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योजना सञ्चािन सम्बन्धी काययहिधी, २०७७ 

प्रस्तािनााः यस गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हुने लिकास लनर्ााण  कायासँग सम्बलधित 

योजनाहरु जनर्खुी, जिाफदहेी, लर्तव्ययी, पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभालगतार्िुक, दीगो र 

गणुस्तरयकु्त साथै व्यिलस्थत तिरिे सञ्चािन गने कायार्ा सहयोग पयुााउने उदशे्यिे लहलिहाङ 

गाउँसभाबाट स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ उपदफा २ िे लदएको 

आलिकार प्रयोग गरी आयोजना  संचािन सम्बधिी कायालििी २०७७ तजुार्ा गररएको छ। 

परिच्छेद १ 

प्रािहम्िक 

१.संलिप्त नार् र प्रारम्भः (१)  यस कायालिलिको नार् "आयोजना संचािन सम्बधिी कायालिलि 

२०७७" रहकेो छ।  

(२) यो कायालिलि तरुुधत प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररभाषाः लिषय िा प्रसंगिे अको अथा निागेर्ा यस कायालिलिर्ा, 

(क) आयोजना भधनािे कुनैभौगोलिक िेत्र िा कायािेत्रर्ा लनलित अिलि र िगानी रकर् 

तोकी लनिााररत उदशे्य प्रालप्तका िागी तयार गररएको व्यिलस्थत लियाकिापिाई सम्झन ुपछा। 

(ख) "उपभोक्ता सलर्लत" भधनािे आयोजनाबाट प्रत्यििाभ पाउने व्यलक्तहरुको सर्हुिे कुनै 

आयोजना लनर्ााण, संचािन, व्यिस्थापन र र्र्ात सम्हार गनाका िागी आफुहरु र्ध्येबाट 

लनलित प्रकृया बर्ोलजर् गठन गरेको सलर्लत सम्झन ु पछा र सो र्शब्दिे िाभग्राही सर्हु 

सर्ेतिाई जनाउँछ। 

(ग) कायािर् भधनािे लनलित उदशे्य प्रालप्तका िागी तयार गररएको  िेत्रगत िा बहुिेत्रगत 

आयोजनाहरुको संयोलजत रुप सम्झन ुपछा। 

(घ) कायालिलि भधनािे आयोजना व्यिस्थापन तथा संचािन सम्बधिी कायालििी २०७७ 

सम्झन ुपछा। 



(ङ) गैर सरकारी संस्था भधनािे यस कायालिलिको प्रयोजनको िागी प्रचलित काननु बर्ोलजर् 

स्थापना भएका र गाउँपालिकाबाट आफ्नो कायािर् स्िीकृत गराई स्थानीय तहसंग सर्धिय 

राखी काया संचािन गने गैरनाफार्िुक संस्था सम्झनपुछा। 

(च) ठुिा र्लेर्शनरी तथा उपकरण भधनािे िातािरणिाई अत्यलिक ह्रास पयुााउने प्राकृलतका 

ठुिा लर्सीनरी उपकरण (बिुडोजर, एस्काभेटर आदी) र श्रर्र्िुक प्रलिलििाई लिस्थालपत गने 

खािको र्ेलसनरी तथा उपकरण सम्झनपछा।  

(छ) गाउँपालिका, गाउँ कायापालिका र गाउँसभा" भधनािे तोलकएको अिस्थार्ा बाहके 

लहलिहाङ गाउँपालिका, लहलिहाङ गाउँकायापालिका र गाउँसभा सम्झन ुपछा। 

( ज) लबषयगत कायाािय भधनािे संघीय , प्रादलेर्शक र स्थानीय तह र्ातहतका कायााियहरु 

सम्झनपुछा। 

( झ) लिकास साझेदार भधनािे नेपाि सरकार संग भएको सम्झौता बर्ोलजर् नगद लजधसी एिर् 

प्रलिलिक सहयोग उपिब्ि गराउने लिपलिय एिर् बहपुलिय दात ृ लनकाय संयकु्त राष्ट्र संलघय 

लनकायहरु तथा अधतराालष्ट्रय गैर सरकारी संस्था सम्झनपुछा। 

(ञ) स्थानीय तह भधनािे गाउँपालिका र सो र्ातहतको लनकाय सम्झन ुपछा। 

(ट) प्रालिलिक कर्ाचारी भधनािे इलधजलनयर ,सि-इलधजलनयर, अलसस्टेधट सि इलधजलनयर िा 

अधय इलधजलनयररङ सेिा सम्बि कर्ाचारी सम्झन ुपछा। 

(ठ) सािाजलनक पररिण भधनािे कायालिलिको दफा भधनािे काया लिलिको दफा ६ को उपदफा 

(१) खण्ड (त) संग सम्बलधित  स्थानीय तहिे संचािन गने कायािर् िा आयोजनाको िक्ष्य, 

उदशे्य बजेट आम्दानी तथा यसबाट प्राप्त नलतजा उपिब्िी र खचा आलदको बारेर्ा 

सरोकारिािाहरु लबच जानकारी गराउने, िेखाजोखा गने र र्लु्याङकन गने काया सम्झनपुछा। 

(ड) सािाजलनक सनुिुाई भधनािे सरोकारिािा सिासािरण नागररक र स्थानीय लनकायका 

पदालिकारीहरु लबच साबाजलनक चासोको लबषयर्ा सािाजलनक स्थिर्ा खिुाछिफि गने 

प्रलिया सम्झनपुछा। 

(ढ) सार्दुालयक संस्था भधनािे जनचतेना सम्बलधि तालिर्, अलभलर्लखकरण, लसप लिकास, 

बचत कजाा पररचािन, सर्ािेर्शी लिकास र सर्शलक्तकरण गने उदशे्यिे लनलित प्रलिया 

अििम्बन गरी प्रचलित काननु बर्ोलजर् स्थापना भएका संस्था तथा स्थानीय लनकायर्ा 

सलुचकृत भएका सर्दुायर्ा आिाररत संस्था सम्जनपुछा। 



(ण) योजना भधनािे सर्ग्र लिकास लनर्ााण सम्बधदी  तयार पररएको आिलिक, िालषाक, र 

लबषयगत  गरुुयोजना आदी सम्झन ुपछा। 

३. कायालिलिको उदशे्यः यस कायालिलिको उदशे्यः दहेाय बर्ोलजर्को हनेुछ। 

(क) स्थानीय तहर्ा सबै प्रकारको स्रोत र सािनिाई उदशे्यर्िुक, पारदर्शी, उत्तरदायी र 

जिाफदलेहपिुाक खचा गने पिलत लनर्ााण गना सघाउ पयुााउने। 

(ख) आयोजना व्यिस्तापन प्रणािीिाई अनरु्शालसत त लिलत्तय कुर्शिता हालसि गना सघाउ 

पयुााउन, िेखा पररिण र प्रलतिेदन प्रणािीिाई लनयलर्त र व्यिलस्थत गने । 

(ग) स्थानीय स्तरर्ा सरु्शासन कयर् गना पारदलसाता र उत्तरदायीत्ि सम्बधिी व्यिस्थाको प्रििान 

गने । 

 

पररच्छेद -३ 

       कायािर् िा आयोजना संचािन एिर् व्यिस्थापन 

४. गाउँपालिकाको कायािर् िा आयोजनाको संचािनः (१) गाउँपालिकाको कायािर् तथा 

आयोजना दहेाय बर्ोलजर् संचालित हुनेछनः 

(क) गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट, 

(ख) गाउँपालिकािाई प्राप्त सर्शता तथा लनर्शता तथा अधय अनदुान बाट, 

(ग) संघ तथा प्रदरे्श सरकारको अनदुानबाट 

(घ) लिलभधन गैर सरकारी संघ संस्थाबाट, 

(२) गाउँसभािे बालषाक बजेट तथा कायािर् तथा लबलनयोजन ऐन पाररत गरेपलछ, स्थानीय 

सरकार संचािन ऐनको दफा ७३ र्ा भएको व्यिस्था अनसुार खचा गने अलततयारी प्राप्त भए 

पिात, आयोजना सञ्चािन तालिका बनाई कायााधियन गनुा गराउन ुपनेछ। 

(३) गैर सरकारी संस्थाबाट संचािन हुने कायािर् गाउँपालिका संग स्िीकृती लिई संचािन 

गनुा गराउन ुपनेछ। 

(४) गाउँपालिकािे संचािन गने कायािर्र्ा गैरसरकारी संस्थाहरुको िगानी सर्ेत हुने 

अिस्थार्ा दइु संस्था लबच भएको  साझेदारी र्िुक सम्झौता अनसुार आयोजना संचािन 

हुनेछ। 

(५) संघ तथा प्रदरे्श सरकारको अनदुानबाट संचािन हुने लिरे्शष र्ायोजना संघ तथा प्रदरे्श 

सरकार द्वारा तोलकएको प्रकृया बर्ोलजर् संचालित हुनेछ। 



 

५. आयोजनाको कायााधियन र व्यिस्थापनः (१) आयोजनाहरुको प्रकृलत र आिश्यकता 

अनसुार, आयोजनाहरु गाउँ कायापालिकाको कायाािय, लबटयगत कायाािय, गैर सरकारी 

संस्था, सार्दुलयक संस्था, लनलज िेत्र तथा उपभोक्ता सलर्लत र्ाफा त आिस्यक सर्धिय कायर् 

गरी दोहोरो नपने गरी कायााधियन गनुा गराउन ुपनेछ। 

(२) उपभोक्ता सलर्लतका सदस्यहरुिाई आयोजना संचािनका िागी तालिर् आिश्यक भएर्ा 

सो सर्ेत प्रदान गनुा पनेछ। 

(३) उपभोक्ता सलर्लतिे त्यस्तो आयोजनाबाट सेिा प्राप्त गने उपभोक्ताबाट सेिा र्शलु्क असिु 

गना सलकनेछ। 

(४)उपदफा (३) बर्ोलजर् प्राप्त सेिा र्शलु्कको रकर् सम्बलधित आयोजनाको र्र्ात, संम्भार र 

संरिणर्ा खचा गनुा पनेछ। 

(५) उपदफा (३)र (४) बर्ोलजर्को आम्दानी खचाको लििरण उपभोक्ता सलर्लतिे अद्यािलिक 

गरी गाउँकायापालिकार्ा पेर्श गनुा पनेछ। 

६. काययक्रम िा आयोजना कायायन्ियन प्रहक्रयााः (१) कायािर् िा आयोजना सफा ५ को 

अलिनर्ा रलह दहेाय बर्ोलजर्को हुनेछः 

(क) कायािर् िा आयोजना कायााधियन गदाा सािाजलनक खररद ऐन २०६३  र खचा गने 

अलततयारीर्ा उलल्िलखत र्ागादर्शान तथा र्शताहरु सर्ेतको पािना गरी खचा गनुा पनेछ। 

(ख) साबाजलनक खररद ऐन २०६३ बर्ोलजर् िालषाक खररद योजना बनाई कायााधियनर्ा 

ल्याएको हुनपुनेछ। 

(ग) कायािर् िा आयोजना संचािन गदाा सार्ालजक पररचािनका पिहरुिाई सर्ेत लिरे्शष 

ध्यानर्ा लदई सार्ालजक पररचािक, लिकास साझेदारहरु, लबषयगत कायााियिाई संिग्न 

गराउने र यस्ता घलभयानर्ा सार्दुालयक संस्था तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको सर्ेत सहयोग 

लिन ुपनेछ। 

(घ) दफा ४को उपदफा (२) को व्यिस्था पिात उपभोक्ता ससलर्लत र्ाफा त संचािन गररने 

कायािर् िा आयोजनाको हकर्ा बलढर्ा पधर लदन लभत्र उपभोक्ता सलर्लत गठन गरी 

सम्झौताका िागी सम्पका  रातन सम्बलधित िाभग्राही सर्हुिाई  जानकारी लदनपुनेछ। 



(ङ) बालषाक कायायोजना तथा खररद योजना अनसुार सर्यर्ै कायािर् िा आयोजना 

कायााधियनका िागी िागत अनरु्ान, लडजाइन तयार गरी लिलनयोलजत बजेटको अलिनर्ा रलह 

ठेक्कापट्टा र्ाफा त काया गराउन ुपने भएर्ा बोिपत्र सम्बधिी सम्पणुा प्रलियाहरु परुा गनुा पनेछ। 

(च)  कायािर् तथा आयोजना संचािन गदाा पेश्की लदने कायािाई लनरुत्सालहत गरी कार्का 

आिारर्ा भकु्तानी लदने प्रणािी अििम्बन गद ैपेश्की र्शधुय अलभयानको र्शरुुिात गनुा पनेछ। तर 

स्िीकृत खररद योजना बर्ोलजर् आयोजना संचािनको िागी पेश्की लदन बािा पने छैन । 

(छ) कायािर् िा आयोजना संचािन गदाा िातािरण संरिण ऐन २०५३ िातािरण संरिण 

लनयर्ाििी २०५४ र सार्ालजक तथा िातािरणीय सरुिाको रुपरेखा २०६५ बर्ोलजर् 

प्रारलम्भक िातािरणीय पररिण (आई.ई.ई) िा िातािरलणय प्रभाि र्लु्याङ्कन (ई.आइ.ए) 

गरेरर्ात्र संचािन गनुा पनेछ। 

(ज)कायािर् िा आयोजना कायााधियन गदाा गरै सरकारी संस्थाबाट संचािन, रेखदखे र र्र्ात 

सम्हार गने कायाका िागी प्रोत्साहन गनुा पनेछ। साथै लिषयगत कायाािय र सार्दुालयक 

संस्थाबाट सर्ेत कायािर् र आयोजना कायााधियन गना प्राथलर्कता लदनपुनेछ। 

(झ) कायािर् िा आयोजनाको कायााधियन गने उपभोक्ता सलर्लत िा अधय लनकायिे स्थानीय 

तहिे लनिाारण गरेको नेपाि राष्ट्र बैकबाट इजजात प्राप्त लिलतय संस्थार्ा खाता खोिी संचािन 

गनुा पनेछ। 

(ञ) आयोजनाको िागत अनरु्ान अनसुारका खररद गनुा पने लनर्ााण सार्ग्रीहरु स्िीकृत खररद 

योजना बर्ोलजर् तोलकएको सर्य लभत्रै उपभोक्ता सलर्लत िा आयोजना कायााधियन गने लनकाय 

आफैिे  िा यस्था लनकायहरुको अनरुोिर्ा स्थालनय तहिे खररद व्यिस्था गना सक्नेछ। 

(ट) प्रचलित काननु बर्ोलजर् आयोजनाको लहसाब लकताब रातने लजम्र्ेिारी कायािर् िा 

आयोजना कायााधियन गने लनकायको  हनेुछ। यस्तो लहसाि लकताि सम्बधिर्ा सलचििे 

आिस्यक सहयोग उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

(ठ) स्थानीय तहबाट संचालित आयोजनाको लििरण रातने, नगदी लजलधसको िेखा दरुुस्त 

रातने, आन।तररक िेखा पररिण गराउने, लनयलर्तरुपर्ा भौलतक एिर् लिलत्तय प्रलतिेदन 

सम्बलधित लनकायर्ा पठाउने लजम्र्ेिारी सम्बलधित सलचिको हुनेछ। 

(ड) कायािर् िा आयोजना कायााधियन गने लनकायिे सम्झौता अनसुार लनिााररत सर्यर्ा 

कायािर् िा आयोजना सम्पधन गनुा पनेछ। 



(ढ) जानी जानी िा िापरबालहको कारणबाट तोलकएको सर्यर्ा काहाय सम्पधन नगने उपभोक्ता 

सलर्लत , संस्था , लनकाय िा व्यलक्त आलदसंग स्थालनय तहिे सम्झौता भंग गरी हजाना सर्ेत 

लिई बैकलल्पक ब्यिस्था गना सक्नेछ। 

(ण) गाउँकायापालिकाको कायााियिे सबै आयोजानहरुको अनसुचुी १ बर्ोलजर् िगत खाता 

र अनसुचुी २ बर्ोलजर्को उपभोक्ता सलर्लतको िगत खाता रातन ुपनेछ। 

(त) संचालित सबै आयोजनाको  आयोजनास्थिर्ा अनसुचुी २ बर्ोलजर् सािाजलनक पररिण 

गनुा पनेछ। 

(२) आयोजजा कायााधियन गदाा कायााधियन तालिका लनर्ााण गरी, कायािर् िा आयोजना 

संचािन गदाा अनसुचुी ३ बर्ोलजर्को ढाचार्ा सम्झौता गनुा पनेछ। सम्झौतार्ा उपभोक्ता 

सलर्लतिे पािना गनुा पने आचार संलहता िगायतका कुराहरु स्थालनय तहिे थप गनुा पनेछ। 

७. आयोजनाको िागत अनुमान सम्बन्धी ब्यबस््ााः (१) स्थानीय तहिे 

आयोजनाहरुकोिागत अनरु्ान, नक्सा र लडजाइन स्थालनय तहको सम्बि प्रालिलिक कर्ाचारी 

िा उक्त प्रयोजनका िागी खलटएका ईलधजलनयर, सब-इलधजलनयर र अलसस्टेधट सब ईलधजलनयर िा 

लबषय सम्बि प्रालिलिकबाट गराउन ुपनेछ। 

(२) आयोजनाहरुको िागत अनरु्ान, नक्सा र लडजाइन (ईलस्टर्ेट)  तयार गदाा स्थानीय दररेट 

नभएको अिस्थार्ा लजल्िा दररेटको आिार, लनर्ााण सार्ग्रीको लििरण सर्ेत खिुाई तयार 

गनुा पनेछ।सिासािारणिे िागत अनरु्ान नबझुेको लिषयर्ा जानकारी लदन िागत अनरु्ान 

तयार गनेको कताव्य हुनेछ। 

(३) िागत अनरु्ान तयार गदाा श्रर्र्िुक तिरबाट कार् हुन सक्ने कायािाई सोलह बर्ोलजर् 

िागत अनरु्ान तयार गनुा पनेछ।प्रालिलिक दृलिकोण बाट श्रर्र्िुक तिर बाट कार् हुन नसकी 

लर्लसनरी उपकरणको प्रयोग गनुापने भनी सम्बलधित प्रालिलिक बाट कारण सलहतको लसफाररस 

प्राप्त भएर्ा सोलह अनसुार स्िीकृत र्ापदण्ड बर्ोलजर् िागत अनरु्ान तयार गनुापनेछ। 

(४) िागत अनरु्ानको पररिण र स्िीकृती आलथाक प्रसार्शन लनयर्ाििी बर्ोलजर् गनुापनेछ। 

८. उपिोक्ता सहमहत सम्बन्धी ब्यबस््ााः (१) उपभोक्ता सलर्लतको गठन, संचािन , 

व्यिस्थापन एिर् कायािर् कायााधियन गदाा दहेाय बर्ोलजर्का प्राििानहरु सर्ेत पािना गनुा 

पनेछ। 



(क) उपभोक्ता सलर्लतबाट आयोजना कायााधियन र संचािन गदाा आयोजनाबाट प्रत्यि 

िाभालधित हुने घतर पररिारको पलहचान गरी त्यस्ता गरपररिारको र् भेिाबाटसम्बलधित 

आयोजना स्थिर्ा नै सात दलेख एघार सदलस्यय उपभोक्ता सलर्लत गठन गनुा पनेछ। 

उपभोक्ता सलर्लतका सदस्यहरुिे आफ्ना नागररकताको प्रर्ाण पत्रको प्रलतलिलप पेस गनुा पनेछ। 

(ख) गाउँसभाका सदस्य, राजलनलतक दिको प्रलतलनलिको रुपर्ा स्थालनय तहको कुनैपनी पदर्ा 

आलर्शन व्यलक्त, बहाििािा सरकारी कर्ाचारी, लर्शिक, लनर्ााण ब्यिसायी, सरकारी पेश्की िा 

बेरुज ु फस्यौट नगरेका व्यलक्तहरु, नैलतक पतन दलेखने फौजदारी अलभयोग सजाय पाई उक्त 

सजाय भकु्तान गरेको लतन बषा ननाघेको ब्यलक्त, साबाजलनक सम्पती, लहनालर्ना गरेका ब्यलक्त 

उपभोक्ता सलर्लतका सदस्य हुन पाउने छैनन। 

\(ग) उपभोक्ता सलर्लतका सदस्यहरुर्ा कलम्तर्ा ३३% र्लहिा हुन ुपनेछ। सलर्लतको अध्यि, 

सलचि र कोषाध्यि र्ध्ये कलम्तर्ा १ जना र्लहिा पदालिकारी हुनपुनेछ। उपभोक्ता सलर्लत 

गठन गदाा सर्ाबेर्शी हनुका साथै उपभोक्ता सलर्लतर्ा आिि ब्यलक्तहरु सार्ाधयतय सािर 

हुनपुनेछ। 

(घ) एउटै सर्यर्ा एक व्यलक्त एक भधदा बढी उपभोक्ता सलर्लतको सदस्य हुन पाउने छैन साथै 

एकासंगोिका पररिारबाट १ जना भधदा बढी व्यलक्त सलर्लतको सदस्य हुन पाउने छैन। 

(ङ) उपभोक्ता सलर्लत गटन गदाा स्थानीय तहिे तोकेको कर्ाचारीको रोहबरर्ा गनुा पनेछ। यसरी 

खलटने कर्ाचारीिे उपभोक्ता सलर्लत गठन गरेपछी सो सम्बलधि प्रलतिेदन सम्बधिीत स्थालनय 

तहर्ा पेर्श गनुा पनेछ। 

(च) प्रचलित ऐन, लनयर्, प्रकृया र र्ापदण्ड लबपररत  उपभोक्ता सलर्लत िा अनगुर्न सलर्लत 

गठन गरेको लसफाररस गरेको भएर्ा यसरी गठन िा लसफाररस गने कर्ाचारी, व्यलक्त िा 

संस्थािाई सर्ेत काबाालह हुनेछ। 

(छ) उपभोक्ता सलर्लतको गठन सिा सहर्त तररकािे गनुा पनेछ। सिासहर्त हुन नसकेको 

अिस्थार्ा तोकेको लििी अनसुार खलटएका कर्ाचारीिे उपभोक्ता सलर्लत गठन गरी सोको 

जानकारी गाउँ कायापालिकाको कायााियिाई गराउनपुनेछ। 

(ज) तोलकएको सर्य लभत्र उपभोक्ता सलर्लत गठन भई आउन नसकेर्ा सम्बलधित स्थानीय 

तहिे सहलजकरण गनेछ। उपभोक्ता सलर्लत गठन हुन नसकेर्ा अधय बैकलल्पक र्ाध्यर्बाट 

आयोजना संचािन गना सलकनेछ। 



(झ) तोलकएको िागत सहभालगताको ब्यबस्था नभएको कुनैपलन योजना उपभोक।ता सलर्लत 

र्ाफा त संचािन गना पाईने छैन। 

(ञ) स्िीकृत बालसाक कायािर् नभई लिगत बषार्ा िा यसै आलथाक बषार्ा पनी सर्झौता हुन 

पिुा काया सम्पधन गररएका भनी भकु्तानी र्ाग गररएको कायािर् िाआयोजना हरुर्ा र आ.ब.को 

अधत्यर्ा कार् भइसकेको दखेाएपछी कार् नगरी कुनै।पनी हाितर्ा उपभोक्ता सलर्लतिाई 

रकर् भकु्तानी लदन पाइने छैन । उपभोक्ता सलर्लतिे स्िीकृत कायािर् बर्ोलजर् गरेको कार्को 

र्ात्र भकु्तानी लदन ुपनेछ। 

(ट) तोलकएको कार् भधदा बढी गने िा कार् नै नगरी िा िास्तलिक कार् भधदा बढी कार् 

गरेको दखेाई अथिा कुनै आइटर्को सट्टा अको आइटर्को काया परुा गरेको दखेाई िागत 

हनरु्ान भधदा बलढ रकर् र्ाग्ने उपभोक्ता सलर्लतिाई उक्त रकर् भकु्तानी नलदई कािो सचुीर्ा 

रालख काबाालह गनुाको अलतररक्त सम्बलधित प्रालिलिकिाई सर्ेत कारबालह गनुा पनेछ। 

(ठ) उपभोक्ता सलर्लतको कार्, कताव्य र अलिकार िगायत आयोजना िागत < लनर्ााण 

सार्ग्रीको  पररर्ाण , आयोजनाको गणुस्तर ,रातन ुपने खाता, लकस्ता लनकासा तथा भकु्तानी 

प्रकृया, पादालर्शाता , अनगुर्न सम्बधिी ब्यिस्थाका बारेर्ा कायािर् िा योजना सम्झौता हुन ु

पिुा १ िा सो भधदा बलढ उपभोक्ता सलर्लतहरुका अध्यि सलचि र कोषाध्यििाई सार्लुहक 

रुपर्ा अनलुर्शिण कायािर् संचािन गनुापनेछ,। 

(ड) उपभोक्ता सलर्लतको खाता अध्यि सलचि र कोषाध्यिको संयकु्त दस्तखतबाट संचािन 

हुनेछ। खाता संचािकहरुको ३ पसु्ते खिुाई आयोजना खाता र गाउँकायापालिकाको 

कायााियर्ा अलभिेख रातनपुनेछ। उपभोक्ता सलर्लतको गठन र यस्तो बैठकका लनणायहरुको 

अलभिेख उपभोक्ता सलर्लतको सलचििे रातनपुनेछ। 

(ढ) उपभोक्ता सलर्लतिे आफुिे प्रत्येक लकस्तार्ा गरेको खचाको सचुना अनसुचुी -४ बर्ोलजर् 

सािाजलनक गनुाको साथै सम्बलधित उपभोक्ता र गाउँकायापालिकाको कायााियिाई जानकारी 

गराउनपुनेछ। 

(ण) गाउँ कायापालिकाको कायााियबाट कुनैपनी सर्यर्ा उपभोक्ता सलर्लत तथा आयोजना 

कायााधियन गने लनकाय िा संघ संस्थाको आलथाक कारोबारको बारेर्ा जाँचबझु िा लनररिण 

गना सलकने छ। 

(ण) उपभोक्ता सलर्लत, गैर सरकारी संस्था िा सार्दुालयक संस्थािे आलथाक कारोिार गदाा िा 

भकु्तानी लददा बैक र्ाफा त िा लिलत्तय संस्था र्ाफा त गनुा पनेछ। 



(त) सार्ालजक पररचािनका र्ाध्यर्बाट गठन भएका सर्हु, सार्दुालयक संस्था (जस्त ै

सार्दुालयक बन , सार्दुालयक स्तरका सहकारी संस्थाहरु, टोि लबकास संस्था आर्ासर्हु, 

कृलष सर्हु, सार्दुालयक संगठन आदी) कायािर् िा आयोजना संचािन गना ईच्छुक भएका 

छुटै्ट उपभोक्ता सलर्लत गठन नगरी संचािन गना सलकने भएर्ा त्यस्ता सर्हु र्ाफा त कायािर् 

संचािन गना सलकनेछ। 

(थ) उपभोक्ता सलर्लत र्ाफा त संचािन गररने आयोजनाहरु श्रर्र्िुक प्रलििीर्ा आिाररत रलह 

स्थालनय श्रर्को उपयोग र परीचािनिाई  

उच्च प्राथलर्कता लदनपुनेछ। 

(द)  श्रर्र्िुक प्रलििीबाट काया गराउने गरी िागत अनरु्ान स्िीकृती गराई सोलह बर्ोलजर् 

सम्झौता गरी  र्ेलसनरी उपकरणको प्रयोगबाट काया गरेको पाएर्ा त्यस्ता उपभोक्ता सलर्लत संग 

भएको सम्झौता रि गरी उपभोक्ता सलर्लतिाई भकु्तानी गररएका रकर् र्लु्याङ्कन गरर भएको 

रकर् सरकारी बांकी सरह असिु उपर गनुापनेछ। 

(ि) उपभोक्ता सलर्लतसंग संम्झौता गनुा अगालड स्थालनय तहको योजना र्शाखा िा योजना 

सम्बलधि कार् गने कर्ाचारीिे प्रचलि काननु, काया लििी, लनदलेर्शका, बर्ोलजर् आिस्यक 

कागजात सलहत उपभोक्ता सलर्लत गठन भए नभएको बारे यलकन गरी आफ्नो स्पि राय साथ 

सम्झौताकािगी लनणाय गने अलिकारी सर्ि पेर्श गरी लनणाय भए बर्ोलजर् गनुापनेछ। 

(न) स्थानीय तह र उपभोक्ता सलर्लत लबचर्ा हुने सम्झौता पत्रर्ा आयोजनाको िागत, 

कायाप्रारम्भ र सम्पधन हुने अिलि, उपभोक्ता सलर्लतिे गने योगदानको  प्रकार र रकर्, 

आयोजना संचािन सम्बलधि सताहरु, सम्बलधित उपभोक्ता द्वारा संचािन र र्र्ात सम्भार गनुापने 

लबटहय आदी उल्िेख गनुा पनेछ।\ 

(प) उपभोक्ता सलर्लतिाई सम्बलधित स्तालनय तहिे िागत अनरु्ान तयार गने, प्रालिलिक 

सल्िाह लदने, जाँचपास िगायत अधय प्रालिलिक सहयोग उपिब्ि गराउन ु पनेछ। स्थानीय 

तहबाट प्रालिलिक सेिा उपिब्ि गराउन कुनै कारणिे सम्भि नभएर्ा सम्झौतार्ा उििेख गरी 

तोलकएको खचाको लसर्ा लभत्र रलह उपभोक्ता सलर्लतिे आफ्नै तफा बाट करारर्ा प्रालबलिक 

लनयकु्त गने िा प्रालिलिक सहयोग लिन सक्नेछ। 

(फ) उपभोक्ता सलर्लतिे कायािर् संचािन गदाा उपभोक्ता सर्हुको लनणायको आिारर्ा गने, 

योजनाका लनर्ााण काया सम्बलधित स्थालनय लनकायको तफा बाट तोलकएको प्रालिलिकिे तयर 



गरेको िागत अनरु्ान तथा प्रालिलिक सल्िाहको अलिनर्ा रलह गने र आयोजना कायााधियन 

गदाा स्थालनय स्रोत , सािन र श्रर् र्शलक्तको अलिकतर् पररचािन गने गरी गनुापदाछ। 

(ब) उपभोक्ता सलर्लतिे र्ालसक रुपर्ा बैठक बस्नपुने, बैठकबाट भएको लनणाय सम्बलधित 

स्थालनय तहिाई जानकारी गराउने, आयोजना संचािन, संरिण र र्र्ात सम्हार गने, आफुिे 

लजम्र्ा लिएको कार् लनिााररत सर्यर्ा सम्पम्न गने, गना नसकेर्ा उपभोक्ता सर्हुको 

लनणायसलहत थप म्याद र्ाघ गने, कायािर् कायााधियन संग सम्बधिीत सम्पणुा खचाबरुका लबि 

भपााई सरुलित रातने, सम्बलधित कार्को प्रगलत लििरण स्थालनय तहर्ा उपिब्ि गराउने, 

कार्को फरफारक गराउन ुअघी सलर्िाको िागी उपभोक्ता सर्हुको बैठक बोिाई बैठकर्ा 

राखीछिफि गराउने यस्तो बैठकको उपलस्थलत त लनणायको प्रलतलिलप सम्बलधित स्थालनय 

लनकायर्ा प्रस्ततु गने आदी कायासम्पादन गनुा पनेछ। 

(भ) उपभोक्ता सलर्लतिे गरेको कार्को िागत र्लु्य, काया, काया स्थि, िागेको रकर्, 

उपभोक्ता सलर्लतको पदालिकारीको नार्, कायासरुु तथा सम्पधन लर्लत सर्ेत खलु्ने गरी 

सम्बलधित कायास्थिर्ा सािाजलनक पररिण गरेको प्रलतिेदन सम्बलधित स्थानीय तहर्ा प्रस्ततु 

गनुा पनेछ। 

(र्) उपभोक्ता सलर्लत र्ाफा त गररएको लनर्ााण िा संचािन गरको कायािर्को जानकारी 

स्थानीय जनतािे र्ाग गरेर्ा उपभोक्ता सलर्लतिे उपिब्ि गराउन ु पनेछ। यसरी र्ाग गरेको 

लबबरण उपिनब्ि नगराएको भनी सम्बलधित  उपभोक्तािे उपभोक्ता सलर्लत भगं गने र्ाग गरेर्ा 

सम्बलधित स्थालनय तहिे सो लबषयर्ा सत्य तथ्य बलुझ उपभोक्ता सलर्लतको पनुः गठन गने तथा 

िा अधय र्ाध्यर्बाट काया सम्पधन गना सक्नेछ। 

(य) उपभोक्ता सलर्लत र्ापात संचािन हुने िा लनर्ााण हुने लिकास लनर्ााण कायाको स्थिगत 

अनगुर्न गने लजम्र्ेिारी स्थालनय लनकायको हुनेछ। 

(र) उपभोक्ता सलर्लत स्ियंिे रंलगन लबि अथाात कार्को आिारर्ा गरेको खचाको सचुना 

सािाजलनक स्थिर्ा टाँस गनुा पनेछ। 

(ि) उपभोक्ता सलर्लतिे काया सम्पधन गरेपछी प्रालिलिक जाँचपास र कायासम्पधन प्रलतिेदन 

प्राप्त गरी सम्बलधित स्थानीय तहका प्रलतलनलिको रोहिरर्ा सािाजलनक पररिण गराउन ुपनेछ। 

फरफारकका िागी उक्त सािाजलनक पररिणको प्रलतिेदन सर्ेत पेर्श गनुा पनेछ। 



अलधतर् भकु्तानी लददा उक्त योजनाको फोटोर सो अनसुार लनर्ााण भएको हो बनी उपभोक्ता 

सलर्लतको लनणाय तथा उपभोक्ता सलर्लतका अध्यि, सलचि र कोषाध्यिको दस्तखत गराई 

सम्बलधित फाइिर्ा सर्ाबेर्श गनुापनेछ. 

(ि) उपभोक्ता सलर्लत र्ाफा त संचािन भएको आयोजनाहरुको कायासम्पधन भएपछी सम्बलधित 

तहिे सोको रेखदखे र्र्ात सर्भार गने लजनम्र्ेिारी सर्ेत तोकी उपभोक्ता सलर्लतिाई 

हस्ताधतरण गनुापदाछ। यसरी आयोजना को हस्ताधतरण भएर्ा सम्बलधित स्तानीय तहको 

सहर्लत लिई उपभोक्ता सलर्लतिे सेिा र्शलु्क लिन र सोको लनयलर्त र्र्ात सम्भार र 

संचािनको व्यिस्था गना सक्नेछ। यसका िागी आिश्यकता अनसुार कायािर् तथा 

आयोजना संचािन काया लििी तयार गरी सम्बलधित स्थानीय लनकायबाट स्िीकृत गरी िाग ु

गना सलकनेछ। 

(स) स्थानीय तह आफैिे संचािन गरेको िा उपभोक्ता सलर्लत , गैर सरकारी संस्था िगायत 

अधय सार्ालजक संघसंस्था र्ाफा त संचािन गररने तालिर्, गोि,सेलर्नार, अलभर्लुखकरण 

कायािर्, कायार्शािा जस्ता कायािर्हरको भकु्तानी गदाा उक्त कायािर् संचािन गना गररने 

लबषयर्ा भएको लनणाय, कायािर्, संचािन  भएको स्थान र कायािर् अििी,कायािर्को 

उदशे्य र अपेलित उपिब्िी कायािर्का सहभागीको उपलस्थती कायािर्को कायातालिका, 

कायािर्र्ा प्रस्ततु भएको कायापत्रको प्रलतलिपी, कायािर् संचािन गदााको अिस्थाका 

तलस्िरहरु सलहत आलथाक प्रसासन लनयर् बर्ोलजर्का नया लबि भपााई र कागजात संिग्न गरी 

काया सम्पधन प्रलतिेदनका आिारर्ा गनुापनेछ। 

(ष) उपभोक्ता सलर्लतिे आयोजनाहरु संचािन गदाा तोलकए बर्ोलजर्को गणुस्तर कायर् गने 

गराउने दालयत्ि र लजम्र्िेारी सम्बलधित प्रालिलिक कार्ाचारी, अधय कर्ाचारी, उपभोक्ता सलर्लत 

र घअनगुर्न तथा सहलजकरण सलर्लतको हुनेछ 

(र्श) अनकुरलणय काया गने उपभोक्ता सलर्लत, प्रालिलिक कर्ाचारी र सम्बलधित कर्ाचारीिाई 

कायापालिकाको लनणाय बर्ोलजर् बालषाक रुपर्ा परुस्कार प्रदान गना सलकनेछ। 

(ह) आधतररक अनगुर्न सलर्लतको सम्बधिर्ा दहेाय बर्ोलजर् गनुा पनेछ। 

(अ) उपभोक्ता सलर्लत िा ठेक्का पट्टा जनुसकैु प्रकृया बाट कायािर् िा आयोजना संचािन िा 

कायााधियनर् अनगुर्न एिं सहलजकरण गने सम्बलधित आयोजना िा कायािर् बाट प्रत्यि 

िाभ हालसि गने पररिार र्ध्येबाट कलम्तर्ा २ जना र्लहिा र स्थालनय सार्ालजक / 



सार्दुालयक संस्थाका १ जना प्रलतलनलि सर्ेत रहने गरी ५ सदलस्यय  आधतररक  अनगुर्न 

सलर्लत गठन गनुापनेछ। 

(आ) खण्ड (अ) बर्ोलजर्को सलर्लत ठेक्कापट्टाबाट संचािन गररने कायािर् िा आयोजनाको 

हकर्ा कायािर् िा आयोजनाको प्रारम्भ हुनभुधदा पलहिे सो आयोजनार्ा खलटएका 

कर्ाचारीिे र उपभोक्ता सलर्लतबाट संचािन गररने कायािर् िा आयोजनाको हकर्ा सम्झौता 

हुन ुपिुा आधतररक अनगुर्न सलर्लत गठन गनुापनेछ। कायािर् िा योजनाको अलधतर् भकु्तानी 

एिं फरफारक गनुापिुा यस्तो सलर्लतको लसफाररस आिस्यक पनेछ। 

(इ) आयोजना संचािनको िर्र्ा बािा अिरोि आईपरेर्ा  आिस्यक सहलजकरण गने, 

सम्पधन कायािर् िा आयोजनाको सािाजलनक पररिणगने तथा स्थालनहय तह संग गरेको 

सम्झेता र प्रचलित काननु बर्ोलजर् कायािर् तथा आयोजना संचािन भएको नपाएर्ा 

सम्बलधित उपभोक्ता सलर्लतका सदस्यहरुिाई र स्थालनय तहिाई सोको जानकारी गराउन ु

आधतररक सलर्लतको कताव्य हुनेछ। 

(ई) सलर्लतिे जना सम्पधन भएको  ७ लदन लभत्र आयोजनाको अलधतर् भकु्तानी र फर फारकको 

लनलम्त लसफाररस गनुा पनेछ।  

सलर्लतिे आफनो दालयत्ि र लजम्र्ेिारी लनिााह नगरेको भकु्तानी र फर फारकको िागी   

लसफाररस नगरेको कारन ् िाट प्रचलित काननु बर्ोलजर् भएगरेका कायाको भकु्तटानी लदन, 

फरफारक गनेिगायतका थप कारयहरु अगाडी बढाउन बािा परेको र्ालनने छैन। 

(उ) सम्बलधित स्थालनय तहिे कायािर् िा आयोजना  अधतररक अनगुर्न सलर्लतको थप 

लजम्र्ेिारी र आचार संलहता लनिाारण गना सक्नेछ । यस्तो आयोजान सम्जौता पत्रर्ा उल्िेख 

गनुापनेछ। 

(ऊ) आधतररक अनगुर्नन सलर्लतिे आयोजना लनर्ााण सम्बधिर्ा भएको प्रगलत लबिरण 

उपभोक्ता सलर्लत र सम्ब लधदत स्थालनय लनकायिाई उपिब्ि गराउने, योजना संचािन बाट 

स्थालनय जनता िाई पगुेको सलुििा, सेिाको गणुस्तर, सेिार्ा बलृि गराउनपुने अिस्था 

आलदको सपुररिेिण गरर जानकारी लिने, आयोजना संचािनको िर्र्ा दखेापरेका बािा 

ब्यििान हटाउनकािागी उपयकु्त सझुाि सलहतको लसफाररस सम्बलधित उपभोक्ता सलर्लतिाई 

र स्थालनय तहर्ा पेर्श गने तथा उपभोक्ता सलर्लतिे स्थालनय तहसंग सम्झौता र प्रचलित काननु 

बर्ोलजर् कायािर् तथा योजना संचािन भएको नपाएर्ा सोको  जानकारी सम्बलधित स्थालनय 

तहर्ा गराउने 



दालयत्ि र लजम्र्ेिारी लनिााह गनुा पनेछ। 

९. उपभोक्ता सलर्लत दताा सम्बधिी ब्यिस्थाः(१) आयोजना सम्झौता पिात अनसुचुी ५ 

अनसुार दताा अलभिेखर्ा दताा गनुा पनेछ। 

(२) दताा हुन आएको उपभोक्ता सलर्लतिाई तोलकइको ढाचार्ा दताा गरी दताा प्रर्ाण पत्रको 

लनस्सा सर्ते दताा भएकै बखत उपिब्ि गराउन ुपनेछ 

१०. साझेदािीाः ( १)  लहलिहाङ गाउंपालिकािे आिस्यकता, औलचत्य, िाभालधित िेत्र, 

हिसरहरुको िेत्र लसजाना, पि प्रभाह सर्ेतको लबषयहरुको लबस्िेषण गरी लनलज िेत्र तथा 

सहकारी सर्हु संग साझदेारीर्ा कायािर् तथा आयोजना संचािन गना सक्नेछ। 

(२) लनलज िेत्र आकलषात हुन सक्ने संम्भालित िेत्रहरुको पलहचना गरी त्यस्ता िेत्रहरुर्ा 

साघेदारीर्ा कार् गना स्थालनय तहिे लनलज िेत्रिाई आव्हान गनेछ। 

(३) यसरर काया गराउँदा सािाजलनक लनजी साझेदारी लनलत, कायालबिी तथा अधय कानलुन 

व्यिस्था अनसुार गनुा गराउन ुपनेछ। 

( ४)  स्थालनय तहिे आफ्नो कायािेत्र  लभत्र रहकेा गैर सरकारी संस्था, लनलज िेत्र, सार्दुालयक 

संस्थाबाट संचािन हनेु कारयािर् िा आयोजनार्ा पररपरुकता कायर् गराउनकुासाथै यस्ता 

संस्थाहरु संग साझेदारीर्ा कायािर् िा आयोजनाहरु संचािन एिं कायाधियन गना सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थहरु संग लद्वपलिय सम्झौता गरी लबलभधन कायािर्हरु संचािन गना सक्नेछ। 

११. ठक्का पट्टा सम्बहन्ध ब्यिस््ााः उपभोक्ता सलर्लतबाट कायासम्पधन हुन नसक्ने जलटि र 

प्रालिलिक रुपर्ा कलठन प्रकृलतका आयोजनाहरुको स्थालनय तहिे प्रचलित काननुको 

प्रलियापयुााई ठेक्का पट्टाद्वारा  कार् गराउन ुपनेछ। 

१२. सडक हनमायण सम्बन्धी हिशेषब्यिस््ााः (१) पिुाािार लबकासबाट अलिकतर् िाभ 

लिनका िागी  सडक सलुििा पगुने िेत्रर्ा तत्काि रोजगारी र आयआजानर्ा बढािा लदन सक्ने 

कृलष िेत्र (कृलष, पर्श ु लबकास र र्त्स्य लबकास) तथा गैर कृलष िेत्र( िघउुद्योग, उद्यर्, 

व्यिसाय) सम्बधिी आलथाक तथा सार्ालजक लबकासका कृयकिापहरु उक्त िेत्रर्ा नै संकेलधित 

(कधसधरेट) गरी एक िेत्रिे अको िेत्रको लबकासर्ा पररपरुकता कायर् हुने गरी संचािन 

गनुापनेछ। 

२) सडकर्ा िगानी गदाा नयाँ रयाक खोल्ने कायािाई कर् प्राथलर्क्ता लदइ भैरहकेा 

सडकहरुिाई बाहै्र र्लहना सञ्चािन गना, सडकको  स्तरोधनलतका साथै सडक संरचना  र पिु 

पिेुसा लनर्ााणर्ा प्राथलर्कता लदनपुनेछ ।  



३) सडक लनर्ााण कायार्ा ठूिा र्ेलर्शनरी उपकरणको प्रयोगर्ा कर् प्राथलर्कता लदनपुनेछ । तर 

प्रालिलिकको परार्र्शार्ा िातािरण संरिण ऐन २०५३ तथा िातािरण संरिण लनयर्ाििी 

२०५४ को साथै सार्ालजक तथा िातािरणीय सरुिाको रुपरेखा २०६५ को पररिी लभत्र रही 

िातािरण तथा श्रर्र्ैत्री उपकरण प्रयोगर्ा बािा पने छैन ।  

४) स्थानीय तहिे आफ्नो िेत्रलभत्र स्थानीय तह िगायत अधय लनकायबाट लनर्ााण भएका 

सम्पणुा सडकहरुको नक्साङ्कन एिर् ्अद्यािलिक लििरण रोड इधभेधरी तयार गरी रातनपुनेछ ।  

५) सम्बलधित लनकायको स्िीकृलत लबना िातािरणर्ा प्रत्यि रुपर्ा असर पयुााउने खािका 

आयोजनाहरु तथा स्थानीय तहबो स्िीकृलत िेगर स्थानीयस्तरका सडक लनर्ााणसम्बधिी 

भौलतक पिूाािारका आयोजनाहरु सञ्चािन गना पाइने छैन ।  

६) सडक लनर्ााणसम्बधिी कायासञ्चािन गनुापिुा सडकको िेत्रालिकार कायर् गना िगत कट्टा 

गने प्रलिया सरुु गरेको हुनपुनेछ । साथै सडकका दबैु तफा  हररयािी कायर् रातन बिृारोपण 

सर्ेत गनुापनेछ ।  

१३. आयोजना ममयत संिाि त्ा िस्तान्तिण सम्बन्धी व्यिस््ा : 

१) एक करोड रुपैया भधदा र्ालथ िागत भएका आयोजनाको हकर्ा आयोजनाको िागत 

अनरु्ान तजुार्ा गदाा कैं  सर्यर्ा र्र्ात सम्भारका िालग रकर् छुट्याउनलुपनेछ । सोभधदा कर् 

िागतका स्थानीय पिुाािारसम्बधिी आयोजनाको हकिर्ा र्र्ात संभार लिरे्शष कोषर्ा 

आिश्यक बजेट लिलनयोन गरी उक्त कोषबाट र्र्ात सम्भारको व्यिस्था लर्िाउनपुनेछ ।  

२) आयोजना सञ्चािन गने लनकायिे सर्पधन भइसकेका आयोजनाहरुको लनयलर्त रेखदखे र 

र्र्ात संभार काया आफैिे गने िा त्यस्ता आयोजनाको स्िालर्त्ि सर्ेत सम्िलधित उपभोक्ता 

सलर्लत, सार्दुालयक संस्था िा गैरसरकारी संस्थािाइ अनसुचुी ७ बर्ोलजर् हस्ताधतरण गरी 

लदगो सञ्चािन हुने व्यिस्था लर्िाउनपुनेछ ।  

३) हस्ताधतररत आयोजनाको लनयलर्त सञ्चािन र र्र्ात संभारका िालग उपभोक्ता सलर्लतत 

गैर सरकारी संस्था िा सर्दुालयक संस्थािे सम्बलधित स्थानीय लनकायबाट स्िीकृलत लिइ 

आिश्यक सेिा र्शलु्क तोकी आफ्नो कोष खडा गना सक्नेछन ्।  

४) उपदफा ३ बर्ोलजर्को कोषबाट कोषको बाषीक आम्दानीको दर्श प्रलतर्शत िा पच्चीस 

हजार र्ध्ये जनु कर् हुधछ त्यलत रकर् प्रर्शासलनक कायार्ा खचा गना सलकनेछ । बाँकी रकर् 

सम्बलधित आयोजनाको र्र्ात संभार र स्तरोधनतीका िालग खचा गनुापनेछ ।  

५) लनयलर्त रुपर्ा र्र्ात संभार नगने आयोजनार्ा स्थानीय तहबाट थप िागनी हनेछैन ।  



१४. जनसििाहगता एिम ्िागत सििाहगता : 

१) कायािर् िा आयोजना तजुार्ा सञ्चािन अनगुर्न तथा र्लू्याङकन िगायत आयोजनाका 

प्रत्येक चरणर्ा अत्यलिक र्ात्रार्ा सहभालगता जटुाउने प्रयत्न गनुा स्थानीय तहको कताव्य हुनेछ 

।  

२) सहभालगताको र्ापदण्ड तयार गदाा आयोजनाको प्रकृलत आयोजनास्थि उपभोक्ताको 

िर्ता र स्थानीय लनकायिे अििम्िन गरेको लनलतका अिीनर्ा दर्श प्रलतर्शतर्ा कर् नहुनेगरी 

( नगद, श्रर् िा स्थानीय सार्ग्री) लनिाारण गनुापनेछ ।  

 तर सम्बलधित स्थानीय तहबाट सोभधदा बढी सहभालगताको अंर्श लनिाारण गररएकोर्ा 

सोही बर्ोलजर् हुनेछ ।  

३) सहभालगताको अरं्श लनिाारण गदाा अलत लिपधन पररिार र िलित सर्हूिाई लिरे्शष 

सहुलियत लदन सलकने प्राििान रातन सलकनेछ । िागत सहभालगता व्यहोना नसकेका 

कारणबाट िलित सर्हूिाई आयोजनाको िाभबाट िलञ्चत गराइने छैन ।  

१५. आयोजना जाँचपास ि फिफािकसम्बन्धी व्यिस््ा : 

 १. स्थानीय तहिे आयोजना सम्पधन भएको जानकारी प्राप्त भएपछी भौलतक पिुाािार 

आयोजनाको हकर्ा सम्बलधित प्रालिलिकिे पेर्श गरेको अलधतर् र्लू्याङ्कन कायासम्पधन 

प्रलतिेदन र सािाजालनक परीिणको प्रलतिेदन तथा अधय लियाकिापको हकर्ा सािाजालनक 

परीिणको प्रलतिेदनको आिारर्ा तीस लदनलभत्र आयोजनाको जाँचपास गनुालपनेछ ।  

२. स्थानीय तहिे लिषयगत कायाािय, अधय लनकाय िा संघ संस्थाबाट सञ्चालित 

आयोजनाको कायासम्पधन प्रलतिेदन प्राप्त भएपलछ आिश्यक जाँचिझु गरी ३० लदनलभत्र 

जाँचपास गनुापने छ ।  

३. स्थानीय तहिे आयोजना जाँचपास भएपलछ फरफारक गररलदनपुने छ । फरफारक भएका 

आयोजनाहरुको सम्बधिीत स्थानीय तहको कायापालिकाबाट अनरु्ोदन गराउनपुने छ ।  

 

पररच्छेद - ३ 

अनुगमन त्ा सपुरििेक्षण सहमहत 

३२. अनुगमन त्ा सपुिीिेक्षण सहमहत : 

१) आयोजना िा कायािर्को सर्ग्र अनगुर्न गने प्रयोजनका िालग दहेाय बर्ोलजर्को 

गाउँपालिका स्तरीय अनगुर्न तथा सपुरीिेिण सलर्लत रहनेछ :  



क गाउँपालिका उपाध्यि  

ख प्रर्खु प्रर्शासकीय अलिकृत िा लनजिे तोकेको व्यलक्त  

ग िडाध्यिहरु पाँच जना  

घ कायापालिकािे तोकेको कायापालिका सदस्य दईु जना  

ङ पिुाािार, लिकास तथा िातािरण लिकास र्शाखा प्रर्खु  

२. कुनै पलन आयोजना िा कायािर्, गाउँपालिका अध्यि, प्रर्खु प्रर्शासकीय अलिकृत िा 

कायािर्सँग सम्िलधित अलिकार प्राप्त अलिकारीिे कुनै पलन कारिाहीको िालग लसफाररस गना 

नसक्नेछ ।  

३. अनगुर्न तथा सपुरीिेिण सलर्लतिे िडा स्तरीय सपुरीिेिण तथा अनगुर्न सलर्लत गठन 

गना सक्नेछ ।  

४. अनगुर्न तथा सपरीिेिण सलर्लतको कार्, कताव्य र अलिकार सलर्लतिे तोके बर्ोलजर् 

हुनेछ ।  

 

 

पररच्छेद ४ 

लिलिि  

१६. आयोजना व्यिस्थापन सेिा (कधटेनजेलधस) खचा सम्बलधि व्यिस्था :   

(१) स्थालनय लनकायबाट सञ्चािन गररने कायािर् िा आयोजनािाई काया कुर्शिता 

प्रभािकारीता तथा लर्तलव्यताको  

       लसिाधत अनसुार सञ्चािनर्ा सहयोग पयुााउन पजुीगत िगानीको कधट्नजेलधस रकर् 

खचा गदाा कुि पजुीगत  

        खचाको अनपुातर्ा र्ात्र खचा गनुा पाइनेछ ।  

(२) उपदफा १ बर्िलजर् छुट्याएको रकर् दहेायका लियाकिाहरुर्ा र्ात्र खचा गनुापनेछ -  

 क) आयोजना सिेिण िा सम्भाव्यता अध्ययन, लडजाइन, ड्रइङ, िागत अनरु्ान तथा 

िातािरणीय,  

                     सार्ालजक र प्रालिलिक अध्ययन सम्बधिी खचा,  



 ख) सर्ािेर्शी र सहभालगतार्िूक योजना तजुार्ा, कायााधियन र सपुररििेण सम्बधिी 

खचा,  

 ग) आयोजना अलभिेख व्यिस्थापन, योजना खाता र रलजिर सर्बधिी खचा,  

 घ) कायािर् िा आयोजनाको सपुररिेिण, अनगुर्न, र्लु्याङ्कन, जाँपास तथा 

प्रलतिेदन सम्बधिी खचा, 

 ङ) सार्ालजक परीिण, सािाजालनक सनुिुाई, गनुासो व्यिस्थापन तथा कायालिलिर्ा 

उल्िेलखत पारदर्शीता र 

          उत्तरदालयत्ि कायर् गने गराउने लिषय, 

 च) उपभोक्ता सलर्लत गठन, अलभर्खुीकरण र उपभोक्ता सलर्लतको प्रर्शासलनक तथा 

प्रालिलिक सेिा खचा, 

 छ) बयोजना व्यिस्थापनका िालग चालहने अत्यािश्यक प्रालिलिक उपकरणहरु 

 ज) गणुस्तर परीिणका िालग प्रयोगर्शािा स्थापना गना आिश्यक खचा  

 झ) आयोजनासँग सम्बलधिकत सार्ालजक पररचािन काया,  

 ञ) प्रालिलिक कर्ाचारी व्यिस्थापन तथा प्रालिलिक कर्ाचारीिाई लदइने लफल्ड भत्ता 

िगायताका सलुििा, 

 ट) कायाािय व्यिस्थापनका िालग आिश्यक अधय खचाहरु  

१७) हफल्ड ित्ता सम्िन्धी व्यिस््ा :   

१)  आयोजना सिेिण िा सम्भाव्यता अध्ययन, लडजाइन, ड्रइङ, िागत अनरु्ान तथा 

िातािरणीय, सार्ालजक र प्रालिलिक अध्ययन सर्बधिी आलद काया गने, अनगुर्न गना, साथै 

अधय प्रालिलिक काया गनाका िालग प्रालिलिक कर्ाचारीिाई लफल्ड भत्ता उपिब्ि गराइनेछ । 

सो भत्ता आयोजना व्यषिस्थापन सेिा खचाबाट व्यहोररनेछ । यलद सो अपगु भएर्ा चाि ु

अनदुानबाट लदन सलकनेछ ।  

२) प्रालिलिक कर्ाचारीिे यस कायालिलिर्ा तोलकएको ढाँचार्ा लफल्ड आदरे्श भरी प्रर्खु 

प्रर्शासकीय अलिकृतबाट स्िीकृत गनुापनेछ ।  

३) एक लदन भधदा बढी अिलिको िालग दफा १७ को उपदफा १ बर्ोलजर् लफल्ड आदरे्श 

स्िीकृत गदाा, पायक पने स्थानका बढी भधदा बढी आयोजनाहरुिाई सर्हुकृत गरेर पेर्श 

गनुापनेछ ।  



४) दफा १७ को उपदफा १ र्ा उल्िेख भए अनसुार, जनु आयोजनाको िालग जनु प्रयोजनको 

िालग खलटएको हो सो अनसुारको प्रलतिेदन लफल्डबाट फलका एकि तीन लदनलभत्र तयार गरी पेर्श 

गनुापनेछ ।  

५) दफा १७ को उपदफा १ र्ा बर्ोलजर्को प्रलतिेदन स्िीकृत भैसके पिात र्ातै्र अनसुचूी ९ 

बर्ोलजर्को लफल्ड लबि भरी पेर्श गना सलकनेछ ।  

६) प्रालिलिक कर्ाचारीिे अलघल्िो र्लहनार्ा कम्तीर्ा एकपटक लफल्ड आदरे्श स्िीकृत 

गराएको योजनाको अको र्लहनाको सात गतर ्लभत्र अनसुचुी १० को ढाँचार्ा र्ालसक फील्ड 

भ्रर्ण फाँटिारी तया गनुापनेछ ।  

७) यस कायालिलि बर्ोलजर् लफल्ड सलुििा दािी गने कर्ाचारीिे आयोजनाको कायासम्पधन 

भइसकेपिात कायासम्पधन प्रलतिेदन साथसाथै प्रत्येक योजनानका िालग लफल्डर्ा खलटएका 

आयोजनागत लफल्ड भ्रर्ण फाँटिारी तोलकएको ढाँचार्ा तयार गरी पेर्श गनुापनेछ ।  

८) अनसुचुी ११ बर्ोलजर् जनु उदे्यश्यिे लफल्ड भ्रर्ण गररएको हो सो लफल्ड बदरे्शको अलधतर् 

लर्लतिे सात लदनलभत्र प्रलतिेदन पेर्श नगरेर्ा उक्त उिेश्य बापतको लफल्ड सलुििा दािी गनुाहुदँनै 

।  

९) एक योजनाका िालग सबै चरणर्ा गरी अलिकतार् ३ लदन भधदा बढीको लफल्ड आदरे्श 

स्िीकृत गनेका िालग पेर्श गनुाहुदँनै ।  

१०) दफा ५ बर्ोलजर्को प्रलतिेदन स्िीकृत भैसकेपलछ अलिकृतस्तरको कर्ाचारीको हकर्ा 

प्रलतलदन रु. छ सय र सहायकस्तरको कर्ाचारीको हकर्ा रु. चार सय बराबरको फील्ड भत्ता 

उपिब्ि गराइनेछ ।  

११) स्िीकृत लफल्ड आदरे्शको अलधतर् लदनबापत उपदफा १ बराबरको रकर्को चौथाइ रकर् 

र्ात्र लफल्ड सलुििा लदन सलकनेछ ।  

१२) प्रालिलिक कर्ाचारीिे आफूिे र्लहनाभरर्ा कार् गरेको प्रालिलिक प्रलतिेदन तथा यस 

कायालिलि बर्ोलजर् तयार गरी पेर्श गनुापने कायालिलिहरु अनसुचूीका लनलदाि ढाँचार्ा भरी अको 

र्लहनाको सात गते लभत्र पेर्श गरेपलछ र्ातै्र भकु्तानी लदन सलकनेछ ।  

 

१८) बाधा अड्कन फुकाउ:  यस कायालिलिर्ा कुनै बािा अड्काउ परे गाउँ कायापालिकािे 

लनणाय गरी फुकाउन सक्नेछ ।  



१९) खािेजी ि बचाउ : यस कायालिलिर्ा भएका व्यिस्थाहरु र्ौजदुा संघीय तथा प्रादलेर्शक 

काननूसँग बालझएकि हददलेख बाहके र्ाधय हुनेछ ।  

 

  

 


