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कामयऩालरका फाट स्वीकृत लभलत २०७४/१०/०९ 

भाभाय गाउॉऩालरका मोजना सॊचारन सम्फन्धी कामयववलध, 2074 

भाभायगाउॉऩालरका अन्तगयत सॊचालरत मोजना तथा आमोजनाहरु उऩबोक्ता सलभलत भापय त कामायन्वमन गने प्रविमाराई 
व्मवस्स्थत, ऩायदर्शी, अनभुानमोग्म, गणुस्तयीम फनाउन फाञ्छनीम बएकोरे सावयस्जनक खरयद ऐन य लनमभावरीको 
प्रावधान सॉग प्रलतकुर नहनुे गयीभाभाय गाउॉ कामयऩालरकाफाट मो कामयलफलध जायी गरयएको छ। 

1. सावयजलनक खरयद ऐन, 2063 य लनमभावरी, 2064 को अलधनभा यही रु. 1 कयोड सम्भ रागत अनभुान बएको 
लनभायण कामय वा सो सम्फन्धी सेवा उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुाफाट गयाउन वा प्राप्त गनय सवकनेछ।  

 

2. फुॉदा नॊ. 1 भा उस्लरस्खत एक कयोड रुऩैमाॉसम्भको रागत अनभुानभा भलुम अलबफवृि कय, ओबयहेड कन्टीजेन्सी 
यकभ य जनसहबागीताको अॊर्श सभेतको यकभ सभावेर्श हनुेछ। 

 

3. फुॉदा नॊ. 1 को प्रमोजनको रालग सम्फस्न्धत काभ वा सेवाको प्रकृलत, ऩरयभाण, राग्ने यकभ,उऩबोक्ता सलभलत 
वाराबग्राही सभदुामरे व्महोने वा व्महोनुयऩने यकभ य अन्म आवश्मक कुयाहरु खरुाई सावयजलनक लनकामरे सावयजलनक 
सचुना प्रकार्शन गयी प्रस्ताव भाग गनय वा त्मस्तो सलभलत वा सभदुाम आपैरे प्रस्ताव वा लनवेदन ऩेर्श गनय सक्नेछ। 

 

4. फुॉदा नॊ.3 फभोस्जभ प्रस्ताव वा लनवेदन प्राप्त बएऩलछ गाउॉऩालरका य त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभूदामरे 
आवश्मकता अनसुाय छरपर, वाताय वा लनभायणस्थरको भ्रभण गयी त्मस्तो काभ वा सेवाका सम्फन्धभा प्रचलरत कानून 
फभोस्जभ सम्झौता गनुयऩनेछ। 

 

5. उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामराई लनभायण कामय वा सेवाको काभ दददा रागत अनभुानभा यहेको भलुम 
अलबफवृि कय, ओबयहेड कन्टीजेन्सी यकभ य जनसहबागीताको अॊर्श कट्टा गयेय भात्र बकु्तानी ददनऩुनेछ। 

 

6.आमोजनाहरु सॊचारन गनय ऩेश्की ददने कामयराई लनरुत्सावहत गरयनेछ तय गाउॉऩालरकारे आवश्मकता देखेभा प्राववलधक 
र्शाखाको लसपारयसभा सम्झौता यकभको फढीभा एक लतहाइ यकभ सम्भको अलग्रभ रुऩभा ऩेश्की ददन सक्नेछ। सो बन्दा 
भालथ आवश्मक ऩयेभा सम्फस्न्धत  प्रववलधक र्शाखा को लसपारयसभा रेखार्शाखाको यामका आधायभा आवश्मकताका 
आधायभा भात्र ददइनेछ । त्मसयी ददएको ऩेश्की यकभ अको वकस्ता बकु्तानी गनुय अस्घ पर्छ्यौट गयी सक्नऩुनेछ। 

 

7. उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्रही सभदुामरे हयेक वकस्ताको काभको प्राववलधक भलुमाङ्कन लफर बऩायइ य खचय प्रभास्णत 
गने अन्म कागजात त्मस्तो सलभलत वा सभदुामको फैठकभा अनभुोदन गयाइ गाउॉऩालरकाभा ऩेर्श गनुयऩनेछ। 

 

8. उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे आपुरे प्रत्मेक वकस्ताभा गयेको खचयको सचुना सावयजलनक रुऩभा टाॉस 
गनुयऩनेछ य आपुरे गयेका काभ कायफाहीको सम्फन्धभा साभास्जक रेखाऩरयऺण गनुयऩनेछ। 

 

9. गाउॉऩालरकारे उऩबोक्ताभा सलभलत वा राबग्राही सभदुामराई सम्फस्न्धत काभको रालग प्राववलधक सहमोग उऩरब्ध 
गयाउन नसक्ने बएभा सो काभको रालग आवश्मक प्राववलधक जनर्शस्क्त सो सलभलत वा सभदुाम आपैरे कयायभा  लनमकु्त 
गनय सक्नेछ।त्मसयी लनमकु्त गरयएको प्राववलधकराइ ददनऩुने ऩारयश्रलभक सावयजलनक लनकामरे कट्टा गयेको कन्टीजेन्सीफाट 
गयी बकु्तानी गनुयऩनेछ।तय त्मस्तो ऩारयश्रलभक रागत अनभुानको 3 प्रलतर्शत बन्दा फढी हनुेछैन। 
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10. उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्रही सभदुामफाट सञ्चालरत हनुे लनभायण कामयभा रोडय, एक्साबेटय, योरय, डोजय, ग्रडेय 
लफटुलभसन, लडस्स्िव्मटुय ववटुलभन, व्वाइरय जस्ता हेबी भेसीनहरु उऩमोग गनय सवकने छैन।तय रागत अनभुान तमाय गदाय 
को सभमभा हेबी भेसीन प्रमोग गनुयऩने जवटर प्रकृलतको कामय बनी उलरेख बएको यहेछ बने सम्फस्न्धत प्राववलधकको 
लसपारयसभा गाउॉऩालरकाफाट सहभलत लरई त्मस्तो भेसीन प्रमोग गनय सवकनेछ। 

 

11.उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे ऩाएको काभ आपैरे सम्ऩन्न गनयऩनेछ य कुनै लनभायण व्मवसामी वा सफ 
कन््माक्टयफाटकाभ गयाउन सवकने छैन। कुनै कायणवर्श सो सलभलत वा सभदुाम आपैरे सभमभा काभ सम्ऩन्न गनय 
नसक्ने बएभा सो कुयाको सचुना गाउॉऩालरकाराई ददनऩुनेछ। मसयी सचुना प्राप्त बएऩलछ गाउॉऩालरकारे सो सम्फन्धभा 
आवश्मक जाॉचफझु गयी सो सलभलत वा सभूदामसॉग बएको सम्झौता तोडी फाॉकी काभ प्रचलरत ऐन तथा लनमभावरी 
फभोस्जभ गयाउन ुऩनेछ।उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे प्राप्त गयेको कुनै काभभा लनभायण व्मवसामीराई सॊरग्न 
गयाइएको ऩाइएभा गाउॉऩालरकारे उक्त उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभूदामसॉग बएको सम्झौता यद्द गयी त्मस्तो 
उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामराई बववष्मभा त्मस्तो वकलसभको कुनै काभ गनय नददने अलबरेख याखी सो काभ 
गने लनभायण व्मवसामीराई कारो सूचीभा याख्न सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमराई लसपारयस गरयनेछ। 

 

12.उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे लनभायण कामय सम्ऩन्न गरयसकेऩलछ गाउॉऩालरकारे खटाएको प्राववलधक 
कभयचायीफाट त्मस्तो काभको जाॉचऩास गयाइ त्मस्तो लनकामफाट प्राप्त यकभ य जनसहबागीताफाट व्महोरयएको श्रभ नगद 
वा स्जन्सी सभेत कूर खचयको वववयण सो लनकामभा ऩेर्श गनुयऩनेछ।गाउॉऩालरकारे त्मसयी प्राप्त बएको वववयण तथा उक्त 
लनभायण कामयको सबे, लडजाइन, रागत अनभुान सऩुरयवेऺण य कामयसम्ऩादन गने व्मस्क्त तथा ऩदालधकायीको नाभ य ऩद 
सभेत खलुने गयी कामय सम्ऩन्न प्रलतवेदन तमाय गयी अलबरेख याख्नऩुनेछ। 

 

13.उऩबोक्ता सलभलत वा राबग्राही सभदुामरे आपुरे प्राप्त गयेको कुनै यकभ दरुुऩमोग गयेको ऩाइएभा सम्फस्न्धत 
उऩबोक्ता सलभलतरे छानववन गयी त्मस्तो यकभ उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायीहरुफाट दाभासाहीरे सयकायी फाॉकी सयह 
असरु उऩय गनुयऩनेछ। 

 

14. उऩबोक्ता सलभलतभापय त सञ्चारन बएका आमोजनाहरुको कामयसम्ऩन्न बएऩलछ गाउॉऩालरकारे सोको येखदेख भभयत 
सम्बाय गने स्जम्भेवायी सभेत तोकी उऩबोक्ता सलभलतराई हस्तान्तयण गनुयऩदयछ।मसयी आमोजना हस्तान्तयण बएभा 
गाउॉऩालरकाको सहभलत लरई उऩबोक्ता सलभलतरे सेवा र्शलुक जम्भा गने कुनै कोष खडा गयी सेवा र्शलुक लरन य सोको 
लनमलभत भभयत सम्बाय य सॊचारनको व्मवस्था गनय सक्नेछ।मसका रालग आवश्मकता अनसुाय कामयिभ तथा आमोजना 
सॊचारन कामयलफलध तमाय गयी गाउॉऩालरकाफाट स्वीकृत गयी राग ुगनय सवकनेछ। 

 

15. उऩबोक्ता सलभलत गठन गदाय देहाम फभोस्जभको प्रकृमा ऩयुा गनुयऩनेछ: 
  क. उऩबोक्ता सलभलतफाट आमोजना कामायन्वमन य सॊचारन गदाय आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबास्न्वत हनुे 

घयऩरयवायको ऩवहचान गयी त्मस्तो घय ऩरयवायको आभ बेराफाट सम्फस्न्धत आमोजना स्थरभा नै सात देस्ख एघाय 
सदस्मीम उऩबोक्ता सलभलत गठन गनुयऩनेछ। उऩबोक्ता सलभलतका सदस्महरुरे आफ्नो नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी 
ऩेर्श गनुयऩनेछ। 

ख. गाउॉऩालरका वा वडा सलभलतभा फहारवारा ऩदालधकायी, याजलनलतक दरको प्रलतलनलधको रुऩभा 
गाउॉऩालरकाको कुनै ऩलन ऩदभा आलसन व्मस्क्त, फहारवारा सयकायी कभयचायी, स्र्शऺक, लनभायण व्मवसामी, सयकायी ऩेश्की 
वा फेरुज ुपर्छ्यौट नगयेको व्मस्क्त, नैलतक ऩतन देस्खने पौजदायी अलबमोगभा सजाम ऩाई उक्त सजाम बकु्तान गयेको तीन 
फषय ननाघेको व्मस्क्त, सावयजलनक सम्ऩत्ती वहनालभना गयेको व्मस्क्त उऩबोक्ता सलभलतको सदस्म हनु ऩाउने छैनन।। 
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ग. उऩबोक्ता सलभलतभा कस्म्तभा 33 प्रलतर्शत भवहरा हनुऩुनेछ। सलभलतको अध्मऺ, सस्चव वा कोषाध्मऺ भध्मे 
कस्म्तभा एक जना भवहरा हनुऩुनेछ।उऩबोक्ता सलभलत गठन गदाय सभावेर्शी हनुकुो साथै उऩबोक्ता सलभलतभा आवि 
व्मस्क्तहरु साभान्मतमा साऺय हनुऩुनेछ। 

घ. एउटै सभमभा एक व्मस्क्त एक बन्दा फढी उऩबोक्ता सलभलतको सदस्म हनु ऩाउने छैन साथै एक सगोरका 
ऩरयवायफाट एक जना बन्दा फढी व्मस्क्त सलभलतको सदस्म हनु ऩाउने छैन। 

ङ. उऩबोक्ता सलभलत गठन गदाय वडा सलभलतको अध्मऺ वा सदस्म तथा गाउॉऩालरकारे तोकेको कभयचायीको 
योहवयभा गनुयऩनेछ।मसयी उऩबोक्ता सलभलत गठन गये ऩश्चात सो सम्फन्धी प्रलतवेदन सम्फस्न्धत स्थानीम तहभा ऩेर्श 
गनुयऩनेछ। 

च. प्रचलरत ऐन लनमभ प्रविमा य भाऩदण्ड ववऩरयत उऩबोक्ता सलभलत वा अनगुभन सलभलत गठन गयेको वा 
लसपारयस गयेको ऩाइएभा मसयी गठन वा लसपारयस गने कभयचायी, व्मस्क्त वा सॊस्थाराई सभेत कायफाही हनुेछ। 

छ. उऩबोक्ता सलभलत सवयसम्भत तरयकारे गठन हनुऩुनेछ।सवयसम्भत हनु नसकेको अवस्थाभा तोकेको ववलध 
अनसुाय खवटएको कभयचायीरे उऩबोक्ता सलभलत गठन गयी सोको जानकायी सम्फस्न्धत स्थानीम तहराई गयाउनऩुनेछ। 

 ज.उऩबोक्ता सलभलत भापय त कामायन्वमन गनय स्वीकृत मोजनाहरुको रालग उऩबोक्ता सलभलत गठन हनु नसकेभा अन्म 
फैकस्लऩक भाध्मभफाट आमोजना सॊचारन गनय सवकनेछ। 

 

16.स्थानीम तहरे आमोजना/कामयिभ छनौट गदाय उऩबोक्ता सलभलतको तपय फाट नगद रागत सहबागीता जटु्न े
आमोजनाराई प्राथलभकता ददनऩुनेछ। मसयी नगद सहबागीता तोकेको अवस्थाभा उऩबोक्ता सलभलतको तपय फाट व्महोनुयऩने 
सहबागीता फाऩतको यकभ सम्फस्न्धत गाउॉऩालरकाको खाताभा दास्खरा गयी सोको बौचय प्राप्त बएऩलछ भात्र उऩबोक्ता 
सलभलतसॉग मोजना सम्झौता गनुयऩनेछ।नगद सहबागीता नजटुने गयी आमोजना स्वीकृत बएको अवस्थाभा स्थानीम 
लनकामरे मोजना सम्झौता गयी लनधाययण गये फभोस्जभको जनसहबागीता फयाफयको काभ गयेको प्रालफलधक भलुमाङ्कन 
सवहतको प्रलतवेदन प्राप्त बएऩलछ कामयप्रगलतको आधायभा आमोजनाको रालग गाउॉऩालरकारे उऩरब्ध गयाउन े यकभफाट 
बकु्तानी गनुयऩनेछ।रागत सहबागीता नबएको कुनै ऩलन मोजना उऩबोक्ता सलभलतभापय त सञ्चारन गनय ऩाइने छैन।फवढभा 
ऩाॉच राख सम्भका मोजनाहरुको सम्झौता सम्फस्न्धत वडा कामायरम भापय त गरयनेछ य सो बन्दा फवढ यकभको सम्झौता 
गाउॉऩालरका कामायरम भापय त गरयनेछ । 

 

17.मस फभोस्जभ कामयिभ स्वीकृत नबई ववगत फषयभा वा मसै आलथयक फषयभा ऩलन सम्झौता हनुऩूुवय कामय सम्ऩन्न 
गरयएका बनी बकु्तानी भाग गरयएको कामयिभ वा आमोजनाहरुभा य आलथयक फषयको अन्त्मभा काभ बइसकेको देखाईवा 
ऩलछ काभ गने गयी उऩबोक्ता सलभलतराई यकभ बकु्तानी ददन ऩाइने छैन।उऩबोक्ता सलभलतरे स्वीकृत कामयिभ फभोस्जभ 
गयेको काभको भात्र बकु्तानी ददइनेछ। 

 

18. तोकीएको काभ बन्दा फढी गने वा काभ नै नगयी वा वास्तववक काभ बन्दा फढी काभ गयेको देखाइ अथवा कुनै 
आइटभको सट्टा अको आइटभको कामय ऩयुा गयेको देखाइ रागत अनभुान बन्दा फढी यकभ भाग्ने उऩबोक्ता सलभलतराई 
उक्त यकभ बकु्तानी नददइ कारो सूचीभा याखी कायफाही गनुयको अलतरयक्त सम्फस्न्धत प्रालफलधकराई सभेत कायफाही 
गरयनेछ। 

 

19. गाउॉऩालरकारे उऩबोक्ता सलभलतको काभ कतयब्म य अलधकाय रगामत आमोजना रागत, लनभायण साभाग्रीको ऩरयभाण, 
आमोजनाको गणुस्तय, याख्नऩुने खाता, वकस्ता लनकासा तथा बकु्तानी प्रविमा, ऩायदस्र्शयता, अनगुभन सम्फन्धी व्मवस्थाका 
फायेभा कामयिभ वा आमोजना सम्झौता हनुऩुवुय एक वा सो बन्दा फढी उऩबोक्ता सलभलतका अध्मक्ष्म सस्चव य 
कोषाध्मऺराई साभवुहक रुऩभा अनसु्र्शऺण कामयिभ सॊचारन गरयनेछ। 
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20. उऩबोक्ता सलभलतको खाता अध्मऺ, सस्चव य कोषाध्मऺको सॊमकु्त दस्तखतफाट सॊचारन हनुेछ।खाता 
सॊचारकहरुको तीनऩसु्ते खरुाई आमोजना खाता य गाउॉऩालरकाभा अलबरेख याख्नऩुनेछ। उऩबोक्ता सलभलतको गठन य 
मसको फैठकको लनणयमहरुको अलबरेख उऩबोक्ता सलभलतको सस्चवरे याख्नऩुनेछ। तीन राख बन्दा कभ फजेट ववलनमोजन 
बएको आमोजनाहरुको खाता अध्मऺ य सस्चव वा कोषाध्मऺको सॊमकु्त दस्तखतफाट ऩलन सॊचारन गनय सवकनेछ। 

 

21.उऩबोक्ता सलभलतरे आपुरे प्रत्मेक वकस्ताभा गयेको खचयको सूचना सावयजलनक गनुयको साथै सम्फस्न्धत उऩबोक्ता य 
गाउॉऩालरकाराई जानकायी गयाउनऩुनेछ।सम्फस्न्धत लनकामफाट कुनैऩलन सभमभा उऩबोक्ता सलभलत तथा आमोजना 
कामायन्वमन गने ईकाई वा सॊघसॊस्थाको आलथयक कायोफायको फायेभा जाॉचफझु वा लनरयऺण गनय सक्नेछ। 

 

22.उऩबोक्ता सलभलतरे आफ्नो खाताफाट एक राख बन्दा फढी आलथयक कायोफाय गदाय फैकॊ  वा ववत्तीम सॊस्था भापय त 
गनुयऩनेछ। 

 

23.साभास्जक ऩरयचारनका भाध्मभफाट गठन बएका सभूह साभदुावमक सॊस्था कामयिभ वा आमोजना सॊचारन गनय 
इच्छुक बएभा छुटै्ट उऩबोक्ता सलभलत गठन नगयी सॊचारन गनय सवकने बएभा त्मस्ता सभूह भापय त कामयिभ सॊचारन गनय 
सवकनेछ। 

 

24. उऩबोक्ता सलभलत भापय त सञ्चारन गरयने आमोजनाहरु श्रभभूरक प्रलफलधभा आधारयत यही स्थानीम श्रभको उऩमोग य 
ऩरयचारनराई उच्च प्राथलभकता ददनऩुनेछ। 

 

25. श्रभभूरक प्रलफलधफाट कामय गयाउने गयी रागत अनभुान स्वीकृत गयाइ सोही फभोस्जभ सम्झौता गयी भेर्शीनयी 
उऩकयणको प्रमोगफाट कामय गयेको ऩाइएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलतसॉग बएको सम्झौता यद्दगयी उऩबोक्ता सलभलतराई 
बकु्तान गयेको यकभ भलुमाङ्कन गयी फढी बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गनुयऩनेछ। 

 

26. आमोजना कामायन्वमन गने लनकाम वा उऩबोक्ता सलभलतरेआमोजनाको बौलतक य ववत्तीम प्रगलत प्रलतवेदन तोकीएको 
ढाॉचाभा सम्झौताभा तोकीए फभोस्जभको सभमभा गाउॉऩालरकाभा ऩेर्श गनुयऩनेछ। 

 

27. गाउॉऩालरकारे आमोजना सॊचारन एवॊ कामायन्वमनभा सॊरग्न उऩबोक्ता सलभलत सॊस्था एवॊ गैय सयकायी सॊघसॊस्थाको 
अलबरेखीकयण गयी रगत व्मवस्स्थत गनुयऩनेछ। 

 

28. उऩबोक्ता सलभलतसॉग सम्झौता गनुय अगाडी गाउॉऩालरकाको मोजना र्शाखा वा मोजना सम्फन्धी काभ गने कभयचायीरे 
प्रचलरत काननु, कामयलफलध, लनदेस्र्शका फभोस्जभ आवश्मक कागजात सवहत उऩबोक्ता सलभलत गठन बए नबएको फाये 
एकीन गयी आफ्नो स्ऩष्ट याम साथ सम्झौताको रालग लनणयम गने अलधकायी सभऺ ऩेर्श गयी लनणयम बए फभोस्जभ 
गनुयऩनेछ। 

 

29. उऩबोक्ता सलभलतरे कामयिभ सॊचारन गदाय उऩबोक्ता सभूहको लनणयमको आधायभा गने, आमोजनाको लनभायण कामय 
गाउॉऩालरकाको तपय फाट तोकीएको प्रालफलधकरे तमाय गयेको रागत अनभुान तथा प्रालफलधक सलराहको अलधनभा यही गने 
य आमोजना कामायन्वमन गदाय स्थानीम स्रोत साधन य श्रभ र्शस्क्तको अलधकतभ ऩरयचारन गने गयी गनुयऩदयछ। 

 

30. उऩबोक्ता सलभलतरे भालसक रुऩभा फैठक फस्नऩुनेछ, फैठकफाट बएको लनणयम गाउॉऩालरकाराई जानकायी गयाउने 
आमोजना सॊचारन सॊयऺण य भभयत सम्बाय गने आपुरे स्जम्भा लरएको काभ लनधायरयत सभमभा सम्ऩन्न गनय नसकेभा 
उऩबोक्ता सभहुको लनणयम सवहत थऩ म्माद भाग गने कामयिभ कामायन्वमनसॉग सम्फस्न्धत सम्ऩूणय खचयहरुको फीर बयऩाई 
सयुस्ऺत याख्न,े सम्फस्न्धत काभको प्रगलत वववयण गाउॉऩालरकाभा उऩरब्ध गयाउने काभको पयपायक गयाउन ु अस्घ 
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सलभऺाको रालग उऩबोक्ता सभूहको फैठक फोराई फैठकभा याखी छरपर गयाउने मस्तो फैठकको उऩस्स्थलत य लनणयमको 
प्रलतलरऩी सम्फस्न्धत गाउॉऩालरकाभा प्रस्ततु गने आदी कामय सम्ऩादन गनुयऩनेछ। 

 

31. उऩबोक्ता सलभलतरे गयेको काभको रागत भूलम, कामय, कामयस्थरभा रागेको यकभ, उऩबोक्ता सलभलतको 
ऩदालधकायीको नाभ, कामय र्शरुु तथा सम्ऩन्न लभलत सभेत खलुने गयी सम्फस्न्धत कामयस्थरभा सावयजलनक ऩरयऺण गयेको 
प्रलतवेदन गाउॉऩालरकाभा प्रस्ततु गनुयऩदयछ। 

 

32. उऩबोक्ता सलभलत भापय त गरयएको लनभायण वा सॊचारन गयेको कामयिभको जानकायी स्थानीम जनतारे भाग गयेभा 
उऩबोक्ता सलभलतरे उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ। 

 

33. उऩबोक्ता सलभलत भापय त सञ्चारन हनुे वा लनभायण हनुे ववकास लनभायण कामयको स्थरगत अनगुभन गने स्जम्भेवायी 
सम्फस्न्धत वडा सलभलतको हनुेछ। 

 

34. उऩबोक्ता सलभलतरे काभको रालग लरइएको लनमभानसुाय ऩेश्की यकभ पर्छ्यौट गदाय प्रथभ वकस्ताको प्राववलधक 
भलुमाङ्कन, सम्झौता अनसुायको नाऩ जाॉच य भूलम खरेुको यलनङ्ग लफर, उऩबोक्ता सलभलतको फैठकको प्रलतलरऩी सभेत याखी 
गाउॉऩालरकाभा लनवेदन ददनऩुनेछ।मस वववयण को आधायभा अस्घलरो वकस्ताको ऩेश्की पर्छ्यौट गयी थऩ काभको भात्र 
अको वकस्ता कामभ गयी सोही फयाफयको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ।उऩबोक्ता सलभलत स्वमॊरे प्रत्मेक वकस्ताभा गयेको 
खचयको सूचना सावयजलनक स्थानभा टाॉस गनुयऩउनेछ। 

 

35. उऩबोक्ता सलभलतरे कामय सम्ऩन्न गयेऩलछ प्राववलधक जाॉचऩास य कामयसम्ऩन्न प्रलतवेदन प्राप्त गयी सम्फस्न्धत स्थानीम 
तहको प्रलतलनलधको योहफयभा सावयजलनक ऩरयऺण गयाउन ुऩनेछ।पयपायकको रालग उक्त सावयजलनक ऩरयऺणको प्रलतवेदन 
सभेत ऩेर्श गनुयऩनेछ। अस्न्तभ बकु्तानी ददॉदा उक्त मोजनाको पोटो (लनभायण ऩूवय, लनभायणालधन य लनभायण सम्ऩन्न ब]ए 
ऩश्चात) य सो अनसुाय लनभायण बएको हो बनी उऩबोक्ता सलभलतको लनणयम तथा उऩबोक्ता सलभलतका अध्मऺ, सस्चव य 
कोषाध्मऺको दस्तखत गयाई सम्फस्न्धत पाइरभा सभावेर्श गनुयऩनेछ। 

 

36. उऩबोक्ता सलभलत, गैयसयकायी सॊस्था रगामत अन्म साभास्जक सॊघसॊस्था भापय त सॊचारन गरयने तालरभ गोष्ठी 
सेलभनाय अलबभखुीकयण कामयिभ कामयर्शारा जस्ता कामयिभको बकु्तानी गदाय उक्त कामयिभ सॊचारन गने ववषमभा 
बएको लनणयम कामयिभ सॊचारन बएको स्थान य कामयिभ अवलध, कामयिभको उद्देश्म य अऩेस्ऺत उऩरब्धी कामयिभा 
सहबागीको उऩस्स्थलत, कामयिभको कामयतालरका कामयिभभभा प्रस्ततु बएको कामयऩत्रको प्रलतलरऩी कामयिभ सॊचारन 
गदायको अवस्थाको तस्वीयहरु सवहत आलथयक प्रर्शासन लनमभ फभोस्जभको अन्म लफर बऩायइ य कागजात सॊरग्न गयी 
कामयसम्ऩन्न प्रलतवेदनका आधायभा गनुयऩनेछ। 

 

37. उऩबोक्ता सलभलतरे आमोजनाहरु सॊचारन गदाय तोवकए फभोस्जभको गणुस्तय कामभ गने गयाउने दावमत्व य 
स्जम्भेवायी सम्फस्न्धत प्राववलधक कभयचायी, उऩबोक्ता सलभलत य अनगुभन तथा सहजीकयण सलभलत तथा जनप्रलतलनधहरुको 
हनुेछ। 

 

38. अनकुयणीम कामय गने उऩबोक्ता सलभलत, प्राववलधक कभयचायी य सम्फस्न्धत कभयचायीराई गाउॉकामयऩालरकाको लनणयम 
फभोस्जभ फावषयक रुऩभा ऩयुस्काय प्रदान गनय सवकनेछ। 

 

39. अनगुभन, भलुमाङ्कन तथा सहजीकयणसम्फन्धी व्मवस्था् 
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  (क) उऩबोक्ता सलभलतफाट कामयिभ वा आमोजना सॊचारन वा कामायन्वमनभा अनगुभन तथा सहजीकयण गनय 
एक वडास्तरयम अनगुभन तथा सहजीकयण सलभलत यहनेछ।उक्त सलभलतभा सम्बव बएसम्भ सफै ऩऺकोसभेत प्रलतलनलधत्व 
हनुे गयी कस्म्तभा २ जना भवहरा सवहत राबग्राही सभदुामफाट 5 जनाको प्रलतलनलधत्व हनुेछ। 

ख)खण्ड (क) फभोस्जभको सलभलत उऩबोक्ता सलभलतफाट सॊचारन गरयने कामयिभ वा आमोजनाको हकभा 
सम्झौता हनुऩूुवय आमोजना अनगुभन तथा सहजीकयण सलभलत गठन गनुयऩनेछ।कामयिभ वा आमोजनाको अस्न्तभ बकु्तानी 
एवॊ पयपायक गनुयऩूवय मस्तो सलभलतको लसपारयस आवश्मक ऩनेछ।साथै गाउॉऩालरकाको प्राववलधक र्शाखारे अनगुभन गरय 
अस्न्तभ बकु्तानीको लनस्म्त लसपारयस गनेछ । 

(ग) आमोजना सॊचारनको िभभा फाधा अवयोध आइऩयेभा आवश्मक सहजीकयण गने, सम्ऩन्न कामयिभ वा 
आमोजनाको सावयजलनक ऩरयऺण गनय सहमोग गने तथा गाउॉऩालरकासॉग गयेको सम्झौता य प्रचलरत काननु फभोस्जभ 
कामयिभ तथा आमोजना सॊचारन बएको नऩाइएभा सम्फस्न्धत उऩबोक्ता सलभलतका सदस्महरुराई य गाउॉऩालरकाराई 
सोको जानकायी गयाउन ुआमोजना अनगुभन तथा सहजीकयण सलभलतको कतयव्म हनुेछ। 

(घ) अनगुभन तथा सहजीकयण सलभलतरे आमोजना सम्ऩन्न बएको सात ददनलबत्र आमोजनाको अस्न्तभ 
बकु्तानीको य पयपायकको लनस्म्त लसपारयस नगयेको कायणफाट प्रचलरत काननु फभोस्जभ बए गयेको कामयको बकु्तानी 
ददन पयपायक गयाउने रगामतका थऩ कामयहरु अगाडी फढाउन फाधा ऩयेको भालनने छैन। 

(ङ) गाउॉऩालरकारे कामयिभ वा आमोजना अनगुभन सलभलतको थऩ स्जम्भेवायी य आचय सॊवहता लनधाययण गनय 
सक्नेछ। मस्तो व्मवस्था आमोजना सम्झौता पायभभा उलरेख गरयनेछ। 

(च) कुनै ऩलन वडाभा सॊचालरत मोजनाको सम्फस्न्धत वडा सलभलतरे अनगुभन य भलुमाङ्कन गनेछ। तोकीए 
फभोस्जभ काभ नबए काभ गयाउन य काभको गणुस्तयीमता कामभ गनय वडा सलभलतरे आवश्मक लनदयर्शन ददन सक्नेछ। 
वडाभा सञ्चालरत मोजनाहरुको काभ सम्ऩन्न बएको वडा सलभलतको लसपारयस लफना कुनैऩलन मोजनाको बकु्तानी ददइने 
छैन। 

(ज) गाउॉ कामयऩालरकारे अनगुभनको रालग छुटै्ट सलभलत गठन गयी अनगुभन य भलुमाङ्कनको व्मवस्था गनय 
सक्नेछ।उक्त सलभलतरे आमोजना लनभायण सम्फन्धभा बएको प्रगलत वववयण उऩबोक्ता सलभलत य गाउॉऩालरकाको सम्फस्न्धत 
र्शाखा फाट प्राप्त गयी आमोजनाको रेखाजोखा गने, आमोजना सञ्चाचारन फाट स्थानीम जनताराई ऩगुेको सलुफधा, सेवाको 
गणुस्तय, सेवा फवृि गयाउन ुऩने अवस्था आददको सऩुरयवेऺण गयी जानकायी लरने, आमोजना सॊचारनको िभभा देखा 
ऩयेको फाधा व्मवधान हटाउनको रालग उऩमकु्त सझुाव सवहतको लसपारयस गाउॉऩालरकाभा ऩेर्श गने तथा उऩबोक्ता 
सलभलतरे स्थानीम तहसॉग गयेको सम्झौता य प्रचलरत काननु फभोस्जभ आमोजना सॊचारन बएको नऩाइएभा सोको 
जानकायी सम्फस्न्धत गाउॉऩालरकाभा गयाउने दावमत्व य स्जम्भेवायी लनवायह गनुयको साथै मोजनाको अनगुभन तथा भलुमाङ्कन 
गयी मोजना कामायन्वमनभा गनुयऩने नीलतगत सधुाय य मोजना कामायन्वमनभा देस्खएका सभस्मा सभाधानका रालग आवश्मक 
लनदेर्शन ददनेय मोजना कामायन्वमनभा ववलबन्न लनकाम लफच सभन्वमकायी बलूभका सभेत लनवायह गनेछ। 

 

(झ) अनगुभन सम्फन्धी थऩ व्मवस्था्  गाउॉऩालरकाका अध्मऺ, उऩाध्मऺ य प्रभखु प्रर्शासकीम अलधकृतरे 
गाउॉऩालरकाको कोषभा प्राप्त फजेटफाट सॊचालरत कुनैऩलन मोजना तथा आमोजनाहरु कुनैऩलन फेरा अनगुभन य भलुमाङ्कन 
गनय सक्नछे। मसयी अनगुभनको िभभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ य प्रभखु प्रर्शासकीम अधकृतरे ददएको लनदेर्शन ऩारना गनुय 
सम्फस्न्धत उऩबोक्ता सलभलतको कतयव्म हनुेछ। 
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40. मो कामयववलध  गाउॉ कामयऩालरकाफाट ऩारयत बएको लभलत देस्ख राग ुहनुेछ। मस अस्घ उऩबोक्ता सलभलत भापय त 
सॊचारन बइ चार ु यहेका वा सम्ऩन्न बइ बकु्तानी बइसकेका मोजनाहरु सभेत मसै कामयववलध फभोस्जभ बएको/गयेको 
भालननेछ। 


