
 
 

cg';"rL @ 

-bkmf $ tyf cg;"rL-! sf] efu-@ ;Fu ;DalGwt_ 

 
मिक्वाखोला ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M 1=                  ;+VofM=9           ldltM2075÷12÷21 

 

efu–@ 

मिक्वाखोला ufpFkflnsf 

 

 

 

 

 

 



 
 

मिक् वाखोला गाउँपामलकाको योजना तजजिुा, कायानु्वयन र 
व्यवस्थापन कायवुवधी –२०७४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मिक् वाखोला गाउँपामलका 
गाउँकायपुामलकाको कायालुय 

सावँा, ताप्लेजजङ 

१ नं. प्रदेश



 

3 
 

मिक् वाखोला गाउँपामलकाको योजना तजजिुा, कायानु्वयन र व्यवस्थापन कायवुवधी – २०७४ 

प्रस्तावना: मिक् वाखोला गाउँपामलकाको सिग्र योजना तजजिुा, कायाुन्वयन, अनजगिन, िजल्याङकन, काय ुकज शलता 
र प्रभाकारीता ल्याउन ेप्रयोजनका लामग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ददएको अमधकार प्रयोग गरी 
गाउँपामलकाको योजना तजजिुा कायाुन्वयन र व्यवस्थापन कायवुवधी २०७४ तजजिुा गरी लागज गररएको छ। 
 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्भभक 

१. संम्िप्त नाि र प्रारभभ: 
(क) यस कायवुवधीको नाि "योजना तजजिुा कायाुन्वयन र व्यवस्थापन कायाुववधी-२०७४" रहेको 

छ। 

(ख) यो कायाुववधी तजरुन्त लागज हजनेछ। 

२. पररभाषा: 
ववषय वा प्रसङ्गले अको अथ ुनलागेिा यस कायवुवधीिा:- 

(क) "आयोजना" भन्नाले कज नै भौगोमलक िेत्र वा कायिेुत्र वा कायिेुत्रिा मनम्ित अवधी र लगानी 
रकि तोवक मनधाुररत उद्देश्य प्राप्तीका लामग तयार गररएको व्यवम्स्थत वियाकलाप सभझनज पदुछ। 

(ख) "उपभोक्ता समिती" भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यि लाभ पाउने व्यम्क्तहरुको सिजहले कज नै आयोजना 
मनिाुण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र िितु सभभार गनकुो लामग आफज हरु िध्येबाट मनम्ित प्रविया 
बिोम्जि गठन गरेको समिती सभझनज पदुछ र सो सिजहले लाभग्राही सिजहलाई सिेत जनाँउदछ। 

(ग) "ऐन" भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ सभझनज पदुछ। 

(घ) "कायिुि" भन्नाले मनम्ित उद्दशे्य प्राप्तीका लामग तयार गररएको िेत्रगत, बहजिेत्रगत 
आयोजनाहरुको संयोम्जत रुप सभझनज पदुछ। 

(ङ) "कायवुवधी" भन्नाले योजना तजजिुा कायाुन्वयन र व्यस्थापन कायवुीधी-२०७४ सभझनज पदुछ। 

(च) "गैरसरकारी संस्था" भन्नाले यस कायवुवधीको प्रयोजनका लामग प्रचमलत कानजन बिोम्जि स्थापना 
भएका र स्थानीय तहबाट आफ्नो कायिुि स्वीकृत गराई स्थानीय तहसँग सिन्वय राम्ख काय ु
सञ्चालन गने गैर नाफािजलक संस्था सभझनज पदुछ। 

(छ) "ठजला िेम्शनरी तथा उपकरण" भन्नाले वातावरणलाई अत्यामधक ह्रास पज-याउने प्रकृमतका िेम्शनरी, 
उपकरण (बजलडोजर, एक्साभेटर आदद) र श्रििजलक प्रववधीलाई ववस्थावपत गने खालका िेम्शनरी 
तथा उपकरण सभझनज पदुछ। 

(ज) "ववकास साझेदार" भन्नाले नपेाल सरकारसँग भएका सभझौता बिोम्जि नगद, म्जन्सी एवं प्राववधीक 
सहयोग उपलब्ध गराउने दिपिीय दात ृमनकाय, संयजक्त राष्ट्रसंम्घय मनकायहरु तथा अन्तरावष्ट्रय 
गैरसरकारी संस्था सभझनज पदुछ। 

(झ) "िन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार संम्घय िामिला तथा स्थानीय ववकास िन्त्रालय सभझनज पदुछ। 

(ञ) "गाउँपामलका" भन्नाले मिक् वाखोला गाउँपामलकालाई सभझनज पदुछ। 
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(ट) "लम्ित सिजह" भन्नाले आमथकु रुपिा ववपन्न वगकुा िवहला एवं बालबामलका तथा आमथकु र 
सािाम्जक रुपिा वपछमडएको वगहुरु (सबै जातजातीका ववपन्न वगहुरु, जेष्ठ नागररक, दमलत, 
आददवासी जनजाती, अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरु, िधेशी, िजम्स्लि तथा वपछडा वग)ु एवं नेपाल 
सरकारले लम्ित सिजह भमन तोकेका वग ुएवं सिजदाय सभझनज पदुछ। 

(ठ) "लैमगक लेखाजोखा पररिण" भन्नाले िवहला र पजरष बीचको भ जमिका, सभबन्ध, स्थान, स्तर, 
अवसर आददको लेखाजोखा र िवहला पजरुषबीचको सिानता कायि गनकुा लामग तय गररएको 
कायिुि र बजेटको सिेत ववश्लषेण गने कायलुाई सिझनज पदुछ। 

(ड) "सािाम्जक पररिण" भन्नाले योजना, नीमत, कायिुि, आयोजना कायाुन्वयन र सेवा प्रवाहले 
आमथकु सािाम्जक ववकासिा गरेको सिग्र योगदानको लेखाजोखा, ववश्लषेण र िजल्याङकन कायलुाई 
सभझनज पदुछ। 

(ढ) "सावजुमनक पररिण" भन्नाले गाउँपामलकाले सञ्चालन गने कायिुि वा आयोजनाको लक्ष्य, 
उद्देश्य, बजेट (आभदानी) तथा यसबाट प्राप्त नमतजा, उपलब्धी र खच ु आददको बारेिा 
सरोकारवालाहरु वीच जानकारी गराउने, लेखाजोखा गने, िजल्यांङकन गने काय ुसभझनज पदुछ। 

(ण) "सावजुमनक सजनजवाई" भन्नाले सरोकारवाला सवसुाधारण नागररक र स्थानीय तहका 
पदामधकारीहरुको बीच सावजुमनक चासोको ववषयिा सावजुमनक स्थलिा खजला छलफल गने 
प्रविया सभझनज पदुछ। 

(त) "सािजदावयक संस्था" भन्नाले जनचेतना सभबन्धी तामलि अमभिजम्खकरण, मसप ववकास, बचत, कजाु 
पररचालन, सिावेशी ववकास र सशम्क्तकरण गने उद्दशे्यले मनम्ित प्रविया अबलभबन गरी प्रचमलत 
कानजन बिोम्जि स्थापना भएका संस्था तथा गाउँपामलकािा सूम्चकृत भएका सिजदायिा आधाररत 
संस्था सभझनज पदुछ। 

(थ) "योजना" भन्नाले सिग्र ववकास मनिाुण सभबन्धी तयार गररएको आवमधक, वावषकु ववकास योजना 
सभझनज पदुछ। 

(द) "सावजुमनक खररद ऐन" भन्नाले सावजुमनक खररद ऐन २०६३ सभझनज पदुछ। 

(ध) "प्रिजख प्रशासवकय अमधकृत" भन्नाले गाउँपामलकाको प्रिजख प्रशासवकय अमधकृत सभझनज पछु। 

३. उद्दशे्य: 
(क) गाउँपामलकाबाट गररने ववकास मनिाुणका कायिुिहरुलाई मितव्ययी, ददगो, पारदशी रुपिा सभपन्न 

गन ुसहयोग पज-याउने यस मनदेम्शकाको उद्देश्य हजनेछ। 

(ख) गाउँपामलकाले प्राप्त गने सबै प्रकारका स्रोत र साधनलाई उद्देश्यिजलक, पारदशी, उत्तरदायी र 
जवाफदेवह पजवकु खच ुगने पद्दतीको मनिाुणिा सहयोग पज-याउन।े 

(ग) आयोजना व्यवस्थापन, बजेट मनकासा, मनकासा र खच ु प्रकृयालाई सरमलकृत गदै आयोजना 
कायाुन्वयनिा सहजीकरण गने। 

(घ) आमथकु व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनजशामसत गराउने, लेखा, लेखा पररिण र प्रमतबेदन प्रणालीलाई 
मनयमित र व्यवम्स्थत गने। 

(ङ) स्थानीय तहिा सजशासन कायि गन ुपारदशीता र उत्तरदावयत्व सभबन्धी व्यवस्थाको प्रवद्दुन गने। 

(च) गाउँपामलकाको अन्तर मनकाय सिन्वय र सेवा प्रवाहिा दिता अमभवृदद्द गने। 
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४. सिपजरक कोष: 
(क) यस गाउँपामलकासँग सभबन्धीत सरकारी, गैर सरकारी, मनजी िेत्र, ववकास साझेदार संस्थासँग 

भएको सभझौता बिोम्जिको साझेदारी वा लागत सहभामगता गन ुसिपजरक कोषिा आवश्यक 
रकि छजट्याउनज पनेछ। 

(ख) कज नै त्यस्तो साझेदारी गन ुचाहने संस्थाहरुसँग साझेदारी गने वा नगने अमधकार गाउँ कायपुमलकािा 
सजरम्ित रहने छ। 

(ग) सािान्यतया: साझेदारीिा सञ्चालन हजने आयोजनाहरु गाउँपामलकाको सभाबाट स्वीकृत गराईएका 
हजन ज पनेछ। 

(घ) सिपजरक कोष सञ् चालनाथ ुकायवुवमध बनाई लागज गररनछे । 

५. िितु सभभार कोष: 
(क) गाउँपामलकाले आफ्नो भौमतक पजवाुधार मनिाुण कायिुिहरुबाट ५% प्रमतशत रकि कट्टा गरी 

एक िितु संभार कोषको स्थापना गनेछ।  

(ख) िितु संभार कोषको संचालन गाउँ कायपुामलकाले स्वीकृत गरेको िितु संभार कोष कायमुबधी 
बिोम्जि हजनेछ। 

६. ववपद व्यवस्थापन कोष: 
(क) गाउँसभाबाट ववपद व्यवस्थापन सहयोग पज-याउन एक ववपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गनेछ। 

(ख) गाउँ कायपुामलकाले स्वीकृत गरेको ववपद व्यवस्थापन कोष कायवुवधी बिोम्जि हजनछे। 

 

पररच्छेद-२ 

योजना तजजिुा 
 

७. योजना तजजिुा: गाउँपामलकाले आफ्नो अमधकार िेत्रका ववषयिा स्थानीय स्तरको ववकासको लामग 
आवधीक, वावषकु रणनीमतका ववषयिा िेत्रगत िध्यकालीन, ददधकुालीन र वावषकु ववकास योजना बनाई 
लागज गनेछ। ववकासको लामग योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीमत, लक्ष्य, उद्देश्य, 
सियसीिा र प्रविया सँगै अनजकज ल हजने गरी सजशासन, वातावरणिैत्री, बालिैत्री, जलबायज, पररवतनु 
अनजकज ल, ववपद व्यवस्थापन, लैंमगक तथा सािाम्जक सिावेशीकरण जस्ता अन्तर सभबन्धीत ववषयलाई 
ध्यान ददईनछे। 

(अ) गाउँपामलकाले योजना बनाउँदा देहायका ववषयलाई प्राथमिकता ददईनछे। 

(क) आमथकु ववकास तथा गररबी मनवारणिा प्रत्यि योगदान पज-याउने। 

(ख) उत्पादन िजलक तथा मछटो प्रमतफल प्राप्त गन ुसवकने। 

(ग) जनताको जीवनस्तर, आभदानी र रोजगारी बढ्ने। 

(घ) स्थानीय वामसन्दाको सहभामगता जजट्ने, स्वयिसेवक पररचालन गन ुसवकने तथा लागत कि 
गने। 

(ङ) स्थानीय स्रोत साधनको अमधकति प्रयोग गने। 
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(आ) गाउँपामलकाको योजना तजजिुा र कायाुन्वयन गदाु स्थानीय बजदद्दम्जवी, ववषय ववज्ञ, अनजभवी, 
पेशाववद, जेष्ठ नागररक, िवहला बालबामलकाको अमधकति सहभामगता गराईनेछ। 

(इ) योजना तजजिुा गदाु सभभाब्यता अध्ययनको आधारिा स्रोत साधनको पजवाुन जिान, आयोजनाको 
प्राथमिवककरण, योजना कायाुन्वयन तामलका र अनजगिन िजल्याङकन योजना सिेत तयार गररनेछ। 

८. सिन्वयिा गनज ुपने कायहुरु: 
गाउँपामलका िेत्र मभत्र सरकारी संघ संस्था, सहकारी संस्था लगायतका सािाम्जक तथा सािजदावयक 
संस्थाले ववकाससँग सभबम्न्धत काि गनजपुदाु वडा एवि ्गाउँपामलकाको सिन्वयिा गनज ुपनेछ। 

९. साझेदारी वा संयजक्त व्यवस्थापन काय ुगररन:े 
गाउँपामलका मभत्रको काय ुसञ्चालन गदाु लागत न्यजनीकरण, स्रोत साधनको अमधकति उपयोग वा 
प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लामग देहायका ववषयिा अन्य गाउँपामलका वा नगरपामलकासँग साझेदारी वा 
संयजक्त व्यवस्थापन गररनछे। 

(क) बहृत पूवाुधार मनिाुण, ठजला िेमसन तथा औजार खररद र व्यवस्थापन 

(ख) ववपद व्यवस्थापन 

(ग) फोहोरिैला व्यवस्थापन 

१०. योजना तजजिुा प्रविया: 
(क) वावषकु योजना तजजिुा गदाु सहभामगतािजलक योजना तजजिुा प्रविया अबलभबन गररनछे। 

(ख) ििागत योजनालाई सभपन्न गन ुउच्च प्राथमिकता ददईनछे। 

(ग) योजना तजजिुा प्रविया बस्तीस्तरबाट शजरु गररनेछ। बस्तीिा बसोबास गने नागररकहरुको संयजक्त 
भेलाले पवहचान गरेका वा आयोजनाको सूची तयार गररनेछ। 

(घ) बस्तीस्तरबाट प्राप्त भएका सूचीहरुलाई वडा समितीले िेत्रगत ववभाजन गरी वडास्तररय र 
पामलकास्तररय योजनाको प्राथमिवककरण गरर बजेट तथा कायिुि तजजिुा समितीिा पेश गररन्छ। 

(ङ) समितीले आगािी आमथकु वषिुा सञ्चालन गनज ुपने प्राप्त योजनाहरुको सूचीिा प्राथमिवककरण गरी 
कायपुामलकािा प्रस्ताव पेश गनज ुगनेछ। 

(च) समितीबाट प्राप्त योजना तथा कायिुिका प्रस्तावलाई कायपुामलकाबाट पाररत गरी सभाबाट पाररत 
गररनेछ। 

(छ) श्रोत अनजिान तथा बजेट मनधाुरण समिती: स्थानीय सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापन गन ुबनेको 
ऐन २०७४ बिोम्जिको श्रोत अनजिान तथा बजेट मसिा मनधाुरण समिती हजने छ। 

(अ) गाउँपामलकाको अध्यि       - 
संयोजक 

(आ) गाउँपामलकाको उपाध्यि       - सदस्य 

(इ) अध्यि वा प्रिजखले कायपुामलकाका सदस्यहरु िध्येबाट तोकेको िवहला, 
दमलत वा अल्पसंख्यकबाट प्रमतमनधी हजने गरी जभिा ४ जना   - सदस्य 

(ई) गाउँपामलकाको प्रिजख प्रशासवकय अमधकृत      -सदस्य 
सम्चव 
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यस समितीको काि कतवु्य र अमधकार गाउँकायपुामलका र गाउँसभाबाट पाररत मनणयुका 
अमतररक्त स्थानीय सरकार सञ्चालनका सभबन्धिा व्यवस्थाप गन ुबनेको ऐनको दफा ६६ को 
उपदफा (३) बिोम्जि हजनेछ। 

 

(ज) बजेट तथा कायिुि तजजिुा समिती: स्थानीय सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापन गन ुबनेको ऐन 
२०७४ बिोम्जि देहाय बिोम्जिको बजेट तथा कायिुि तजजिुा समिती हजनेछ। 

(अ) गाउँकायपुामलकाको उपप्रिजख       -
संयोजक 

(आ) ववषयगत िेत्र हेने गाउँकायपुामलकाको सदस्यहरु    -सदस्य 

(इ) गाउँकायपुामलकाको प्रिजख प्रशासवकय अमधकृत     -सदस्य  

(ई) योजना िहाशाखा, ववभाग वा शाखा प्रिजख     -सदस्य 
सम्चव 

यस समितीको काि कतवु्य र अमधकार गाउँकायपुामलका र गाउँसभाबाट पाररत मनणयुका 
अमतररक्त स्थानीय सरकार सञ्चालनका सभबन्धिा व्यवस्थाप गन ुबनेको ऐनको दफा ६७ को उपदफा 
(३) बिोम्जि हजनेछ। 

(झ) योजना तथा कायिुिको अनजगिन तथा सजपररवेिण समिती:  स्थानीय तहको योजना तथा बजेट 
तजजिुा ददग्दशनु २०७४ को ६.२.४ को अमधनिा रवह उपाध्यिको संयोजकत्विा मनभन ५ 
सदस्यीय अनजगिन तथा सजपररवेिण समिती रहने छ। 

(अ) उपाध्यि         -
संयोजक 

(आ) वडाध्यि पाचँ जना        -सदस्य 

(इ) योजना, अनजगिन तथा तथ्याङ्क शाखा प्रिजख      -सदस्य 
सम्चव 

यस कायवुवधीको १० (झ) अन्तगतु रही योजना तथा कायिुिको अनजगिन तथा सजपरीवेिण 
समितीको काि कतवु्य र अमधकारहरु देहाय बिोम्जि रहेको छन 

(अ) योजनाहरुको मनयमित अनजगिन गने साथै अनजगिन तथा सजपरीवेिणको िििा उपभोक्ता 
समितीलाई आवश्यक पने सल्लाह सजझाव प्रदान गने।  

(आ) योजना तथा कायिुिको अनजगिन तथा सजपररवेिणबाट प्राप्त वववरण, प्रमतवेदन 
गाउँपामलकािा ७ ददन मभत्र पेश गने। 

(इ) उपभोक्ता समितीको अम्न्ति अनजगिन प्रमतवेदनिा काय ु प्रगमत हेरी भ जक्तानी ददन 
सक्न।ेनसक्ने ववषयिा उल्लेख गनज ुपने। 

(ई) प्रत्येक वडािा वडा स्तरीय अनजगिन तथा सहजीकरण समिती गठन गने। 

 

योजना तजजिुाको सिय तामलका 
 

ि.सं. काय ुवववरण सिय कै 
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१ श्रोत अनजिान र कज ल बजेट सीिा मनधाुरण फागजन 
िसान्त 

 

२ संघ तथा प्रदेशबाट ववत्तीय हस्तान्तरणको खाका एवं बजेट तथा 
कायिुिको तजजिुा िागदुशनु प्राप्त गने 

चैत्र १०  

३ बजेट सीिा तथा िाग ुदशनु ववतरण चैत्र १५  

४ वस्ती-टोल स्तरबाट योजना छनौट चैत्र १५  

५ वडा स्तरीय योजना प्राथमिवककरण चैत्र २५  

६ तजजिुा समितीबाट बजेट तथा कायिुि कायपुामलकािा पेश चैत्र ३०  

७ गाउँ कायपुामलकाको बैठकबाट बजेट तथा कायिुि स्वीकृत गरी सभािा पेश 
गने 

असार १०  

८ गाउँसभाको बैठकबाट बजेट तथा कायिुि स्वीकृत असार 
िसान्त 

 

पररच्छेद–३ 

कायिुि वा आयोजना सञ्चालन एवं व्यवस्थपान 

 

११. कायिुि वा आयोजना कायानु्वयन एवं व्यवस्थापन: 
(क) कायिुि वा आयोजना कायाुन्वयन गदाु सावजुमनक खररद ऐन २०६३ र खच ुगने अम्ख्तयारी 

उम्ल्लम्खत िागदुशनु तथा शतहुरु सिेतको पालना गरी खच ुगनजपुनेछ। 

(ख) सावजुमनक खररद ऐन, २०६३ बिोम्जि वावषकु खररद योजना बनाई कायालुयिा ल्याएको 
हजन जपनेछ। 

(ग) स्थानीय तहबाट कायिुि वा आयोजना स्वीकृत भएपमछ उपभोक्ता समिती िाफुत सञ्चालन गररन े
कायिुि वा आयोजनाको हकिा बढीिा १५ ददन मभत्र उपभोक्ता समिमत गठन गरी सभझौताको 
लामग सभपकु राख्न सभबम्न्धत वडा िाफुत लाभग्राही सिजहलाई जानकारी ददनजपनेछ। 

(घ) गाउँपामलकाले छनौट गररएको योजनाको चैत्र िसान्त सभि सभझौता हजन नसकेिा उक्त योजना 
रद्द गरी अन्य योजना सञ्चालन गनजपुनेछ। 

(ङ) वावषकु काययुोजना तथा खररद योजना अनजसार सियिै कायिुि वा आयोजना कायाुन्वयनका 
लामग आमथकु वषकुो पवहलो चौिामसक मभतै्र लगत अनजिान, मडजाईन तयार गरी ववमनयोजन 
बजेटको अमधनिा रही ठेक्कापट्टा िाफुत काय ु गराउनज पने भएिा बोलपत्र सभबन्धी सभपजण ु
प्रवियाहरु पजरा गररसक्नज पनेछ। 

(च) कायिुि वा आयोजना सञ्चालन गदाु पेश्की ददने कायलुाई मनरुत्सावहत गरी कािको आधारिा 
भ जक्तानी ददने प्रणाली अवलभबन गदै पेश्कीशजन्य अमभयानको सजरुवात गनजपुदुछ। तर स्वीकृत 
खररद योजना बिोम्जि आयोजना सञ्चालनका लागी पेश्की ददन बाधा पने छैन। तर आयोजना 
सजरु गदाुको वखत बीस प्रमतशत सभि पेश्की रकि मनकासा गन ुसक्नेछ । िामथ जजनसजकै कज रा 
लेम्खएको भएतापमन दोश्रो पटक पेश्की रकि मनकासा गररने छैन ।  
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(छ) कायिुि वा आयोजना सञ्चालन गदाु वातावरण संरिण ऐन, २०५३, वातावरण संरिण 
मनयिावली, २०५४ र सािाम्जक तथा वातावरणीय सजरिा रुपरेखा, २०६५ बिोम्जि 
आवश्यकतालाई िध्यनजर गदै प्रारम्भभक वातावरणीय पररिण (आई.इ.इ) वा वातावरणीय प्रभाव 
िजल्याङ् कन (ई.आई.ए) गरेर सञ्चालन गन ुसक्नेछ । 

(ज) कायिुि वा आयोजना कायाुन्वयन गने उपभोक्ता समिमत वा अन्य मनकायले स्थानीय तहबाट 
प्राप्त गने रकि बैवङ्कङ सजववधा भएको स्थानिा बैङ्किा खाता खोली सञ्चालन गनज ुपनेछ। बैवङ्कङ 
सजववधा प्राप्त नभएको स्थानिा राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत प्राप्त अन्य ववत्तीय संस्थािा खाता खोली 
सञ्चालन गनज ुपनेछ। 

िामथ जजनसजकै कज रा उल्लेख भएको भएतापमन एक लाख भन्दा कि रकिको आयोजनािा यो 
प्रावधान बाध्यकारी हजने छैन । 

(झ) आयोजना लागत अनजिान अनजसारका खररद गनजपुने मनिाुण सािाग्रीहरु स्वीकृत खररद योजना 
बिोम्जि तोवकएको सिय मभतै्र उपभोक्ता समिती वा आयोजना कायाुन्वयन पने मनकाय आफैले 
वा यस्ता मनकायहरुले अनजरोध गरेिा स्थानीय तहले खररद व्यवस्था गन ुसक्नेछ। 

(ञ) प्रचमलत कानजन बिोम्जि आयोजनाको वहसाब वकताब राख्न े म्जभिेवारी कायिुि वा आयोजना 
कायाुन्वयन गने अम्ख्तयारी उपभोक्ता समिमतको हजनेछ।  

(ट) गाउँपामलकाबाट सञ्चामलत आयोजनाको वववरण राख्न,े नगदी म्जन्सीको लेखा दजरुस्त राख्न,े 
आन्तररक लेखापररिण गराउने, मनयमित रुपिा भौमतक एवं ववत्तीय प्रगती प्रमतफल सभबन्धीत 
मनकायिा पठाउने म्जभिेवारी प्रिजख प्रशासवकय अमधकृत तथा लेखा प्रिजखको हजनेछ। 

(ठ) जानीजानी वा लापरवाहीका कारणबाट तोवकएको सियिा कायिुि सभपन् न नगने उपभोक्ता 
समिमत, संस्था, मनकाय वा व्यम्क्त आददसँग स्थानीय तहले सभझौता भंग गरी हजनुा सिेत मलई 
बैकम्ल्पक व्यवस्था गन ुसक्नेछ। 

(ड) गाउँपामलकाबाट सञ्चामलत सबै आयोजनाको आयोजनास्थलिै अम्न्ति वकस्ता भ जक्तानी हजन जपव ु
उपभोक्ता समितीबाट सावजुमनक परीिण गनजपुनेछ। 

(ढ) यस कायवुवमधिा अन्यत्र जे सजकै कज रा लेखेको भएतापमन दजई करोड रुवपयाँसभि लागत अनजिान 
भएका कायिुि वा आयोजना उपभोक्ता समिती िाफुत कायाुन्वयन गराउन सवकनेछ।तर उक्त 
उल्लेम्खत दजई करोड रूपैयाँसभिको लागत अनजिानिा िजल्य अमभबदृद्द कर, ओभरहेड कम्न्टजेम्न्स 
रकि र जनसहभामगतको अंश सिेतको रकि सिावेश हजनेछ। 

(ण) आयोजना कायाुन्वयन गदाु कायाुन्वयन कायतुामलका मनिाुण गरी तोवकए बिोम्जिका ढाँचािा 
सभझौता गनजपुनेछ। 

१२. आयोजना लागत अनजिान सभबन्धी व्यवस्था: 
१. गाउँपामलकाले आयोजनाहरुको लागत अनजिान, नक्सा र मडजाईन स्थानीय तहको सभबद्द प्राववधीक 

किचुारी वा उक्त प्रयोजनका लामग खवटएका ईम्न्जमनयर, सब-ईम्न्जमनयर र अमसषे्टन्ट सब-
ईम्न्जमनयर वा ववषय सभबद्द प्राववधीकबाट गराउने पनेछ। 

२. आयोजनाहरुको लागत अनजिान (मडजानईन, ईष्टिेट) तयार गदाु स्वीकृत दररेटको आधारिा 
मनिाुण सािाग्रीको  वववरण सिेत खजलाई सवसुाधारणले बजझ्नेगरी नेपाली भाषािा तयार गनजपुने 
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छ। तर प्राववधीक दृवष्टकोणले प्राववमधक शब्दावलीहरु नपेाली भाषािा अनजवाद गन ुसंभव नभएिा 
ववस्ततृ लागत अनजिान अंग्रजेीिा तयार गनजपुनेछ। 

३. लागत अनजिान तयार गदाु श्रििजलक तवरबाट काि हजनसक्ने कायलुाई सोही बिोम्जि लागत 
अनजिान तयार गनजपुनेछ। प्राववधीक दृवष्टकोणबाट श्रििजलक तवरबाट काि हजन नसकी िेम्शनरी 
उपकरणको प्रयोग गनज ुपने भनी सभबम्न्धत प्राववधीकबाट कारण सवहतको मसफाररस आएिा सोही 
अनजसार स्वीकृत निसु बिोम्जि लागत अनजिान तयार गनजपुनेछ। 

१३. उपभोक्ता समिमत सभबन्धी व्यवस्था: 
उपभोक्ता समितीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं कायिुि कायाुन्वयन गदाु समितीले देहाय 
बिोम्जिका प्रावधानहरु सिेत पालना गनजपुनेछ:- 

(१) उपभोक्ता समितीबाट आयोजना कायाुन्वयन र सञ्चालन गदाु आयोजनाबाट प्रत्यि लाभाम्न्वत हजन े
घर पररवारको पवहचान गरी त्यस्ता घरपररवारको आि भेलाबाट सभबम्न्धत आयोजनास्थलिा नै 
सात देम्ख नौ सदस्यीय उपभोक्ता समिती गठन गनजपुनेछ। 

(२) गाउँपामलकाका बहालवाला पदामधकारी, राजनीमतक दलको प्रमतमनधीको रुपिा गाउँपामलका तथा 
वडाको कज नै पमन पदिा आमसन व्यम्क्त, बहालवाला सरकारी किचुारी, म्शिक, मनिाुण व्यवसायी, 
सरकारी पेश्की वा बेरुजज फछुयौट नगरेका व्यम्क्तहरु, नैमतक पतन देम्खने फौजदारी अमभयोगिा 
सजाय पाई उक्त सजाय भ जक्तान गरेको तीन वष ुनपजगेको व्यक्ती, सावजुमनक सभपम्त्त वहनामिना 
गरेका व्यक्ती उपभोक्ता समिमतको पदामधकारी तथा सदस्य हजन पाउन ेछैन। 

(३) उपभोक्ता समिमतिा कभतीिा तेत्तीस प्रमतशत िवहला हजन जपनेछ। समिमतको अध्यि, सम्चव र 
कोषाध्यििध्ये कभतीिा एकजना िवहला पदामधकारी हजन जपनेछ। उपभोक्ता समिती गठन गदाु 
सिावेशी हजनका साथै उपभोक्ता समितीिा आबद्द व्यक्तीहरु सािान्यतया सािर हजन जपनेछ। 

(४) एउटै सियिा एक व्यक्ती एक भन्दा बढी उपभोक्ता समिमतको सदस्य हजन पाउन ेछैन, साथै 
एका सगोलका पररवारबाट एकजना भन्दा बढी समितीको सदस्य हजन पाउने छैन। 

(५) वडा स्तरीय आयोजनाहरुको उपभोक्ता समिमत गठन गदाु गाउँ कायपुामलकाले पठाएको प्रमतमनमध 
किचुारी रोहबरिा रहनेछ । उपभोक्ता समिती गठन गरेपमछ सो सभबन्धी प्रमतवेदन सभबन्धीत 
वडा समिमत िाफुत गाउँपामलकािा पेश गनजपुनेछ।  

(६) प्रचमलत ऐन, मनयि, प्रविया र िापदण्ड ववपररत उपभोक्ता समिमत वा अनजगिन समिमत गठन 
गरेको वा मसफाररस गरेको पाईएिा यसरी गठन गररएको समिमतको वैधता रद्द गररनछे । 

(७) उपभोक्ता समितीको गठन सवसुभित तररकाले गनजपुनेछ। सवसुभित तररकाले हजन नसकेको 
अवस्थािा तोकेको ववधीअनजसार वडा अध्यि वा अन्य मनवाुम्चत पदामधकाररले उपभोक्ता समिमत 
गठन गरी सोको जानकारी सभबम्न्धत गाउँपामलकालाई गराउनज पनेछ। 

(८) गाउँपामलकाबाट कायिुि वा आयोजना स्वीकृत भएपमछ उपभोक्ता समिती िाफुत सञ्चालन गररन े
कायिुि वा आयोजनाको हकिा बढीिा पन्र ददन मभत्र उपभोक्ता समिती गठन गरी सभझौताका 
लामग सभपकु राख्न सभबम्न्धत वडा िाफुत लाभग्राही सिजहलाई जानकारी ददनजपनेछ। तोवकएको 
सिय मभत्र उपभोक्ता समिती गठन भई आउन नसकेिा सभबम्न्धत गाउँपामलकाले सहजीकरण 
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गनेछ। उपभोक्ता समिमत गठन हजन नसकेिा अन्य वैकम्ल्पक िाध्यिबाट आयोजना सञ्वालन 
गन ुसवकनेछ। 

(९) गाउँपामलकाले आयोजना कायिुि छनौट गदाु उपभोक्ता समितीको तफुबाट नगद लगत 
सहभामगता जजट्न ेआयोजनालाई प्राथमिकता ददनजपनेछ। यसरी नगद लागत सहभामगता तोवकएको 
अवस्थािा उपभोक्ता समिमतको तफुबाट व्यहोनजपुने सहभामगता वापतको रकि सभबम्न्धत स्थानीय 
तहको खातािा दाम्खला गरी सोको भौचर प्राप्त भएपमछ िात्र उपभोक्ता समिमतको योजना सभझौता 
गनजपुनेछ। नगद लागत सहभामगता जजट्न ेगरी आयोजना स्वीकृत भएको अवस्थािा गाउँपामलकाले 
योजना सभझौता गरी मनधाुरण गरे बिोम्जि जनसहभामगता बरोबरको काि गरेको प्राववमधक 
िजल्यांकन सवहतको प्रमतवेदन प्राप्त भए पमछ कायपु्रगतीको आधारिा रकिबाट भ जक्तानी गनजपुनेछ। 
लागत सहभामगताको व्यवस्था नभएको कज नै पमन योजना उपभोक्ता समिती िाफुत सञ् चालन गन ु
पाईने छैन। 

िामथ उम्ल्लम्खत एक लाख रुपैयाँ सभिको आयोजनाहरुिा जिानत राख् नज आवश्यक पने छैन । 
सो भन्दा िामथल्लो रकिको आयोजनाहरुिा दश प्रमतशत जिानत राखे पश् चात िात्र योजना 
सभझौता गररनेछ । 

(१०) यस बिोम्जि कायिुि स्वीकृत नभई ववगत वषिुा वा यसै आमथकु वषिुा पमन सभझौता हजन जप जव ु
काय ु सभपन्न गररएको भनी भ जक्तानी िाग गररएको कायिुि वा आयोजनाहरुिा र आ.व.को 
अन्त्यिा काि भैसकेको देखाई पमछ काि गने गरी कज नै पमन हालतिा उपभोक्ता समितीलाई 
रकि भ जक्तानी ददन पाईने छैन। उपभोक्ता समितीले स्वीकृत कायिुि बिोम्जि गरेको कािको 
िात्र भ जक्तानी ददनजपनेछ। 

(११) उपभोक्ता समिती वा लाभग्राही सिजदायलाई मनिाुण काय ुवा सेवाको काि ददंदा स्थानीय तहले 
सभबन्धीत कायकुो मडजाईन, लागत अनजिान तयार गने, स्वीकृत गने, प्राववमधक सल्लाह ददने, 
नापजाँच गने, जाँचपास गने र अन्य आवश्यक प्राववमधक सहयोग उपलब्ध गराउने, सजपररवेिण, 
गजणस्तर मनयन्त्रण गने बिोम्जिका लागत अनजिानिा रहेको िजल्य अमभवृदद्द कर, ओभरहेड 
कम्न्टजेन्सी रकि र जनसहभामगताको अंश कट्टा गरेर िात्र भ जक्तानी ददनजपनेछ। 

(१२) तोवकएको काि भन्दा बढी गन ुवा काि नै नगरी वास्तववक काि भन्दा बढी गरेको देखाई 
अथवा कज नै आईटिको सट्टा अको आईटिको काय ुप जरा गरेको देखाई लागत अनजिान भन्दा बढी 
र कि िाग्ने उपभोक्ता समितीलाई उक्त रकि भकू्तानी नददई कालो सजचीिा राखी कारबाही 
गनजकुो अमतररक्त सभबम्न्धत प्राववमधकलाई सिेत जानकारी गनजपुनेछ। 

(१३) उपभोक्ता समितीको काि कतवु्य र अमधकार लगायत आयोजना लागत, मनिाुण सािाग्रीको 
पररिाण, आयोजनाको गजणस्तर, राख्नजपने खाता, वकस्ता मनकासा तथा भ जक्तानी प्रविया, पारदशीता, 
अनजगिन सभबन्धी व्यवस्थाको बारेिा कायिुि वा आयोजना सभझौता हजन जप जव ुएक वा सो भन्दा 
बढी उपभोक्ता समिमतका अध्यि, सम्चव र कोषाध्यिलाई सािजवहक रुपिा अनजम्शिण कायिुि 
सञ्चालन गनजपुनेछ। 

(१४) उपभोक्ता समितीको खाता अध्यि, सम्चव र कोषाध्यि िध्य कज नै दजईको संयजक्त दस्तखतबाट 
सञ्चालन हजनेछ। खाता सञ्चालकहरुको तीन पजस्ते वववरण खजलाई आयोजना खाता र गाउँपामलका 
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तथा वडािा अमभलेख राख्नजपनेछ। उपभोक्ता समितीको गठन र यसको बैठकका मनणयुहरुको 
अमभलेख उपभोक्ता समितीको सम्चवले राख्नजपनेछ। 

(१५) उपभोक्ता समिती प्रत्येक वकस्तािा खच ुगरेको सूचना सावजुमनक गनजकुो साथै सभबन्धीत उपभोक्ता 
र गाउँपामलकालाई जानकारी गराउनज पनेछ। गाउँपामलकाबाट कज नै पमन सियिा उपभोक्ता समिती 
तथा आयोजना कायाुन्वयन गने मनकाय वा संघ संस्थाको आमथकु कारोवारको बारेिा जाँचबजझ 
वा मनररिण गन ुसक्नेछ। 

(१६) उपभोक्ता समिमत, गैर सरकारी संस्था वा सािजदावयक संस्थाले आफ्नो खाताबाट एक लाख भन्दा 
िामथको आमथकु कारोबार गदाु वा भ जक्तानी ददँदा बैंक िाफुत ददनज पनेछ। 

(१७) सािाम्जक पररचालनका िाध्यिबाट गठन भएका सिजह, सािजदावयक संस्था ( जस्तै सािजदावयक 
वन, सािजदावयक स्तरका सहकारी संस्थाहरु, टोल ववकास संस्था, आिा सिजह, कृवष सिजह, 
सािजदावयक संगठन आदद) कायिुि वा आयोजना सञ्चालन गन ुईच्छजक भएिा छज टै्ट उपभोक्ता 
समिती गठन नगरी सञ्चालन गन ुसवकने भएिा त्यस्ता सिजह िाफुत कायिुि सञ्वालन गन ु
सवकनछे। 

(१८) उपभोक्ता समिती िाफुत सञ्चालन गररने आयोजनाहरु श्रििजलक प्रववधीिा आधाररत रवह स्थानीय 
श्रिको उपयोग र पररचालनलाई उच्च प्राथमिकता ददनजपनेछ। 

(१९) श्रििजलक प्रववधीबाट काय ुगराउने गरी लागत अनजिान स्वीकृत गराई सोवह बिोम्जि सभझौता 
गरर िेम्शनरी उपकरण (लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रडेर मबटजमिन मडम्स्िब्यजटर, ववटजमिन 
ब्वाईलर) को प्रयोग गररएको पाईएिा त्यस्तो उपभोक्ता समितीसँग भएको सभझौता रद्द गरी 
उपभोक्ता समितीलाई भ जक्तानी गररएको रकिसँग िजल्याकंन गरी बढी भएको रकि सरकारी बाँकी 
सरह असजल उपर गररनेछ। 

(२०) उपभोक्ता समिती वा लाभग्राही सिजदायले पाएको काि आफैले सभपन्न गनजपुनेछ र कज नै मनिाुण 
व्यवसायी वा सब-कन््याक्टरबाट गराउन सवकने छैन। कज नै कारणवश सो समिमत वा सिजदाय 
आफैले सियिा सो काि सभपन्न गन ुनसक्न ेभएिा सो कज राको सूचना स्थानीय तहलाई ददनज 
पनेछ। 

(२१) आयोजना कायाुन्वयन गने मनकाय वा उपभोक्ता समितीले आयोजनाको भौमतक तथा ववत्तीय प्रगती 
प्रमतवेदन सभझौतािा तोवकए बिोम्जिको सियिा गाउँपामलकािा पठाउनज पनेछ। 

(२२) गाउँपामलकाले आयोजना सञ्चालन एवं कायाुन्वयनिा संलग्न उपभोक्ता समिती, सािजदावयक संस्था 
एवं गैर सरकारी संग संस्थाको अमभलेम्खकरण गरी लागत व्यवम्स्थत गनजपुनेछ। 

(२३) उपभोक्ता समिमतसँग सभझौता गनज ुअगामड गाउँपामलकाको योजना शाखा वा योजना सभबम्न्ध काि 
गन ु किचुारीले प्रचमलत कानजन, कायवुवधी, मनदेम्शका बिोम्जि आवश्यक कागजात सवहत 
उपभोक्ता समिती गठन भए नभएको बारे एवकन गरी आफ्नो स्पष्ट राय साथ सभझौताका लामग 
मनणयु गने अमधकारी सिि पेश गरी मनणयु भए बिोम्जि गनजपुनेछ। 

(२४) गाउँपामलका र उपभोक्ता समिती बीचिा हजने सभझौता पत्रिा आयोजनाको लागत, काय ुप्रारभभ 
र सभपन्न हजने अवधी, उपभोक्ता समितीले गने योगदानको प्रकार र रकि, सभबम्न्धत उपभोक्तािारा 
सञ्चालन र िितु सभभार गनजपुने ववषय आदद उल्लेख गनजपुने। 
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(२५) उपभोक्ता समितीलाई गाउँपामलकाले लागत अनजिान तयार गने, प्राववमधक सल्लाह ददन,े जाँचपास 
लगायत अन्य प्राववमधक सहयोग उपलब्ध गराउनज पनेछ। 

(२६) उपभोक्ता समिमतले कायिुि सञ्चालन गदाु उपभोक्ता सिजहको मनणयुको आधारिा गने, 
आयोजनाको मनिाुण काय ुसभबम्न्धत गाउँपामलकाको तफुबाट तोवकएको प्राववमधकले तयार गरेका 
लागत अनजिान तथा प्राववमधक सल्लाहको अमधनिा रवह गन ुर आयोजना कायाुन्वयन गदाु स्थानीय 
स्रोत, साधन र श्रि शम्क्तको अमधकति पररचालन गने गरी गनजपुछु। 

(२७) उपभोक्ता समितीले िामसक रुपिा बैठक बस्नजपने, बैठकबाट भएको मनणयु गाउँपामलकालाई 
जानकारी गराउने, आयोजना सञ्चालन, संरिण र िितु सभभार गने, कायिुि कायाुन्वयन सँग 
सभबम्न्धत सभपजण ु खचकुो मबल भपाुई सजरम्ित राख्न,े सभबम्न्धत कािको प्रगती वववरण 
गाउँपामलकािा उपलब्ध गराउने, कािको फरफारक गराउनज अम्घ सिीिाको लामग उपभोक्ता 
सिजहको बैठक बोलाई बैठकिा राखी छलफल गराउन,े यस्तो बैठकको उपम्स्थती र मनणयुको 
प्रमतमलपी गाउँपामलकािा प्रस्तजत गने आदद काय ुसभपादन गनजपुनेछ। 

(२८) उपभोक्ता समिमतले गरेको कािको लागत िजल्य, काय,ु कायसु्थल, लागेको रकि, उपभोक्ता 
समिमतको पदामधकारीको नाि, काय ु शजरु तथा सभपन्न मिमत सिेत खजल्ने गरी सभबम्न्धत 
कायसु्थलिा सावजुमनक पररिण गरेको प्रमतवेदन सभबम्न्धत गाउँपामलकािा पेश गनजपुदुछ। 

(२९) उपभोक्ता समिती िाफुत गररएको मनणयु वा सञ्चालन गरेको कायिुिको जानकारी स्थानीय 
जनताले िाग गरेिा उपभोक्ता समितीले उपलब्ध गराउनज पनेछ। यसरी िाग गरेको वववरण 
उपलब्ध नगराएको भनी सभबम्न्धत उपभोक्ताले समिती भंग गन ुिाग गरेिा गाउँपामलकाले सो 
ववषयिा सत्य तथ्य बजझी उपभोक्ता समिती उपभोक्ता समितीको पजन:गठन गन,ु समिती भंग गन ु
वा अन्य िाध्यिबाट काय ुसभपन्न गन ुसक्नछे। 

(३०) उपभोक्ता समिती िाफुत सञ्चालन हजने वा मनिाुण हजने ववकास मनिाुण कायकुो स्थलगत अनजगिन 
गने म्जभिेवारी गाउँपामलकाको हजनेछ। 

(३१) उपभोक्ता समितीले कािको लामग मलएको पेश्की फर्छ्योट गदाु प्रथि वकस्ताको प्राववमधक 
िजल्याङ्कन, सभझौता अनजसारको नाप जाँच र िजल्य खजलेको रमनङ ववल, उपभोक्ता समितीलेको 
बैठकको प्रमतमलपी सिेत राखी गाउँपामलकािा मनवेदन ददनजपनेछ। यस वववरणको आधारिा 
अम्घल्लो वकस्ताको पेश्की फछौट गरी थप कािको िात्र अको वकस्ता कायि गरी सोवह वरावरको 
रकि उपलब्ध गराईनेछ। उपभोक्ता समिती स्वयंले प्रत्येक वकस्तािा गरेको खचकुो सूचना 
सावजुमनक स्थानिा टाँस गनजपुनेछ। 

(३२) उपभोक्ता समितीले काय ुसभपन्न गरेपमछ प्राववमधक जाँचपास र कायसुभपन्न प्रमतवेदन प्राप्त गरी 
वडा समितीको प्रमतमनधीको रोहवरिा सावजुमनक पररिण गराउनज पनेछ।फरफारकका लामग उक्त 
सावजुमनक पररिणको प्रमतवेदन सिेत पेश गनज ुपनेछ। अम्न्ति भ जक्तानी ददँदा उक्त योजनाको 
कायाुन्वयन हजन जपने र मनिाुण अम्घ र पछीको फोटो र सो अनजसार मनिाुण भएको हो भनी 
उपभोक्ता समितीको मनणयु र वडा समितीको मसफाररस सभबम्न्धत फाईलिा सिावेश गनज ुपनेछ। 

(३३) उपभोक्ता समिती िाफुत सञ्चालन भएका आयोजनाहरुको कायसुभपन्न भएपमछ गाउँपामलकाले 
सोको रेखदेख िितु सभभार गने म्जभिेवारी सिेत तोकी उपभोक्ता समितीलाई हस्तान्तरण 
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गनजपुदुछ। यसरी आयोजनाको हस्तान्तरण भएिा गाउँपामलकाको सहिती मलई उपभोक्ता समितीले 
सेवा शजल्क मलन र सोको मनयमित िितु सभभार गाउँपामलकाको सहिमत मलई उपभोक्ता समितीले 
सेवा शजल्क मलन र सोको मनयमित िितु सभभार र सञ्चालनको व्यवस्था गन ुसक्नछे। 

(३४) गाउँपामलका आफैले सञ्चालन गरेको वा उपभोक्ता समिती, गैर सरकारी संस्था लगायत अन्य 
सािाम्जक संघ संस्था िाफुत सञ्चालन गररने तामलि, गोष्ठी, सेमिनार,अमभिजम्खकरण कायिुि, 
कायशुालाजस्ता कायिुिको भ जक्तानी गदाु उक्त कायिुि सञ्चालन गने ववषयिा भएको मनणयु, 
कायिुि सञ्चालन भएको स्थान र कायिुि अवधी, कायिुिको उद्दशे्य र अपेम्ित उपलब्धी, 
कायिुिको सहभागीको उपम्स्थती, कायिुिको कायतुामलका, कायिुििा प्रस्तजत भएको 
कायपुत्रको प्रमतमलपी, कायिुि सञ्चालन गदाुको अवस्थािा तस्वीरहरु सवहत आवश्यक ववल 
भपाुई र कागजात संलग्न गरी कायाुन्वयन प्रमतवेदन गनजपुदुछ। 

(३५) उपभोक्ता समितीले आयोजनाहरु सञ्चालन गदाु तोवकए बिोम्जिका गजणस्तर कायि गने गराउन े
दावयत्व र म्जभिेवारी सभबम्न्धत प्राववमधक किचुारी, अन्य किचुारी, उपभोक्ता समिती र अनजगिन 
तथा सहजीकरण समितीको हजनेछ। 

(३६) अनजकरणीय काय ुगनेउपभोक्ता समिती, प्राववधक किचुारी र सभबम्न्धत किचुारीलाई गाउँ सभाको 
मनणयु बिोम्जि वावषकु रुपिा पजरस्कार प्रदान गन ुसवकनछे। 

(३७) अनजगिन तथा सहजीकरण समितीको सभबन्धिा देहाय बिोम्जि गनजपुनेछ। 

(क) उपभोक्ता समिती वा ठेक्का पट्टा जजनसजकै प्रवियाबाट कायिुि वा आयोजना सञ्चालन वा 
कायाुन्वयनिा अनजगिन एवं सहजीकरण गन ुसभबम्न्धत आयोजना र कायिुिबाट प्रत्यि 
लाभ हामसल गने पररवार िध्येबाट कम्भतिा दजई जना िवहला र वडा समितीका एक जना 
सदस्य प्रमतमनधी सिेत रहन ेगरी तीन सदस्यीय अनजगिन तथा सहजीकरण समिती गठन 
गनजपुनेछ। 

(ख) उक्त गदठत समिती ठेक्कापट्टाबाट सञ्चालन गररने कायिुि वा आयोजनाको हकिा कायिुि 
वा आयोजना प्रारभभ हजन जभन्दा पवहले सो आयोजना खवटएको किचुारीले र उपभोक्ता 
समितीबाट सञ्चालन गररने कायिुि वा आयोजनाको हकिा सभझौता हजन जप जव ुआयोजना 
अनजगिन तथा सहजीकरण समिती गठन गनजपुनेछ। 

(ग) आयोजना सञ्चालनको िििा बाधाअवरोध आईपरेिा आवश्यक सहजीकरण गने, सभपन्न 
कायिुि वा आयोजनाको सावजुमनक पररिण गने तथा गाउँपामलकासँग गरेको सभझौता र 
प्रचमलत कानजन बिोम्जि कायिुि तथा आयोजना सञ्चालन भएको नपाईएिा सभबम्न्धत 
उपभोक्ता समितीलाई र गाउँपामलकालाई सोको जानकारी गराउनज कायिुि वा आयोजना 
अनजगिन तथा सहजीकरण समितीको कतवु्य हजनछे। 

(घ) समितीको आयोजना सभपन्न भएको सात ददनमभत्र आयोजनाको अम्न्ति भ जक्तानी र 
फरफारकको मनभती मसफाररस गनजपुनेछ। समितीले आफ्नो दावयत्व र म्जभिेवारी मनवाुह 
नगरेको भ जक्तानी र फरफारकको लामग मसफाररस नगरेको  कारणबाट प्रचमलत कानजन 
बिोम्जि भए गरेका कायकुा भ जक्तानी ददन फरफारक गन ुलगायतका थप कायहुरु अगामड 
बढाउन बाधा परेको िामनने छैन। 
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(ङ) सभबम्न्धत गाउँपामलकाले कायिुि वा आयोजना अनजगिन समितीको थप म्जभिेवारी र 
आचार संवहता मनधाुरण गनेछ। 

(च) आयोजना सजपररवेिण र अनजगिन समितीले आयोजना मनिाुण सभबन्धिा भएको प्रगतीको 
वववरण उपभोक्ता समिती र गाउँपामलकालाई उपलब्ध गराउने, आयोजना सञ्वालनबाट 
स्थानीय जनतालाई पजगेको सजववधा, सेवाको गजणस्तर, सेवािा वदृ्दी गराउनज पने अवस्था 
आददको सजपररवेिण गरी जानकारी मलने, आयोजना सञ्चालनका िििा देखा परेका बाधा 
व्यवधान हटाउनका लामग उपयजक्त सजझाव सवहतको मसफाररस सभबम्न्धत उपभोक्ता समिती 
र गाउँपामलकासँग गरेको सभझौता र प्रचमलत कानजन बिोम्जि कायिुि तथा आयोजना 
सञ्चालन भएको नपाईएिा सोको जानकरी सभबम्न्धत गाउँपामलकािा गराउन ेदायीत्व र 
म्जभिेवारी मनवाुह गनजपुनेछ।  

 
 
 

१४. ठेक्का पट्टा सभबन्धी व्यवस्था: 
उपभोक्ता समितीबाट काय ु सभपन्न हजन नसक्ने जवटल र प्राववमधक रुपिा कदठन प्रकृमतका 
आयोजनाहरुको सभबन्धिा उपभोक्ताहरुबाट गाउँपामलकाबाटै कायाुन्वयन गने मसफाररस भई आएिा 
त्यस्ता प्रकृमतका आयोजना गाउँपामलकाबाट ठेक्का प्रवियाबाट काि गराउन सक्नेछ। 

१५. आयोजना जाचँपास र फरफारक सभबन्धी व्यवस्था: 
(१) गाउँपामलकाले आयोजना सभपन्न भएको जानकारी प्राप्त भएपछी भौमतक पजवाुधार आयोजनाका 

हकिा सभबम्न्धत प्राववमधकले पेश गरेको अम्न्ति िजल्याङकन, कायसुभपन्न प्रमतवेदन र सावजुमनक 
पररिणको प्रमतवेदन तथा अन्य वियाकलापको हकिा सावजुमनक पररिणको प्रमतवेदनका 
आधारिा तीस ददनमभत्र आयोजनाको जाँचपास गनजपुनेछ। 

(२) गाउँपामलकाले संघ संस्थाबाट सञ्चामलत आयोजनाको सभबम्न्धत मनकायबाट काय ुसभपन्न प्रमतवेदन 
प्राप्त भएपमछ आवश्यक जाचँबजझ गरी तीस ददनमभत्र आयोजनाको जाँचपास गनजपुनेछ। 

(३) गाउँपामलकाले आयोजना जाँचपास भएपमछ फरफारक गररददनजपनेछ। फरफारक भएका 
आयोजनाहरुको गाउँसभाबाट अनजिोदन गराउनज पनेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

थपघट वा हेरफेर 

१६. थपघट वा हेरफेर गन ुसक्न:े 
यस कायवुवधी कायनु्वयनका िििा कज नै बाधा अवरोध वा अस्पष्टता आएिा त्यस्तो बाधा अवरोध 
फज काउने प्रयोजनका लामग गाउँपामलकाले यस कायवुवधीिा आवश्यकता अनजसार व्याख्या गन ुसक्नछे। 
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