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गाउॉ  कामयऩालरकाफाट स्वीकृत लभतत् २०७४/ १० /०५ 

 



 

उऩभोक्ता सममतत वा ऱाभग्राही समदूायबाट योजना संचाऱन सम्बन्धी काययववध 
२०७४ 

प्रस्तावना : 

भालरका गाउॉ ऩालरका अन्तगयत सॊचालरत मोजना तथा आमोजनाहरु उऩबोक्ता सलभतत भापय त कामायन्वमन गने 
प्रक्रिमाराइ व्मवस्स्थत, ऩायदर्शी, अनुभानमोग्म, गुणस्तयीम फनाउन फाञ्छनीम बएकोरे सावयस्जनक खरयद ऐन य 
तनमभावरीको प्रावधान सॉग प्रततकुर नहुने गयी स्थानीम सयकाय सन्चारम ऐन  २०७४ को दपा १०२ रे ददएको 
अधधकाय प्रमोग गरय भालरका गाउॉ कामयऩालरकाफाट मो कामयबफधध जायी गरयएको छ । 

१. सावयजतनक खरयद ऐन २०६३ य तनमभावरी २०६४ को अधधनभा यही रु. १ कयोड सम्भ रागत अनुभान बएको 
तनभायण कामय वा सो सम्फन्धी सेवा उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्राही सभुदाफाट गयाउन वा प्राप्त गनय सक्रकनेछ।  

२. फुॉदा नॊ. १ भा उस्लरखखत एक कयोड रुऩैमाॉसम्भको रागत अनुभानभा भुलम अलबफदृ्धध कय, ओबयहेड 
कन्टीजेन्सी यकभ य जनसहबागीताको अॊर्श सभेतको यकभ सभावेर्श हुनेछ।  
३. फुॉदा नॊ. १ को प्रमोजनको राधग सम्फस्न्धत काभ वा सेवाको प्रकृतत, ऩरयभाण, राग्न ेयकभ,  उऩबोक्ता 
सलभतत वा  राबग्राही सभुदामरे व्महोने वा व्महोनुयऩने यकभ य अन्म आवश्मक कुयाहरु खुराई सावयजतनक 
तनकामरे सावयजतनक सुचना प्रकार्शना गयी प्रस्ताव भाग गनय वा त्मस्तो सलभतत वा सभूदाम आपैरे प्रस्ताव वा 
तनवेदन ऩेर्श गनय सक्नेछ। 
४. फुॉदा नॊ. ३ फभोस्जभ प्रस्ताव वा तनवेदन प्राप्त बएऩतछ गाउॉ ऩालरका य त्मस्तो उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्रही 
सभूदामरे आवश्मकता अनुसाय छरपर, वाताय वा तनभायणस्थरको भ्रभण गयी त्मस्तो काभ वा सेवाका सम्फन्धभा 
खरयद सम्झौता गनुयऩनेछ। त्मस्तो सम्झौताभा देहामका कुयाहरु उलरेख गनुयऩनेछ।  
क)तनभायण कामय वा सेवाको प्रकृतत, ऩरयभाण, रागत अनुभान, उऩबोक्ता सलभतत य राबग्रही सभूदामरे व्महोने 
वा व्महोनुय ऩने यकभ, कामय वा सेवा सम्ऩन्न गनुयऩने अवधध।  
ख) साठी राख रुऩैमाॉ बन्दा फढी रागत अनुभान बएको कामयको प्रत्मेक कामय इकाइभा उऩबोक्ता सलभतत वा 
राबग्राही सभूदामरे गनुयऩने मोगदान।  
ग) सावयजतनक तनकामरे सम्फस्न्धत कामयको डडजाइन, रागत अनुभान तमाय गने, स्वीकृत गने, प्राववधधक 
सलराह ददने, नाऩजाॉच गने, जाॉचऩास गने य अन्म आवश्मक प्राववधधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने, सुऩरयवेऺण 
गुणस्तय तनमन्रण गने ववषम। 
घ) तनभायण कामय वा सेवा सावयजतनक तनकाम य उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्राहीको सहबागीताभा सम्ऩन्न वा 
उऩरब्ध हुने ववषम। 
ङ)सम्ऩन्न तनभायण कामयको सञ्चारन वा भभयत सम्बाय उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्राही सभुदामरे गने। 
च) सावयजतनक तनकामरे उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्राही सभुदामराई उऩरब्ध गयाइने ऩेश्की यकभ । 
छ) सम्ऩन्न तनभायण कामय वा सेवाको बुक्तानीको र्शतय य तरयका य  
ज) अन्म आवश्मक कुया। 



५. उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्राही सभूदामराई तनभायण कामय वा सेवाको काभ ददॊदा रागत अनुभानभा यहेको 
भुलम अलबफदृ्धध कय , ओबयहेड कन्टीजेन्सी यकभ य जनसहबागीताको अॊर्श कट्टा गयेय भार बुक्तानी 
ददनुऩनेछ।  
६. आमोजनाहरु सॊचारन गनय ऩेश्की ददने कामयराई तनरुत्सादहत गरयनेछ तय गाउॉ ऩालरकारे आवश्मकता देखेभा 
फूॉदा नॊ. ४ फभोस्जभ खरयद सम्झौता यकभको फढीभा एक ततहाइ यकभ सम्भको अधग्रभ रुऩभा ऩेश्की ददन 
सक्नेछ। त्मसयी ददएको ऩेश्की यकभ अको क्रकस्ता बुक्तानी गनुय अतघ पर्छयमौट गयी सक्नुऩनेछ। 
७. उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्रही सभूदामरे हयेक क्रकस्ताको काभको प्राववधधक भुलमाङ्कन ववर बयऩायइ य खचय 
प्रभाखणत गने अन्म कागजात त्मस्तो सलभतत वा सभूदामको फैठकभा अनुभोदन गयाइ गाउॉ ऩालरकाभा ऩेर्श 
गनुयऩनेछ। 
८. उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्राही सभूदामरे आपुरे प्रत्मेक क्रकस्ताभा गयेको खचयको सुचना सावयजतनक रुऩभा 
टाॉस गनुयऩनेछ य आपुरे गयेका काभ कायफाहीको सम्फन्धभा सावयजतनक सुनावाई तथा  साभास्जक रेखाऩरयऺण 
गनुयऩनेछ  

९. गाउॉ ऩालरकारे उऩबोक्ताभा सलभतत वा राबग्राही  सभूदामराई सम्फस्न्धत काभको राधग प्राववधधक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउन नसक्ने बएभा सो काभको राधग आवश्मक प्राववधधक जनर्शस्क्त सो सलभतत वा सभुदाम आपैरे 
कयायभा  तनमुक्त गउनय सक्नेछ।त्मसयी तनमुक्त गरयएको प्राववधकराइ ददनुऩने ऩारयश्रलभक सावयजतनक तनकामरे 
कट्टा गयेको कन्टीजेन्सीफाट  गयी बुक्तानी गनुयऩनेछ।तय त्मस्तो ऩारयश्रलभक रागत अनुभानको 3 प्रततर्शत बन्दा 
फढी हुने छैन। 
१०. उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्रही सभूदामफाट सञ्चालरत हुने तनभायण कामयभा रोडय, एक्साबेटय, योरय, 
डोजय, गे्रडय बफटुलभसन, डडस्स्िव्मुटय ववटुलभन, व्वाइरय जस्ता हेबी भेसीनहरु उऩमोग गनय सक्रकने छैन।तय 
रागत अनुभान तमाय गदाय को सभमभा हेबी भेसीन प्रमोग गनुयऩने जदटर प्रकृततको कामय बनी उलरेख बएको 
यहेछ बने सम्फस्न्धत प्राववधधकको लसपारयसभा गाउॉ ऩालरकाफाट सहभतत लरइ त्मस्तो भेसीन प्रमोग गनय सक्रकनेछ। 
११. उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्राही सभूदामरे ऩाएको काभ आपैरे सम्ऩन्न गनयऩनेछ य कुनै तनभायण व्मवसामी 
वा सव कन््माक्टयफाट काभ गयाउन सक्रकन ेछैन। कुनै कायणफार्श सो सलभतत वा सभूदाम आॉपेरे सभमभा काभ 
सम्ऩन्न गनय नसक्न े बएभा सो कुयाको सुचना गाउॉ ऩालरकाराई ददनुऩनेछ। मसयी सुचना प्राप्त बएऩतछ 
गाउॉ ऩालरकारे सो सम्फन्धभा आवश्मक जाॉचफुझ गयी सो सलभतत वा सभूदामसॉग बएको सम्झौता तोडी फाॉकी 
काभ प्रचलरत ऐन तथा तनमभावरी फभोस्जभ गयाउनु ऩनेछ। उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्राही सभूदामरे प्राप्त 
गयेको कुनै काभभा तनभायण व्मवसामीराई सॊरग्न गयाइएको ऩाइएभा गाउॉ ऩालरकारे उक्त उऩबोक्ता सलभतत वा 
राबग्राही सभूदामसॉग बएको सम्झौता यद्द गयी त्मस्तो उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्राही सभूदामराई बववष्मभा 
त्मस्तो क्रकलसभको कुनै काभ गनय नददने अलबरेख याखी सो काभ गने तनभायण व्मवसामीराई कारो सूचीभा याख्न 
सावयजतनक खरयद अनुगभन कामायरमराई लसपारयस गनुयऩनेछ। 
१२. उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्राही सभूदामरे तनभायण कामय सम्ऩन्न गरयसकेऩतछ गाउॉ ऩालरकारे खटाएको 
प्राववधधक कभयचायीफाट त्मस्तो काभको जाॉचऩास गयाइ त्मस्तो तनकामफाट प्राप्त यकभ य जनसहबागीताफाट 
व्महोरयएको श्रभ नगद वा स्जन्सी सभेत कुर खचयको वववयण सो तनकामभा ऩेर्श गनुयऩनेछ। गाउॉ ऩालरकारे त्मसयी 
प्राप्त बएको वववयण तथा उक्त तनभायण कामयको सबे, डडजाइन, रागत अनुभान सुऩरयवेऺण य कामयसम्ऩादन 
गने व्मस्क्त तथा ऩदाधधकायीको नाभ य ऩद सभेत खुलने गयी कामय सम्ऩन्न प्रततवेदन तमाय गयी अलबरेख 
याखु्नऩनेछ। 



१३. उऩबोक्ता सलभतत वा राबग्राही सभूदामरे आपुरे प्राप्त गयेको कुनै यकभ दरुुऩमोग गयेको ऩाइएभा 
सम्फस्न्धत उऩबोक्ता सलभततरे छानववन गयी त्मस्तो यकभ उऩबोक्ता सलभततका ऩदाधधकायीहरुफाट दाभासाहीरे 
सयकायी फाॉकी सयह अरु्शर उऩय गनुयऩनेछ ।  
१४. उऩबोक्ता सलभततभापय त सञ्चारन बएका आमोजनाहरुको कामय सम्ऩन्न बएऩतछ गाउॉ ऩालरकारे सोको येखदेख 
भभयत सम्बाय गने स्जम्भेवायी सभेत तोकी उऩबोक्ता सलभततराई हस्तान्तयण गनुयऩदयछ।मसयी आमोजना 
हस्तान्तयण बएभा गाउॉ ऩालरकाको सहभतत लरई उऩबोक्ता सलभततरे सेवा रु्शलक जम्भा गने कुनै कोष खडा गयी 
सेवा रु्शलक लरन य सोको तनमलभत भभयत सम्बाय य सॊचारनको व्मवस्था गनय सक्नेछ।मसका राधग आवश्मकता 
अनुसाय कामयिभ तथा आमोजना सॊचारन कामयबफधध तमाय गयी गाउॉ ऩालरकाफाट स्वीकृत गयी राग ुगनय सक्रकनेछ।  
१५. उऩभोक्ता सममतत गठन गदाय देहाय बमोजजमको प्रकृया ऩुरा गनुयऩनेछ। 

   क.  उऩबोक्ता सलभततफाट आमोजना कामायन्वमन य सॊचारन गदाय आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबास्न्वत हुने 
घयऩरयवायको ऩदहचान गयी त्मस्तो घय ऩरयवायको आभ बेराफाट सम्फस्न्धत आमोजना स्थरभा नै सात देखख 
एघाय सदस्मीम उऩबोक्ता सलभतत गठन गनुयऩनेछ। उऩबोक्ता सलभततका सदस्महरुरे आफ्नो नागरयकता 
प्रभाणऩरको प्रततलरऩी ऩेर्श गनुयऩनेछ। 
ख गाउॉ ऩालरका वा वडा सलभततभा फहारवारा ऩदाधधकायी, याजतनततक दरको प्रतततनधधको रुऩभा गाउॉ ऩालरकाको 
कुनै ऩतन ऩदभा आलसन व्मस्क्त, फहारवारा सयकायी कभयचायी, लर्शऺक, तनभायण व्मवसामी, सयकायी ऩेश्की वा 
फेरुज ुपर्छयमौट नगयेको व्मस्क्त, नैततक ऩतन देखखने पौजदायी अलबमोगभा सजाम ऩाई उक्त सजाम बुक्तान 
गयेको तीन फषय ननाघेको व्मस्क्त, सावयजतनक सम्ऩत्ती दहनालभना गयेको व्मस्क्त उऩबोक्ता सलभततको सदस्म हुन 
ऩाउने छैनन।् 
ग. उऩबोक्ता सलभततभा कस्म्तभा ३३ प्रततर्शत भदहरा हुनुऩनेछ। सलभततको अध्मऺ, सधचव वा कोषाध्मऺ भध्मे 
कस्म्तभा एक जना भदहरा हुनुऩनेछ।उऩबोक्ता सलभतत गठन गदाय सभावेर्शी हुनुको साथै उऩबोक्ता सलभततभा 
आवद्ध व्मस्क्तहरु साभान्मतमा साऺय हुनुऩनेछ। 
घ. एउटै सभमभा एक व्मस्क्त एक बन्दा फढी उऩबोक्ता सलभततको सदस्म हुन ऩाउने छैन साथै एक सगोरका 
ऩरयवायफाट एक जना बन्दा फढी व्मस्क्त सलभततको सदस्म हुन ऩाउने छैन। 
ङ. उऩबोक्ता सलभतत गठन गदाय वडा सलभततको अध्मऺ वा सदस्म तथा गाउॉ ऩालरकारे तोकेको कभयचायीको 
यहोफयभा गनुयऩनेछ।मसयी उऩबोक्ता सलभतत गठन गये ऩश्चात सो सम्फन्धी प्रततवेदन सम्फस्न्धत स्थानीम तहभा 
ऩेर्श गनुयऩनेछ। 
च. प्रचलरत ऐन तनमभ प्रक्रिमा य भाऩदण्ड ववऩरयत उऩबोक्ता सलभतत वा अनुगभन सलभतत गठन गयेको वा 
लसपारयस गयेको ऩाइएभा मसयी गठन वा लसपारयस गने कभयचायी, व्मस्क्त वा सॊस्थाराइ सभेत कायफाही हुनेछ। 
छ. उऩबोक्ता सलभतत सवयसम्भत तरयकारे गठन हुनुऩनेछ।सवयसम्भत हुन नसकेको अवस्थाभा तोकेको ववधध 
अनुसाय खदटएको कभयचायीरे उऩबोक्ता सलभतत गठन गयी सोको जानकायी सम्फस्न्धत स्थानीम तहराई 
गयाउनुऩनेछ। 

    ज. उऩबोक्ता सलभतत भापय त कामायन्वमन गनय स्वीकृत मोजनाहरुको राधग उऩबोक्ता सलभतत गठन हुन 
नसकेभा अन्म फैकस्लऩक भाध्मभफाट आमोजना सॊचारन गनय सक्रकनेछ। 
१६. स्थानीम तनकामरे आमोजना/कामयिभ छनौट गदाय उऩबोक्ता सलभततको तपय फाट नगद रागत सहबागीता 
जुट्ने आमोजनाराई प्राथलभकता ददनुऩनेछ। मसयी नगद सहबागीता तोकेको अवस्थाभा उऩबोक्ता सलभततको 
तपय फाट व्महोउय नुऩने सहबागीता फाऩतको यकभ सम्फस्न्धत गाउॉ ऩालरकाको खाताभा दाखखरा गयी सोको बौचय 
प्राप्त बएऩतछ भार उऩबोक्ता सलभततसॉग मोजना सम्झौता गनुयऩनेछ।नगद सहबागीता नजुट्ने गयी आमोजना 
स्वीकृत बएको अवस्थाभा स्थानीम तनकामरे मोजना सम्झौता गयी तनधाययण गये फभोस्जभको जनसहबागीता 



फयाफयको काभ गयेको प्राबफधधक भुलमाङ्कन सदहतको प्रततवेदन प्राप्त बएऩतछ कामयप्रगततको आधायभा 
आमोजनाको राधग गाउऩालरकारे उऩरब्ध गयाउने यकभफाट बुक्तानी गनुय ऩनेछ।रागत सहबागीता नबएको कुनै 
ऩतन मोजना उऩबोक्ता सलभततभापय त सञ्चारन गनय ऩाइने छैन। 
१७. मस फभोस्जभ कामयिभ स्वीकृत नबई ववगत फषयभा वा मसै आधथयक फषयभा ऩतन सम्झौता हुनुऩूवय कामय 
सम्ऩन्न गरयएका बनी बुक्तानी भाग    गरयएको कामयिभ वा आमोजनाहरुभा य आधथयक फषयको अन्त्मभा काभ 
बइसकेको देखाइ ऩतछ काभ गने गयी कुनै ऩतन हारतभा उऩबोक्ता सलभततराई यकभ बुक्तानी ददन ऩाइने छैन। 
उऩबोक्ता सलभततरे स्वीकृत कामयिभ फभोस्जभ गयेको काभको भार बुक्तानी ददनु ऩनेछ। 
१८. तोकीएको काभ बन्दा फढी गने वा काभ नै नगयी वा वास्तववक काभ बन्दा फढी काभ गयेको देखाइ अथवा 
कुनै आइटभको सट्टा अको आइटभको कामय ऩुया गयेको देखाइ रागत अनुभान बन्दा फढी यकभ भाग्ने उऩबोक्ता 
सलभततराई उक्त यकभ बुक्तानी नददइ कारो सूचीभा याखी कायफाही गनुयको अततरयक्त सम्फस्न्धत प्राबफधधकराइ 
सभेत कायफाही गनुयऩनेछ । 
१९. गाउॉ ऩालरकारे उऩबोक्ता सलभततको काभ कतयब्म य अधधकाय रगामत आमोजना रागत, तनभायण साभाग्रीको 
ऩरयभाण, आमोजनाको गुणस्तय, याखु्नऩने खाता, क्रकस्ता तनकासा तथा बुक्तानी प्रक्रिमा, ऩायदलर्शयता, अनुगभन 
सम्फन्धी व्मवस्थाका फायेभा कामयिभ वा आमोजना सम्झौता हुनुऩुवय एक वा सो बन्दा फढी उऩबोक्ता सलभततका 
अध्मक्ष्म सधचव य कोषाध्मऺराई साभुदहक रुऩभा अनुलर्शऺण कामयिभ सॊचारन गनुयऩनेछ। 
२०. उऩबोक्ता सलभततको खाता अध्मऺ, सधचव य कोषाध्मऺको सॊमुक्त दस्तखतफाट सॊचारन हुनेछ।खाता 
सॊचारकहरुको तीनऩूस्ते खुराई आमोजना खाता य गाउॉ ऩालरकाभा अलबरेख याखु्नऩनेछ। उऩबोक्ता सलभततको गठन 
य मसको फैठकको तनणयमहरुको अलबरेख उऩबोक्ता सलभततको सधचवरे याखु्नऩनेछ। तीन राख बन्दा कभ फजेट 
ववतनमोजन बएको आमोजनाहरु को खाता अध्मऺ य सधचव वा कोषाध्मऺको सॊमुक्त दस्तखतफाट ऩतन सॊचारन 
गनय सक्रकनेछ। 
२१. उऩबोक्ता सलभततरे आपुरे प्रत्मेक क्रकस्ताभा गयेको खचयको सूचना सावयजतनक गनुयको साथै सम्फस्न्धत 
उऩबोक्ता य गाउॉ ऩालरकाराई जानकायी गयाउनुऩनेछ।सम्फस्न्धत तनकामफाट कुनैऩतन सभमभा उऩबोक्ता सलभतत 
तथा आमोजना कामायन्वमन गने इकाइ वा सॊघसॊस्थाको आधथयक कायोफायको फायेभा जाॉचफुझ वा तनरयऺण गनय 
सक्नेछ। 
२२. उऩबोक्ता सलभततरे आफ्नो खाताफाट ऩस्चचस हजाय बन्दा फढी आधथयक कायोफाय गदाय सम्बव बए सम्भ 
फैक वा ववत्तीम सॊस्था भापय त गनुयऩनेछ। 
२३. साभास्जक ऩरयचारनका भाध्मभफाट गठन बएका सभूह साभुदातमक सॊस्था कामयिभ वा आमोजना सॊचारन 
गनय इचछुक बएभा छुट्टै उऩबोक्ता सलभतत गठन नगयी सॊचारन गनय सक्रकन े बएभा त्मस्ता सभूह भापय त 
कामयिभ सॊचारन गनय सक्रकनेछ। 
२४. उऩबोक्ता सलभतत भापय त सञ्चारन गरयने आमोजनाहरु श्रभभूरक प्रबफधधभा आधारयत यही स्थानीम श्रभको 
उऩमोग य ऩरयचारनराई उचच प्राथलभकता ददनुऩनेछ। 
२५. श्रभभूरक प्रबफधधफाट कामय गयाउने गयी रागत अनुभान स्वीकृत गयाइ सोही फभोस्जभ सम्झौता गयी 
भेर्शीनयी उऩकयणको प्रमोगफाट कामय गयेको ऩाइएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सलभततसॉग बएको सम्झौता यद्द गयी 
उऩबोक्ता सलभततराई बुक्तान गयेको यकभ भुलमाङ्कन गयी फढी बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह अरु्शर उऩय 
गनुयऩनेछ। 
२६. आमोजना कामायन्वमन गने तनकाम वा उऩबोक्ता सलभततरे  आमोजनाको बौततक य ववत्तीम प्रगतत प्रततवेदन 
तोकीएको ढाॉचाभा सम्झौताभा तोकीए फभोस्जभको सभमभा गाउॉ ऩालरकाभा ऩेर्श गनुयऩनेछ। 



२७. गाउॉ ऩालरकारे आमोजना सॊचारन एवॊ कामायन्वमनभा सॊरग्न उऩबोक्ता सलभतत सॊस्था एवॊ गैय सयकायी 
सॊघसॊस्थाको अलबरेखीकयण गयी रगत व्मवस्स्थत गनुयऩननेछ। 
२८. उऩबोक्ता सलभततसॉग सम्झौता गनुय अगाडी गाउॉ ऩालरकाको मोजना र्शाखा वा मोजना सम्फन्धी काभ गने 
कभयचायीरे प्रचलरत कानुन, कामयबफधध, तनदेलर्शका फभोस्जभ आवश्मक कागजात सदहत उऩबोक्ता सलभतत गठन 
बए नबएको फाये एकीन गयी आफ्नो स्ऩष्ट याम साथ सम्झौताको राधग तनणयम गने अधधकायी सभऺ ऩेर्श गयी 
तनणयम बए फभोस्जभ गनुयऩनेछ। 
२९. उऩबोक्ता सलभततरे कामयिभ सॊचारन गदाय उऩबोक्ता सभूहको तनणयमको आधायभा गने, आमोजनाको 
तनभायण कामय गाउॉ ऩालरकाको तपय फाट तोकीएको प्राबफधधकरे तमाय गयेको रागत अनुभान तथा प्राबफधधक 
सलराहको अधधनभा यही गने य आमोजना कामायन्वमन गदाय स्थानीम स्रोत साधन य श्रभ र्शस्क्तको अधधकतभ 
ऩरयचारन गने गयी गनुयऩदयछ। 
३०. उऩबोक्ता सलभततरे भालसक रुऩभा फैठक फस्नुऩनेछ, फैठकफाट बएको तनणयम गाउॉ ऩालरकाराई जानकायी 
गयाउने आमोजना सॊचारन सॊयऺण य भभयत सम्बाय गने आपुरे स्जम्भा लरएको काभ तनधायरयत सभमभा सम्ऩन्न 
गनय नसकेभा उऩबोक्ता सभुहको तनणयम सदहत थऩ म्माद भाग गने कामयिभ कामायन्वमनसॉग सम्फस्न्धत सम्ऩुणय 
खचयहरुको फीर बयऩाई सुयक्षऺत याख्न,े सम्फस्न्धत काभको प्रगतत वववयण गाउॉ ऩालरकाभा उऩरब्ध गयाउने काभको 
पयपायक गयाउनु अतघ सलभऺाको राधग उऩबोक्ता सभूहको फैठक फोराइ फैठकभा याखी छरपर गयाउने मस्तो 
फैठकको उऩस्स्थतत य तनणयमको प्रततलरऩी सम्फस्न्धत गाउॉ ऩालरकाभा प्रस्तुत गने आदी कामय सम्ऩादन गनुयऩनेछ। 
३१. उऩबोक्ता सलभततरे गयेको काभको रागत भूलम, कामय, कामयस्थरभा रागेको यकभ, उऩबोक्ता सलभततको 
ऩदाधधकायीको नाभ, कामय रु्शरु तथा सम्ऩन्न लभतत सभेत खुलने गयी सम्फस्न्धत कामयस्थरभा सावयजतनक ऩरयऺण 
गयेको प्रततवेदन गाउॉ ऩालरकाभा प्रस्तुत गनुयऩदयछ।  
३२. उऩबोक्ता सलभतत भापय त गरयएको तनभायण वा सॊचारन गयेको कामयिभको जानकायी स्थानीम जनतारे भाग 
गयेभा उऩबोक्ता सलभततरे उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ। मसयी भाग गयेको वववयण उऩरब्ध नगयाएको बनी सम्फस्न्धत 
उऩबोक्तारे उऩबोक्ता सलभतत बॊग गनय भाग गयेभा गाउॉ ऩालरकारे सो ववषमभा सत्म तथ्म फुझी उऩबोक्ता 
सलभततको ऩुनगठन गनय, सलभतत बॊग गनय वा अन्म भाध्मभफाट कामय सम्ऩन्न गनय सक्नेछ।  
३३. उऩबोक्ता सलभतत भापय त सञ्चारन हुने वा तनभायण हुने ववकास तनभायण कामयको स्थरगत अनुगभन गने 
स्जम्भेवायी सम्फस्न्धत वडा सलभततको हुनेछ ।  
३४. उऩबोक्ता सलभततरे काभको राधग लरइएको तनमभानुसाय ऩेश्की यकभ पर्छयमौट गदाय प्रथभ क्रकस्ताको 
प्राववधधक भुलमाङ्कन, सम्झौता अनुसायको नाऩ जाॉच य भूलम खुरेको यतनङ्गववर, उऩबोक्ता सलभततको 
फैठकको प्रततलरऩी सभेत याखी गाउॉ ऩालरकाभा तनवेदन ददनुऩनेछ। मस वववयण को आधायभा अतघलरो कीस्ताको 
ऩेश्की पर्छयमौट गयी थऩ काभको भार अको क्रकस्ता कामभ गयी सोही फयाफयको यकभ उऩरब्ध 
गयाइनेछ।उऩबोक्ता सलभतत स्वमॊरे प्रत्मेक क्रकस्ताभा गयेको खचयको सूचना सावयजतनक स्थानभा टाॉस गनुयऩउनेछ। 
३५. उऩबोक्ता सलभततरे् कामय सम्ऩन्न गयेऩतछ प्राववधधक जाॉचऩास य कामय सम्ऩन्न प्रततवेदन प्राप्त गयी 
सम्फस्न्धत स्थानीम तहको प्रतततनधधको यहोफयभा सावयजतनक ऩरयऺण गयाउनु ऩनेछ। पयपायकको राधग उक्त 
सावयजतनक ऩरयऺणको प्रततवेदन सभेत ऩेर्श गनुयऩनेछ। अस्न्तभ बुक्तानी ददॉदा उक्त मोजनाको पोटो य सो 
अनुसाय तनभायण बएको हो बनी उऩबोक्ता सलभततको तनणयम तथा उऩबोक्ता सलभततका अध्मऺ सधचव य 
कोषाध्मऺको दस्तखत गयाइ सम्फस्न्धत पाइरभा सभावेर्श गनुयऩनेछ। 
३६. उऩबोक्ता सलभतत, गैय सयकायी सॊस्था रगामत अन्म साभास्जक सॊघसॊस्था भापय त सॊचारन गरयन ेतालरभ 
गोष्ठी सेलभनाय अलबभुखीकयण कामयिभ कामयर्शारा जस्ता कामयिभको बुक्तानी गदाय उक्त कामयिभ सॊचारन गने 
ववषमभा बएको तनणयम कामयिभ सॊचारन बएको स्थान य कामयिभ अवधध, कामयिभको उद्देश्म य अऩेक्षऺत 



उऩरब्धी कामयिभा सहबागीको उऩस्स्थतत, कामयिभको कामयतालरका कामयिभभभा प्रस्तुत बएको कामयऩरको 
प्रततलरऩी कामयिभ सॊचारन गदायको अवस्थाको तस्वीयहरु सदहत आधथयक प्रर्शासन तनमभ फभोस्जभको अन्म फीर 
बयऩाइ य कागजात सॊरग्न गयी कामयसम्ऩन्न प्रततवेदयनका आधायभा गनुयऩनेछ। 
३७. उऩबोक्ता सलभततरे आमोजनाहरु सॊचारन गदाय तोकीए फभोस्जभको गुणस्तय कामभ गने उगयाउने दातमत्व य 
स्जम्भेवायी सम्फस्न्धत प्राववधधक कभयचायी, उऩबोक्ता सलभतत य अनुगभन तथा सहजीकयण सलभतत तथा 
तनवायधचत जनप्रतततनधहरुको हुनेछ। 
३८. अनुकयणीम कामय गने उऩबोक्ता सलभतत, प्राववधधक कभयचायी य सम्फस्न्धत कभयचायीराई गाउॉ कामयऩालरकाको 
तनणयम फभोस्जभ फावषयक रुऩभा ऩुयस्काय प्रदान गनय सक्रकनेछ।  
३९. अनुगभन, भुलमाङ्कन तथा सहजीकयण सम्फन्धी व्मवस्था् 

   (क) उऩबोक्ता सलभततफाट कामयिभ वा आमोजना सॊचारन वा कामायन्वमनभा अनुगभन तथा सहजीकयण गनय 
एक अनुगभन तथा सहजीकयण सलभतत यहनेछ।उक्त सलभततभा सम्बव बएसम्भ सफै ऩऺको सभेत प्रतततनधधत्व 
हुने गयी कस्म्तभा २ जना भदहरा सदहत राबग्राही सभुदामफाट ५ जनाको प्रतततनधधत्व हुनेछ। 
ख)  खण्ड (क) फभोस्जभको सलभतत उऩबोक्ता सलभततफाट सॊचारन गरयन ेकामयिभ वा आमोजनाको हकभा 
सम्झौता हुनुऩूवय आमोजना अनुगभन तथा सहजीकयण सलभतत गठन गनुयऩनेछ।कामयिभ वा आमोजनाको अस्न्तभ 
बूकतानी एवॊ पयपायक गनुयऩूवय मस्तो सलभततको लसपारयस आव श्मक ऩनेछ। 
(ग) आमोजना सॊचारनको िभभा फाधा अवयोध आइऩयेभा आवश्मक सहजीकयण गने, सम्ऩन्न कामयिभ वा 
आमोजनाको सावयजतनक ऩरयऺण गनय सहमोग गने तथा गाउॉ ऩालरकासॉग गयेको सम्झौता य प्रचलरत कानुन 
फभोस्जभ कामयिभ तथा आमोजना सॊचारन बएको नऩाइएभा सम्फस्न्धत उऩबोक्ता सलभततका सदस्महरुराई य 
गाउॉ ऩालरकाराई सोको जानकायी गयाउनु आमोजना अनुगभन तथा सहजीकयण सलभततको कतयव्म हुनेछ। 
(घ) अनुगभन तथा सहजीकयण सलभततरे आमोजना सम्ऩन्न बएको सात ददनलबर आमोजनाको अस्न्तभ 
बुक्तानीको य पयपायकको तनस्म्त सपारयस नगयेको कायणफाट प्रचलरत कानुन फभोस्जभ बए गयेको कामयको 
बुक्तानी ददन पयपायक गयाउने रगामतका थऩ कामयहरु अगाडी फढाउन फाधा ऩयेको भातनने छैन। 
(ङ) गाउॉ ऩालरकारे कामयिभ वा आमोजना अनुगभन सलभततको थऩ स्जम्भेवायी य आचय सॊदहता तनधाययण गनय 
सक्नेछ। मस्तो व्मवस्था आमोजना सम्झौता पायभभा उलरेख गनुयऩनेछ। 
(च) कुनै ऩतन वडाभा सॊचालरत मोजनाको सम्फस्न्धत वडा सलभततरे अनुगभन य भुलमाङ्कन गनेछ। तोकीए 
फभोस्जभ काभ नबए काभ गयाउन य काभको गुणस्तयीमता कामभ गनय वडा सलभततरे आवश्मक तनदयर्शन ददन 
सक्नेछ। वडाभा सञ्चालरत मोजनाहरुको काभ सम्ऩन्न बएको वडा सलभततको लसपारयस बफना कुनैऩतन मोजनाको 
बुक्तानी ददइने छैन। 

(ज) गाउॉ कामयऩालरकारे अनुगभनको राधग छुट्टै सलभतत गठन गयी अनुगभन य भुलमाङ्कनको व्मवस्था गनय 
सक्नेछ। उक्त सलभततरे आमोजना तनभायण सम्फन्धभा बएको प्रगतत वववयण उऩबोक्ता सलभतत य गाउॉ ऩालरकाको 
सम्फस्न्धत र्शाखा फाट प्राप्त गयी आमोजनाको रेखाजोखा गने, आमोजना सञ्चाचारन फाट स्थानीम जनताराई 
ऩुगेको सुबफधा, सेवाको गुणस्तय, सेवा फदृ्धध गयाउनु ऩने अवस्था आददको सुऩरयवेऺण गयी जानकायी लरने, 
आमोजना सॊचारनको िभभा देखा ऩयेको फाधा व्मवधान हटाउनको राधग उऩमुक्त सुझाव सदहतको लसपारयस 
गाउॉ ऩालरकाभा ऩेर्श गने तथा उऩबोक्ता सलभततरे स्थानीम तहसॉग गयेको सम्झौता य प्रचलरत कानुन फभोस्जभ 
आमोजना सॊचारन बएको नऩाइएभा सोको जानकायी सम्फस्न्धत गाउॉ ऩालरकाभा गयाउने दातमत्व य स्जम्भेवायी 
तनवायह गनुयको साथै मोजनाको अनुगभन तथा भुलमाङ्कन गयी मोजना कामायन्वमनभा गनुयऩने नीततगत सुधाय य 



मोजना कामायन्वमनभा देखखएका सभस्मा सभाधानका राधग आवश्मक तनदेर्शन ददने य मोजना कामायन्वमनभा 
ववलबन्न तनकाम बफच सभन्वमकायी बूलभका सभेत तनवायह गनेछ। 

(झ) अनुगभन सम्फन्धी थऩ व्मवस्था् गाउॉ ऩालरकाका अध्मऺ, उऩाध्मऺ य प्रभुख प्रर्शासकीम अधधकृतरे 
गाउॉ ऩालरकाको कोषभा प्राप्त फजेटफाट सॊचालरत कुनैऩतन मोजना तथा आमोजनाहरु कुनैऩतन फेरा अनुगभन य 
भुलमाङ्कन गनय सक्नेछ। मसयी अनुगभनको िभभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ य प्रभुख प्रर्शासकीम अधकृतरे ददएको 
तनदेर्शन ऩारना गनुय सम्फस्न्धत उऩबोक्ता सलभततको कतयव्म हुनेछ। 

४०. मो कामयववधध  गाउॉ कामयऩालरकाफाट ऩारयत बएको लभतत देखख रागु हुनेछ। मस अतघ उऩबोक्ता सलभतत 
भापय त सॊचारन बइ चार ुयहेका वा सम्ऩन्न बइ बुक्तानी बइ सकेका मोजनाहरु सभेत मसै कामयववधध फभोस्जभ 
बएको/गयेको भातननेछ। 
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