सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको योजना तजजम
ु ा, कायाुन्वयन र
व्यवस्थापन कायुववधी –२०७४

सिरीजङ्घा गाउँपासिका

गाउँकायुपासिकाको कायाुिय
ज
तेल्िोक, ताप्िेजङ
१ नं. प्रदे श

1

सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको योजना तजजम
ु ा, कायाुन्वयन र व्यवस्थापन कायुववधी – २०७४
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको योजना तजजम
ु ा, कायाुन्वयन तथा व्यवस्थापन गनु बनेको कायुववधी
प्रस्तावना: सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको िमग्र योजना तजजम
ु ा, कायाुन्वयन, अनजगमन, मजल्याङकन, कायु कजशिता र
प्रभाकारीता ल्याउने प्रयोजनका िासग स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ िे ददएको असधकार प्रयोग गरी
गाउँपासिकाको योजना तजजम
ु ा कायाुन्वयन र व्यवस्थापन कायुववधी २०७४ तजजम
ु ा गरी िागज गररएको छ।
पररच्छे द-१
१.

२.

िं म्िप्त नाम र प्रारभभ:

प्रारम्भभक

(क) यि कायुववधीको नाम "योजना तजजम
ु ा कायाुन्वयन र व्यवस्थापन कायाुववधी-२०७४" रहेको छ।
(ख) यो कायाुववधी तजरुन्त िागज हजनेछ।
पररभाषा:

ववषय वा प्रिङ्गिे अको अथु निागेमा यि कायुववधीमा:-

(क) "आयोजना" भन्नािे कजनै भौगोसिक िेत्र वा कायुिेत्र वा कायुिेत्रमा सनम्ित अवधी र िगानी रकम
तोवक सनधाुररत उद्देश्य प्राप्तीका िासग तयार गररएको व्यवम्स्थत वियाकिाप िभझनज पदुछ।

(ख) "उपभोक्ता िसमती" भन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यि िाभ पाउने व्यम्क्तहरुको िमजहिे कजनै आयोजना

सनमाुण, िञ्चािन, व्यवस्थापन र ममुत िभभार गनुको िासग आफजहरु मध्येबाट सनम्ित प्रविया
बमोम्जम गठन गरे को िसमती िभझनज पदुछ र िो िमजहिे िाभग्राही िमजहिाई िमेत जनाँउदछ।

(ग) "ऐन" भन्नािे स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ िभझनज पदुछ।

(घ) "कायुिम" भन्नािे सनम्ित उद्देश्य प्राप्तीका िासग तयार गररएको िेत्रगत, बहजिेत्रगत आयोजनाहरुको
िं योम्जत रुप िभझनज पदुछ।

(ङ) "कायुववधी" भन्नािे योजना तजजम
ु ा कायाुन्वयन र व्यस्थापन कायुवीधी-२०७४ िभझनज पदुछ।

(च) "गैरिरकारी िं स्था" भन्नािे यि कायुववधीको प्रयोजनका िासग प्रचसित कानजन बमोम्जम स्थापना

भएका र स्थानीय तहबाट आफ्नो कायुिम स्वीकृत गराई स्थानीय तहिँग िमन्वय राम्ख कायु
िञ्चािन गने गैर नाफामजिक िं स्था िभझनज पदुछ।

(छ) "ठज िा मेम्शनरी तथा उपकरण" भन्नािे वातावरणिाई अत्यासधक ह्राि पज-याउने प्रकृसतका मेम्शनरी,
उपकरण (बजिडोजर, एक्िाभेटर आदद) र श्रममजिक प्रववधीिाई ववस्थावपत गने खािका मेम्शनरी
तथा उपकरण िभझनज पदुछ।
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(ज) "ववकाि िाझेदार" भन्नािे नेपाि िरकारिँग भएका िभझौता बमोम्जम नगद, म्जन्िी एवं प्राववधीक
ज
िहयोग उपिब्ध गराउने दिपिीय दातृ सनकाय, िं यक्त
राष्ट्रिं म्घय सनकायहरु तथा अन्तरावष्ट्रय
गैरिरकारी िं स्था िभझनज पदुछ।

(झ) "मन्त्रािय" भन्नािे नेपाि िरकार िं म्घय मासमिा तथा स्थानीय ववकाि मन्त्रािय िभझनज पदुछ।
(ञ) "गाउँपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउँपासिकािाई िभझनज पदुछ।

(ट) "िम्ित िमजह" भन्नािे आसथुक रुपमा ववपन्न वगुका मवहिा एवं बािबासिका तथा आसथुक र

िामाम्जक रुपमा वपछसडएको वगुहरु (िबै जातजातीका ववपन्न वगुहरु, जेष्ठ नागररक, दसित,
आददवािी जनजाती, अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरु, मधेशी, मजम्स्िम तथा वपछडा वगु) एवं नेपाि
िरकारिे िम्ित िमजह भसन तोकेका वगु एवं िमजदाय िभझनज पदुछ।

(ठ) "िै सगक िेखाजोखा पररिण" भन्नािे मवहिा र पजरष बीचको भजसमका, िभबन्ध, स्थान, स्तर, अविर
आददको िेखाजोखा र मवहिा पजरुषबीचको िमानता कायम गनुका िासग तय गररएको कायुिम र
बजेटको िमेत ववश्लेषण गने कायुिाई िमझनज पदुछ।

(ड) "िामाम्जक पररिण" भन्नािे योजना, नीसत, कायुिम, आयोजना कायाुन्वयन र िेवा प्रवाहिे आसथुक

िामाम्जक ववकािमा गरे को िमग्र योगदानको िे खाजोखा, ववश्लेषण र मजल्याङकन कायुिाई िभझनज
पदुछ।

(ढ) "िावुजसनक पररिण" भन्नािे गाउँपासिकािे िञ्चािन गने कायुिम वा आयोजनाको िक्ष्य, उद्देश्य,
बजेट (आभदानी) तथा यिबाट प्राप्त नसतजा, उपिब्धी र खचु आददको बारे मा िरोकारवािाहरु वीच
जानकारी गराउने, िेखाजोखा गने, मजल्यांङकन गने कायु िभझनज पदुछ।

ज ाई" भन्नािे िरोकारवािा िवुिाधारण नागररक र स्थानीय तहका पदासधकारीहरुको
(ण) "िावुजसनक िजनव
(त)

बीच िावुजसनक चािोको ववषयमा िावुजसनक स्थिमा खजिा छिफि गने प्रविया िभझनज पदुछ।

"िामजदावयक िं स्था" भन्नािे जनचेतना िभबन्धी तासिम असभमजम्खकरण, सिप ववकाि, बचत, कजाु
पररचािन, िमावेशी ववकाि र िशम्क्तकरण गने उद्देश्यिे सनम्ित प्रविया अबिभबन गरी प्रचसित

कानजन बमोम्जम स्थापना भएका िं स्था तथा गाउँपासिकामा िूम्चकृत भएका िमजदायमा आधाररत
िं स्था िभझनज पदुछ।

(थ) "योजना" भन्नािे िमग्र ववकाि सनमाुण िभबन्धी तयार गररएको आवसधक, वावषुक ववकाि योजना
(द)
३.

िभझनज पदुछ।

"िावुजसनक खररद ऐन" भन्नािे िावुजसनक खररद ऐन २०६३ िभझनज पदुछ।

(ध) "प्रमजख प्रशािवकय असधकृत" भन्नािे गाउँपासिकाको प्रमजख प्रशािवकय असधकृत िभझनज पछु।
उद्देश्य:

(क) गाउँपासिकाबाट गररने ववकाि सनमाुणका कायुिमहरुिाई समतव्ययी, ददगो, पारदशी रुपमा िभपन्न
गनु िहयोग पज-याउने यि सनदे म्शकाको उद्देश्य हजनछ
े ।

(ख) गाउँपासिकािे प्राप्त गने िबै प्रकारका स्रोत र िाधनिाई उद्देश्यमजिक, पारदशी, उत्तरदायी र
जवाफदे वह पजवक
ु खचु गने पद्दतीको सनमाुणमा िहयोग पज-याउने।

(ग) आयोजना व्यवस्थापन, बजेट सनकािा, सनकािा र खचु प्रकृयािाई िरसिकृत गदै
कायाुन्वयनमा िहजीकरण गने।
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आयोजना

(घ) आसथुक व्यवस्थापन प्रणािीिाई अनजशासित गराउने, िे खा, िे खा पररिण र प्रसतबेदन प्रणािीिाई
सनयसमत र व्यवम्स्थत गने।

(ङ) स्थानीय तहमा िजशािन कायम गनु पारदशीता र उत्तरदावयत्व िभबन्धी व्यवस्थाको प्रवद्दुन गने।
४.

(च) गाउँपासिकाको अन्तर सनकाय िमन्वय र िेवा प्रवाहमा दिता असभवृदद्द गने।
िमपजरक कोष:

(क) यि गाउँपासिकािँग िभबन्धीत िरकारी, गैर िरकारी, सनजी िेत्र, ववकाि िाझेदार िं स्थािँग भएको

िभझौता बमोम्जमको िाझेदारी वा िागत िहभासगता गनु िमपजरक कोषमा आवश्यक रकम छज ट्याउनज
पनेछ।

(ख) कजनै त्यस्तो िाझेदारी गनु चाहने िं स्थाहरुिँग िाझेदारी गने वा नगने असधकार गाउँकायुपसिकामा
िजरम्ित रहने छ।

(ग) िामान्यतया: िाझेदारीमा िञ्चािन हजने आयोजनाहरु गाउँपासिकाको िभाबाट स्वीकृत गराईएका हजन ज
५.

पनेछ।

ममुत िभभार कोष:

(क) गाउँपासिकािे आफ्नो भौसतक पजवाुधार सनमाुण कायुिमहरुबाट २% प्रसतशत रकम कट्टा गरी एक
ममुत िं भार कोषको स्थापना गनेछ। उक्त ममुत िभभार कोषको िासग छज ट्याईएको रकम

गाउँपासिका र अन्तरगतका वडामा िञ्चािन हजने रु. ५,००,०००।– (रु. पाँच िाख) मासथका
योजनाहरुमा िागज हजनेछ।

(ख) ममुत िं भार कोषको िं चािन गाउँ कायुपासिकािे स्वीकृत गरे को ममुत िं भार कोष कायुसबधी
६.

बमोम्जम हजनेछ।

ववपद व्यवस्थापन कोष:

(क) गाउँिभाबाट ववपद व्यवस्थापन िहयोग पज-याउन एक ववपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गनेछ।
(ख) गाउँ कायुपासिकािे स्वीकृत गरे को ववपद व्यवस्थापन कोष कायुववधी बमोम्जम हजनछ
े ।
पररच्छे द-२

योजना तजजम
ु ा
७.

योजना तजजम
ु ा: गाउँपासिकािे आफ्नो असधकार िेत्रका ववषयमा स्थानीय स्तरको ववकािको िासग आवधीक,
वावषुक रणनीसतका ववषयमा िेत्रगत मध्यकािीन, ददधुकािीन र वावषुक ववकाि योजना बनाई िागज गनेछ।
ववकािको िासग योजना बनाउँदा नेपाि िरकार र प्रदे श िरकारको नीसत, िक्ष्य, उद्देश्य, िमयिीमा र

प्रविया िँगै अनजकजि हजने गरी िजशािन, वातावरणमैत्री, बािमैत्री, जिबायज, पररवतुन अनजकजि, ववपद
व्यवस्थापन, िैं सगक तथा िामाम्जक िमावेशीकरण जस्ता अन्तर िभबन्धीत ववषयिाई ध्यान ददईनेछ।
(अ) गाउँपासिकािे योजना बनाउँदा दे हायका ववषयिाई प्राथसमकता ददईनेछ।

(क) आसथुक ववकाि तथा गररबी सनवारणमा प्रत्यि योगदान पज-याउने।
(ख) उत्पादन मजिक तथा सछटो प्रसतफि प्राप्त गनु िवकने।
(ग) जनताको जीवनस्तर, आभदानी र रोजगारी बढ्ने।
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(घ) स्थानीय वासिन्दाको िहभासगता जजट्ने, स्वयमिेवक पररचािन गनु िवकने तथा िागत कम
गने।

(ङ) स्थानीय स्रोत िाधनको असधकतम प्रयोग गने।

(आ) गाउँपासिकाको योजना तजजम
ु ा र कायाुन्वयन गदाु स्थानीय बजदद्दम्जवी, ववषय ववज्ञ, अनजभवी, पेशाववद,
(इ)
८.

९.

जेष्ठ नागररक, मवहिा बािबासिकाको असधकतम िहभासगता गराईनेछ।

ज ान, आयोजनाको
योजना तजजम
ु ा गदाु िभभाब्यता अध्ययनको आधारमा स्रोत िाधनको पजवाुनम
प्राथसमवककरण, योजना कायाुन्वयन तासिका र अनजगमन मजल्याङकन योजना िमेत तयार गररनेछ।

िमन्वयमा गनजु पने कायुहरु:

गाउँपासिका िेत्र सभत्र िरकारी िं घ िं स्था, िहकारी िं स्था िगायतका िामाम्जक तथा िामजदावयक िं स्थािे
ववकाििँग िभबम्न्धत काम गनजप
ु दाु गाउँपासिकाको िमन्वयमा गनजु पनेछ।
ज व्यवस्थापन कायु गररने:
िाझेदारी वा िंयक्त

गाउँपासिका सभत्रको कायु िञ्चािन गदाु िागत न्यजनीकरण, स्रोत िाधनको असधकतम उपयोग वा
प्रभावकारी िेवा प्रवाहको िासग दे हायका ववषयमा अन्य गाउँपासिका वा नगरपासिकािँग िाझेदारी वा
ज व्यवस्थापन गररनेछ।
िं यक्त

(क) बृहत पूवाुधार सनमाुण, ठज िा मेसिन तथा औजार खररद र व्यवस्थापन
(ख) ववपद व्यवस्थापन
१०.

(ग) फोहोरमैिा व्यवस्थापन
योजना तजजम
ु ा प्रविया:

(क) वावषुक योजना तजजम
ु ा गदाु िहभासगतामजिक योजना तजजम
ु ा प्रविया अबिभबन गररनेछ।
(ख) िमागत योजनािाई िभपन्न गनु उच्च प्राथसमकता ददईनेछ।

ज
(ग) योजना तजजम
ु ा प्रविया बस्तीस्तरबाट शजरु गररनेछ। बस्तीमा बिोबाि गने नागररकहरुको िं यक्त
भेिािे पवहचान गरे का वा आयोजनाको िूची तयार गररनेछ।

(घ) बस्तीस्तरबाट प्राप्त भएका िूचीहरुिाई वडा िसमतीिे

िेत्रगत ववभाजन गरी वडास्तररय र

पासिकास्तररय योजनाको प्राथसमवककरण गरर बजेट तथा कायुिम तजजम
ु ा िसमतीमा पेश गररन्छ।

(ङ) िसमतीिे आगामी आसथुक वषुमा िञ्चािन गनजु पने प्राप्त योजनाहरुको िूचीमा प्राथसमवककरण गरी
कायुपासिकामा प्रस्ताव पेश गनजु गनेछ।

(च) िसमतीबाट प्राप्त योजना तथा कायुिमका प्रस्ताविाई कायुपासिकाबाट पाररत गरी िभाबाट पाररत
गररनेछ।

(छ) श्रोत अनजमान तथा बजेट सनधाुरण िसमती: स्थानीय िरकार िञ्चािन र व्यवस्थापन गनु बनेको ऐन
२०७४ बमोम्जमको श्रोत अनजमान तथा बजेट सिमा सनधाुरण िसमती हजने छ।
(अ)

गाउँपासिकाको अध्यि

(आ) गाउँपासिकाको उपाध्यि
(इ)

अध्यि वा प्रमजखिे कायुपासिकाका िदस्यहरु मध्येबाट तोकेको मवहिा,
दसित वा अल्पिं ख्यकबाट प्रसतसनधी हजने गरी जभमा ४ जना

(ई)

गाउँपासिकाको प्रमजख प्रशािवकय असधकृत
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- िं योजक
- िदस्य
- िदस्य

-िदस्य िम्चव

यि िसमतीको काम कतुव्य र असधकार गाउँकायुपासिका र गाउँिभाबाट पाररत सनणुयका

असतररक्त स्थानीय िरकार िञ्चािनका िभबन्धमा व्यवस्थाप गनु बनेको ऐनको दफा ६६ को
उपदफा (३) बमोम्जम हजनेछ।

(ज) बजेट तथा कायुिम तजजम
ु ा िसमती: स्थानीय िरकार िञ्चािन र व्यवस्थापन गनु बनेको ऐन २०७४
बमोम्जम दे हाय बमोम्जमको बजेट तथा कायुिम तजजम
ु ा िसमती हजनछ
े ।
(अ)

गाउँकायुपासिकाको उपप्रमजख

-िं योजक

गाउँकायुपासिकाको प्रमजख प्रशािवकय असधकृत

-िदस्य

(आ) ववषयगत िेत्र हेने गाउँकायुपासिकाको िदस्यहरु
(इ)
(ई)

-िदस्य

योजना महाशाखा, ववभाग वा शाखा प्रमजख

-िदस्य िम्चव

यि िसमतीको काम कतुव्य र असधकार गाउँकायुपासिका र गाउँिभाबाट पाररत सनणुयका असतररक्त

स्थानीय िरकार िञ्चािनका िभबन्धमा व्यवस्थाप गनु बनेको ऐनको दफा ६७ को उपदफा (३) बमोम्जम
हजनेछ।

(झ) योजना तथा कायुिमको अनजगमन तथा िजपररवेिण िसमती:

स्थानीय तहको योजना तथा बजेट

तजजम
ु ा ददग्दशुन २०७४ को ६.२.४ को असधनमा रवह उपाध्यिको िं योजकत्वमा सनभन ५ िदस्यीय
अनजगमन तथा िजपररवेिण िसमती रहने छ।
(अ)

उपध्यि

-िं योजक

प्रमजख प्रशािवकय असधकृत वा सनजिे तोकेको गाउँपासिकाको कमुचारी

-िदस्य िम्चव

(आ) गाउँकायुपासिकाका िदस्यहरु मध्येबाट कभतीमा १ मवहना िवहत ३ जना
(इ)

-िदस्य

यि कायुववधीको १० (झ) अन्तगुत रही योजना तथा कायुिमको अनजगमन तथा िजपरीवेिण
िसमतीको काम कतुव्य र असधकारहरु दे हाय बमोम्जम रहेको छन
(अ)

योजनाहरुको सनयसमत अनजगमन गने िाथै अनजगमन तथा िजपरीवेिणको िममा उपभोक्ता
िसमतीिाई आवश्यक पने िल्िाह िजझाव प्रदान गने।

(आ) योजना तथा कायुिमको अनजगमन तथा िजपररवेिणबाट प्राप्त वववरण, प्रसतवेदन गाउँपासिकामा
७ ददन सभत्र पेश गने।

(इ)

उपभोक्ता िसमतीको अम्न्तम अनजगमन प्रसतवेदनमा कायु प्रगसत हेरी भजक्तानी ददन िक्ने।निक्ने
ववषयमा उल्िे ख गनजु पने।

(ई)

प्रत्येक वडामा वडा स्तरीय अनजगमन तथा िहजीकरण िसमती गठन गने।

6

योजना तजजम
ु ाको िमय तासिका
ि.िं .

कायु वववरण

िमय

१

श्रोत अनजमान र कजि बजेट िीमा सनधाुरण

फागजन मिान्त

२

िं घ तथा प्रदे शबाट ववत्तीय हस्तान्तरणको खाका एवं बजेट तथा

चै त्र १०

३

बजेट िीमा तथा मागु दशुन ववतरण

चै त्र १५

४

वस्ती-टोि स्तरबाट योजना छनौट

चै त्र १५

५

वडा स्तरीय योजना प्राथसमवककरण

चै त्र २५

६

तजजम
ु ा िसमतीबाट बजेट तथा कायुिम कायुपासिकामा पेश

चै त्र ३०

कायुिमको तजजम
ु ा मागुदशुन प्राप्त गने

७

गाउँ कायुपासिकाको बैठकबाट बजेट तथा कायुिम स्वीकृत गरी िभामा

अिार १०

८

गाउँिभाको बैठकबाट बजेट तथा कायुिम स्वीकृत

अिार मिान्त

पेश गने

कैवफयत

पररच्छे द–३

कायुिम वा आयोजना िञ्चािन एवं व्यवस्थपान
११.

कायुिम वा आयोजना कायाुन्वयन एवं व्यवस्थापन:

(क) कायुिम वा आयोजना कायाुन्वयन गदाु िावुजसनक खररद ऐन २०६३ र खचु गने अम्ख्तयारी
उम्ल्िम्खत मागुदशुन तथा शतुहरु िमेतको पािना गरी खचु गनजप
ु नेछ।

(ख) िावुजसनक खररद ऐन, २०६३ बमोम्जम वावषुक खररद योजना बनाई कायाुियमा ल्याएको हजनपज नेछ।

(ग) स्थानीय तहबाट कायुिम वा आयोजना स्वीकृत भएपसछ उपभोक्ता िसमती माफुत िञ्चािन गररने
कायुिम वा आयोजनाको हकमा बढीमा १५ ददन सभत्र उपभोक्ता िसमती गठन गरी िभझौताको
िासग िभपकु राख्न िभबम्न्धत वडा माफुत िाभग्राही िमजहिाई जानकारी ददनजपनेछ।

(घ) गाउँपासिकािे छनौट गररएको योजनाको चै त्र मिान्त िभम िभझौता हजन निकेमा उक्त योजना रद्द
गरी अन्य योजना िञ्चािन गनजप
ु नेछ।

(ङ) वावषुक कायुयोजना तथा खररद योजना अनजिार िमयमै कायुिम वा आयोजना कायाुन्वयनका िासग
आसथुक वषुको पवहिो चौमासिक सभत्रै िगत अनजमान, सडजाईन तयार गरी ववसनयोजन बजेटको
असधनमा रही ठे क्कापट्टा माफुत कायु गराउनज पने भएमा बोिपत्र िभबन्धी िभपजणु प्रवियाहरु पजरा
गररिक्नज पनेछ।
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(च) कायुिम वा आयोजना िञ्चािन गदाु पेश्की ददने कायुिाई सनरुत्िावहत गरी कामको आधारमा
भजक्तानी ददने प्रणािी अविभबन गदै पेश्कीशजन्य असभयानको िजरुवात गनजप
ु दुछ। तर स्वीकृत खररद
योजना बमोम्जम आयोजना िञ्चािनका िागी पेश्की ददन बाधा पने छै न।

(छ) कायुिम वा आयोजना िञ्चािन गदाु वातावरण िं रिण ऐन, २०५३, वातावतण िं रिण सनयमाविी,
२०५४ र िामाम्जक तथा वातावरणीय िजरिा रुपरे खा, २०६५ बमोम्जम प्रारम्भभक वातावरणीय
पररिण (आई.इ.इ) वा वातावरणीय प्रभाव मजल्याङकन (ई.आई.ए) गरे र मात्र िञ्चािन गनजु पनेछ।

(ज) कायुिम वा आयोजना कायाुन्वयन गने उपभोक्ता िसमती वा अन्य सनकायिे स्थानीय तहबाट प्राप्त

गने रकम बैविङ िजववधा भएको स्थानमा बैिमा खाता खोिी िञ्चािन गनजु पनेछ। बैविङ िजववधा प्राप्त
नभएको स्थानमा राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत प्राप्त अन्य ववत्तीय िं स्थामा खाता खोिी िञ्चािन गनजु पनेछ।

(झ) आयोजना िागत अनजमान अनजिारका खररद गनजप
ु ने सनमाुण िामाग्रीहरु स्वीकृत खररद योजना बमोम्जम
तोवकएको िमय सभत्रै उपभोक्ता िसमती वा आयोजना कायाुन्वयन पने सनकाय आफैिे वा यस्ता
सनकायहरुिे अनजरोध गरे मा स्थानीय तहिे खररद व्यवस्था गनु िक्नेछ।

(ञ) प्रचसित कानजन बमोम्जम आयोजनाको वहिाब वकताब राख्ने म्जभमेवारी कायुिम वा आयोजना
कायाुन्वयन गने अम्ख्तयारी उपभोक्ता िसमतीको हजनेछ।

(ट) गाउँपासिकाबाट िञ्चासित आयोजनाको वववरण राख्ने, नगदी म्जन्िीको िे खा दजरुस्त राख्ने, आन्तररक

िे खापररिण गराउने, सनयसमत रुपमा भौसतक एवं ववत्तीय प्रगती प्रसतफि िभबन्धीत सनकायमा पठाउने
म्जभमेवारी प्रमजख प्रशािवकय असधकृत तथा िे खा प्रमजखको हजनेछ।

(ठ) जानीजानी वा िापरवाहीका कारणबाट तोवकएको िमयमा कायुिम िभपन्न नगने उपभोक्ता िसमती,

िं स्था, सनकाय वा व्यम्क्त आददिँग स्थानीय तहिे िभझौता भं ग गरी हजुना िमेत सिई बैकम्ल्पक
व्यवस्था गनु िक्नेछ।

(ड) गाउँपासिकाबाट िञ्चासित िबै आयोजनाको आयोजनास्थिमै अम्न्तम वकस्ता भजक्तानी हजनपज वु उपभोक्ता
िसमतीबाट िावुजसनक परीिण गनजप
ु नेछ।

(ढ) यि कायुववधीमा अन्यत्र जे िजकै कजरा िेखेको भएतापसन एक करोड रुवपयाँिभम िागत अनजमान

भएका कायुिम वा आयोजना उपभोक्ता िसमती माफुत कायाुन्वयन गराउन िवकनेछ।तर उक्त
उल्िेम्खत एक करोड रूपैयाँिभमको िागत अनजमानमा मजल्य असभबृदद्द कर, ओभरहेड कम्न्टजेम्न्ि
रकम र जनिहभासगतको अंश िमेतको रकम िमावेश हजनेछ।

(ण) आयोजना कायाुन्वयन गदाु कायाुन्वयन कायुतासिका सनमाुण गरी तोवकए बमोम्जमका ढाँचामा िभझौता
१२.

गनजप
ु नेछ।

आयोजना िागत अनजमान िभबन्धी व्यवस्था:
१.

२.

गाउँपासिकािे आयोजनाहरुको िागत अनजमान, नक्िा र सडजाईन स्थानीय तहको िभबद्द प्राववधीक

कमुचारी वा उक्त प्रयोजनका िासग खवटएका ईम्न्जसनयर, िब-ईम्न्जसनयर र असिष्टे न्ट िब-ईम्न्जसनयर
वा ववषय िभबद्द प्राववधीकबाट गराउने पनेछ।

आयोजनाहरुको िागत अनजमान (सडजानईन, ईष्टमेट) तयार गदाु स्वीकृत दररे टको आधारमा सनमाुण
िामाग्रीको

वववरण िमेत खजिाई िवुिाधारणिे बजझ्नेगरी नेपािी भाषामा तयार गनजप
ु ने छ। तर
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प्राववधीक दृवष्टकोणिे प्राववसधक शब्दाविीहरु नेपािी भाषामा अनजवाद गनु िं भव नभएमा ववस्तृत
३.

िागत अनजमान अंग्रज
ु नेछ।
े ीमा तयार गनजप

िागत अनजमान तयार गदाु श्रममजिक तवरबाट काम हजनिक्ने कायुिाई िोही बमोम्जम िागत

अनजमान तयार गनजप
ु नेछ। प्राववधीक दृवष्टकोणबाट श्रममजिक तवरबाट काम हजन निकी मेम्शनरी
उपकरणको प्रयोग गनजु पने भनी िभबम्न्धत प्राववधीकबाट कारण िवहतको सिफाररि आएमा िोही

१३.

अनजिार स्वीकृत नमुि बमोम्जम िागत अनजमान तयार गनजप
ु नेछ।

उपभोक्ता िसमती िभबन्धी व्यवस्था:

उपभोक्ता िसमतीको गठन, िञ्चािन, व्यवस्थापन एवं कायुिम कायाुन्वयन गदाु िसमतीिे दे हाय बमोम्जमका
प्रावधानहरु िमेत पािना गनजप
ु नेछ:-

(१) उपभोक्ता िसमतीबाट आयोजना कायाुन्वयन र िञ्चािन गदाु आयोजनाबाट प्रत्यि िाभाम्न्वत हजने घर
पररवारको पवहचान गरी त्यस्ता घरपररवारको आम भेिाबाट िभबम्न्धत आयोजनास्थिमा नै िात दे म्ख
नौ िदस्यीय उपभोक्ता िसमती गठन गनजप
ु नेछ।

(२) गाउँपासिकाका बहािवािा पदासधकारी, राजनीसतक दिको प्रसतसनधीको रुपमा गाउँपासिका तथा
वडाको कजनै पसन पदमा आसिन व्यक्ती, बहािवािा िरकारी कमुचारी, म्शिक, सनमाुण व्यविायी,

िरकारी पेश्की वा बेरुजज फछुयौट नगरे का व्यम्क्तहरु, नैसतक पतन दे म्खने फौजदारी असभयोगमा
िजाय पाई उक्त िजाय भजक्तान गरे को तीन वषु नपजगेको व्यक्ती, िावुजसनक िभपम्त्त वहनासमना गरे का
व्यक्ती उपभोक्ता िसमतीको पदासधकारी तथा िदस्य हजन पाउने छै न।

(३) उपभोक्ता िसमतीमा कभतीमा तेत्तीि प्रसतशत मवहिा हजनपज नेछ। िसमतीको अध्यि, िम्चव र
कोषाध्यिमध्ये कभतीमा एकजना मवहिा पदासधकारी हजनपज नेछ। उपभोक्ता िसमती गठन गदाु
िमावेशी हजनका िाथै उपभोक्ता िसमतीमा आबद्द व्यक्तीहरु िामान्यतया िािर हजनपज नेछ।

(४) एउटै िमयमा एक व्यक्ती एक भन्दा बढी उपभोक्ता िसमतीको िदस्य हजन पाउने छै न, िाथै एका
िगोिका पररवारबाट एकजना भन्दा बढी िसमतीको िदस्य हजन पाउने छै न।

(५) उपभोक्ता िसमती गठन गदाु िभबम्न्धत वडा िम्चवको रोहबरमा गनजप
ु नेछ। उपभोक्ता िसमती गठन
गरे पसछ िो िभबन्धी प्रसतवेदन िभबन्धीत वडा िसमतीमा तथा गाउँपासिकामा पेश गनजप
ु नेछ।

(६) प्रचसित ऐन, सनयम, प्रविया र मापदण्ड ववपररत उपभोक्ता िसमती वा अनजगमन िसमती गठन गरे को
वा सिफाररि गरे को पाईएमा यिरी गठन वा सिफाररि गने वडा िम्चविाई कारवाही गररनेछ।

(७) उपभोक्ता िसमतीको गठन िवुिभमत तररकािे गनजप
ु नेछ। िवुिभमत तररकािे हजन निकेको

अवस्थामा तोकेको ववधीअनजिार वडा अध्यि वा अन्य सनवाुम्चत पदासधकाररिे उपभोक्ता िसमती गठन
गरी िोको जानकारी िभबम्न्धत गाउँपासिकािाई गराउनज पनेछ।

(८) गाउँपासिकाबाट कायुिम वा आयोजना स्वीकृत भएपसछ उपभोक्ता िसमती माफुत िञ्चािन गररने
कायुिम वा आयोजनाको हकमा बढीमा पन्र ददन सभत्र उपभोक्ता िसमती गठन गरी िभझौताका
िासग िभपकु राख्न िभबम्न्धत वडा माफुत िाभग्राही िमजहिाई जानकारी ददनजपनेछ। तोवकएको िमय

सभत्र उपभोक्ता िसमती गठन भई आउन निकेमा िभबम्न्धत गाउँपासिकािे िहजीकरण गनेछ।
उपभोक्ता िसमती गठन हजन निकेमा अन्य वैकम्ल्पक माध्यमबाट आयोजना ि्वािन गनु िवकनेछ।
9

(९) गाउँपासिकािे आयोजना कायुिम छनौट गदाु उपभोक्ता िसमतीको तफुबाट नगत िगत िहभासगता

जजट्ने आयोजनािाई प्राथसमकता ददनजपनेछ। यिरी नगद िागत िहभासगता तोवकएको अवस्थामा
उपभोक्ता िसमतीको तफुबाट व्यहोनजप
ु ने िहभासगता वापतको रकम िभबम्न्धत स्थानीय तहको खातामा
दाम्खिा गरी िोको भौचर प्राप्त भएपसछ मात्र उपभोक्ता िसमतीको

योजना िभझौता गनजप
ु नेछ। नगद

िागत िहभासगता जजट्ने गरी आयोजना स्वीकृत भएको अवस्थामा गाउँपासिकािे योजना िभझौता गरी
सनधाुरण गरे बमोम्जम जनिहभासगता बरोबरको काम गरे को प्राववसधक मजल्यांकन िवहतको प्रसतवेदन
प्राप्त भए पसछ कायुप्रगतीको आधारमा रकमबाट भजक्तानी गनजप
ु नेछ। िागत िहभासगताको व्यवस्था
नभएको कजनै पसन योजना उपभोक्ता िसमती माफुत ि्वािन गनु पाईने छै न।

ज ु कायु
(१०) यि बमोम्जम कायुिम स्वीकृत नभई ववगत वषुमा वा यिै आसथुक वषुमा पसन िभझौता हजनपज व
िभपन्न गररएको भनी भजक्तानी माग गररएको कायुिम वा आयोजनाहरुमा र आ.व.को अन्त्यमा काम

भैिकेको दे खाई पसछ काम गने गरी कजनै पसन हाितमा उपभोक्ता िसमतीिाई रकम भजक्तानी ददन
पाईने छै न। उपभोक्ता िसमतीिे स्वीकृत कायुिम बमोम्जम गरे को कामको मात्र भजक्तानी ददनजपनेछ।

(११) उपभोक्ता िसमती वा िाभग्राही िमजदायिाई सनमाुण कायु वा िेवाको काम ददं दा स्थानीय तहिे

िभबन्धीत कायुको सडजाईन, िागत अनजमान तयार गने, स्वीकृत गने, प्राववसधक िल्िाह ददने,
नापजाँच गने, जाँचपाि गने र अन्य आवश्यक प्राववसधक िहयोग उपिब्ध गराउने, िजपररवेिण,

गजणस्तर सनयन्त्रण गने बमोम्जमका िागत अनजमानमा रहेको मजल्य असभवृदद्द कर, ओभरहेड कम्न्टजेन्िी
रकम र जनिहभासगताको अंश कट्टा गरे र मात्र भजक्तानी ददनजपनेछ।

(१२) तोवकएको काम भन्दा बढी गनु वा काम नै नगरी वास्तववक काम भन्दा बढी गरे को दे खाई अथवा
कजनै आईटमको िट्टा अको आईटमको कायु पजरा गरे को दे खाई िागत अनजमान भन्दा बढी र कम

माग्ने उपभोक्ता िसमतीिाई उक्त रकम भूक्तानी नददई कािो िजचीमा राखी कारबाही गनजक
ु ो असतररक्त
िभबम्न्धत प्राववसधकिाई िमेत जानकारी गनजप
ु नेछ।

(१३) उपभोक्ता िसमतीको काम कतुव्य र असधकार िगायत आयोजना िागत, सनमाुण िामाग्रीको पररमाण,
आयोजनाको गजणस्तर, राख्नजपने खाता, वकस्ता सनकािा तथा भजक्तानी प्रविया, पारदशीता, अनजगमन
ज ु एक वा िो भन्दा बढी उपभोक्ता
िभबन्धी व्यवस्थाको बारे मा कायुिम वा आयोजना िभझौता हजनपज व
िसमतीका अध्यि, िम्चव र कोषाध्यििाई िामजवहक रुपमा अनजम्शिण कायुिम िञ्चािन गनजप
ु नेछ।

ज
(१४) उपभोक्ता िसमतीको खाता अध्यि, िम्चव र कोषाध्यि मध्य कजनै दजईको िं यक
दस्तखतबाट

िञ्चािन हजनछ
े । खाता िञ्चािकहरुको तीन पजस्ते वववरण खजिाई आयोजना खाता र गाउँपासिका तथा
वडामा असभिे ख राख्नजपनेछ। उपभोक्ता िसमतीको गठन र यिको बैठकका सनणुयहरुको असभिेख
उपभोक्ता िसमतीको िम्चविे राख्नजपनेछ।

(१५) उपभोक्ता िसमती प्रत्येक वकस्तामा खचु गरे को िूचना िावुजसनक गनजक
ु ो िाथै िभबन्धीत उपभोक्ता र
गाउँपासिकािाई जानकारी गराउनज पनेछ। गाउँपासिकाबाट कजनै पसन िमयमा उपभोक्ता िसमती तथा
आयोजना कायाुन्वयन गने सनकाय वा िं घ िं स्थाको आसथुक कारोवारको बारे मा जाँचबजझ वा सनररिण
गनु िक्नेछ।

(१६) उपभोक्ता िसमती, गैर िरकारी िं स्था वा िामजदावयक िं स्थािे आफ्नो खाताबाट दजई िाख भन्दा
मासथको आसथुक कारोबार गदाु वा भजक्तानी ददँदा बैंक माफुत ददनज पनेछ।
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(१७) िामाम्जक पररचािनका माध्यमबाट गठन भएका िमजह, िामजदावयक िं स्था ( जस्तै िामजदावयक वन,
िामजदावयक स्तरका िहकारी िं स्थाहरु, टोि ववकाि िं स्था, आमा िमजह, कृवष िमजह, िामजदावयक
िं गठन आदद) कायुिम वा आयोजना िञ्चािन गनु ईच्छज क भएमा छज ट्टै उपभोक्ता िसमती गठन नगरी
िञ्चािन गनु िवकने भएमा त्यस्ता िमजह माफुत कायुिम ि्वािन गनु िवकनेछ।

(१८) उपभोक्ता िसमती माफुत िञ्चािन गररने आयोजनाहरु श्रममजिक प्रववधीमा आधाररत रवह स्थानीय
श्रमको उपयोग र पररचािनिाई उच्च प्राथसमकता ददनजपनेछ।

(१९) श्रममजिक प्रववधीबाट कायु गराउने गरी िागत अनजमान स्वीकृत गराई िोवह बमोम्जम िभझौता गरर

मेम्शनरी उपकरण (िोडर, एक्िाभेटर, रोिर, डोजर, ग्रेडर सबटज समन सडम्स्िब्यजटर, ववटज समन ब्वाईिर)
को प्रयोग गररएको पाईएमा त्यस्तो उपभोक्ता िसमतीिँग भएको िभझौता रद्द गरी उपभोक्ता
िसमतीिाई भजक्तानी गररएको रकमिँग मजल्याकंन गरी बढी भएको रकम िरकारी बाँकी िरह अिजि
उपर गररनेछ।

(२०) उपभोक्ता िसमती वा िाभग्राही िमजदायिे पाएको काम आफैिे िभपन्न गनजप
ु नेछ र कजनै सनमाुण
व्यविायी वा िब-कन््याक्टरबाट गराउन िवकने छै न। कजनै कारणवश िो िसमसत वा िमजदाय
आफैिे िमयमा िो काम िभपन्न गनु निक्ने भएमा िो कजराको िूचना स्थानीय तहिाई ददनज पनेछ।

(२१) आयोजना कायाुन्वयन गने सनकाय वा उपभोक्ता िसमतीिे आयोजनाको भौसतक तथा ववत्तीय प्रगती
प्रसतवेदन िभझौतामा तोवकए बमोम्जमको िमयमा गाउँपासिकामा पठाउनज पनेछ।

(२२) गाउँपासिकािे आयोजना िञ्चािन एवं कायाुन्वयनमा िं िग्न उपभोक्ता िसमती, िामजदावयक िं स्था एवं
गैर िरकारी िं ग िं स्थाको असभिेम्खकरण गरी िागत व्यवम्स्थत गनजप
ु नेछ।

(२३) उपभोक्ता िसमतीिँग िभझौता गनजु अगासड गाउँपासिकाको योजना शाखा वा योजना िभबम्न्ध काम

गनु कमुचारीिे प्रचसित कानजन, कायुववधी, सनदे म्शका बमोम्जम आवश्यक कागजात िवहत उपभोक्ता
िसमती गठन भए नभएको बारे एवकन गरी आफ्नो स्पष्ट राय िाथ िभझौताका िासग सनणुय गने
असधकारी िमि पेश गरी सनणुय भए बमोम्जम गनजप
ु नेछ।

(२४) गाउँपासिका र उपभोक्ता िसमती बीचमा हजने िभझौता पत्रमा आयोजनाको िागत, कायु प्रारभभ र
िभपन्न हजने अवधी, उपभोक्ता िसमतीिे गने योगदानको प्रकार र रकम, िभबम्न्धत उपभोक्तािारा
िञ्चािन र ममुत िभभार गनजप
ु ने ववषय आदद उल्िे ख गनजप
ु ने।

(२५) उपभोक्ता िसमतीिाई गाउँपासिकािे िागत अनजमान तयार गने, प्राववसधक िल्िाह ददने, जाँचपाि
िगायत अन्य प्राववसधक िहयोग उपिब्ध गराउनज पनेछ।

(२६) उपभोक्ता िसमतीिे कायुिम िञ्चािन गदाु उपभोक्ता िमजहको सनणुयको आधारमा गने, आयोजनाको
सनमाुण कायु िभबम्न्धत गाउँपासिकाको तफुबाट तोवकएको प्राववसधकिे तयार गरे का िागत अनजमान
तथा प्राववसधक िल्िाहको असधनमा रवह गनु र आयोजना कायाुन्वयन गदाु स्थानीय स्रोत, िाधन र
श्रम शम्क्तको असधकतम पररचािन गने गरी गनजप
ु छु।

(२७) उपभोक्ता िसमतीिे मासिक रुपमा बैठक बस्नजपने, बैठकबाट भएको सनणुय गाउँपासिकािाई जानकारी
गराउने, आयोजना िञ्चािन, िं रिण र ममुत िभभार गने, आफजिे म्जभमा सिएको काम सनधाुररत

िमयमा िभपन्न गनु निकेमा उपभोक्ता िमजहको सनणुय िवहत भयाद थप माग गने, कायुिम
कायाुन्वयन िँग िभबम्न्धत िभपजणु खचुको सबि भपाुई िजरम्ित राख्ने, िभबम्न्धत कामको प्रगती
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वववरण गाउँपासिकामा उपिब्ध गराउने, कामको फरफारक गराउनज अम्घ िमीिाको िासग उपभोक्ता
िमजहको बैठक बोिाई बैठकमा राखी छिफि गराउने, यस्तो बैठकको उपम्स्थती र सनणुयको
प्रसतसिपी गाउँपासिकामा प्रस्तजत गने आदद कायु िभपादन गनजप
ु नेछ।

(२८) उपभोक्ता िसमतीिे गरे को कामको िागत मजल्य, कायु, कायुस्थि, िागेको रकम, उपभोक्ता िसमतीको
पदासधकारीको नाम, कायु शजरु तथा िभपन्न समसत िमेत खजल्ने गरी िभबम्न्धत कायुस्थिमा िावुजसनक
पररिण गरे को प्रसतवेदन िभबम्न्धत गाउँपासिकामा पेश गनजप
ु दुछ।

(२९) उपभोक्ता िसमती माफुत गररएको सनणुय वा िञ्चािन गरे को कायुिमको जानकारी स्थानीय जनतािे

माग गरे मा उपभोक्ता िसमतीिे उपिब्ध गराउनज पनेछ। यिरी माग गरे को वववरण उपिब्ध
नगराएको भनी िभबम्न्धत उपभोक्तािे िसमती भं ग गनु माग गरे मा गाउँपासिकािे िो ववषयमा ित्य

तथ्य बजझी उपभोक्ता िसमती उपभोक्ता िसमतीको पजन:गठन गनु, िसमती भं ग गनु वा अन्य माध्यमबाट
कायु िभपन्न गनु िक्नेछ।

(३०) उपभोक्ता िसमती माफुत िञ्चािन हजने वा सनमाुण हजने ववकाि सनमाुण कायुको स्थिगत अनजगमन गने
म्जभमेवारी गाउँपासिकाको हजनेछ।

(३१) उपभोक्ता िसमतीिे कामको िासग सिएको पेश्की फर्छ्योट गदाु प्रथम वकस्ताको प्राववसधक मजल्यािन,
िभझौता अनजिारको नाप जाँच र मजल्य खजिेको रसनङ ववि, उपभोक्ता िसमतीिे को बैठकको प्रसतसिपी
िमेत राखी गाउँपासिकामा सनवेदन ददनजपनेछ। यि वववरणको आधारमा अम्घल्िो वकस्ताको पेश्की

फछौट गरी थप कामको मात्र अको वकस्ता कायम गरी िोवह वरावरको रकम उपिब्ध गराईनेछ।
उपभोक्ता िसमती स्वयंिे प्रत्येक वकस्तामा गरे को खचुको िूचना िावुजसनक स्थानमा टाँि गनजप
ु नेछ।

(३२) उपभोक्ता िसमतीिे कायु िभपन्न गरे पसछ प्राववसधक जाँचपाि र कायुिभपन्न प्रसतवेदन प्राप्त गरी वडा

िसमतीको प्रसतसनधीको रोहवरमा िावुजसनक पररिण गराउनज पनेछ।फरफारकका िासग उक्त
िावुजसनक पररिणको प्रसतवेदन िमेत पेश गनजु पनेछ। अम्न्तम भजक्तानी ददँदा उक्त योजनाको

कायाुन्वयन हजनपज ने र सनमाुण अम्घ र पछीको फोटो र िो अनजिार सनमाुण भएको हो भनी उपभोक्ता
िसमतीको सनणुय र वडा िसमतीको सिफाररि िभबम्न्धत फाईिमा िमावेश गनजु पनेछ।

(३३) उपभोक्ता िसमती माफुत िञ्चािन भएका आयोजनाहरुको कायुिभपन्न भएपसछ गाउँपासिकािे िोको
रे खदे ख ममुत िभभार गने म्जभमेवारी िमेत तोकी उपभोक्ता िसमतीिाई हस्तान्तरण गनजप
ु दुछ। यिरी

आयोजनाको हस्तान्तरण भएमा गाउँपासिकाको िहमती सिई उपभोक्ता िसमतीिे िेवा शजल्क सिन र
िोको सनयसमत ममुत िभभार गाउँपासिकाको िहमसत सिई उपभोक्ता िसमतीिे िेवा शजल्क सिन र
िोको सनयसमत ममुत िभभार र िञ्चािनको व्यवस्था गनु िक्नेछ।

(३४) गाउँपासिका आफैिे िञ्चािन गरे को वा उपभोक्ता िसमती, गैर िरकारी िं स्था िगायत अन्य

िामाम्जक िं घ िं स्था माफुत िञ्चािन गररने तासिम, गोष्ठी, िेसमनार,असभमजम्खकरण कायुिम,
कायुशािाजस्ता कायुिमको भजक्तानी गदाु उक्त कायुिम िञ्चािन गने ववषयमा भएको सनणुय,

कायुिम िञ्चािन भएको स्थान र कायुिम अवधी, कायुिमको उद्देश्य र अपेम्ित उपिब्धी,
कायुिमको िहभागीको उपम्स्थती, कायुिमको कायुतासिका, कायुिममा प्रस्तजत भएको कायुपत्रको
प्रसतसिपी, कायुिम िञ्चािन गदाुको अवस्थामा तस्वीरहरु िवहत आवश्यक ववि भपाुई र कागजात
िं िग्न गरी कायाुन्वयन प्रसतवेदन गनजप
ु दुछ।
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(३५) उपभोक्ता िसमतीिे आयोजनाहरु िञ्चािन गदाु तोवकए बमोम्जमका गजणस्तर कायम गने गराउने
दावयत्व र म्जभमेवारी िभबम्न्धत प्राववसधक कमुचारी, अन्य कमुचारी, उपभोक्ता िसमती र अनजगमन
तथा िहजीकरण िसमतीको हजनेछ।

(३६) अनजकरणीय कायु गनेउपभोक्ता िसमती, प्राववधक कमुचारी र िभबम्न्धत कमुचारीिाई गाँउ िभाको
सनणुय बमोम्जम वावषुक रुपमा पजरस्कार प्रदान गनु िवकनेछ।

(३७) अनजगमन तथा िहजीकरण िसमतीको िभबन्धमा दे हाय बमोम्जम गनजप
ु नेछ।

(क) उपभोक्ता िसमती वा ठे क्का पट्टा जजनिजकै प्रवियाबाट कायुिम वा आयोजना िञ्चािन वा
कायाुन्वयनमा अनजगमन एवं िहजीकरण गनु िभबम्न्धत आयोजना र कायुिमबाट प्रत्यि िाभ
हासिि गने पररवार मध्येबाट कम्भतमा दजई जना मवहिा र वडा िसमतीका एक जना िदस्य
प्रसतसनधी िमेत रहने गरी तीन िदस्यीय अनजगमन तथा िहजीकरण िसमती गठन गनजप
ु नेछ।

(ख) उक्त गदठत िसमती ठे क्कापट्टाबाट िञ्चािन गररने कायुिम वा आयोजनाको हकमा कायुिम वा
ज न्दा पवहिे िो आयोजना खवटएको कमुचारीिे र उपभोक्ता िसमतीबाट
आयोजना प्रारभभ हजनभ
ज ु आयोजना अनजगमन तथा
िञ्चािन गररने कायुिम वा आयोजनाको हकमा िभझौता हजनपज व
िहजीकरण िसमती गठन गनजप
ु नेछ।

(ग) आयोजना िञ्चािनको िममा बाधाअवरोध आईपरे मा आवश्यक िहजीकरण गने, िभपन्न

कायुिम वा आयोजनाको िावुजसनक पररिण गने तथा गाउँपासिकािँग गरे को िभझौता र
प्रचसित कानजन बमोम्जम कायुिम तथा आयोजना िञ्चािन भएको नपाईएमा िभबम्न्धत

उपभोक्ता िसमतीिाई र गाउँपासिकािाई िोको जानकारी गराउनज कायुिम वा आयोजना
अनजगमन तथा िहजीकरण िसमतीको कतुव्य हजनछ
े ।

(घ) िसमतीको आयोजना िभपन्न भएको िात ददनसभत्र आयोजनाको अम्न्तम भजक्तानी र फरफारकको

सनभती सिफाररि गनजप
ु नेछ। िसमतीिे आफ्नो दावयत्व र म्जभमेवारी सनवाुह नगरे को भजक्तानी र
फरफारकको िासग सिफाररि नगरे को

कारणबाट प्रचसित कानजन बमोम्जम भए गरे का कायुका

भजक्तानी ददन फरफारक गनु िगायतका थप कायुहरु अगासड बढाउन बाधा परे को मासनने
छै न।

(ङ) िभबम्न्धत गाउँपासिकािे कायुिम वा आयोजना अनजगमन िसमतीको थप म्जभमेवारी र आचार
िं वहता सनधाुरण गनेछ।

(च) आयोजना िजपररवेिण र अनजगमन िसमतीिे आयोजना सनमाुण िभबन्धमा भएको प्रगतीको
वववरण उपभोक्ता िसमती र गाउँपासिकािाई उपिब्ध गराउने, आयोजना ि्वािनबाट स्थानीय

जनतािाई पजगेको िजववधा, िेवाको गजणस्तर, िेवामा वृद्दी गराउनज पने अवस्था आददको

िजपररवेिण गरी जानकारी सिने, आयोजना िञ्चािनका िममा दे खा परे का बाधा व्यवधान
हटाउनका

िासग

उपयजक्त

िजझाव

िवहतको

सिफाररि

िभबम्न्धत

उपभोक्ता

िसमती

र

गाउँपासिकािँग गरे को िभझौता र प्रचसित कानजन बमोम्जम कायुिम तथा आयोजना िञ्चािन

भएको नपाईएमा िोको जानकरी िभबम्न्धत गाउँपासिकामा गराउने दायीत्व र म्जभमेवारी सनवाुह
गनजप
ु नेछ।
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१४.

ठे क्का पट्टा िभबन्धी व्यवस्था:

उपभोक्ता िसमतीबाट कायु िभपन्न हजन निक्ने जवटि र प्राववसधक रुपमा कदठन प्रकृसतका आयोजनाहरुको
िभबन्धमा उपभोक्ताहरुबाट गाउँपासिकाबाटै कायाुन्वयन गने सिफाररि भई आएमा त्यस्ता प्रकृसतका

१५.

आयोजना गाउँपासिकाबाट ठे क्का प्रवियाबाट काम गराउन िक्नेछ।
आयोजना जाँचपाि र फरफारक िभबन्धी व्यवस्था:

(१) गाउँपासिकािे आयोजना िभपन्न भएको जानकारी प्राप्त भएपछी भौसतक पजवाुधार आयोजनाका हकमा

िभबम्न्धत प्राववसधकिे पेश गरे को अम्न्तम मजल्याङकन, कायुिभपन्न प्रसतवेदन र िावुजसनक पररिणको
प्रसतवेदन तथा अन्य वियाकिापको हकमा िावुजसनक पररिणको प्रसतवेदनका आधारमा तीि ददनसभत्र
आयोजनाको जाँचपाि गनजप
ु नेछ।

(२) गाउँपासिकािे िं घ िं स्थाबाट िञ्चासित आयोजनाको िभबम्न्धत सनकायबाट कायु िभपन्न प्रसतवेदन
प्राप्त भएपसछ आवश्यक जाँचबजझ गरी तीि ददनसभत्र आयोजनाको जाँचपाि गनजप
ु नेछ।

(३) गाउँपासिकािे

आयोजना

जाँचपाि

भएपसछ

फरफारक

आयोजनाहरुको गाउँिभाबाट अनजमोदन गराउनज पनेछ।

गररददनजपनेछ।

फरफारक

भएका

पररच्छे द-४

१६.

थपघट वा हेरफेर गनु िक्ने:

थपघट वा हेरफेर

यि कायुववधी कायुन्वयनका िममा कजनै बाधा अवरोध वा अस्पष्टता आएमा त्यस्तो बाधा अवरोध फजकाउने
प्रयोजनका िासग गाउँपासिकािे यि कायुववधीमा आवश्यकता अनजिार व्याख्या गनु िक्नेछ।
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