गने ऄमधकारी   स्िीकृत गने ऄमधकारी 

 

 बजेट नं.... ... ... ... ... बाट नगद/चेक नं.... ... ... ... ... ... रु. ... ... ...  

 ऄक्षरुपी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. ..मदआएको छ । 

  

     

  



   


 

ऄनसुचूी ९ 

कायामिमधको दफा १७ को ईपदफा (२) सँग सम्बमधधत 

बचबचला गाउँपाबलका 

गाउँ काययपाबलकाको कायायलय 

बचबचला, सखुंवासभा 

१ नं. प्रदेश नेपाल 

 

मिषयः– माबसक बफल्ड भ्रमण फाँटवारी 

 

मममत .......... साि ..............  ममहनामा  यस गाईँपामिका ऄधतगातका मनम्न िडाका 

योजनाहरुमा मनम्नानसुारको मफल्ड भ्रमण गरीएको व्यहोरा ऄनरुोध छ । 

ि.स. मफल्ड भ्रमण 

गररएको िडा र 

ठाईँ 

योजनाको 

नाम 

मममत ईद्दशे्य प्रमतिेदन पेर्श 

गरे/नगरेको 

ई.स. का 

ऄध्यक्ष/समचि/ककोषाध्यक्षको 

हस्ताक्षर 

       
       
       
       
       
       

       

पेर्श गने              सदर गने      

नामथर              नाम, थरः   

दजाा               दजााः 

हस्ताक्षर             हस्ताक्षर 

यस फाँटबारीमा ईमल्िमखत तथ्यहरु सम्बमधधत प्रमतिेदन र मफल्ड अदरे्शसँग मभडाइ 

पेर्श गरेको छु । ऄधयथा ठहरे सहुिँा/बझुाईँिा । 

 

 

 



   


 

ऄनसुचूी १० 

कायामिमधको दफा १३ को ईपदफा (२) सँग सम्िमधधत 

बचबचला गाउँपाबलका 

गाउँ काययपाबलकाको कायायलय 

बचबचला, सखुंवासभा 

१ नं. प्रदेश, नेपाल 

 

मफल्ड भ्रमण फाँटिारी नं. 

मिषयः– योजनागत बफल्ड भ्रमण फाँटबारी । 

 

श्री गाईँ कायापामिकाको कायाािय 

मचमचिा, गाईँपामिका  

 

यस गाईँपामिका ऄधतरगतका मनम्न योजनामा मनम्न मममतमा मफल्ड भ्रमण गरी 

प्रमतिेदन पेर्श गररएको व्यहोरा ऄनरुोध छ । 

ि.स. 

योजनाको 

िइ तयार 

गना तोक 

भएको 

मममत 

िइ तयार 

गरी 

स्िीकृत 

भएको 

मममत 

ऄनुगमन/रमनङमबि  

ईद्दशे्यिे मफल्ड भ्रमण 

भएको मममत 

ऄनुगमन/रमनङमबि 

प्रमतिेदन स्िीकृत 

भएको मममत 

कायासम्पधन 

ईद्दशे्यिे 

मफल्ड भ्रमण 

भएको मममत  

कायासम्पधन 

प्रमतिेदन 

स्िीकृत 

भएको मममत  

िडा नं. ................ योजनाको नाम ............................................................................................................. 

       
िडा नं. ................ योजनाको नाम ............................................................................................................. 
       
िडा नं. ................ योजनाको नाम ............................................................................................................. 
       

    

पेर्श गने                  सदर गने  

यस फाँटबारीमा ईमल्िमखत तथ्यहरु सम्बमधधत प्रमतिेदन र मफल्ड अदरे्शसँग मभडाइ 

पेर्श गरेको छु । ऄधयथा ठहरे सहुिँा/बझुाईँिा । 


