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कानऩेोखयी गाउॉऩाङ्झरकाको छात्रासॉग उऩाध्मऺ कामयक्रभ सॊचारन कामयङ्जिङ्झध,२०७७ 

फैठकफाट ङ्झनणयम बकको ङ्झभङ्झत्२०७७/०३/०९ 

प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत्२०७७/०३/०९ 
k|:tfjgf  

sfg]kf]v/L ufFpkflnsf cGtu{tsf ;fd'bflos ljBfnosf sIff ^–!@ cWoog/t 5fqfx?sf] 

n}l+Ufs ;d:of, of}g lx+;f, l;sfOsf tdfd dgf}j}1flgs ;d:ofx?sf] ;dfwfgddf k/fdz{ / 

;xlhs/0f ug{ ljBfnosf] cg'udg / lg/LIf0f u/L lzIf0f l;sfO lqmofsnfkdf ;'wf/ u/L ;du| 

z}lIfs ;'wf/ ug]{ p2]Zon] sfg]kf]v/L ufFpsfo{kflnsf] lzIff ;DjlGw Jofj:yf ug{ jg]sf] P]g,@)&^ 

sf] bkmf !!^ sf] Joj:yf cg';f/ “5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmd ;~rfng  sfo{ljlw, @)&&” जायी 
गयी ul/Psf] 5 . 

!= ;ª\lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; sfo{ljlwsf] gfd “कानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरकाको 5fqf;FUf pkfWoIf 

sfo{qmd ;~rfng sfo{ljlw, @)&& /xg]5 .  

-@_  of] sfo{ljlw sfg]kf]v/L ufFp sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ePsf] ldltb]lv nfu' x'g] 5 .  

-#_ ljifo jf k|;ª\un] csf]{ cy{ gnfu]df  o; sfo{ljlwdf–-! …sfo{kflnsf’ eGgfn] sfg]kf]v/L ufFp 

sfo{kflnsf ;DemGf' kb{5 .  

-@_ …cWoIf’ eGgfn] sfg]kf]v/L ufFpkflnsfको cWoIf ;DemGf' kb{5 . 

-#_ …pkfWoIf’ eGgfn] sfg]kf]v/L ufFpkflnsfको pkfWoIf ;DemGf' kb{5 . 

-$_ …5fqf’ eGgfn] ;fd'bflos / ;+:yfut b'j}vfn] ljBfnosf] sIff ^–!@ df cWoog/t lszf]/ 

cj:yfsf pd]/ ;d"xsf 5fqf ;Demg' kb{5 . 

-%_ …ljBfno’ eGgfn] ;fd'bflos jf ;+:yfut ljBfno ;Demg'kb{5 .  

-^_ …lzIff zfvf’ eGgfn] sfg]kf]v/L ufFpkflnsfsf] lzIff zfvf ;Demg'kb{5 . 

-&_  …ufFp lzIff ;ldlt’ eGgfn] sfg]kf]v/L ufFpkflnsf cGtu{t ljlwjt ?kdf ul7t ufFplzIff 

;ldlt ;Demg'kb{5 . 

-*_ …Kf|wfgfWofks’ eGgfn] ljBfnosf k|wfGffWofks jf k|frfo{ ;Demg'kb{5 . 

-(_ …k|d'v k|zf;sLo clWfs[t’ eGgfn] sfg]kf]v/L ufFpkflnsfको k|d'v k|zf;sLo clWfs[t 

;Demg'kb{5 . 

-!)_…lzIfs’ eGgfn] ljBfnosf] cWofks ;Demg'kb{5 . 

-!!_ ‘Jofj:yfkg ;ldlt’ eGgfn] ljlwjt ?kdf ul7t cWoIf, ;b:o / k|=c= ;d]t /x]sf] ljBfno 

Jofj:yfkg ;ldltnfO{ ;Demg'kb{5 . 

-!@_ …lzIff clws[t’ e|Ggfn] sfg]kf]v/L ufFpkflnsfको ufFp lzIff clWfs[t ;Demg'kb{5 . 
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-!#_ …;|f]t JolQm’ eGgfn] sfg]kf]v/L ufFpkflnsfको lzIff zfvfdf sfo{/t ;|f]t JolQm ;Demg'kb{5 . 

@=nIoM o; sfo{qmdsf] ;~rfng kZrft  5fqfx?sf of}lgs tyf dgf]j}1flgs ;d:ofx? ;dfwfg 

eO{ ljBfnosf] lzIf0f l;sfOdf ;'wf/ eO{ l;sfO pknlJwdf pNn]Vo ;'wf/ x'g] nIo /flVfPsf] 5 .  

#= p2]ZoM o; sfo{qmdsf] ;~rfng kZrft of}lgs tyf dgf]j}1flgs ;d:ofx? ;dfwfg eO{ 

l;sfO pknlJwdf j[lå x'g]5 . o;sf ;fy} M 

-!_ 5fqf tyf lszf]/Lx?sf] ;d:ofx? kQf nufpg] , 
-@_ 5fqf tyf lszf]/Lx?sf] ;d:ofx? ;dfwfgsf nflu dg]j}1flgs k/fdz{ lbg] ,  
-#_ ljBfnosf] lzIf0f l;sfO lqmofsfnfkdf ;'wf/ ug]{ , 
-$_ ljBfno lg/LIf0f tyf cg'udg kZrft sdLsdhf]/Lx? kQf nufO ;'wf/sf nflu k|oTg ug{],  
-%_ ljBfnosf] lzIf0f l;sfO tyf ef}lts kIfsf] ;'wf/sf] of]hgf jgfO{ sfof{Gjog k|oTg ug]{ , 
 

$= 5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmdका sfo{x?M 

-!_ nlIft ju{sf 5fqfx?sf ;d:ofx?sf ljifodf 5nkmn u/L ;Djf]wg ug]{ , 
-@_ ljBfnosf] lzIf0f l;sfO nufot ;du| z}lIfs l:yltsf] cg'udt tyf lg/LIf0f ug]{ , 
-#_ ljBfnosf sIffsf]7fx?sf] ef}lts ;+/rgfsf] cg'udg lg/LIf0f u/L tTsfn ;'emfj lbg] ,  
-$_ lzIfs, ljBfyL{x?, ljz]ifu/L 5fqfx?sf ;d:ofx? j'lem ;'wf/sf nflu ufFpkflnsfdf k|ltj]bg 

k]z ug]{ , 
-%_ k|ltj]bgdf lbPsf ;'emfjx? Nffu' u/L z}lIfs ;'wf/ ug]{ , 
-(_ 5fqfx?x?nfO{ jfnclwsf/sf] hgr]tgf clej[lå ug]{ , 
%= sfo{;~rfng ug]{ lhDj]jf/LM  5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmd ;~rfngsf] d'Vo lhDj]jf/L o; 

sfg]kf]v/L गाउॉऩाङ्झरकाको pkfWoIfsf] x'g]5 .  

^= sfo{;~rfng ug]{ ljlwM 5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmd ;~rfngsf d'Vo ljlwx? lgDg हङ्टनेछन ्M 

-!_ ljBfno tyf sIffx?sf] k|ToIf cjnf]sgM 5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmd ;~rfngsf ubf{ pkfWoIf, 

lzIff clws[t, ;|f]t JolQm / dlxnf dgf]k/fdz{ stf{ dfkm{t ;DjlGwlt ljBfno tyf sIffx?sf] 

k|ToIf cjnf]sg गङ्चयनेछ .   

-@_ cGt/lqmof tyf 5nkmnM 5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmd ;~rfngsf ubf{ pkfWoIf / Pshgf 

dlxnf ;xof]uL jf dlxnf dgf]k/fdz{stf{ dfkm{t 5fqfx? ;Fu plgx?sf ;d:ofx?sf ljifodf 

k|ToIf 5nkmn tyf cGtlqmof ul/g]5 . cGtlqmof ubf{ ;DjlGwt ljBfnosf 5fqfx?nfO{ 5'6\6} /flv 

;d:ofx? df}lvs jf lnlvt ?kdf ;+sng ul/Gf]5 . ;+slnt ;d:ofx? cg';"lr ! jdf]lhdsf] 

9fFrfdf k|ltj]bgsf] ?kdf ufFpkflnsfdf k]Zf गङ्चयनेछ । 

(३) प्राप्त प्रङ्झतिेदनको कायिाही तत्कारै गने व्मिस्था ङ्झभराइनेछ । 
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&= ljBfnonsf] cg'udg, lg/LIf0f tyf ;'k/Lj]If0f M 5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmd ;~rfngsf ubf{ 

pkfWoIf, lzIff clws[t / ;|f]t JolQm dfkm{t JolTfut tyf ;fd'lxs ?kdf ;DjlGwt ljBfnosf] 

lzIf0f l;sfO lqmofsfnk, ljBfnosf] ef}lts kIf, ljBfno jftfj/0f ;/;KfmfO{ रगामत ljBfnosf] 

;du| kIfsf] tyf sIffx?sf] k|ToIf cjnf]sg गङ्चयनेछ . ;f] sf] k|ltj]bg lzIff zfvf dfkm{t 

ufFpkflnsfdf k]z गनङ्टयऩनेछ .  

* ljBfnon] ;xof]u गनङ्टयऩने् 5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmd ;~rfngsf nflu pkfWoIfn] lgb]{zg u/] 

cg';f/ ljBfnon] 5fqfx?nfO{ 5'6\6} /fVg] Jofj:yf ldnfO{ cGt/lqmosf nflu ;xof]u ug'{ kg]{5 .  

(= lgb]{zg tyf ;dGjo  

5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmdnfO{ k|efjsf/L ?kdf ;~rfng ug{sf] nflu cfjZos lgb]{zg tyf 

;DfGjo cWoIfn] ug'{kg]{5 .  lgb]{zg tyf ;dGjosf nflu cfjZos ;"rgf, sfo{qmd ;DjlGw cGo 

;xof]u k|d'v k|zf;sLo clws[t, lzIff clws[t / ;|f]t JolQmNf] ug'{ kg]{5 . 

!)= uf]kgLotf ;DjlGw Jofj:yf  

5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmd ;~rfngsf] qmddf ePsf 5nkmn cGt/lqmof s'/fsfgL tyf ;'rgfx? 

k'0f{tof uf]Ko /xg]5g\ . 5nkmn tyf cGt/lqmofdf lbOPsf ;"rgf tyf hfgsf/Lsf cfwf/df 

कसैराई ऩङ्झन कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको कानूनी कायिाही तथा हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउन ऩाइने छैन ्। 

 

!!= sfo{qmd kl5sf] ljZn]if0fM  

5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmd ;~rfng kl5 sfg]kf]v/L ufFpkflnsfsf cWoIf, pkfWoIf, lzIff clws[t 

;|f]t JolQmsf] / dlxnf dgf]k/fdz{stf{, k|ToIf ;+nUgtfdf ufFpkflnsf sfo{nodf 5fqfx?n] 

ef]Ug'k/]sf dgf]j}1flgs ;d:of, of}g lx+;f tyf ;DjlGwt ljBfnosf] lzIf0f l;sfO lqmofsfnk, 

ljBfnosf] ef}lts kIf, ljBfno jftfj/0f ;/;KfmfO{ nufPt ljBfnosf] ;du| kIfsf] tyf 

sIffx?sf]  uxg laZn]if0f / 5nkmn kl5 ;DjlGWft ;d:ofx?sf :f'wf/sf Jofjxfl/s pkfofx? 

;'emfpg] k|oTg ul/g]5  .  

!@= ;DjlGwt ljBfnonfO{ lgb]{zg lbg]M (१) 5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmd ;~rfngsf kl5 

sfg]kf]v/L ufFpkflnsf cWoIf, pkfWoIf, k|d'v k|zf;sLo clws[t, lzIff clws[t, ;|f]t JolQm, 

dlxnf dgf]k/fdz{ stf{sf] k|ToIf ;+nUgtfdf ufFpkflnsf sfo{ndf 5fqfx?n] ef]Ug'k/]sf 

dgf]j}1flgs ;d:of, of}g lx+;f tyf ;DjlGwlt ljBfnosf] lzIf0f l;sfO lqmofsfnk, ljBfnosf] 

ef}lts kIf, ljBfno jftfj/0f ;/;KfmfO{ nufot ljBfnosf] ;du| kIfsf] tyf sIffx?sf]  uxg 

ljZn]if0f, 5nkmn kl5 ;DjlGWft ;d:ofx?sf :f'wf/sf Jofjxfl/s pkfox? ckgfpg ;DjlGwt 

ljBfnonfO{ cfjZos lgb]{zg lbOg]5 . 

(२) गा.ऩा.रे ङ्छदकको ङ्झनदेशन सम्फङ्ञन्धत ङ्जिद्यारमरे अङ्झनिामय रागू गनङ्टय ऩनेछ । 

!#= lgb]{zg nfu' ePgEfPsf] k'gM cg'udg गने्-!_ 5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmd ;~rfng kl5 

sfg]kf]v/L ufFpkflnsf pkfWoIf, lzIff clws[t / ;|f]t JolQm, dlxnf dgf]k/fdz{ st{f dfkm{t k|ToIf  

?kdf ;DjlGwt ljBfnsf 5fqfx?n] ef]Ug'k/]sf dgf]j}1flgs ;d:of, of}g lx+;f tyf ;DjlGwt 

ljBfnosf] lzIf0f l;sfO lqmofsfnk, ljBfnosf] ef}lts kIf, ljBfno jftfj/0f ;/;KfmfO{ nufPt 



4 
  

ljBfnosf] ;du| kIfsf] :f'wf/sf Jofjxfl/s pkfofx? ckgfPsf] gckgfPsf] ;djGwdf k'gM 

ljBfnosf] cg'udg tyf ;'k/Lj]If0f lg/Gt/ गङ्चयनेछ । 

-@_ lgb]{zg lbg' cl3 ;DjlGwt ljBfnosf k|WffgfWofks, ljBfno Jofj:yfkg ;ldlt cWoIf 

ufFpkflnsfdf आभान्त्रण गयी cfjZos 5nkmn / lgisif{df k'lug]5 .  

!$= ljljw 

5fqf;Fu pkfWoIf sfo{qmd ;~rfngsf ubf{ pkfWoIf, lzIff clws[t, ;|f]t JolQ / dlxnf 

dgf]k/fdz{ stf{nfO{  sfo{kfnlnsfn]sf] ङ्झनणयमानङ्टसाय vfhf vr{ tyf ;xefuL 5fqfx?nfO{ lrof 

vfhf pknJw u/fpg ;lsg]5 .  
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ऄनसुूची-१ 

(काययिििधको िनयम ६ को २ सगँ सम्बिधधत) 

कानपेोखरी  गाईँपाििका 
गाईँकाययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मरोङ 

                                  

छात्रसगँ ईपाध्यक्ष काययक्रमको सिंक्षप्त प्रितिदेन 

 

१. काययक्रमको  पररचयः  

२.  ईदशे्य 

३. काययक्रम प्रारम्भ गन ेिनणययको िमितः  २०७६ पौष १४ गत,े जनसिेा मा.िि. रमाआिो बयरिन ,कानपेोखरी-६ 

४. काययक्रम सचंािित िमित र ििद्याियः 

५.  प्रस्ततु काययक्रमको िििरण  

५.१  ििद्याियको नाम  

५.२  ठेगाना  

५.३ प्रधानाध्यापकको  नाम  

५.४ सम्पकय  फोन न.ं 

५.५ काययक्रम सचंािन भएको िमित र सम्म  

५.६  सहभागी छात्रा कक्षा र सखं्या  

५.७  ििद्याियमा ििद्याथी सखं्या                                             छात्राः                     छात्रः 

५.८  ऄधतरक्रक्रया सचंािनमा सिंग्नः 

  क.    ईपाध्यक्षः  

  ख.   ििक्षा ऄिधकृतः  

  ग.   मनोसामािजक परामियकतायः  

  घ. 

५.९  ििक्षक ििद्याथीहरुको ऄधतरक्रक्रया सम्बधधी दिृिकोण   

क. 

ख. 
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ग. 

६.ऄधतरक्रक्रयामा छात्राहरुको प्रितक्रक्रया ; 

ईपयुयक्त ठीकै               ऄधय; .............  

७. मखु्य मखु्य समस्याहरुः 

  

  

  

  

  

  

८.  समस्याका प्रकृितहरु (गितििधी सम्िधधी ) 

  

  

  

  

  

  

९. ििक्षण िसकाआसगँ सम्ििधधत समस्याहरु  

  

  

  

  

  

१०. ििद्यािय सर सफाआ ; 

  

  

  

  

११.  ऄधय थप ििषयको िस्थितः  
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 ऄध्यमा समस्यासँग सम्ििधधत ििक्षक /कमयचारी  ििद्याथीको  गितिििध िारे गोपिनयता कायम 

गनय छ'टै्ट िििरण संिग्न गरीएको छ । 
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२०७७ को काययिििध सखं्याः १/०७७ 

कानेपोखरी गाईँपाििकाको ईपभोक्ता सिमित गठन, पररचािन तथा व्यिस्थापन काययिििध २०७७ 

कानपेोखरी गाईँ काययपाििकाको बैठकबाट स्िीकृत िमित २०७७/०६/०९ 

प्रमािणकरण िमितः२०७७/०६/११ 

 

प्रस्तािनाः 

नेपािको संििधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे िनर्ददि गरेको स्थानीय तहको ऄिधकार क्षते्र 

िभत्रको ििकास िनमायण सम्िधधी कायय सञ्चािनको िािग गाईँपाििकािे ईपभोक्ता सिमित गठन, पररचािन 

तथा व्यिस्थापन गनय अिश्यक दिेखएकोिे कानेपोखरी गाईँपाििकाको पूिायधार ििकास व्यिस्थापन  ऐन,२०७६ 

को दफा ३० को ईपदफा (६) बमोिजम कानेपोखरी गाईँपाििका गाईँकाययपाििकािे यो काययिििध जारी गरेको छ 

।  

पररच्छेद– १ 

प्रारिम्भक 

१. सिंक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययिििधको नाम “कानेपोखरी गाईँपाििकाको ईपभोक्ता सिमित गठन, 

पररचािन तथा व्यिस्थापन काययिििध, २०७७” रहकेो छ ।  

(२) यो काययिििध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः ििषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययिििधमा:– 

(क) “ऄध्यक्ष” भन्नािे ईपभोक्ता सिमितको ऄध्यक्षिाइ सम्झनु पदयछ ।   

(ख) “अयोजना” भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििका िा सो ऄधतरगतको िडािाट पूणय िा अंििक िागत 

साझेदारीमा सञ्चािित योजना िा काययक्रम िा अयोजना िा पररयोजनािाइ सम्झन ु पछय । र यसि े

कानेपोखरी गाउँसभाबाट स्िीकृत भएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफामूिक संस्था िा ऄधय 

सामुदाियक संस्थाको अयोजना समेतिाइ जनाईनेछ । 

(ग) “ईपभोक्ता” भन्नािे अयोजनाबाट प्र्यक्ष िाभािधित हुने अयोजना सञ्चािन हुने क्षेत्र िभत्रका व्यिक्तिाइ 

जनाईनेछ ।  

(घ) “ईपभोक्ता सिमित” भन्नािे अयोजनाको िनमायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र ममयत सम्भार गनयको िािग 

ईपभोक्तािे अफूहरू मध्येबाट गठन गरेको सिमित सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कायायिय” भन्नािे गाईँ काययपाििकाको कायायियिाइ बुझाईँछ । सो िब्दिे िडा कायायिय समेतिाइ 

बुझाईनेछ ।  

(च) “काययपाििका” भन्नािे गाउँ काययपाििकािाइ सम्झनु पदयछ । 

(छ) “ठूिा मेििनरी तथा ईपकरण” भन्नािे िातािरणिाइ ऄ्यिधक क्षित पुर्याईने प्रकृितका ठूिा मेििनरी, 

ईपकरण (बुिडोजर, एक्साभेटर अक्रद जस्ता) र श्रममूिक प्रिििधिाइ ििस्थािपत गने खािका मेििनरी 

तथा ईपकरण सम्झनु पदयछ। 

(ज) “पदािधकारी” भन्नािे ईपभोक्ता सिमितका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सिचि र कोषाध्यक्षिाइ सम्झन ुपदयछ ।  

(झ) “िडा” भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििका िभत्रका िडािाइ सम्झनु पदयछ ।  

(ञ) “िडा ऄध्यक्ष” भन्नािे अयोजना सञ्चािन भएको िडाको िडा  ऄध्यक्षिाइ सम्झनु पदयछ । 
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(ट) “सदस्य”भन्नािे ईपभोक्ता सिमितका सदस्यिाइ जनाईनेछ र सो िब्दिे ईपभोक्ता सिमितका पदािधकारीिाइ 

समेत जनाईनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता”भन्नािे अयोजनाको िनमायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र ममयत सम्भार गनयको िािग कायायिय र 

ईपभोक्ता सिमितबीच भएको िििखत करारनामा िा कबिुियतनामािाइ जनाईनेछ ।  

(ड) जरटि प्रकृितको कायय भन्नािे ईपभोक्ता सिमितबाट सञ्चािन गनय नसक्रकने कािोपत्रे, कम््याक्टेट ग्रािेि, 

कल्भटय, पुि तथा भिन िनमायण जस्ता कायय सम्झनुपदयछ। 

३. काययिििधको पािना गनुयपनःे(१)गाईँपाििका िभत्र कायायधियन हुने अयोजनाको िनमायण, सञ्चािन,ममयत 

सम्भार कायय गनयको िािग गठन हुने ईपभोक्ता सिमितिे पूणयरुपमा यो काययिििधको पािना गनुय पनेछ ।  

(२) स्थानीय सीप, श्रोत र साधन ईपयोग हुने, स्थानीय स्तरमा रोजगार प्रिर्द्यन गनेर स्थानीय स्तरमा कायय 

सम्पन्न गनय सके्न िनमायण काययको गुणस्तर कायम गनय सक्रकने अयोजनाको कायायधियन ईपभोक्ता सिमित 

माफय त गनय सक्रकनेछ । तर रोिर डोजर गे्रडर जस्ता हिेभ इक्रिपमेधट प्रयोग हुने र जरटि प्रकृतीको कायय र 

स्थानीय स्तरमा रोजगारी सजृना नगने खररदको काययहरु टेण्डरबाट गनुयपनेछ।  

(३) ईपभोक्ता सिमितिे सञ्चािन गनय पाईने रकमको ऄङ्क गाईँ काययपाििकािे समय समयमा तोक्न सके्नछ।  

 

पररच्छेद–२ 

ईपभोक्ता सिमितको गठन र सञ्चािन 

४. ईपभोक्ता सिमित गठनसम्बधधी व्यिस्थाः (१) ईपभोक्ता सिमित गठन दहेाय बमोिजम गनुय पनेछ । 

(क) अयोजनाबाट प्र्यक्ष िाभािधित ईपभोक्ताहरुको अम भेिाबाट ऄिधकतम सहभािगतामा सम्बिधधत 

अयोजनास्थिमा न ैसातदिेख एघार (७ दिेख ११ जना) सदस्यीय ईपभोक्ता सिमित गठन गनुयपनेछ । 

(ख)सिमित गठनको िािग अम भेिा हुने समय, िमित, स्थान र भेिाको िबषय  ्यस्तो भेिा हुन ेिमिति ेकिम्तमा 

सात क्रदन (७ क्रदन) ऄगािै साियजिनक रुपमा जानकारी गराईनु पनेछ ।  

(ग) गाईँपाििकास्तरीय अयोजना सञ्चािनको िािग ईपभोक्ता सिमितको गठन गदाय काययपाििकािे तोकेको 

काययपाििकाका सदस्य िा कायायियको प्रितिनिधको रोहिरमा गनुय पनेछ । 

(घ) िडास्तरीय अयोजना सञ्चािनको िािग ईपभोक्ता सिमित गठन गदाय सम्ििधधत िडाको िडा ऄध्यक्ष िा िडा 

सदस्य िा कायायियिे तोकेको कायायियको प्रितिनिधको रोहिरमा गनुय पनेछ । 

(ङ) ईपभोक्ता सिमित गठनको िािग बोिाइएको अम भेिामा योजनाको संिक्षप्त िििरण र सिमितको सरंचना 

सिहतको जानकारी कायायियको प्रितिनिधिे गराईनु पनछे । 

(च) ईपभोक्ता सिमित गठन गदाय समािेिी िसर्द्ाधतको ऄििम्िन गनुय पन ेछ । सिमितमा किम्तमा तेतीसीस प्रितित 

(३३%) मिहिा सदस्य हुनपुनेछ । सिमितको ऄध्यक्ष, सिचि र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना मिहिा 

पदािधकारी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यिक्त एकभधदा बढी ईपभोक्ता सिमितको एईटै समयमा पदािधकारी िा सदस्य हुन पाईने छैन । साथ ै

सगोिका पररिारबाट एकजना भधदा बढी व्यिक्त एईटै ईपभोक्ता सिमितको सदस्य हुन पाआने छैन ।  

(ज) ईपभोक्ता सिमितको गठन सकेसम्म सियसम्मत तररकािे गनुयपनेछ । सियसम्मत हुन नसकेमा ईपभोक्ताहरुको 

बहुमतबाट ईपभोक्ता सिमितको गठन गररन ेछ । 

(झ) ईपभोक्ता सिमित गठन भए पिछ िडा कायायियबाट सम्झौता गरी क्रदन ेिसफाररसको ऄनसुूची (१) बमोिजम 

गाईँपाििकामा पठाईनु पनेछ । 
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(ञ) ईपभोक्ताहरुको िागत सहभािगतामा सञ्चािन हुने अयोजनाहरु ईपभोक्ता सिमितबाट कायायधियन गनय 

प्राथिमकता क्रदइनेछ । ईपभोक्ता सिमितिे गा.पा.मा सम्झौता गरी पाईँ भनी िडाको िसफाररस सिहत 

ऄनुसूची-२ बमोिजमको िनिेदन क्रदनु पनेछ । 

(ट) ईपभोक्ता सिमितिे सम्झौता बमोिजम गनुय पन ेकाम सिमित अफैं ि ेगनुय गराईनु पनेछ । ऄधय कुन ै िनमायण 

व्यिसायी िा ऄधय व्यिक्त िा संस्थािाइ ठेक्कामा क्रदइ गनय गराईन पाआने छैन । 

(ठ) कायायियिे अयोजना सञ्चािन एिम् कायायधियनमा संिग्न ईपभोक्ता सिमितको ऄिभिेख ऄनुसूची-३ 

बमोिजमको ढाँचामा व्यििस्थत गनुय पनेछ । 
(ड) ईपभोक्ता सिमित गठन भएको ३० क्रदन िभत्र योजनाको सम्झौता गरी कायय प्रारम्भ नगरेमा स्ितः ििघटन 

भएको मािननेछ । िििेष कारण भए गाईँ काययपाििकाको िनणययमा मात्र ईपभोक्ता सिमितिाइ िनरधतरता 

क्रदन सक्रकनेछ । 

* कायायियबाट िगत आिस्टमेट तोक्रकएको समयमा सम्पन्न नभएमा कारण, कैक्रफयत जनाइ ईपभोक्ता 

सिमितिाइ काम काज गनयको िािग सम्झौता गनय बाधा पुगेको मािननेछैन । 

५. ईपभोक्ता सिमितका सदस्यको योग्यताः (१) ईपभोक्ता सिमितका सदस्यको योग्यता दहेाय बमोिजम हुन ुपनेछ 

। 

(क) सम्ििधधत अयोजना क्षेत्रको स्थायी िािसधदा र प्र्यक्ष िाभिधित हुने िािसधदा । 

(ख) १८ िषय ईमेर पुरा भएको । 

(ग) फौजदारी ऄिभयोगमा ऄदाितबाट कसुरदार नठहररएको । 

(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछौट गनय बाँकी नरहकेो । 

(ङ) ऄधय ईपभोक्ता सिमितमा सदस्य नरहकेो । 

(च) ििगतमा अफु पदािधकार रहकेो ईपभोक्ता सिमितको नाममा कुनै प्रकारको िेरुजु िगायतको दािय्ि 

नभएको । 

(छ) साियजिनक सम्पित िहनािमना नगरेको । 

(ज) सामाधय िेखपढ गनय सके्न । 

(झ) हरिहसाब बुझ्न सके्न तथा समुदायिाइ िमिाएर िैजान सके्न । 

 (२) िनयम १ मा जुनसुकै कुरा िेिखएको भएतापिन जनप्रितिनिध,राजनीितक दिका पदािधकारी, बहाििािा 

सरकारी कमयचारी र ििक्षक ईपभोक्ता सिमितको सदस्यमा बस्न पाइने छैन । 

६.  ईपभोक्ता सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकारः ईपभोक्ता सिमितको काम कतयब्य र ऄिधकार दहेाय बमोिजम 

हुनेछ : 

(क) सम्झौता बमोिजमको कायय सम्पादन गने । 

(ख) ईपभोक्ताहरुिाइ कायायियबाट प्राप्त सूचना तथा मागयदियनको जानकारी गराईने र 

(ग) सम्झौता बमोिजम कायय िुरु गदाय कायायियबाट अिश्यक िनदिेन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त गरेर मात्र िुरु 

गने । 

(घ) ईपभोक्ता सिमितको कायय सम्पादनिाइ प्रभािकारी बनाईन सिमितका सदस्यहरुको कायय ििभाजन र 

िजम्मेिारी बाँडफाँड गने । 

(ङ) िििेष पररिस्थित िसजयना भइ सम्झौता बमोिजमको कामको पररमाण, गुणस्तर, समय र िागतमा 

पररितयन गनुय पने दिेखएमा कायायियिाइ ऄनुरोध गने । 

(च) अयोजनाको क्रदगो व्यिस्थापन सम्बधधी अिश्यक ऄधय कायय गने । 

(छ) ईपभोक्ताहरुको िागत सहभािगतामा सञ्चािन हुने अयोजनाहरु ईपभोक्ता सिमितबाट कायायधियन गनय 

प्राथिमकता क्रदआनेछ  । 



11 
  

(ज) ईपभोक्ता सिमितिे सम्झौता बमोिजम गनुयपन ेकाम सिमित अफैि ेगनुय गराईन ुपनेछ । ऄधय कुन ैिनमायण 

व्यिसायी िा ऄधय व्यिक्त िा संस्थािाइ ठेक्कामा क्रदइ गनय गराईन पाईने छैन । तर 

 

ईपभोक्ता सिमितिे ऄधय कुनै िनमायण व्यिसायी  ,ऄधय व्यिक्त िा िा संस्थािाइ ठेक्का क्रदआ काम गराएको 

पाआएमा गाईँपाििकािे ईपभोक्ता सिमित ििघटन गरी क्षितपूर्तत भनय  ,भराईन सके्नछ ।   
 

 * २०७७ माघ १८ गत ेबैठक संख्या ११० बाट थप । 

 

पररच्छेद – ३ 

कायायधियन तथा ब्यिस्थापन 
७. अयोजना कायायधियनः (१) कायायियिे अ.ि. िुरु भएको १५ क्रदन िभत्र ईपभोक्ता सिमितबाट संचािन हुन े

अयोजना, पररयोजना र काययक्रमहरु पिहचान/छनौट गरी कायायधियन योजना बनाईनु पनेछ । ईपभोक्ता 

सिमित गठन पश्चात अयोजनाको ड्रइङ, िडजाइन र िागत ऄनुमान (नेपािी भाषामा तयार गररएको) 

ऄनुसूची-४ बमोिजम स्िीकृत गरी ईपभोक्ता सिमितिाइ ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

(२) अयोजनाको कायायधियनको िािग ईपभोक्ता सिमित र काययियबीच योजना िाखािे ऄनुसूची-५ बमोजमको 

रट्पणी ईठाआ प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत िा ऄिधकार प्राप्त ऄिधकारीबाट स्िीकृत गराईनु पनेछ । र 

ऄनुसूची-६ बमोिजमको ढाँचामा सम्झौता गनुयपनेछ । 

(३) कानेपोखरी गाईँपाििकाको बजार क्षेत्रमा (कानेपोखरी बजार, अआतिारे, रमाआिो, बयरिन, दिेिी) १५% 

र ग्रािमण क्षेत्रमा १०% नगद सहभािगता गनुयपनेछ ।  

(४) कानेपोखरी गाईँपाििका का ऊिषदिे, सधथाि, ईराि, दिित समेतका गाईँ िस्तीमा िनजहरुकै ईपभोक्ता 

सिमित िनमायण भएमा िा सकुुम्िासी िस्तीका िािसधदाहरुको ईपभोक्ता सिमित िनमायण भएमा बढीमा ५% 

जनसहभािगता श्रमदान िागत सहभािगता गा.पा.िे तोके्नछ।  

(५) सामुदाियक ििद्यािय, स्िास््य संस्था, सहकारी, सामुदाियक सघ/संस्था, धार्तमक, सामािजक संघ,(मिधदर, 

गुम्बा, चचय, जेष्ठ सदस्य, िाििाििका अश्रमहरु) मा िागत सहभािगता नगद ५% िा जनश्रमदान ५% 

गा.पा. िे तोक्न सके्नछ।  

(६) ईपभोक्ता सिमितमा सम्पूणय पदािधकारी तथा सदस्य मिहिा/ दिित मात्र भएमा नगद सहभािगताको सट्टा 

५% जनश्रम सहभािगताबाट योजना िा काययक्रम सञ्चािन गनय गा.पा.िे स्िीकृित क्रदन सके्नछ।  

(७) ऄपाङ्गता भएका व्यिक्तहरुको मात्र ईपभोक्ता सिमित गठन भएमा पिन ५%जनसहभािगता श्रमदान 

गा.पा.िे तोक्न सके्नछ । 

(८) ििपद्जधय ऄिस्था, बाढी, िषायदबाट क्षित भएका नदी/खोिा िनयधत्रण, सडक पुि कल्भटय र साियजिनक 

भिन ममयत सम्हार कायय गदाय ईपभोक्ता सिमितिे ५% जनश्रम सहभािगतामा सञ्चािन गने व्यिस्था 

िमिाईन सक्रकनेछ ।  

 

८. अयोजना सम्झौताको िािग अिश्यक कागजातहरुः (१) ईपभोक्ता सिमिति े कायायियसँग सम्झौता गदाय 

तपिििमा ईिल्ििखत कागजातहरु पेि गनुयपनेछ । 

(क) ईपभोक्ता सिमित र ऄनुगमन सिमित गठन गन ेअम भेिाको िनणययको प्रितिििप । 
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(ख) ईपभोक्ता सिमितका सदस्यहरुको नागररकताको प्रितिििप । 

(ग) अयोजनाको िागत ऄनुमान िििरण । 

(घ) ईपभोक्ता सिमितबाट सम्झौताको िािग िजम्मेिार पदािधकारी तोक्रकएको ईपभोक्ता सिमितको िनणयय । 

(ङ) अयोजनाको कायायधियनको कायय ताििका । 

(च) खाता सञ्चािन गने पदािधकारी तोक्रकएको िनणयय र खाता सञ्चािनको िािग अिश्यक कागजातहरु । 

(छ) अयोजना सम्झौताका िािग िडा कायायियको िसफाररस । 

(ज) अयोजना सञ्चािन पूिय ऄिस्था दिेखने फोटो । 
(२) ईपभोक्ता सिमित र कायायियको बीच सम्झौता भएपिछ त्कािै कायायियबाट ऄनुसूची ७ बमोिजमको 

योजना सञ्चािन कायायदिे क्रदनु पनेछ । 
९. ईपभोक्ता सिमितको क्षमता ििकासः (१) कायायियिे अयोजनाको कायायधियन ऄगािै ईपभोक्ता सिमितका 

पदािधकारीहरुिाइ िनम्न ििषयमा ऄिभमुिखकरण गनुय पनेछ 

(क) ईपभोक्ता सिमितको काम, कतयब्य र ऄिधकार, 

(ख) सम्पादन गनुय पने कामको िििरण, काम सम्पन्न गनुयपने ऄििध, िागत र ईपभोक्ताको योगदान, 

(ग) िनमायण सामाग्रीको गुणस्तर र पररमाण, 

(घ) खररद, रकम िनकासा प्रकृया, खचयको िेखाकंन र ऄिभिेख व्यिस्थापन, 

(ङ) कायायधियन र ऄनुगमन प्रकृया,  

(च) साियजिनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ताधतरण, 

(छ)  ऄधय अिश्यक ििषयहरु । 

१०. खाता सञ्चािनः (१) ईपभोक्ता सिमितको खाता कायायियिे तोकेको बैंकमा सञ्चािन हुनेछ । 

(२) सिमितको खाता ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सिचि गरी तीन जनाको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चािन हुनेछ । 

खाता सञ्चािकहरु मध्ये किम्तमा एकजना मिहिा हुनु पनेछ । 
११. भकु्तानी प्रकृयाः(१) अयोजनाको भुक्तानी दददा ईपभोक्ता सिमितको नाममा रहकेो बैक खाता माफय त क्रदन ु

पनेछ। 

(२) ईपभोक्ता सिमितिे एक व्यिक्त िा सस्थािाइ २५०००/- (ऄक्षरेपी पच्चीस हजार) सम्म नगद ैप्राप्त हुने र सो 

भधदा मािथको रकम भुक्तानी गदाय चेक माफय त बैंक खातामा जम्मा हुने गरी मात्र गनुय पनेछ ।  

(३)५ िाख भधदा मुनीका योजनाहरुिाइ कायय सम्पन्न पश्चात मात्र भुक्तानी क्रदइनेछ । रु ५ िाखको पँुजीगत खचय 

त्काि गनुय पन ेभए रिनङ िबिका अधारमा रकम ईपिब्ध गराईनेछ ।  

(४) ईपभोक्ता सिमितिाइ सम्झौता बमोिजमको कामको प्रािििधक मूल्यांकन, कायय सम्पन्न प्रितिेदन र ऄधय 

अिश्यक कागजातको अधारमा क्रकस्तागत र ऄिधतम भकु्तानी क्रदइनेछ ।  

(५) ईपभोक्ता सिमितिे सम्पादन गरेको काम र भएको खचयको िििरण सिमितको बैठकबाट िनणयय गरी 

भुक्तानीको िािग अिश्यक कागजात सिहत कायायियमा पेि गनुयपनेछ । 

(६) अयोजनाको ऄिधतम भुक्तानी हुनु भधदा ऄगािै कायायियबाट ऄनुगमन गने व्यिस्था िमिाईनु पनेछ    

(७) अयोजना सम्पन्न भइ फरफारक गनुय भधदा ऄगािै ईपभोक्ता सिमितिे ऄिनिायय रुपमा कायायियको 

प्रितिनिधको रोहिरमा साियजिनक परीक्षण गनुय पनेछ । साियजिनक परीक्षण प्रितिेदनको ढाँचा ऄनुसूची-८ 

बमोिजम हुनेछ ।  
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(८) ईपभोक्ता सिमितिे अफूिे प्र्येक क्रकस्तामा गरेको खचयको सूचना ऄनुसचूी-९ बमोिजमको ढाँचामा 

साियजिनक गनुय पनेछ ।  

(९) ईपभोक्ता सिमितिे काम िुरु गनुय भधदा ऄगािै अयोजनाको नाम, िागत, िागत साझेदारीको ऄिस्था, काम 

िुरु र सम्पन्न गनुय पने ऄििध समेत दिेखने गरी तयार गररएको ऄनुसचूी-१० बमोिजमको ढाँचामा अयोजना 

सूचना पाटी अयोजना स्थिमा राख्नु पनेछ । 

(१०) ईपभोक्ता सिमितिाइ कानेपोखरी गाईँपाििकाि े ड्रआङ्ग,िडजाआन,िागत ऄनुमान तयार गने, प्रािििधक 

सल्िाह क्रदन,े जाँचपास गन ेिगायत ऄधय प्रािििधक सहयोग ईपिब्ध गराईनेछ । साथै ड्रआङ्ग, िडजाआन, 

िागत ऄनुमान, काययसम्पन्न प्रितिेदन र भुक्तानी िसफाररसको कायय कायायियबाट नै हुनेछ । 

(११) ईपभोक्ता सिमितबाट िनमायण हुने अयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गने गराईने दािय्ि र िजम्मेिारी 

िडाका जनप्रितिनिध, सम्बिधधत प्रािििधक कमयचारी, ईपभोक्ता सिमित र ऄनुगमन सिमितको हुनेछ ।  

(१२) ऄनुकरणीय कायय गन े ईपभोक्ता सिमित, प्रािििधक कमयचारी र सम्बिधधत कमयचारीिाइ सभाको िनणयय 

बमोिजम िार्तषक रूपमा ईिचत पुरस्कार प्रदान गनय सक्रकनेछ । 

(१३) तोक्रकएको समयमा ईपभोक्ता सिमित गठन हुन नसकेमा, सम्झौता हुन नसकेमा िा सम्झौताको ितय 

बमोिजम कायय सम्पादन हुन नसकेमा कायायियिे ऄधय प्रकृयाद्वारा काम गराईन सके्नछ ।   

 

१२. िनमायण काययको गणुस्तर सिुनिश्चतता गनुय पनःे ईपभोक्ता सिमितबाट सञ्चािन हुने अयोजना गुणस्तर 

सुिनिश्चत गनुय सम्ििधधत ईपभोक्ता सिमितको कतयव्य हुनेछ । गुणस्तर सुिनिश्चतता गनयको िािग ऄधय 

कुराहरुको ऄितररक्त िनम्न ििषयहरु पूणय रुपमा पािना गनुय पनेछ ।  

(क) िनमायण सामाग्रीको गुणस्तरः िनमायण सामाग्री ड्रआङ, िडजाइन र स्पेिसक्रफकेसन बमोिजमको गुणस्तर 

कायम गनुय पनेछ । 

(ख) िनमायण िििध र प्रकृयाको गुणस्तरः िनमायण िििध र प्रकृया कायायियसँग भएको सम्झौता 

बमोिजम गनुय पनेछ  

(ग) िनमायण काययको क्रदगोपनाः ईपभोक्ता सिमितबाट कायायधियन भएको योजनाको क्रदगोपनाको िािग 

सम्ििधधत ईपभोक्ता सिमितिे अिश्यक व्यिस्था गनुय पनछे । 

(घ) गुणस्तर सुिनिश्चत गन ेिजम्मेिारीः ईपभोक्ता सिमित माफय त हुने कामको िनधायररत गुणस्तर कायम गन े

िजम्मेिारी सम्बिधधत काययको िािग कायायियबाट खरटएका प्रािििधक कमयचारी र ईपभोक्ता सिमितको 

हुनेछ । 

(ङ) िगत राख्नु पनेः ईपभोक्ता सिमितबाट हुने कामको सम्झौता बमोिजमको समय, िागत र गुणस्तरमा 

सम्पन्न हुन नसकेमा सम्ििधधत प्रािििधक कमयचारीिाइ सचेत गराईने र प्रकृित हरेी अिश्यकता ऄनुसार 

कारिाही गनय सके्नछ । ्यस्ता ईपभोक्ता सिमितको िगत राखी ईपभोक्ता सिमितका पदािधकारीिाइ 

िनिश्चत समयसम्मको िािग ऄधय ईपभोक्ता सिमितमा रही काम गनय िनषेध गनेछ । 

(च) * ईपभोक्ता साझेदारी बाहके गाईँपाििकाबाट मात्र िििनयोिजत रकम रु. पाँच िाख सम्मको रकममा 

ममयत सम्हार बापतको रकम कट्टा नगने व्यिस्था िमिाईन े। 

(छ) * ईपभोक्ता साझेदारी बाहके रु. पाँच िाख भधदा बढी रकम िििनयोजन गरेको भएमा ५% रकम कट्टा 

गरी योजना िबगे्रमा िा भि्कएमा सम्बिधधत ईपभोक्ता सिमित माफय त ममयत सम्हार गनय िगाआ 

गुणस्तरको सुिनश्चता गने । 

(ज) * ईक्त रकम ६ मिहना िभत्र ममयत सम्हार गनुय नपने भएमा सम्बिधधत ईपभोक्ता सिमितिाइ क्रफताय गन े

व्यिस्था अर्तथक प्रिासन िाखािे िमिाईने । 
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(झ) * पाँच प्रितित ममयत सम्हार बापत कट्टा गररन े रकम सम्बिधधत ईपभोक्ता सिमितको बैंक खातामा 

जम्मा गने व्यिस्था िमिाईन े। 

१३.ऄनगुमन सिमितको व्यिस्थाः(१) अयोजना तोक्रकएको गुणस्तर, पररमाण र समयमा सम्पन्न गनय गराईन 

ईपभोक्ता सिमितिे सम्पादन गने काययको ऄनुगमन गरी अयोजनाको गुणस्तर, पररमाण सुिनिश्चत गनय िनयम 

४ (१) (क) बमोिजमको भेिाबाट किम्तमा एक जना मिहिा सिहत ३ दखेी ५ सदस्यीय एक ऄनुगमन सिमित 

गठन गनुय पनेछ । 

(२) ऄनुगमन सिमितको काम, कतयव्य ऄिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछः 

(क) अयोजनाको कायायधियनमा सहजीकरण गन ेतथा दिेखएका बाधा, व्यिधान र समस्या समाधानका िािग 

अिश्यक समधिय गने । 

(ख) अयोजनाको कायायधियन काययताििका ऄनुसार काम भए नभएको यकीन गन ेर नगरेको पाआएमा 

सम्बिधधत पक्षिाइ सचते गराईने । 

(ग) प्रािििधक्रकिे िनयिमत सुपररिेक्षण गनुय पने अयोजना िा काययक्रम भए ्यस्तो सुपररिके्षण भए नभएको । 

(घ) िनधायररत गुणस्तर ऄनसुार काम भए नभएको । 

(ङ) अयोजना िा काययक्रममा भएको खचयको ऄनुपातमा कायायधियनको प्रगित भए नभएको । 

(च) खचयको िििरण तथा सो को िबि, भपाइ, श्रेष्ता रीतपूियक राखे नराखेको । 

(छ) स्थानीय तहको ििििध क्षेत्र िभत्र सञ्चािित काययक्रम कायायधियन प्रकृयामा िातािरणीय पक्ष  ,िैिङ्गक 

तथा सामािजक समािेिीकरण जस्ता ििषयिाइ समेत प्रयाप्त ध्यान क्रदए नक्रदएको । 

(ज) अिश्यक ऄधय कायय गने । 
 

* २०७७ माघ १८ गत ेबैठक संख्या ११० बाट संिोधन । 
१४. सपुरीिके्षण तथा ऄनगुमन सम्बधधी थप व्यिस्था । 
(क) िडा स्तरीय ऄनुगमन सिमितः  

(१) अफ्नो िडा िभत्र सञ्चािित योजनाको िागत, पररणाम, समय सीमा र गुणस्तरीयताका अधारमा 

ऄनुगमन गरी अिश्यक पृष्ठपोषण क्रदनको िािग िनम्न ऄनुसारको िडा स्तरीय ऄनगुमन सिमित गठन गनुय 

पनेछ । 
(क) िडाको िडाध्यक्ष     संयोजक 
(ख) िडा सदस्यहरु      सदस्य 
(ग) िडा सिचि      सदस्य 
(२) िडा स्तरमा सञ्चािित योजना तथा काययक्रमको ऄनगुमन िडा स्तरीय ऄनुगमन सिमितबाट गररनेछ । 
(३) सिमितिे ऄनुगमन गदाय दिेखएका ििषयका सम्बधधमा ऄनुगमन तथा सुपररिेक्षण सिमितिाइ िनयिमत 

रुपमा जानकारी गराईनु पनछे । 
(४) प्र्येक िडामा योजनासँग सम्िर्द् छुटै्ट ऄनुगमन पुिस्तका राख्नु पनेछ । सो पुिस्तकामा ऄनुगमन तथा 

सुपररिेक्षण गनय अईने पदािधकारीहरुिे अिश्यक व्यहोरा ईल्िेख गरी िनदिेन क्रदन सके्नछन् । 

(ख) गाईँपाििका स्तरीय ऄनुगमन तथा सुपररिेक्षण सिमितको गठनः 
(१) गाईँपाििकाबाट सञ्चािित योजनाको िागत, पररणाम, समय सीमा र गुणस्तरीयताको अधारमा 

ऄनुगमन गरी अिश्यक पृष्ठपोषण क्रदनको िािग िनम्न ऄनुसारको ऄनुगमन तथा सुपररिेक्षण सिमित गठन गनुय 

पनेछ । 
(क) ईपाध्यक्ष िा ईपप्रमुखः       संयोजक 
(ख) ऄध्यक्ष िा प्रमुखिे तोकेका एक जना मिहिा     सदस्य 
      सिहत काययपाििकाका सदस्यहरु मध्येबाट दइु जना सदस्यः 
(ग) प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतः       सदस्य 
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(घ) प्रमुख, योजना ििभाग/िाखा      सदस्य-सिचि 
(२)ईक्त सिमितमा अिश्यकता ऄनुसार काययपाििकाका ऄधय सदस्य तथा ििषय ििज्ञिाइ अमधत्रण गनय 

सक्रकनेछ । 
(३) गाईँपाििका स्तरीय सञ्चािित योजना तथा काययक्रमको ऄनुगमन तथा सुपररिके्षण गाईँपाििका स्तरीय 

ऄनुगमन तथा सुपररिेक्षण सिमितबाट ऄनुसूची-११ बमोिजमको फारममा गाईँस्तरीय र िडास्तरीय 

प्रितिेदन पेि गनुय पनेछ । 
(ग) ऄनुगमन तथा सुपररिेक्षण िििधः 

(क) कायायपाििकामा एकीकृत कायायधियन कायययोजना पेि गरेको १५ क्रदन िभत्र ऄनुगमन तथा सुपररिेक्षण 

सिमितिे िार्तषक ऄनुगमन कायययोजना बनाइ कायायधियन गनुय पनेछ । 
(ख) ऄनुगमन तथा सुपररिेक्षण सिमतिे गरेको कामको प्रितिेदन प्र्येक २ मिहनामा पेि गरी 

काययपाििकाको बैठकमा छिफि गनुय पनेछ । 
(ग) काययपाििकािे ऄनुगमन तथा सुपररिेक्षण सिमितको प्रितिेदन समेतको अधारमा योजना कायायधियनमा 

दिेखएका त्रुरटहरु सच्याईन तथा समय र गुणस्तर कायम गनय सम्बिधधत पक्ष (ईपभोक्ता सिमित, िनमायण 

व्यिसायी, परामियदाता तथा कमयचारी) िाइ अिश्यक िनदिेन क्रदन ु पनेछ । ऄनुगमन तथा सुपररिेक्षण 

सिमितिे क्रदएको िनदिेन पािना गनुय सम्बिधधत पक्षको िजम्मेिारी हुनेछ । 
१५. अयोजना जाचँपास र फरफारक सम्बधधी व्यिस्थाः  

(१) अयोजना सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएपिछ भौितक पूिायधार अयोजनाको हकमा सम्बिधधत 

प्रािििधकिे पेि गरेको ऄिधतम मूल्याङ्कन, कायय सम्पन्न प्रितिेदन र साियजिनक परीक्षणको प्रितिेदन तथा 

ऄधय क्रक्रयाकिापको हकमा साियजिनक परीक्षणको प्रितिेदनको अधारमा बढीमा ३० क्रदन िभत्र 

गाईँपाििकािे अयोजनाको जाँचपास गनुय पनेछ । 
(२) गाईँपाििकािे ििषयगत कायायिय, ऄधय िनकाय िा संघ संस्थाबाट सञ्चािित अयोजनाको सम्बिधधत 

िनयकाबाट कायय सम्पन्न प्रितिेदन प्राप्त भएपिछ अिश्यक जाँचबुझ गरी ३० क्रदन िभत्र जाँचपास गनुय पनेछ । 
(३) गाईँपाििकािे अयोजना जाचँपास भए पिछ फरफारक गरी क्रदनु पनछे । फरफारक भएका 

अयोजनाहरुको गाईँपाििकाको सभाबाट ऄनुमोदन गराईनु पनेछ । 
(४) फरफारकको िािग दहेाय बमोिजमको फरफारक तथा जाँचपास सिमित गठन गरी फरफारकको व्यिस्था 

िमिाआनेछ । 
(क) गाईँ काययपाििकाको ऄध्यक्ष     संयोजक 
(ख) प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत     सदस्य 
(ग) प्रािििधक िाखा प्रमुख       सदस्य 
(घ) योजना िाखा       सदस्य 
(ङ) िेखा प्रमुख        सदस्य सिचि 

पररच्छेद– ४ 

ििििध 
१६. ऄधय ससं्थाबाट कायय गराईन सक्रकनःे यस काययिििध बमोिजम ईपभोक्ता सिमित ऽस बाट गररने कायय 

िाभग्राही समूह,सामुदाियक संस्था जस्तै सामुदाियक िन, सामुदाियकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि 

ििकास संस्था,अमा समूह,कृिष समूह, कानुन बमोिजम गठन भएका ऄधय सामुदाियक संगठन जस्ता 

संस्थाहरुबाट स्थानीय ईपभोक्ताहरुको अमभेिाबाट िनणयय भइ अएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस काययिििध 

बमोिजम कायय संचािन गनय/गराईन सक्रकने छ । 

१७. सहिजकरण र सहयोग गनुय पनःेईपभोक्ता सिमितिे अयोजनाको सुपररिेक्षण, ऄनुगमन/िनरीक्षण गनय 

कायायियबाट अएको ऄनुगमन सिमित, पदािधकारी िा कमयचारीिाइ अिश्यक िििरण ईपिव्ध गराईन े

तथा अयोजनास्थि ऄनुगमनको िािग सहिजकरण र सहयोग गनुय पनेछ । 
१८. ईपभोक्ता सिमितको दािय्िःईपभोक्ता सिमिति ेकायायियसँग भएको सम्झौता बमोिजमको कायय सम्पादन 

गदाय कायायियिे तोकेका ितयहरुको ऄितररक्त िनम्न दािय्ि िहन गनुय पनेछ । 
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(क) अयोजनाको क्रदगो व्यिस्थापनको िािग ममयत सम्भार गने सम्बधधी अिश्यक कायय, 

(ख) अयोजना कायायधियनबाट पनय सके्न िातािरणीय सधतुिन कायम गने सम्बधधी कायय, 

(ग) ऄधय अयोजनाहरुसँग ऄधतरसम्बधध कायम गनुयपने, 

(घ) ऄसि नागररकको अचरण पािना गनुयपने । 

(ङ) ईपभोक्ता सिमितिे अयोजनाको फरफारकको िािग कायायियमा कागजात पेि गदाय ऄनुसूची-१२ 

बमोिजमको ढाँचामा अयोजनाको भौितक तथा ििितीसय प्रितिेदन पेि गनुय पनेछ ।  

१९. दािय्ि सम्बधधमाः-(१) ईपभोक्ता सिमितिे सञ्चािन गरेको योजनामा िेरुज ु िगायतको दािय्ि सृजना 

भएमा ्यसको भुक्तानी ईपभोक्ता सिमितमा िस्न े सम्बिधधत पदािधकारीहरुबाट ऄसुि ईपर गररनेछ।  ईक्त 

दािय्ि फरफराक नभइ सम्बिधधत व्यिक्तहरु पुनः कुनै पिन ऄको ईपभोक्ता सिमितमा िस्न र िडा काययियहरुबाट 

्यस्ता व्यिक्तिाइ ईपभोक्ता सिमितमा  िसफाररस गनय पाईने छैन ।  

२०. योजना सम्पन्न गरी सके्न ऄििध/समय सीमाः 
(१) योजनाको सम्झौता गदाय गाईँपाििकाको रकम/सिञ्चत कोषबाट सञ्चािित योजनाहरुको समयाििध/समय 

सीमा ऄनुसूची-१३ बमोिजम राख्नु पनेछ । ईक्त समय सीमा ईपभोक्ता सिमितिे कामको थािनी गन े

िमितबाट गणना गररनेछ । 
(२) िनयम (१) बमोिजमको समय सीमा िभत्र योजना सम्पन्न नभएमा िनयमानुसार क्रदआएको समयको ५०% 

म्याद थप गनय सक्रकनेछ । 
(३) ईपभोक्ता सिमितबाट सञ्चािन हुने योजनाहरुको काम गने समय तोक्दा िैिाख १५ गते गतेसम्म मात्र तोकु्न 

पनेछ । 
(४) िििेष, सियत तथा रकम क्रिज हुने योजनाका हकमा गा.पा.मा पूिय स्िीकृित ििएर मात्र समय सीमा तोकु्न 

पनेछ । 
(५) योजनाको म्याद थप पिछ थिपएको म्याद िभत्र योजना सम्पन्न नभएमा प्रित क्रदन ि.इ. को ०.००५% रकम 

गा.पा.िे कट्टा गरी राख्न सके्नछ । 
(६) िििेष कारणिे योजना त्काि सञ्चािन गनय नसक्रकने पररिस्थित रह ेिा िनमायण कायय ऄधुरो हुने भए िडाको 

िसफाररस सिहत गा.पा. मा िनिेदन क्रदनु पनेछ । 
२१. मापदण्ड बनाईन सके्नः(१) अयोजनाको गुणस्तर सुिनिश्चतताको िािग कायायियिे ऄनुगमन,मुल्याङ्कन गरी 

सम्ििधधत ईपभोक्ता सिमितिाइ सल्िाह, सुझाि र अिश्यकता ऄनुसार िनदिेन क्रदने तथा समधिय गनुय 

पनेछ । 

(२) ईपभोक्ता सिमितबाट सञ्चािन हुन ेअयोजनाको प्रकृित हरेी गुणस्तर सिुनिश्चतता गने प्रयोजनको िािग 

कायायियिे थप मापदण्ड तथा मागयदियन बनाइ िागु गनय सके्नछ । 
(३) ईपभोक्ता सिमित माफय त गररएको िनमायण िा सञ्चािन गरेको काययक्रमको जानकारी स्थानीय जनताि े

माग गरेमा ईपभोक्त सिमितिे ईपिब्ध गराईन ुपनेछ । यसरी माग गरेको िििरण ईपिब्ध नगराएको 

भनी सम्बिधधत ईपभोक्तािे ईपभोक्ता सिमित भंग गनय माग गरेमा गाईँपाििकािे सो ििषयमा स्य 

त्य बुझी ईपभोक्ता सिमितको पुनगयठन गनय, सिमित भंग गनय िा ऄधय माध्यमबाट कायय सम्पन्न गनय 

सके्नछ । 
प्रमाणीकरणः 
हस्ताक्षरः 
नाम थरः 
पदः 
िमितः २०७७/०६/११ 
काययिििध संख्याः १/०७७ 
िनणययिमितः२०७७/०६/०९
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िडाको सम्झौता गरी क्रदन ेिसफाररसको ढाचँा 
ऄनसुचूी-१ 

(िनयम ४ को (झ) सगँ सम्बिधधत) 

कानपेोखरी गाईँपाििका 
गाईँ काययपाििकाको कायायिय 

...... न.ं िडा कायायिय 
१ न.ं प्रदिे, नपेाि 

पत्र सखं्या :          
योजना दताय न.ं:                 

च.न.ं:               िमितः 
 

ििषयः सम्झौता गररक्रदन ेबारे । 

 

श्री कानपेोखरी गाईँपाििका 

बयरिन मोरङ, १ न.ं प्रदिे, नपेाि 

 

 ईपरोक्त ििषयमा ................ ईपभोक्ता सिमित िे यस कायायियमा क्रदएको िनिदेन ऄनुसार ............ योजना 

सञ्चािनका िािग िमित .......... मा ईपभोक्ताहरुको भिेाबाट दहेाय बमोिजमको ईपभोक्ता सिमित र ऄनुगमन सिमित 

गठन भएकािे िनयम ऄनसुार योजना सम्झौता गररक्रदनु हुन ऄनरुोध छ । 

तपििि 

ईपभोक्ता सिमित सम्बधधी िििरण 

िस.न.ं पद नाम थर ठेगाना ििङ्ग 

नागररकता 

न.ं 

जारी 

िजल्िा 
मोबाआि न.ं 

१ ऄध्यक्ष  कानेपोखरी गा.पा.-     

२ सिचि  कानेपोखरी गा.पा.-     

३ कोषाध्यक्ष  कानेपोखरी गा.पा.-     

४ सदस्य  कानेपोखरी गा.पा.-     

५ सदस्य  कानेपोखरी गा.पा.-     

६ सदस्य  कानेपोखरी गा.पा.-     

७ सदस्य  कानेपोखरी गा.पा.-     

 

ऄनगुमन सिमित सम्बधधी िििरण 

िस.न.ं पद नाम थर ठेगाना ििङ्ग मोबाआि न.ं 

१ संयोजक     

२ सदस्य     

३ सदस्य     

 

 

 

.........................             .......................... 

    तयार गन े           िडा ऄध्यक्ष/िडा सिचि 
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ईपभोक्ता सिमितको सम्झौताको िनिेदनको ढाँचा 
ऄनसुचूी-२ 

(िनयम ४ को (ञ) सँग सम्बिधधत) 
 

िमितः  

श्री कानपेोखरी गाईँकाययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मोरङ 

ििषयः सम्झौता गरी पाईँ । 

 

 ्यस गाईँपाििकाको अ.ि. .................... को गाईँसभाबाट िडा नं. ......... मा .......................... अयोजनाको 

िािग रु ...................... िििनयोजन भएकािे ईक्त अयोजना सञ्चािन गनय िमित ................. मा ईपभोक्ताहरुको 

अमभेिा गराआ तपििि ऄनुसारको इस्टमेट भएकािे ऄनुदान बाहके जनश्रम दान रु ................... ईपभोक्ता सिमिति े

व्यहोन ेगरी िनयम ऄनसुार सम्झौता गरी क्रदन हुन सिमितको िनणयय साथ सिमितका सदस्यहरुको नागररकताको प्रितििपी र 

िडा कायायियको िसफाररस समेत संिग्न राखी यसै साथ पेि गरेका छौं । 

 

 

१. अयोजना सम्बधधी िििरणः 

१.१ अयोजनाबाट िाभािधित हुन े

(क) जम्मा पररिार सखं्याः     (ख) जम्मा जनसखं्याः  

(ग) िपछिडएको पररिार सखं्याः     (घ) िपछिडएको िगयको जनसखं्याः 

(ङ) ऄधय िगयको पररिार सखं्याः  

१.२ ईपभोक्ता सिमित गठन भएको िमितः 

१.३ ईपभोक्ता भिेामा ईपिस्थती सखं्याः  

१.४ अयोजना िरुु हुन ेिमितः 

१.५ अयोजना सम्पन्न हुन ेिमितः 

 

 

 

 

 

 

 

..........................   .............................   ............................ 

      सिचि            कोषाध्यक्ष     ऄध्यक्ष 
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ऄनसुचूी-३ 
(िनयम ६ (ठ) सँग सम्बिधधत) 

कानपेोखरी गाईँपाििका 
गाईँ काययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मोरङ 
१ न.ं प्रदिे, मोरङ 

 
ईपभोक्ता सिमितको ऄिभिखेको ढाचँा 

 

अ.ि.:....................................... 

क्र.स.ं योजनाको नाम र ठेगाना 

ईपभोक्ता 

सिमित गठन 

िमित 

ईपभोक्ता सिमितको िििरण योजनाको िागत रकम रु 

सम्झौता 

िमित 

सम्पन्न गन े

िमित 

बैंकको नाम र 

खाता नम्बर 
नाम र ठेगाना पद सम्पकय  न.ं गा.पा. 

स्थानीय 

सहभािगता 
जम्मा 
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ऄनसुचूी-४ 
(िनयम ७.१ सगँ सम्बिधधत) 

कानपेोखरी गाईँपाििका 
गाईँ काययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मोरङ 
१ न.ं प्रदिे, मोरङ 

 
िागत ऄनमुान फारमको नमनुा 

आििमटे दताय न.ं 
योजनाको नामः       िमितः 
स्थानः       अ.ि. 
क्र.स.ं कामको िििरण सखं्या िम्बाइ चौडाइ ईचाइ पररमाण आकाआ दर जम्मा िागत रु कैक्रफयत 

१                     

२                     

३                     

४                     

५                     

६                     

७                     

८                     
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ऄनसुचूी-५ 
(िनयम ७.२ सगँ सम्बिधधत) 

कानपेोखरी गाईँपाििका 
गाईँ काययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मोरङ 

१ न.ं प्रदिे, नपेाि 
सम्झौता गराईन ेसम्बधधी रट्पणी र अदिेको नमनुा 

रट्पणी अदिे 
पत्र सखं्या : २०७७/०७८          

योजना दताय न.ं:                 

च.न.ं:               िमितः 

 

ििषयः योजना सम्झौता सम्बधधमा । 

श्रीमान, 

 यस  कायायियको स्िीकृत िार्तषक काययक्रम ऄनसुार दहेायको योजना सञ्चािनको िािग दहेायको िििरण 

ऄनुसारको यसै साथ संिग्न स्पेिसक्रफकेिन, पररमाण, दर र कुि रकम ऄनुसारको िागत ऄनुमान स्िीकृत गरर 

दहेायको ईपभोक्ता सिमितसगँ यसैसाथ संिग्न ितयहरुको ऄिधनमा रही ईपभोक्ता सिमितसँग योजना सम्झौता गरी 

योजना िनमायण/सञ्चािन काययदिे क्रदन तथा ईपभोक्ता सिमितको बैंक खाता खोल्न िसफाररस गनय मनािसब दिेख 

िनणययाथय पेि गरेको छु । 
 

योजनाको नामः  

ठेगानाः  

योजनाको ििषयगत क्षते्रको नामः  

योजनाको ििषयकगत नामः  

सिमितको नामः  

ठेगानाः  

िििनयोजन किसमः  

गाईँपाििकाबाट ऄनदुान रकमः  

ऄधय िनकायबाट प्राप्त  ऄनदुान रकमः  

ईपभोक्ताबाट नगद साझदेारी रकमः  

ऄधय साझदेारी रकमः  

ईपभोक्ताबाट िागत सहभािगता रकमः   

कुि िागत ऄनमुान जम्मा रकमः  

कुि िागत ऄनमुान जम्मा रकम (कधटेधजेधसी समते):  

काययदिे रकमः  

योजना िरुु हुन ेिमितः  

योजना सम्पन्न हुन ेिमितः  

मािथ ईल्िेिखत ईपभोक्ता सिमितसँग सम्झौताको िािग िसफाररस गदयछु । 
 

 

................   .................       ...................   ............... 

 तयार गन े   योजना िाखा  अर्तथक प्रिासन िाखा     सदर गन े
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ऄनसुचूी-६ 
(िनयम ७.२ सगँ सम्बिधधत) 

कानपेोखरी गाईँपाििका 
गाईँ काययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मोरङ 

१ न.ं प्रदिे, नपेाि 
 

ईपभोक्ता सिमित र कायायिय बीचको सम्झौता पत्र 

               िमितः 
 

कानपेोखरी गाईँपाििका र तपिसिमा ईल्ििेखत ईपभोक्ता सिमित बीच तपिसिमा ईल्ििेखत कायय गनय सहमत भइ 

गररएको दआुपक्षीय अयोजना सम्झौता 

योजनाको नामः  

अयोजना सञ्चािन हुने स्थान/िाडय नं.:  

योजनाको ििषयगत क्षेत्रको नामः  

योजनाको ििषयकगत नामः  

योजनाको ईपििषयकगत नामः  

योजनाको ऄनुदानको क्रकिसमः  

योजनाको िििनयोजन क्रकिसमः  

ऄनुदान रकमः  

योजनाको कुि िागत ऄनमुान 

भौितक इकाइको पररणामः  

गाईँपाििकाबाट ऄनुदान रकमः रु.  

ऄधय िनकायबाट प्राप्त ऄनुदान रकमः  

ईपभोक्ताबाट नगद साझेदारी रकमः  

ऄधय साझेदारी रकमः  

ईपभोक्ताबाट जनश्रमदान रकमः  

कुि िागत ऄनुमान जम्मा रकमः  

ईपभोक्ता सिमित सम्बधधी िििरण 

योजनाको सञ्चािन गन ेईपभोक्ता सिमितको नामः  

योजनाको सञ्चािन गन ेईपभोक्ता सिमितको ठेगानाः 

 

िस.न.ं पद नाम थर ठेगाना ििङ्ग नागररकता 

न ं

जारी 

िजल्िा 

मोबाआि न.ं 

१ ऄध्यक्ष       

२ सिचि       

३ कोषाध्यक्ष       

४ सदस्य       

५ सदस्य       

६ सदस्य       
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७ सदस्य       

ऄनगुमन सिमित सम्बधधी िििरण 

िस.न.ं पद नाम थर ठेगाना ििङ्ग मोबाआि न.ं 

१ संयोजक     

२ सदस्य     

३ सदस्य     

योजना सम्बधधी ऄधय िििरण 

ईपभोक्ता सिमित गठन भएको िमितः  

ईपभोक्ता भिेामा ईपिस्थित सखं्याः  

योजना िरुु हुन ेिमितः  

योजना सम्पन्न हुन ेिमितः  

योजनाबाट िाभािधित घरधरुी तथा पररिारको िििरण 

िाभािधित जनसखं्या 

घर पररिार सखं्या मिहिा पुरुष जम्मा 

    

सम्झौताका ितयहरुः 

१) सम्झौतामा ईल्िेख भएको म्याद िभत्र ईपभोक्ता सिमितिे योजना सम्पन्न गररसकु्नपनेछ । कुनै कारणिि योजना सम्पन्न 

हुन नसकेमा सम्पन्न हुन नसकु्नको कारण सिहत म्याद सक्रकने ऄििध भधदा ७ क्रदन ऄगािै ईपभोक्ता सिमितिे सम्बिधधत 

स्थािनय तहमा िनिेदन क्रदनु पनेछ । िनिेदन प्राप्त भएपिछ औिच्यको अधारमा िनणयय गरी सम्झौताको म्याद थप गनय 

सक्रकनेछ । यसरी म्याद थप नगरी भुक्तानी ईपिब्ध हुने छैन । 

२) योजनाको भुक्तानी स्थानीय तहिे प्रािििधक रिनङ िबिको अधारमा क्रकस्ताको रुपमा िा काम सम्पन्न भएपिछ ईपभोक्ता 

सिमितिे खचयको िििरण मिु सिमित र ऄनगुमन सिमितको बैठक बसी अम्दानी खचय साियजिनक गरी ऄनुमोदन गरेपिछ 

मात्र ईपिब्ध गराआनछे । 

३) तोक्रकएको काम भधदा कम काम गने िा काम नै नगरी िा िास्तििक काम भधदा बक्रढ काम गरेको देखाइ ऄथिा कुन ै

अआटमको सट्टा ऄको अआटमको कायय पूरा गरेको देखाइ िागत ऄनुमानभधदा फरक काम गरी रकम माग्न े ईपभोक्ता 

सिमितिाइ ईक्त रकम भकु्तानी नक्रदइ कािो सूचीमा राखी कारिाही गररनछे । 

४) योजनासँग सम्बिधधत प्राप्त नगद/िजधसी ईपभोक्ता सिमिति े सम्बिधधत योजनामा मात्र खचय गनुय पनछे र प्राप्त 

नगद/िजधसीको दरुुपयोग, िहनािमना िा हानी नोक्सानी गरेमा प्रचिित कानुन बमोिजम कारिाही हुनेछ । 

५) ईपभोक्ता सिमितिे काम सम्पन्न गररसकेपिछ बाँक्रक रहन गएका खप्ने सामानहरु ममयत सम्भार सिमित गठन भएको भए 

सो सिमितिाइ र सो नभए सम्बिधधत स्थानीय तहिाइ बुझाईनु पनेछ । तर ममयत सम्भार सिमितिाइ बुझाएको 

सामानको िििरणको एक प्रित सम्बिधधत गाईँपाििकामा बुझाईनु पनछे । 

६) ईपभोक्ता सिमति े योजनासँग सम्बिधधत ििि भपायआहरु, डोर हािजरी फारामहरु, िजधसी नगदी खाताहरु, सिमितको 

िनणयय पुिस्तका अक्रद कागजात गाईँपाििका िा ऄधय सरोकारिािा पदािधकारीि ेमागेको बखत ईपिब्ध गराईनु पनछे 

र यसको िेखा परीक्षण पिन गराईन सक्रकनेछ । 

७) योजनाको साियजिनक परीक्षण, सुचना पाटी, अम्दानी खचयको साियजिनकरण, तथा ऄधय पारदर्तिता सम्बधधी प्रािधानको 

पािना गनुयपनेछ । 

८) ईपभोक्ता सिमितिे काययदेि ििएर िामो समय सम्म योजना सञ्चािन नगन,े योजनाको अय व्ययको िििरण दरुुस्त 

नराखी रकमको दरुुपयोग गरेमा सरकारी बाँक्रक सरह ऄसुि ईपर गररनछे । 

९) योजना सम्पन्न भएपिछ स्थानीय तहबाट जाँच पास गरी फरफारकको प्रमाण पत्र ििनु पदयछ । साथै योजना हस्ताधतरण 

ििइ अिश्यक ममयत सम्भारको व्यिस्था सम्बिधधत ईपभोक्ताहरुि ेन ैगनुयपनछे । 
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१०) यस सम्झौतामा ईल्िेख नभएका कुराहरु प्रचिित कानुन ऄनुसार हुनछे । 

११) योजनाको िािग चािहने अिश्यक कागजात यसै साथ संिग्न गररएको छ । 

१२) ईपभोक्ता सिमितको पदािधकारीहरुको नागररकताको प्रितिििप संिग्न गरेका छौं । 

१३) कुनै सामग्री खररद गदाय अधतररक राजश्व कायायियबाट स्थायी िेखा नम्बर र मलु्य ऄिभिृिर्द् कर दताय प्रमाण पत्र 

प्राप्त व्यिक्त िा फमय संस्था िा कम्पनीबाट खररद गरी सोही ऄनुसारको िबि भरपाइ अिधकारीक व्यिक्तबाट प्रमािणत 

गरी पेि गनुय पनछे । 

१४) मुल्य ऄिभबृिर्द् कर (VAT) िाग्ने बस्तु तथा सेिा खररद गदाय रु २०,०००/- भधदा बक्रढ मुल्यको सामग्रीमा ऄिनिायय 

रुपमा मलु्य ऄिभबृिर्द् कर दताय प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यिक्त फमय संस्था िा कम्पनीबाट खररद गनुयपनेछ । साथ ैईक्त 

िििमा ईल्िेिखत मु.ऄ.कर बाहकेको रकम १.५% ऄग्रीम अयकर बापत करकरट्ट गरी बाँकी रकम मात्र सम्बिधधत सेिा 

प्रदायकिाइ भुक्तानी हुनछे । रु २०,०००/- भधदा कम मलु्यको सामग्री खररदमा पान नम्बर ििएको व्यिक्त िा फमयबाट 

खररद गनुय पनेछ ।ऄधयथा खररद गने पदािधकारी स्ियम् िजम्मेिार हुनेछ । 

१५) डोजर रोिर िगायतका मेििनरी सामान भाडामा ििएको एिम् घर बहािमा ििइ ििि भरपाइ पिे भएको 

ऄिस्थामा १०% प्रितित घर भाडा कर एिम् बहाि कर ितनुयपनेछ । 

१६) प्रििक्षकि ेपाईने पाररश्रिमक एिम् सहभागीिे पाईन ेभतीसामा प्रचिित िनयमानुसार कर िाग्नछे । 

१७) िनमायण काययको हकमा िुरु िागत ऄनुमानका कुनै अइटमहरुमा पररियतन हुन े भएमा ऄिधकार प्राप्त 

व्यिक्त/कायायियबाट िागत ऄनमुान संिोधन गरे पश्चात मात्र कायय गराईन ुपनछे । यसरी िागत ऄनुमान संिोधन नगरी 

कायय गरेमा ईपभोक्ता सिमित/समुहनै िजम्मेिार हुनेछ । 

१८) भिन ट्रि जस्ता भौितक संरचना िनमायणको िािग सम्झौता गनय अईदा भिन ट्रिको नक्सा पास गरेको प्रमाण पिे 

गनुय पनछे । 

१९) मुल्य ऄिभिृिर्द् कर (VAT) बुझाएको भए खररदमा ऄग्रीम अय कर बापत १.५% तथा ढुिानीमा २.५% र मलु्य 

ऄिभिृिर्द् कर (VAT) नबुझाएको भए खररद बापत १५% तथा ढुिानी बापत १७% कर कट्टी गरी बाँकी रकम मात्र सेिा 

प्रदायकिाइ भुक्तानी हुनछे । 

२०) कर छिि गन ेईदे्दश्यि ेखररद कायय टुक्राइ पिे गररएका इधधनका िबि भरपाइ जस्ता िििहरु कायायियि ेिस्िकार 

गने छैन । पिे भएका कागजातहरुको िेखा पररक्षण गदाय अईने बेरुजुहरु सम्बिधधत ईपभोक्ता सिमितमा रहने 

पदािधकारीहरु/फमयहरुबाट सरकारी बाँक्रक बक्यौता सरह दामासाहीिे ऄसुि ईपर गररनेछ । पेि भएका कागजातहरु 

नक्किी/झुठा ठहर भए सम्बधधीत ईपभोक्ता सिमितका पदािधकारीहरु/फमयहरु िजम्मेिार हुनछेन ्। 

२१) नेपाि सरकारबाट जारी हुन ेअर्तथक ऐनमा हुने संिोधन बमोिजम कर सम्बधधी व्यिस्थाहरु स्ितः पररितयन हुनछे । 

२२) ऄधय काम, कतयव्य तथा ऄिधकार र ितयहरु “कानपेोखरी गाईँपाििकाको ईपभोक्ता सिमित गठन, पररचािन तथा 

व्यिस्थापन काययिििध, २०७७” बमोिजम हुनछे । 

 

मािथ ईल्िखे भए बमोिजमका ितयहरु पािना गनय हामी िनम्न पक्षहरु मञ्जरु गदयछौं । 

ईपभोक्ता सिमितको तफय बाट 

िस.न.ं पद नाम थर दस्तखत 

१ ऄध्यक्ष   

२ सिचि   

३ कोषाध्यक्ष   

कायायियको तफय बाट 

दस्तखत  दस्तखत  

नाम  नाम  

पद  पद  

िमित  िमित  
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ऄनसुचूी-७ 
(िनयम ८.२ सगँ सम्बिधधत) 

कानपेोखरी गाईँपाििका 
गाईँ काययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मोरङ 

१ न.ं प्रदिे, नपेाि 
योजना सञ्चािनको कायायदिेको नमनुाः 

पत्र सखं्या : २०७७/०७८          
योजना दताय न.ं:                 

च.न.ं:               िमितः 
ििषयः योजना सञ्चािन कायायदेि । 

श्री ऄध्यक्ष ज्य,ू 

कानपेोखरी गाईँपाििका 

बयरिन, मोरङ । 

 यस कायायियको स्िीकृत िार्तषक काययक्रम ऄनुसार तपिििको िििरणमा ईल्िेख बमोिजमको योजना सञ्चािन गनय 

िमित .................. यस गाईँपाििकासँग भएको सम्झौता ऄनुसार योजनाको काम िरु गनय यो कायायदेि क्रदइएको छ । 

तोक्रकएको समयमा काम सम्पन्न गरी योजनाको प्रािििधक मुल्याङ्कन गराआ ईक्त योजनामा भएको यथाथय खचयको िििरण 

ईपभोक्ता सिमित तथा ऄनुगमन सिमितको बैठकबाट ऄनुमोदन गराआ खचयको िबि भरपाइ तथा योजनाको फोटो सिहत यस 

गाईँपाििकाम पेि गरी भुक्तानी ििनु हुन जानकारीका िािग ऄनुरोध छ । 
 

तपििि 

योजनाको नामः  

ठेगानाः  

योजनाको ििषयगत क्षते्रको नामः  

योजनाको ििषयकगत नामः  

योजनाको ईपििषयकगत नामः  

ऄनदुानको किसमः  

िििनयोजन किसमः  

गाईँपाििकाबाट ऄनदुान रुः  

ऄधय िनकायबाट प्राप्त ऄनदुान रुः  

ईपभोक्ताबाट नगद साझदेारी रुः  

ऄधय साझदेारी रुः  

ईपभोक्ताबाट जनश्रमदान रुः  

कि िागत ऄनमुान जम्मा रुः  

काययदेि क्रदएको रकमः  

योजना िरुु हुन ेिमितः  

योजना सम्पन्न हुन ेिमितः  

.......................... 

बोधाथयः 

१. ................ नं. िडा कायायिय िनमायण काययको ऄनगुमन र सहिजकरण गररक्रदन ुहुन । 

२. आिधजिनयर/सब-आिधजिनयर/ऄ.सि आ. श्री ........................................................ 

कानेपोखरी गाईँपाििका िडा न.ं .......- िनमायण काययमा प्रािििधक सहयोग पुयायईन हुनको साथै १५/१५ क्रदनमा कायय 

प्रगितको जानकारी गराईन ुहुन । 
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ऄनसुचूी-८ 
(िनयम ११.७ सगँ सम्बिधधत) 

कानपेोखरी गाईँपाििका 
गाईँ काययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मोरङ 

१ न.ं प्रदिे, नपेाि 
साियजिनक परीक्षणको फाराम नमनुाः 

           
िमितः 

१. खचय साियजिनक सचूना फाराम 
(१) अयोजनाको नामः- (२) अयोजनाको स्थिः- 
(३) िििनयोिजत बजेटः- (४) अयोजना स्िीकृत भएको अ.ि. :- 

(५) अयोजना सम्झौता भएको िमितः- (६) काम सम्पन्न गनुयपने िमितः- 

(७) काम सम्पन्न भएको िमितः- (८) ई.स. बैठकिे खचय स्िीकृत गरेको िमितः 

२. खचय िििरण 

(ऄ) ऄनुदान तफय  (अ) श्रमदान तफय  

(क) िनमायण सामाग्री (अयात गनुय पने सामान):- (क) िनमायण सामाग्री (स्थानीय सामाग्री):- 

(१) (१) 

(२) (२) 

(३) (३) 

(४) (४) 

(ख) कामदार िििरणः- (ख) कामदार िििरणः- 

(१) िसपािु क्रदन संख्या (१) िसपािु क्रदन संख्या 

(२) ज्यामी क्रदन संख्या (२) ज्यामी क्रदन संख्या 

(ग) ढुिानी िििरणः- (ग) ढुिानी िििरणः- 

(१) ट्रक/टै्रक्टर भाडा (१) ट्रक/टै्रक्टर भाडा 

(२) मािनसद्वारा ढुिानी (२) मािनसद्वारा ढुिानी 

(घ) मेििन तथा औजार (घ) मेििन तथा औजार 

(१) (१) 

(२) (२) 

खचय साियजिनक समयको ईपिस्थितः- 

ऄ) ऄनुदान तफय  अ) श्रमदान तफय  

१. ईपभोक्ता सिमित/समुहका पदािधकारीहरु २. स्थानीय सामािजक संघ संस्थातफय  

क) क) 

ख) ख) 

ग) ग) 

घ) घ) 
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ईपयुयक्त खचय िििरण ईपभोक्ता भेिा तथा बैठकमा िनणयय गरी जानकारीको िािग तयार गररएको व्यहोरा प्रमािणत 

गररएको छ । साथै ईपभोक्ता तथा स्थानीय सामािजक संघसंस्थाको रोहिरमा सम्पन्न अयोजनाको िनमायण कायय सम्पन्न 

भएको र सो अयोजना बारे सम्बिधधत सबै सरोकारिािाहरुको जानकारीको िािग सचूना पाटीमा टाँस गररएको छ । 

द्रिव्यः साियजिनक पररक्षण काययक्रममा ईपिस्थत सरोकारिािाको ईपिस्थित ऄिनिायय रुपमा संिग्न हुनुपनेछ । 

 

 

.........................          ........................      .................... 

      ईपभोक्ता सिमितको सिचि   ईपभोक्ता सिमितको ऄध्यक्ष  िडा ऄध्यक्ष/सदस्य 
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ऄनसुचूी-१० 
(िनयम ११.९ सगँ सम्बिधधत) 

कानपेोखरी गाईँपाििका 
गाईँ काययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मोरङ 

१ न.ं प्रदिे, नपेाि 
अयोजना सचूना पाटीको ढाचँा 

१. अयोजनाको नाम र ठेगानाः- 
२. अयोजनाको िागत रकमः- 

 गा.पा. : रु 
 िडा स्तरीय बजेटः रु 
 जनसहभािगताः रु 
 जनश्रमदानः रु 

३. काम प्रारम्भ िमितः- 
४. योजना सम्पन्न हुन ेिमितः- 
५. योजनाको ईपभोक्ता सिमितः- 

 ऄध्यक्षः ............................................................... फोन नं.:........................................................ 
 ईपाध्यक्षः ............................................................ फोन नं.:........................................................ 
 सिचिः ............................................................... फोन नं.:........................................................ 
 कोषाध्यक्षः........................................................... फोन नं.:........................................................ 

६. योजनाको ऄनगुमन सिमित सयंोजकः- 
नामः-................................................................................................. 
फोन न.ं: ............................................................................................. 

 
 
 
 
.............................        .................................... 
       सिचि          ऄध्यक्ष 
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ऄनसुचूी-११ 
(िनयम १४.३ सगँ सम्बिधधत)  

कानपेोखरी गाईँपाििका 
गाईँ काययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मोरङ 

१ न.ं प्रदिे, नपेाि 
िडा र गाईँपाििका योजना ऄनगुमन फाराम 

िमित 

१ ऄनुगमन गररएको योजनाको नाम /ठेगानाः  योजना दताय नः 

२ 

योजना /काययक्रमको भौितक 

पररमाण/िययः  

)ऄनगुमनमा जाने प्रािििधकि ेभने(  

इकाइ िम्बाआ चौडाआ ईचाआ संख्या 

     

३ 
योजना सम्झौता भएको िमितः 

)योजना िाखािे भने( 

 

 

सम्पन्न हुने 

िमितः 
 

४ 
योजना /पररयोजनाको जम्मा 

िागत )योजना िाखािे भने(  

गाईँपाििका /िडाको ऄनुदान 

रकम रुः 

जनसहभािगता रु जनश्रमदान रु कुि िागत रु 

५ योजना सञ्चािन स्थिमा होर्तडङ बोडयः राखेको  नराखेको 

६ 
स्थानीय योजना ऄनगुमन सिमितिे कित पटक 

ऄनुगमन गरेको 

पटक 

िमितः  

नगरेको भए नगनुयको कारणः 

७ 
स्थानीय ऄनगुमन सिमितिे िििखत रुपमा क्रदएको सुझािः 

 

८ योजनाबाट िाभािधित संख्याः  मिहिा (      ) पुरुष  (          ) ऄधय (          ) जम्मा  (     )जना  

९ योजना /काययक्रमको खचयको साियजिनकरण  गरेको       भए साियजिनकरण काययक्रमको ईपिस्थित संख्याः  नगरेको  

१० 
योजना पररयोजनाबाट के ईपिब्धी भयोः )ऄनगुमन सिमति ेऄिनिायय िेख्नुपने(  

 

११ 
योजना /पररयोजना सञ्चािन गदाय अएका चुनौतीहरु )ईपभोक्ता सिमितिे ऄिनिायय भनुयपने(  

 

१२ 
पाििकास्तरीय ऄनगुमन सिमिति ेकित पटक ऄनगुमन गरेको पटक  ...............िमित........................  

 

१३ 

ऄनुगमन कतायको सुझाि भौितक 

प्रगती 

िििरण 

आकाआ िम्बाआ चौडाआ ईचाआ संख्या 

      

ऄनगुमन भएको समयमा ईपभोक्ता सिमितबाट ईपिस्थत पदािधकारीहरु 

िस .नं.  नाम पद हस्ताक्षर 

१    

२    

३    

गाईँपाििकाको ऄनगुमन तथा सपुरीिके्षण सिमित नामाििी र पद 
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िस .नं.  नाम पद हस्ताक्षर 

१    

२    

३    

४    

५    

ऄधय ईपिस्थत प्रािििधक कमयचारीहरु 

    

    

ऄनगुमन भएको िमितः  

 

 

अयोजना जाचँपास तथा फरफारक सिमितका पदािधकारी 

िस .नं.  नाम पद हस्ताक्षर 

१    

२    

३    

४    

५    
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ऄनसुचूी-१२ 

(िनयम १८.९ सँग सम्ििधधत) 

ईपभोक्ता सिमितको भौितक तथा िितीसीय प्रगित प्रितिदेन 

िििरण पिे गरेको कायायिय :.................... 

 

१. अयोजनाको िििरण  

अयोजनाको नामः     िडा नं.  टोि/बस्तीः    

ईपभोक्ता सिमितका ऄध्यक्षः      सिचिः  

२. अयोजनाको िागतः प्राप्त ऄनुदान रकम रू. ............................ जनसहभािगता रकम रू........................... 

जम्मा रकम रू. ............................. 

३. हािसम्मको खचय रू...................................... 

क. कायायियबाट प्राप्त रकम रू............. 

१. िनमायण सामग्रीमा (िसमेधट, छड, काठ, ढंुगा िा फुिा, िगट्टी, ईपकरण अक्रद) रू. .  

२. ज्यािाः-दक्ष रूः-   ऄदक्ष रू.        जम्मा रू.  

३. मसिधद सामान (किप, किम, मसी, कागज अक्रद) रू.    

४. दिैनक भ्रमण भतीसा (सम्झौतामा स्िीकृत भए) रू.   

५. प्रािििधक िनरीक्षण बापत खचय (सम्झौतामा स्िीकृत भए) रू.     

६. ऄधय   

ख. जनसहभािगताबाट व्यहोररएको खचय रूः ................... श्रमको मूल्य बराबर रकम रू. .......................  

िजधसी सामान मूल्य बराबर रकम रू. .............   कूि जम्मा रू. ............. 

४. प्रािििधक प्रितिेदन बमोिजम मूल्यांकन रकम रू. ............. 

५. ईपभोक्ता समूहको िनणयय बमोिजम/समीक्षाबाट खचय दिेखएको रू. ............. 

६. कायायधियनमा दिेखएका मुख्य समस्याहरूः  

क.  

ख.  

ग.  

७. समाधानका ईपायहरू  

क.  

ख. 

ग.  

८. कायायियबाट र ऄधय िनकायबाट ऄनुगमन भए ऄनुगमनको सुझािः  

 

 

९. हाि माग गरेको क्रकस्ता रकम रू.  

१०. मुख्य खचय प्रयोजन  

 

११. प्राप्त रकम अयोजना बाहके ऄधय काययमा खचय गने गराईने छैनौ ।   

 

.............   .............   .............   ............. 

तयार गने                   सिचि     कोषाध्यक्ष    ऄध्यक्ष 
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ऄनसुचूी-१३ 
(िनयम २०.१ सगँ सम्बिधधत)  

कानपेोखरी गाईँपाििका 
गाईँ काययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मोरङ 

१ न.ं प्रदिे, नपेाि 
ईपभोक्ता सिमितबाट सञ्चािित योजनाको समय सीमा सम्बधधी व्यिस्था 

क्र.स. ििकास िनमायणको िीषयक रकमको 

सीमा रु 
समय/सीमा म्याद थप गनय सक्रकन े

१ सडक ग्राभेि गने काम २००००० ३५ क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

२ सडक ग्राभेि गने काम २ िाख भधदा मािथ १० 

िाख सम्म १००००० 

६० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

३ १० िाख भधदा मािथ २० िाख सम्म २०००००० ९० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

४ रु १० िाख सम्मको कल्भटसय स्िाब िनमायण कायय १०००००० ९० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

५ ससचाआ पैनीको बाँध िनमायण पैनी िनमायण कायय १०००००० ९० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

६ भिन िनमायण तथा भौितक िनमायण कायय रु 

१०००००० 

भधदा कम 

१२० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

७ सडक ट्रयाक खोल्ने काम ५००००० ३५ क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

८ सडक ढि िनमायण १०००००० ९० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

९ ििद्युत ििस्तार (िायर, पोि) ५००००० ६० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

१० ह्युम पाआप जडान ५००००० ६० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

११ खानेपानी पाआप ििस्तार १०००००० ९० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

१२ तटबधधन २०००००० ९० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

१३ िैिक्षक पूिायधार (भिन) ४०००००० १२० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

१४ स्थानीय हाट बजार स्तरोन्नित १०००००० ९० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

१५ खेि मैदान िनमायण २०००००० १२० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

१६ पुरात्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रहािय समेत २०००००० १२० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

१७ िृक्षरोपण २०००००० ९० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

१८ मुहान सरंक्षण २०००००० ९० क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

१९ ििििध गा.पा. िे 

तोकेको 

गा.पा. िे तोकेको म्यादको ५०% सम्म 

२० सियत, िििेष, समपुरक, प्रदिे र संघीय सांसद 

कोषबाट सञ्चािित 

गा.पा. िे 

तोकेको 

गा.पा. िे तोकेको म्यादको ५०% सम्म 

२१ ििपद्जधय काम १०००००० 
२१ क्रदन म्यादको ५०% सम्म 

२२ ममयत सम्भार (सडक सचुारु गनय, भिन, ऄधय पुि 

किभटसय सुरक्षा त्काि गनुय परेमा) १०००००० 

२१ क्रदन म्यादको ५०% सम्म 
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बयरिन स्िास््य चौकी कानपेोखरी-४, मोरङमा पाआन ेसिेाहरुः 

१. ओ.पी.डी. सेिा 
२. सामाधय सल्य िचक्रक्सा सेिा 
३. स्त्री तथा प्रसुती सेिा 
४. नाक, कान तथा घाटी सेिा 
५. जेनेरि हले्थ चेकऄफ सेिा 
६. चमय तथा यौनरोग िचक्रक्सा सेिा 
७. मधुमेह (Monthly Camp) 
८. हातीसीपाआिे रोग (फाइिेररया) 
९. क्षयरोग (Dots Center) 
१०. कुष्ठरोग/औिो रोग 
११. Family Health Programme (Family Planning Services) 
१२. सुरिक्षत गभयपतन सेिा 
१३. MCH (Mother and Child Health Care) (२४ घण्टे प्रसुती सेिा) 

- ANC Check-Up 

- EPI Services (खोप) 

- Nutrition (Vit ‘A’ Supplement, Albendazole) 
१४. प्रयोगिािा (LAB) बाट क्रदइने सेिाहरु 

- CBC      - Urine R/E 

- Sugar Test (F/PP/R)   - Stool R/E 

- Serology Test(VDRL/HIV Test) - Sputum Test 

- Blood Grouping    - LFT (Liver Function Test) 

- RFT (मृगौिा जाँच)    - M.P. Slide (Malaria) 

- UPT (Pregnancy Test) 

- Occult Blood Test 
१५. ईपिब्ध जनििक्त 

 मेिडकि ऄक्रफसर (MBBS Doctor) 
 ल्याि टेक्रक्निसयन (BMLT) 
 स्िास््यकमी (ह.ेऄ., स्टाफ नसय, ऄहिे, ऄनमी, ल्याि स्टाफ) 

१६. कोिभड-१९ सम्बधधी सेिाहरु 
िमितः २०७७ कार्ततक ३ गतेदिेख प्रारम्भ 

कानपेोखरी गाईँपाििका 
स्िास््य चौकी, बयरिन 
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२०७७ सािको काययिििध न.ं२ 

कानपेोखरी गाईँपाििकाको बाि ऄिधकार सरंक्षण तथा सम्बर्द्यन सम्बधधी 

काययिििध, २०७७ 

  गाईँ काययपाििकािाट स्िीकृत िमित: २०७७/११/२० 

       प्रमािणकरण िमितः२०७७/११/२५   

प्रस्तािनाः 

स्थानीय तहमा बािबाििकाको हक, िहत र ऄिधकारको सम्मान, संरक्षण, पररपूर्तत, पािना र सम्बर्द्यनका िािग 

नेपािको संििधान तथा काननूमा भएका व्यिस्थाहरूको कायायधियन गनय तथा बािबाििकाको बचािट, संरक्षण, 

ििकास तथा सहभािगताको ऄिधकार िगायत सिोतीसम िहतको सुिनिश्चतताका साथै बािमैत्री स्थानीय िासनको 

प्रिर्द्यन गनय िाञ्छनीय भएकोिे, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११(७) तथा बािबाििका 

सम्िधधी ऐन, २०७५ को दफा ६० िे क्रदएको ऄिधकार प्रयोग गरी कानेपोखरी काययपाििकािे यो काययिििध 

पाररत गरी कायायधियनमा ल्याआयएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारिम्भक 

१. सिंक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो काययिििधको नाम "कानपेोखरी गाईँपाििकाको बाि ऄिधकार सरंक्षण तथा 

सम्बर्द्यन काययिििध, २०७७" रहकेो छ । 

(२) यो काययिििध पाररत भएको िमित दिेख िागू हुनेछ ।  

२. पररभाषाः ििषय िा प्रसंगिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययिििधमा- 

(क) "ऐन" भन्नािे बािबाििका सम्बधधी ऐन, २०७५ भने्न सम्झनु पछय । 

(ख) "काययिििध" भन्नािे बाि ऄिधकार सरंक्षण तथा सम्बर्द्यन काययिििध, २०७७ सम्झनु पछय । 

(ग) बािबाििका भन्नािे १८ बषय ईमेर ननाघेका व्यिक्त भन्ने सम्झनु पछय । 

(घ) "बािक्िब िा बाि संस्था" भन्नािे बाि ऄिधकारको संरक्षण तथा प्रिर्द्यनका िािग १८ िषयसम्मका 

बािबाििकािे यस काययिििध बमोिजम स्थानीय तहमा सुिचकृत गरेको बािक्िब िा बाि संस्था 

सम्झनु पछय । 

(ङ) "बाि कल्याण ऄिधकारी" भन्नािे बािबाििका सम्बधधी ऐन, २०७५ को दफा ६१ बमोिजम 

काययपाििकािे िनयुक्त गरेको िा तोकेको बाि कल्याण ऄिधकारी सम्झनु पछय ।  

(च) "बाि कोष" भन्नािे जोिखममा परेका तथा िििेष सरंक्षणका अिश्यकता भएका बािबाििकाको 

संरक्षण सहायताका िािग स्थानीय तहमा खडा गररएको बाि कोष भन्ने सम्झनु पछय । 

(छ) "िििेष संरक्षणका अिश्यकता भएका बािबाििका" भन्नािे ऐनको दफा ४८ बमोिजमका बािबाििका 

भने्न सम्झनु पछय । 

(ज) "बाि सञ्जाि" भन्नािे बाि क्िब िा संस्थाको सञ्जाि सम्झनु पछय ।  

(झ) "समाजसेिी िा मनोििज्ञ" भन्नािे ऐनको दफा ६२ बमोिजम स्थानीय तहमा िनयकु्त समाजसेिी, बाि 

मनोििज्ञ एिम् सामािजक कायय तथा मनोििज्ञान सम्बधधमा ताििम प्राप्त गरी स्थानीय तहमा 

बािबाििकािाइ सेिा क्रदने ईद्दशे्यिे सूचीकृत व्यिक्त एिम् सो सम्बधधमा िििेषज्ञता प्राप्त सूचीकृत 

संस्थािाइ समेत सम्झन ुपछय । 

(ञ) "स्थानीय तह" भन्नािे गाईँपाििका भने्न सम्झनु पछय । 

(ट) " ऄध्यक्ष" भन्नािे गाईँपाििकाको ऄध्यक्ष भन्ने सम्झन ुपछय । 

(ठ) "ईपाध्यक्ष" भन्नािे गाईँपाििकाको ईपाध्यक्ष भन्ने सम्झनु पछय । 

(ड) "िडा ऄध्यक्ष" भन्नािे गाईँपाििका ऄधतगयतको िडा ऄध्यक्षको पदमा िनिायिचत व्यिक्त िा सो पदमा रही 

कायय गनय तोक्रकएको व्यिक्त भने्न सम्झनु पछय । 
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(ढ) "प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत" भन्नािे गाईँपाििकाको प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतिाइ सम्झनु पछय । 

(ण) "सिमित" भन्नािे यस काययिििध बमोिजम गठन भएको गाईँपाििका बाि ऄिधकार सिमित भने्न सम्झन ु

पछय । यसिे िडा स्तरमा गठन भएको सिमित समेतिाइ जनाईनेछ । 

(त) "पररषद" भन्नािे ऐनको दफा ५९ बमोिजम गरठत राििय बाि ऄिधकार पररषद ्भन्ने सम्झनु पछय । 

(थ) "सेिा प्रदायक िनकाय" भन्नािे स्थानीय तहमा सेिा प्रिाह गरररहकेो सरकारी कायाियय, स्िास््य 

चौकी, ििद्यािय श्रोत केधद्र, प्रहरी चौकी तथा यस्ता ऄधय िनकायहरूिाइ सम्झनु पछय ।  

(द) "प्रदिे मधत्रािय" भन्नािे प्रदिे नं. १, प्रदिे सामािजक ििकास मधत्रािय भन्ने सम्झनु पछय । 

(ध) "मधत्रािय" भन्नािे नेपाि सरकार, मिहिा, बािबाििका तथा ज्येष्ठ नागररक मधत्रािय भने्न सम्झनु पछय 

। 

(न) "प्रदिे सिमित" भन्नािे प्रदिे न.ं १ को प्रदिे बाि ऄिधकार सिमित भने्न सम्झनु पछय । 

(ऩ) "संस्था" भन्नािे बाि ऄिधकार संरक्षण र सम्बर्द्यनका िािग प्रचिित कानून बमोिजम दताय भइ काययक्रम 

सञ्चािन गरररहकेा संघ/संस्था, संगठन तथा सामुदाियक संस्थाहरुिाइ सम्झनु पछय । 

 

पररच्छेद-२ 

ईद्देश्य  

३. ईद्देश्यः यस काययिििधको ईद्दशे्य दहेाय बमोिजम रहकेा छन्: 

(क) स्थानीय तहमा बािबाििकाको हक, िहत र ऄिधकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्यनका िािग काननूी, 

नीितगत, संस्थागत, संरचनागत, काययक्रिमक व्यिस्थामा स्पिता ल्याईने । 

(ख) स्थानीय तहमा बािमैत्री िासन, बािमैत्री सरंचना, बािमैत्री प्रक्रक्रयाको ऄििम्िन तथा प्रिर्द्यन गने । 

(ग) बािबाििकामािथ हुने सब ैप्रकारका हहसा, दवु्ययिहार, िोषण, ऄिहिेना, बेिास्ताको ऄध्यका िािग 

बहुपक्षीय समधिय तथा सहकायय स्थािपत गने । 

(घ) बाि मैत्री गाईँपाििका िनमायण गने । 

 

पररच्छेद-३ 

बाि ऄिधकारको सरंक्षण तथा सम्बर्द्यन गन े

४. बाि ऄिधकारको सरंक्षण गनुयपनेः (१) स्थानीय तहमा बाि ऄिधकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्यन गनुय 

कानेपोखरी गाईँपाििकाको दािय्ि हुनेछ । 

(२) स्थानीय तहमा बािबाििकाको स्िस््य जीिन िजईन तथा बाचँ्न पाईने ऄिधकारको कायायधियन र 

बािबाििकाको ििकासका िािग बािबाििका मािथ हुन सके्न दघुयटनाको रोकथाम, जोिखमको धयूनीकरण 

िगायतका प्रितरोधा्मक र सुरक्षा सेिाका िािग गाईँपाििकािे दहेायका ईपायहरू ऄििम्िन गनेछः  

(क) ििद्यािय व्यिस्थापन सिमितिे ििद्यािय पररसरिाइ पखायि िा घेराबार िगाआय ऄिािञ्छत व्यिक्त 

तथा चौपायाको प्रिेििाइ रोकु्नपनेछ ।  

(ख) गाईँपाििकािे ििद्यािय क्षते्रको ५० िम. (पचास) िररपररको बाटोमा सिारी साधनको गती 

ऄिधकतम २० क्रक.मी. प्रित घण्टा तथा हनय िनषेिधत क्षेत्र िागु गनुयपनेछ ।  

(ग) स्थानीय तहबाट सञ्चािित स्िास््य संस्थाहरूिे अिश्यकता ऄनुसार िनःिुल्क औषिध र परीक्षण 

सुििधा सिहतको ििद्यािय स्िास््य ििििर सञ्चािन गनुयपनेछ । 

(घ) स्थानीय तहिभत्र सञ्चािित िनजी स्िास््य संस्थाहरूिे गाईँपाििका िभत्रको कुनै एक साियजिनक 

ििद्यािय र एक सामुदाियक बस्तीिाआय अफ्नो सेिा क्षेत्र मािन िनःिुल्क औषिध तथा ईपचार सेिा 

प्रदान गनुयपनेछ ।  

(ङ) स्थानीय तहबाट सञ्चािित स्िास््य संस्थाहरूिे गभयिती मिहिाहरुिाइ िनःिुल्क िनयिमत स्िास््य 

जाँच तथा स्िास््य संस्थामा सु्केरी गराईने सुििधा र प्रो्साहन गनुयपनेछ । 
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(च) सामुदाियक तथा सरकारी स्िास््य केधद्रहरुिे धयूनतम िार्तषक २ पटक खोप, पोषण तथा मातृ िििु 

स्याहार सम्बधधी काययक्रम बस्ती तथा ििद्यािय स्तरमा सञ्चािन गनुय पनेछ । 

(छ) स्थानीय तहमा िनमायण गररने भौितक पुिायधारमा बाि सुरक्षाको सुिनिश्चतता गरी मात्र ऄनुमती 

प्रदान गनुयपनेछ ।  

(ज) सम्बिधधत िडा सिमितहरुिे अफ्नो क्षेत्रिभत्र सञ्चािित ििद्याियको ५०० िमटरको दरुीिभत्र 

मक्रदरा, चुरोट तथा सुर्ततजधय िगायतका सामग्री िबक्री िितरण तथा ईपभोग गनय िनषधे गनुयपनेछ । 

(झ) ििद्यािय पररसर िरपर कुनै पिन चििचत्र, मादक पदाथय, चुरोट, रक्सी तथा ऄश्लीि सािह्यसँग 

सम्बिधधत तस्िीर, होर्तडङ बोडय, पोस्टर पम््िेट िगायतका प्रचार-प्रसार गनय िनषेध गररएको छ । 

(ञ) १८ िषयभधदा कम ईमेरका बािबाििकािाआय सतुी, चुरोट तथा मक्रदराजधय पदाथय र ऄश्लीि सािह्य 

तथा सामग्री िबक्री िितरण गनय िनषेध गररएको छ । 

(ट) बािबाििकाका िािग ऄस्िस््यकर र हािनकारक भनी प्रमािणत गररएको खेिौना तथा खाद्य 

पदाथयहरू बजारमा िबक्री िितरण गनय िनषेध गररएको छ । 

 

(३) स्थानीय तहमा सेिा प्रिाह गरररहकेा ििद्यािय, बािबाििकासँग प्र्यक्ष काम गने प्र्येक साियजिनक 

िनकाय तथा िनजी क्षेत्र एिम् सामािजक संस्थाहरूि े बािबाििका ििरूर्द्को हहसा िा बाि यौन 

दवु्ययिहार रोकथाम गनय, बािबाििकाको सरंक्षण सुिनिश्चत गनय र ईजुरीको त्काि कारिाहीको िािग 

संस्थागत तहमा बाि सरंक्षण मापदण्ड िनमायण गरी िागू गने ऄिनिायय व्यिस्थाको िािग 

गाईँपाििकािे सहजीकरण गनेछ । 

 

(४) स्थानीय तहि ेबािबाििकाको सरंक्षणका िािग दहेायका ईपायहरू ऄििम्िन गनेछः- 

 

(क) ििद्याियमा ऄिािञ्छत राजनीितक गितिििध, हस्तक्षपे तथा बािबाििका एिम् ििक्षकहरूको 

दिगत पररचािनमा िनषेध गनेछ । 

(ख) प्रचिित कानून बाहके िबना कारण ििद्यािय ईमेरका बािबाििकािाआय ििद्याियमा भनाय हुनबाट 

रोक्न िा ििद्याियबाट िनष्कासन गनय पाआयने छैन । 

(ग) ििद्याियमा ििक्षक, ििद्याथी, प्रिासक एिम् ऄिभभािक तथा अगधतुकहरूिे बािबाििकाबीच 

कुनै पिन भेदभाि, िारीररक तथा मानिसक एिम् यौन हहसा र दवु्ययिहार, ऄिहिेना गनय तथा 

बािबाििकामािथ िाररररक एि मानिसक चोट पुग्ने दण्ड सजाय गनय िनषेध गररएको छ । 

(घ) प्र्येक ििद्याियमा सफा िपईने पानी, िौचाियमा पयायप्त पानीको व्यिस्था, क्रकिोरीका िािग 

मिहनािारी ्याड तथा प्रारिम्भक ईपचार बाकसको व्यिस्था गनेछ । 

(ङ) बािबाििकाििरूर्द् हुने सहसा, दवु्ययिहार, िोषणका ऄध्यका िािग प्र्येक ििद्यािय तथा 

बािबाििकासँग कायय गन े िनकायिे बाि सरंक्षण मापदण्ड ईजुरी र सम्बोधन तथा पे्रषण 

प्रणािीिाआय िागू गनुयपनेछ ।  

(च) ििद्याियमा ििक्षा तथा ऄधय सुििधाका नाममा धार्तमकर्द्षे फैिाईने, धमय पररितयन गनय िगाईन ेर 

फरक जात, समुदाय, सम्प्रदाय तथा संस्कृित प्रित र्द्षे तथा घृणा जगाईने कायय िनषेध गनुयपनेछ ।  

(छ) स्थानीय तहि ेजोिखममा रहकेा बािबाििकाको त्काि ईर्द्ार, संरक्षण तथा व्यिस्थापनका िािग 

बाि हले्पिाआयन नं. १०९८ तथा हराएका, बेिाररस फेिा परेका बािबाििकाको सकुिि ईर्द्ार 

तथा व्यिस्थापनका िािग बािबाििका खोजतिास सेिा केधद्रको नं. १०४ सँग समधिय र 

सहकाययको व्यिस्था गनेछ ।  

(ज) गाईँपाििका तथा िडा कायायियहरूिे बाि ऄिधकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्यनका िािग ििक्षा र 

स्िास््यका बजेट ऄितररक्त ऄिनिायय रूपमा पँूजीगत बजेटबाट अिश्यक रकम िििनयोजन गन े

व्यिस्था िमिाईनेछ ।  
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(झ) प्र्येक पररिारिे अफ्नो पररिारमा जिधमएका बािबाििकाको जधम दताय प्रचिित कानून बमोिजम 

३५ क्रदनिभत्र गररक्रदनु पनेछ । 

(ञ) प्र्येक पररिारिे ३ दिेख ५ िषय ईमेरका बािबाििकािाआय प्रारिम्भक बाि ििकास केधद्रमा ५ दिेख 

१७ िषय ईमेरका बािबाििकािाआय ऄिनिायय ििद्यािय भनाय गने र िनयिमत ििद्यािय पठाईनु पनेछ 

। 

(ट) कुनै पिन पररिारि ेअफ्ना बािबाििका माझ र समुदायका बािबाििका माझ ििङ्ग, जातजाित, 

रङ्ग, पाररिाररक हिैसयत तथा िारीररक र यौिनक ऄिस्थाका अधारमा भेदभाि गने छैन । 

(ठ) कसैिे पिन प्रचिित काननू ििपररत बािश्रमको प्रयोग गनय पाईने छैन । 

(ड) समुदायमा कसैिे पिन बािबाििका ििरूर्द् हहसा, िोषण, दवु्ययिहार गरेमा िा ्यस्ता घटना हुन 

िागेको थाहा भएमा निजकको प्रहरी कायायिय िा स्थानीय बाि ऄिधकार सिमित िा धयाियक 

सिमितमा ईजुरी गनयसके्नछ । यसरी ईजुरी प्राप्त भै सकेपिछ ऄिभिेख रािख कानून बमोिजम 

अिश्यक कारिाही गनुयपछय । 

 

 

५. बािबाििकाको सिोतीसम िहत कायम गनुयपनःे (१) स्थानीय तह, बाि कल्याण ऄिधकारी, समाजसेिी, 

सामािजक संघ-संस्था तथा बािबाििकाका िनिम्त सिेा प्रदायक िनकायहरुि े बािबाििकाको सधदभयमा 

िनणयय सिदा िनम्न बमोिजम सिोतीसम िहत िनधायरण गनुय पनेछः- 

(क) बािबाििकाको समग्र सामािजक, पाररिाररक तथा िाररररक ऄिस्थाको ऄध्ययन गरी अिश्यकताको 

पिहचान र प्राथिमकीकरण गने ।  

(ख) बािबाििकाको पररिार िा तोक्रकएको संरक्षकको अर्तथक, सामािजक पृिष्ठभूिम ऄध्ययन गरी 

बािबाििकाका िनिम्त ििक्षा, स्िास््य तथा सुरिक्षत हुन सके्न नसके्न िनधायरण गने । 

(ग) बािबाििकाको सम्बिधधत सिािमा ईपिब्ध ििकल्पहरुको सूची तयार गन ेर सबै ििकल्पको सबि पक्ष 

र जोिखम पिहचान गने ।  

(घ) सम्बिधधत बािबाििकािे अफ्नो ििचार र ऄनुभि ऄिभव्यक्त गनय सके्न भए ईसको धारणा िििखत 

रुपमा ईतार गने । 

(ङ) सम्बिधधत बािबाििकाका िािग ईपिब्ध ििकल्पहरुमध्ये जोिखम रिहत िा सबभैधदा कम जोिखम 

भएको ििकल्प िनधायरण गन े।  

(च) िनधायररत गररएको सेिा व्यिस्थामा जोिखम धयूनीकरणका काययहरु िागू गन े।  

(छ) िनयिमत रुपमा बािबाििकाको ऄिस्था ऄनुगमन मुल्याङ्कन तथा प्रितिेदन सकंिन गने ।  

(ज) िनणयय गन े ऄिधकारी िा ऄदाितिे बािबाििकाको ईच्चतम िहत िनधायरण गन े प्रयोजनका िनिमतीस 

सम्बिधधत क्षेत्रका िििेषज्ञ िा ििज्ञको धारणािाइ प्रमाणमा ििन सके्नछन् ।  

(झ) िनणयय गने ऄिधकारी िा ऄदाितिे बािबाििकाको ईच्चतम िहत िनधायरण गदाय िनणयय गनुयपने ििषयमा 

स्थािपत भएको ऄधतराििय माधयता र ऄभ्यासिाइ ईिचत मह्ि क्रदआनेछ । 

६. बािमतै्री सरंचना तथा ऄभ्यासको सिुनिश्चतताः (१) स्थानीय तहमा बाि ऄिधकारको क्षेत्रमा काययरत संघ 

संस्था तथा िनकायि ेदहेायको प्रक्रक्रयाबाट बािमैत्री संरचना तथा ऄभ्यासको सुिनिश्चतता गनय सके्नछः- 

(क) बािबाििकािे प्र्यक्ष सहभागी हुने र सेिा ििने िनकायहरूको संरचना र व्यिहार बािमैत्री र बाि 

सुरिक्षत भएको सुिनश्चत गनय स्थानीय तहिे मधत्रािये जारी गरेको मापदण्ड बमोिजम बािमैत्री 

ऄिस्थाको िेखाजोखा गनेछ । 

(ख) बािबाििकािाआय सेिा प्रदान गने िनकायहरू बािमैत्री बनाईन स्थानीय तहिे िनदिेन क्रदने, क्षमता 

ििकास तथा सुधारका काययका िािग सहायता प्रदान गनय सके्नछ । 

(ग) बािमैत्री र बाि सुरिक्षत नभएका िनकायहरूिाआय सेिा प्रदान गनयबाट बािमैत्री नभएसम्मका िािग 

स्थानीय तहिे सेिा प्रदान गनयबाट रोक िगाईन सके्नछ । 
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पररच्छेद-४ 

बाि सहभािगता तथा बाि क्िब सञ्चािन 

७. बाि सहभािगताको ऄभ्यासः (१) स्थानीय तहि े अफ्नो धारणा बनाईन सक्षम भएका बािबाििकािाआय 

अफूिाआय ऄसर पान े ििषयमा साियजिनक िनकाय िा संस्था िगायतबाट गररने िनणयय प्रक्रक्रयामा बाि 

सहभािगताको ऄभ्यास गनेछ । 

(२) स्थानीय तहिे अफ्नो क्षेत्रिभत्रका घर पररिार ििद्यािय तथा सामुदाियक संस्थािे गने काययहरुमा बाि 

सहभािगताको ऄभ्यास प्रिर्द्यन गनेछ । 

(३) ईपदफा (२) मा ईल्िेख भए बमोिजमका बाि सहभािगताको ऄभ्यास गनुय ऄिभभािक, संरक्षक तथा 

पररिारका ऄधय सदस्यहरू तथा ििध्यािय साियजिनक िनकाय तथा सस्थाको कतयब्य हुनेछ । 

८. बाि सहभािगताका प्रिधयनका नाममा गनय नहुन ेकाययहरूः (१) बािसहभािगताको नाममा व्यिक्त, संस्था, 

साियजिनक िनकायि ेदहेायका कामहरू गनय, गराईन िा ्यसो गनय कसैिाइ दरुू्साहन गनुय हुदँनैः- 

(क) बािबाििकाको ऄध्ययनमा िनयिमत रूपमा बाधा तथा ऄिरोध पुग्ने गरी काययक्रम सञ्चािन गने िा 

सहभागी गराईन,े 

तर, बुिाअमा िा संरक्षकको िििखत मञ्जुरीमा कुनै प्रितयोिगतामा भाग ििन सके्नछन् । यसरी भाग 

ििएका बािबाििकाका ििक्षा सुिनिश्चत गनय  िैकिल्पक योजना बनाईनु पनेछ । 

(ख) बािबाििकाको िारीररक, मानिसक, संिेगा्मक, अध्याि्मक, सामािजक ििकासमा ऄसर पुर् याईन े

खािका कुनै पिन गितिििध िा काययमा बािबाििकािाइ संिग्न गराईने । 

(ग) बािबाििकािाइ अमाबाबु, संरक्षक, ििद्यािय िगायत कुन ै पिन सरकारी िनकाय िा गैरसरकारी 

संस्थािे र् यािी, जुिुस, सभा अक्रदमा सहभागी गराईन,े  

(घ) परम्परागत हािनकारक ऄभ्यास गनय िा सो ऄभ्यासमा सहभागी गराईने, 

(ङ) ििद्यािय िगायतका सरकारी िनकाय िा गैह्रसरकारी संस्थािे काननू िा ििधान बमोिजम अफूिे 

गनुयपने काम बािबाििका िा बािक्िब िा संस्था िा ितनको सञ्जाि माफय त गराईन े

तर, बािबाििकािाइ अफै प्र्यक्ष फाआदा पुर् याईने ईद्दशे्यिे ईनीहरूिाइ िारीररक तथा मानिसक 

रूपमा प्रितकूि ऄसर नपने गरी िातािरण ऄनुकूिका सामािजक तथा सहभािगता्मक 

क्रक्रयाकिापहरूमा सहभागी गराईन यस िनयमिे बाधा पुर् याईने छैन । 

 

 

९. बाि क्िि िा ससं्था दताय तथा निीकरणः (१) बािबाििकािे बाि ऄिधकार संरक्षण र प्रिर्द्यनका िािग 

बािक्िब िा संस्था सुिचकृत गनय सम्ििधधत िडाको िसफाररस सिहत स्थानीय तहमा दहेायका िििरण 

सिहत ऄनुसुची-१ ऄनुसारको िनिेदन र ऄनुसुची-२ ऄनसुारको बािक्ििको ििधान सिहत पेि गनुय पदयछ ।  

(क) बािक्िब िा संस्था दताय गनय चाहने बािबाििकाको नाम थर, ईमेर, ऄध्ययन गरररहकेो कक्षा, 

ठेगाना र जधमदतायको प्रमाणपत्रको प्रितिििप िा ऄध्ययनरत ििद्यािय िा अिश्रत बाि गृहको 

िसफाररस पत्र, 

(ख) बािक्ििको नाम बािबाििकाहरुको अपसी छिफिका अधारमा तय गररनेछ । तर कुनै संस्थाको 

नाम जोडरे बािक्ििको नाम राख्न पाइने छैन । ििद्याियको हकमा भन ेििद्याियको नाम जोड्न 

सक्रकनेछ । 

(ग) बािक्िब िा संस्थाको ईद्दशे्य तथा सो माफय त गनय चाहकेा मुख्य कामको िििरण, 

(घ) बािक्िब िा संस्थाको सदस्यताको क्रकिसम, सदस्यता ििन े प्रक्रक्रया तथा काययसिमितमा रहन े

पदहरूको िििरण तथा िनिायिचत हुने प्रक्रक्रया र ऄििध । 



39 
  

(२) ईपिनयम (१) बमोिजम िनिेदन अएमा सम्बिधधत स्थानीय तहिे बािक्िब िा संस्था सुिचकृत गरी 

बािकल्याण ऄिधकारीिे ऄनुसूची-३ बमोिजमको प्रमाणपत्र क्रदनेछ । सुिचकृत बािक्ििहरुको ऄिभिेख 

ऄनुसुची-४ ऄनुसारको दताय क्रकतािमा राख्नु पनेछ । 

(३) ईपिनयम (२) बमोिजम दताय भएको बािक्िब िा संस्थािे प्र्येक िषय स्थानीय तहमा दहेायको िििरण 

खुिाइ निीकरणको िािग िनिेदन क्रदन सके्नछन्ः 

(क) िषयभरी अफूिे गरेको मुख्य काम िा क्रक्रयाकिापको संिक्षप्त िििरण, 

(ख) सदस्यहरू तथा कायय सिमितमा रहकेा पदहरूको िििरण । 

(४) ईपिनयम (३) बमोिजम िनिेदन अएमा स्थानीय तहि ेबािक्िब िा संस्थाको निीकरण गररक्रदनेछ । 

नििकरणको िािग ऄनुसुची-५ ऄनुसारको नििकरण ऄिभिेख क्रकतािमा राख्नु पनेछ । 

(५) बाि क्िब िा संस्था सुिचकृत र निीकरण तथा िसफाररस गरे बापत कुनै िुल्क ििआने छैन । 

(६) प्र्येक बाि क्िि तथा संस्थािे प्र्येक िषय सम्पादन गरेका काययहरूको संिक्षप्त जानकारी प्र्येक िषयको 

फागुन मिहनाको मसाधतसम्म गाईँपाििका तथा स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितमा पठाईनु पनेछ । 

(७)  स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितिे बािक्िि एिम् संस्थाको िार्तषक जानकारीको संिक्षप्त 

िििरण प्र्येक िषयको बैिाख मिहनाको मसाधतसम्म प्रदिे बाि ऄिधकार सिमितमा पठाईनु पनेछ । 

यसैगरी प्र्येक प्रदिे बाि ऄिधकार सिमितिे ईक्त जानकारीको संिक्षप्त िििरण प्र्येक ऄसार मिहनाको 

मसाधतसम्म राििय बाि ऄिधकार पररषदमा पठाईनु पनछे । 

(६)  बाि क्िब िा संस्थािे तीन िषयसम्म सम्बिधधत स्थानीय तहमा निीकरण नगरेमा ईक्त बाि 

क्िब िा संस्था स्ितः खारेज हुनेछ । 

 

 

१०. बाि क्िब सञ्जाि गठन, तथा सञ्चािनः (१) बाि क्िबहरू बीच अपसी समधिय, सहकायय बढाईन े

तथा सिािहरूको सामूिहकीकरण गनय, बाि सहभािगतािाइ संस्थागत गनय र एक अपसबाट िसकाइका 

ऄिसर सृजना गनय बाि क्िब सञ्जािको गठन गनय सक्रकनछे । 

(२) बािक्िब सञ्जाि िडा स्तर तथा गाईँपाििका स्तरका हुनेछन् । प्र्येक िडामा १ िडा बाि सञ्जाि 

तथा गाईँपाििकामा १ बाि सञ्जाि ऄिनिायय रहनेछ । सबै बाि सञ्जािको अबर्द्ता िडा सिमितको 

िसफाररसमा  गाईँपाििकासगँ रहनेछ । िडा बाि सञ्जािको संरक्षक िडा ऄध्यक्ष रहनछेन् र पाििकास्तरीय 

बाि सञ्जािको सरंक्षक्ि गाईँपाििका ऄध्यक्षिे ग्रहण गनेछन् । 

(३) बाि क्िब सञ्जाि गठन गनयका िािग (गाईँपाििका र िडा) तहमा गाईँपाििकामा अिर्द्ता भएका 

बाि क्ििहरूका प्रितिनिधहरुको भेिाको अयोजना गनुयपनेछ । 

(४) िडा स्तररय सञ्जाि गठन गनय प्र्येक बािक्िििाट १ बािक, १ बाििका र १ जना ऄपाङ्गता भएका, 

दिित तथा िपछिडएका ऄल्पसख्यक समुदायका बािबाििका गरर ३ जना सहभागी भइ अयोजना भएको 

बािक्ििहरुको भेिािे िडा तहमा िढीमा ११ सदिस्यय िडा स्तरीय बािक्िि सञ्जािको गठन हुनेछ । 

जसमा सामािजक समािेिीकरणिाइ ध्यान क्रदइ किम्तमा ३३ प्रितित बाििकाको सहभािगता सुिनिश्चत 

हुनुपनेछ । जसमा ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सिचि, सहसिचि र कोषाध्यक्ष मध्ये किम्तमा दइु पदमा बाििका 

हुनुपनेछ ।  

(५) िडा स्तरीय भेिािाट गाईँपाििका सञ्जाि िनमायणको िािग प्र्येक िडा िाट २ बािक, २ बाििका र १ 

जना ऄपाङ्गता भएका, दिित तथा िपछिडएका ऄल्पसख्यक समुदायका बािबाििका गरर ५ जना 

प्रितिनिध छनौट गरी पाििका स्तरीय बािभेिामा प्रितिनिध्ि गनुयपनेछ । प्र्येक िडाको 

प्रितिनिधहरुमध्येिाट गाईँपाििका स्तरीय १५ सदस्यीय बािक्िि सञ्जािको गठन हुनेछ । जसमा 

सामािजक समािेिीकरणिाइ ध्यान क्रदइ किम्तमा ३३ प्रितित बाििकाको सहभािगता सुिनिश्चत हुनुपनेछ । 

जसमा ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सिचि, सहसिचि र कोषाध्यक्ष मध्ये किम्तमा दइु पदमा बाििका हुनुपनेछ ।  

(६) िडा तथा गाईँपाििकाहरुमा गठन भएका बािक्िि सञ्जािहरु गठन भएको एक मिहनािभत्र 

गाईँपाििका कायायियमा सूचीकृत गनुय पनेछ । सुिचकृतका िािग ऄनुसुची-१ ऄनुसारको िनिेदन ििइ 
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ऄनुसुची-२ ऄनुसारको बािक्िि सञ्जािको ििधान, ऄनुसुची-३ को प्रमाणपत्र गाईँपाििका बािकल्याण 

ऄिधकारीबाट प्रमािणत गरी बािक्िि सञ्जािहरुिाइ ईपिव्ध गराईनुपनेछ । 

(७)  बाि सञ्जाि दताय र नििकरण गरे बापत कुनै िुल्क ििआने छैन । 

(८)  बाि सञ्जाििे ३ िषयसम्म ईक्त सञ्जािको निीकरण नगरेमा स्ितः खारेज हुनेछ । 

 

११. बाि क्िबको काम, कतयव्य र ऄिधकार : बाि क्िबको काम, कतयव्य र ऄिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछः 

(क) क्िबमा अिर्द् सदस्य सिहत ऄठार िषय मुिनका सबै बािबाििकाहरुको क्षमता ििकास ऄिभिृिर्द् हुन े

खािका हािजरी जिाफ, िकृ्त्िकिा, िनबधध िेखन, सािहि्यक गितिििध अक्रद सञ्चािन गने, 

(ख) बािबाििका, ईनीहरूका ऄिभभािक र पररिारका ऄधय सदस्यहरूिाइ बाि ऄिधकारको बारेमा सचेत 

गराईने । 

(ग) िसकाइ प्रक्रक्रयामा बाि सहभािगता ऄिभबृिद्व गद ैबािबाििकामा ऄधतरिनहीत प्रितभाको प्रस्फुटन गन े

गराईने । 

(घ) बािबाििकािाआ जीिनपयोगी सीपको बारेमा जानकारी गराईने । 

(ङ) बािक्िबिाआ बािबाििकामा रचना्मकता र निीन कौिि ििकास गने एक साझा स्थिको रूपमा 

स्थािपत गराईने । 

(च) बािबाििकाको कक्षा कोठाको िसकाआिाइ िास्तििक जीिनमा रूपाधतरण गनय सके्न साधनको रूपमा 

बाि क्िबिाआ पररिचत गराईने ।  

(छ) स्िास््य, सरसफाइ र िातािरणका क्षेत्रमा सामुदाियक सचेतनाका गितिििधहरू सञ्चािन गने । 

(ज) बािबाििकाको कल्याण र ऄिधकार सुिनिश्चत गनय स्थानीय तहमा िििभन्न काययक्रमहरू अयोजना गने । 

(झ) किा, सािह्य, सामािजक सद्भाि, मातृभाषा, मातृ संस्कृित र ििक्षाको संरक्षणका िािग अिाज 

ईठाईन र सामािजक कुरीित तथा बाि ऄिधकार ईल्िघंनको घटनाहरूको िबरूर्द् रचना्मक अिाज 

ईठाईने । 

(ञ) ििद्यािय भनाय हुने ईमेर समूहका बािबाििकाहरु ििद्यािय भनायबाट ििञ्चत रह े नरहकेो बारेमा 

िनरधतर ऄनुगमन गने र ििद्यािय नगएका बािबाििकािाइ ििद्यािय भनाय गनयका िािग सम्बिधधत 

िडा कायायियसँग समधिय गने, 

(ट) सम्बिधधत गाईँपाििका तथा अफ्नो िडािभत्रका टोि ििकास संस्थाहरुि ेसञ्चािन गने जनचतेनामुिक 

काययमा सकृय सहभािगता जनाईने, 

(ठ) बािमैत्री िासन प्रिधयनका िािग िनधायररत सचुकहरु कायायधियनमा सदिै ऄग्रसर रही बािमैत्री िडा िा 

गाईँपाििका ऄिभयानमा गाईँपाििका तथा िडािाइ िनरधतर सहयोग गने, 

(ड) पूणय साक्षर, पूणय खोप, पूणय घटना दताय, पूणय सरसफाइ अक्रद ऄिभयानमा गाईँपाििका, िडा तथा टोि 

ििकास संस्थाहरुिाइ सहयोग गने, 

(ढ) क्िबिाइ अफूिाइ प्राप्त िजम्मेिारी कायायधियन गनय काययकारी सदस्यको संयोजक्िमा बढीमा पाँच 

जना साधारण सदस्यहरु सिम्मिित ईप सिमितहरु गठन गनय सके्न ।  

१२. बाि सञ्जािको काम, कतयव्य र ऄिधकारः (१) बाि क्िब सञ्जािको काम, कतयव्य र ऄिधकार दहेाय 

बमोिजम हुनेछः 

(क) अफ्नो क्षेत्रिभत्रका बािक्िबहरूको ऄिभिेख राख्ने तथा बािबाििकाका िािग ईपयोगी हुन े

पुस्तकािय िा सूचना केधद्र स्थापना र सञ्चािन गन े। 

(ख) अबर्द् बािक्िबहरूको गितिबिध सञ्चािन गनय सञ्जाििाइ स्थानीय िडा, गाईँपाििका तथा 

ऄधय सहयोगी संस्थाहरूबाट प्राप्त अर्तथक सहयोग ईपिब्ध गराईने । बािक्िबिे सम्पन्न गनय 

सके्न यसै िनदिेिकामा तोक्रकएका काययहरू गनय अिश्यक सहयोग, समधिय र सहजीकरण गने । 

(ग) बािक्िबहरूिे सञ्चािन गरेका काययक्रमहरूमा ऄितिथको रूपमा ईपिस्थत भइ बािक्िबका 

ऄधय साथीहरूिाइ हौसिा प्रदान गने । तर, यस्ता क्रकिसमका गितिििधहरू सञ्चािन गदाय 
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अफ्ना तथा ऄधय साथीहरूको पढाआिाइ ऄसर नपने गरी ििदा तथा फुसयदको क्रदनमा काययक्रम 

गनय ई्पे्रररत गने । 

(घ) बािऄिधकारसँग सम्बिधधत िििेष ऄिभयान तथा काययहरू बािक्िबहरू माफय त प्रभािकारी 

रूपिे सम्पन्न गनय िििभन्न ईपसिमितहरूको गठन गरी सञ्जािका पदािधकारीहरूका बीचमा 

काययििभाजन गरी काम गनय सकारा्मक िातािरण बनाईने । 

(ङ) स्थानीय गाईँपाििकािे स्थानीय स्तरमा बािबाििकाको ऄिधकारसँग सम्बिधधत योजना 

तजुयमा कायायधियन र मूल्याङ्कनका सम्पूणय चरणहरूमा सञ्जािबाट प्रितिनिध्िको माग गनुयका 

साथै ऄधय बािक्िबहरूको तफय बाट अएको योजना तथा सुझािहरू समेतिाइ ख्याि गद ै

सञ्जािको तफय बाट सक्रक्रय सहभािगता जनाईने । 

(च) स्थानीय स्तरमा बािबाििकामािथ हुने सब ै क्रकिसमका दवु्ययिहार, हहसा, हिेा, हपेाआ, 

सामािजक कुरीित र ििभेद जस्ता बािऄिधकार हननका घटनाििरूर्द् बािक्िबको तफय बाट 

अिश्यक पहि र पैरिी गन ेसाथ ैयस्ता क्रकिसमका घटनाका ििरूर्द् सम्बिधधत सरोकारिािा 

पक्षहरूको ध्यान अकृि गराईने, सहकायय र समधिय गने । 

(छ) बािक्िबहरुिे अयोजना गने काययक्रमका िािग अिश्यक श्रोतहरुको खोजी गरी सञ्जािि े

सहयोग माग गने तथा काययक्रम सम्पन्न गनय ऄधय िनकायहरुसँग समधिय गने । 

(ज) अफ्नो काययक्षेत्रमा सञ्चािन भएका ििद्यािय भनाय, जधमदताय, बाििििाह, बािमैत्री 

बातािरण, खुिा क्रदसामुक्त क्षेत्र, बािमैत्री स्थानीय िासन, ििद्याियमा भय रिहत ििक्षण 

िसकाआको सम्बधधमा बािबाििका सँगसँगै गने ऄिभयानहरूमा बािसञ्जािको तफय बाट सक्रक्रय 

सहभािगता जनाईने । 

(झ) बािक्िब तथा बाि ऄिधकारको क्षेत्रमा काययरत ऄधय संघसंस्था तथा सरोकारिािाहरूबीच 

अपसी समझदारी र समधियको िातािरण तयार गन े। 

(ञ) अफ्नो क्षेत्रिभत्र रहकेा बािक्िबहरूिे सम्पन्न गरेका क्रक्रयाकिापहरूको संिक्षप्त प्रितिेदन माग 

गने तथा सोको ऄिभिेख राख्ने तथा स्थानीय तह र स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितमा पेि गने । 

(ट) बािक्िबहरू बीच अपसी समधिय, सहकायय बढाईने तथा सिािहरूको सामूिहकीकरण गने र 

एक अपसबाट िसकाइका ऄिसर सृजना गने । 

 

(२) बाि क्िब तथा सञ्जाििे सञ्चािन गनय नसके्न काययक्रमहरूको सीमा दहेाय बमोिजम हुनेछः- 

(क) कुनै राजनीितक दि िा ्यसको भातृ संगठनका पक्षपोषण िा ििरोध गनय । 

(ख) समुदायको साियजिनक िा िनजी सम्पितीस दरुुपयोग तथा कसैको जीई ज्यानमािथ क्षित पुर् याईने कायय 

। 

(ग) समुदायका िनिश्चत जातजाित, धमय, क्षेत्र िा पेिाकमी प्रित गित भािना र दिृिकोण सम्पे्रषण गन े

कायय ।  

(घ) हहसा र दवु्ययिहार पीिडत तथा प्रभािित बािबाििकाको गोपनीयता भंग हुने र पिहचान खुल्न े

गितिििधहरू । 

(ङ) सांस्कृितक कारण बाहके रातको समयमा र अफ्नो ििद्यािय, बािगृह िा समुदायभधदा बािहर 

गएर गररने गितिििध तथा काययक्रमहरू । तर प्रितस्पधाय, अिासीय ताििम िा अयोजकहरूि े

ईिचत सुरक्षा प्रबधध गरेको ऄिस्थामा भने समुदाय, बािगृह िा ििद्यािय भधदा बािहर गएर 

काययक्रम गनय सक्रकने छ । 

(च) ईिचत सरुक्षाको प्रबधध र अिश्यक पूिय ऄनुमित बेगर सहभागीहरू िजई ज्यानमा खतरा पुग्न े

साहिसक खेिहरू खेिाईने काययहरु । 

(छ) बाि समूह कोष िनमायण िा अयअजयनका िािग बािश्रम तथा कुनै पिन व्यापार, व्यिसाय गन े

काययहरु । 
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(ज) िसङ्गो पररयोजना सञ्चािन गने िा ठूिा र िामो समयका गितिििधहरू सञ्चािन गन ेकायय । 

(झ) अर्तथक िजम्मेिारी ििइ गररने काययहरु । 

(ञ) सामािजक रुपमा ऄस्िीकायय तथा नकारा्मक सामािजक प्रभाि पाने काययहरु । 

(ट) सामािजक िािधत, सुव्यिस्था तथा सुरक्षामा नकारा्मक ऄसर पने दिेखएमा िा ऄधय ईपयुक्त 

कारण दिायइ बाि ऄिधकारकमी, स्थानीय बाि ऄिधकार सिमित तथा बािमैत्री िासन समधिय 

सिमितको परामियमा सरुक्षा िनकाय िा गाईँपाििका िा ििद्याियिे िनिश्चत गितिििधिाइ रोक 

िगाएका काययहरु । 

१३. बािक्िब िा ससं्था र बाि सञ्जािको अर्तथक दािय्ि: (१) बािक्िब िा संस्था र बाि सञ्जाििे कुन ै

पिन क्रकिसमको अर्तथक कारोबार गनुय हुदँनै र ऄधय कुनै व्यिक्त िा संस्थािे बािक्िब िा संस्था र बाि 

सञ्जाििाआ अर्तथक दािय्ि क्रदन हुदँनै । 

(२) बािक्िब िा संस्था र बाि सञ्जािसँग सहकायय गदाय सहकायय गन ेसँस्थाि ेअर्तथक दािय्ि व्यहोने गरी 

सञ्चािन गनुयपनेछ ।  

(३)  बािक्िब िा संस्था र बाि सञ्जाििे अफ्नो संस्थाको अर्तथक दािय्ि सञ्चािन गनय कुन ैव्यिक्त 

िा संस्था िाइ िजम्मेिारी क्रदन सके्नछन ्। 

(४)  यसरी िजम्मेिारी पाएको संस्थािे प्रचिित कानून बमोिजम सामािजक संस्थाि े राख्न े िेखा 

प्रणािी बमोिजम संस्थाको िेखा राख्नुपनेछ ।  

 

पररच्छेद-५ 

बाि ऄिधकार सिमित सम्बधधी व्यिस्था 

१४. स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितको गठनः (१) स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितमा दहेाय बमोिजमका 

ऄध्यक्ष र सदस्य रहनेछन:्- 

(क) गाईँ काययपाििकािे तोकेको काययपाििका सदस्य    - ऄध्यक्ष 

(ख) स्थानीय तहिे तोकेको मिहिा िडा सदस्य सिहत दआुय जना   - िडा सदस्य 

(ग) माध्यिमक ििद्याियका प्रधानाध्यापक िा ििक्षक, सूचीकृत समाज सेिी  

िा सामािजक काययकताय र बाि मनोििज्ञ िा मनोसामािजक ििमियकताय,  

िचक्रक्सक िा स्टाफ नसय गरी एक/एक जना                     - सदस्य 

(घ) स्थानीय तहको मिहिा बािबाििका/सामािजक ििकास, ििक्षा र  

स्िास््य िाखा/महािाखा हनेे प्रमुखहरु एक/एक जना           - सदस्य 

(ङ) गाईँ स्तरीय बाि सञ्जािको ऄध्यक्ष             - सदस्य  

(च) स्थानीय प्रहरी प्रमुख, नेपाि प्रहरी                          - सदस्य 

(छ) बाि ऄिधकार, बाि संरक्षण, बाि कल्याण, ििक्षा, स्िास््य तथा बाि  

धयायका क्षेत्रमा कायायनुभि भएका व्यिक्त मध्येबाट गाईँ काययपाििकािे  

मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना मिहिा सिहत दइु जना    - सदस्य 

(ज) बाि कल्याण ऄिधकारी              -सदस्य सिचि  

(२) ईपदफा (१) को खण्ड (ग) र (छ) बमोिजम मनोिनत सदस्यको पदाििध चार िषयको हुनेछ र खण्ड (च) 

बमोिजम सदस्यमा मनोनयन हुनको िािग दहेाय बमोिजमको योग्यता पूरा भएको हुनु पनेछ:- 

(क) नेपािी नागररक, 

(ख) पच्चीस िषय ईमेर पूरा भएको, 

(ग) माधयता प्राप्त ििश्वििद्याियबाट कम्तीमा प्रििणता प्रमाण-पत्र तह िा कक्षा १२ ईतीसीणय गरेको, 

(घ) भ्रिाचार, जबरजस्ती करणी, मानि बेचिबखन तथा ओसार पसार, िागू औषध िबक्री, िितरण तथा 

ओसार पसार,  सम्पितीस िुर्द्ीकरण, राहदानी दरुूपयोग, ऄपहरण सम्बधधी कसूर, सङ्गरठत 
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ऄपराध, बािबाििका ििरुर्द्को कसूर, बाि ऄिधकार हनन् िा निैतक पतन दिेखन ेऄधय फौजदारी 

कसूरमा सजाय नपाएको, 

(ङ) मनोिनत हुदँाको बखत राजनीितक दिको सदस्य नरहकेो स्िघोषणा गरेको । 

 

१५. स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकारः (१) स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितको 

काम, कतयव्य र ऄिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछ:– 

(क) सिमितको दीघयकािीन नीित, योजना र िार्तषक काययक्रम तथा िजेट स्िीकृत गने, 

(ख) बािबाििकाको ऄिधकारको सम्मान, सरंक्षण, प्रिधयन र पररपूर्ततको िािग अिश्यक स्थानीय नीित, 

कानून, योजना, काययक्रम र संस्थागत संयधत्रको व्यिस्था गनय काययपाििकािाइ सुझाि क्रदने, 

(ग) स्थानीय तहद्वारा सञ्चािित बािबाििका सम्बधधी काययक्रमको ऄनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा 

गरी सुझाि क्रदने, 

(घ) नेपाि पक्ष रहकेा बाि ऄिधकार सम्बधधी ऄधतरायििय सिधधसँग सम्बिधधत स्थानीय तह स्तरीय 

अििधक प्रितिेदन तयार गनय सहजीकरण गने,  

(ङ) स्थानीय तहिभत्र हुन सके्न बाि िििाह, बाि श्रम, िारीररक तथा मानिसक पीडा तथा बाि यौन 

दवु्ययिहार जस्ता सब ै प्रकारका बाि हहसाको रोकथाम, िनषेध र िनयधत्रण तथा सडक 

बािबाििकाको ईर्द्ार, पुनःस्थापना, संरक्षण र व्यिस्थापनमा समधिय, सहयोग र सहजीकरण 

गने, 

(च) अफ्नो स्थानीय तहका िडा, ििद्यािय, संरचनािाआय बािमैत्री बनाईन अिश्यक मापदण्ड तजुयमा 

गने गराईने, 

(छ) बाि ऄिधकार सरंक्षण तथा प्रिधयन गने सम्बधधमा सरोकारिािाको क्षमता ऄिभिृिर्द् गने गराईने,  

(ज) स्थानीय तहमा एक अर्तथक िषयमा बािबाििका सम्बधधी भए/गरेका काययहरू र बािबाििका तथा 

बाि ऄिधकारको ऄिस्था समेट्ने गरी बािबाििका सम्बधधी स्थानीय िार्तषक प्रितिेदन स्थानीय 

काययपाििकाको स्िीकृित ििआय प्र्येक अर्तथक िषय समाप्त भएको तीन मिहनािभत्र साियजिनक गन,े 

िेिसाआटमा राख्ने, सिमित तथा स्थानीय तहमा सुरिक्षत राख्ने र सोको एक/एक प्रित प्रदिे सिमित, 

प्रदिे मधत्रािय, पररषद ्र मधत्राियमा पठाईने, 

(झ) बािबाििका सम्बधधी स्थानीय त्याङ्क िििरण संकिन, ऄिभिेखीकरण तथा सूचना प्रणािीको 

ििकास, सञ्चािन, व्यिस्थापन र सुदढृीकरणमा सहयोग गने,  

(ञ) सिमितको सिचिािय, जनििक्त र अर्तथक स्रोत साधनको व्यिस्था िमिाईने, पररचािन गने, 

तािीम क्रदन तथा क्षमता ऄिभिृिर्द् गनय समधिय र सहयोग गने, 

(ट) स्थानीय तह माफय त नेपाि सरकार, ऄथय मधत्राियको स्िीकृित ििइ बाि संरक्षण तथा बाि 

ऄिधकार प्रिधयनका िािग िद्वपक्षीय तथा बहुपक्षीय ििकास साझेदार एिम् ऄधतरायििय संघ 

संस्थाबाट प्राप्त सहायताबाट अिश्यकतानुसार काययक्रम सञ्चािन गने, 

(ठ) नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार र स्थानीय तहको स्िीकृत योजना, िार्तषक नीित तथा काययक्रम 

ऄनुकूि प्राथिमकता िनधायरण गरी बाि संरक्षण तथा बाि ऄिधकार प्रिधयनका िािग िििेष राििय 

ऄिभयान सञ्चािनमा सहयोग गने, 

(ड) स्थानीय तहमा बािबाििका खोजतिास नं. १०४ तथा बाि हले्पिाआन नं. १०९८ (दि,नौ, अठ) 

नेपाि सञ्चािन सेिा ऄिभिृिर्द्मा समधिय, सहयोग र सहजीकरण गने, 

(ढ) धमयपुत्र धमयपुत्री ििन क्रदन चाहने दम्पितीस तथा व्यिक्तिाआय सिमितमा सूिचकृत गरी अधतररक धमयपुत्र 

धमयपुत्री ििने क्रदने व्यिस्थािाआय सहजीकरण गने, 

(ण) िििेष संरक्षणको अिश्यकता भएका तथा ऄनाथ बािबाििकािाआय धमयपुत्र धमयपुत्री ििन क्रदन, 

संरक्षक र माथिर िनयुक्त गनय स्थानीय तह र ऄदाितिाआय सहयोग गने, 
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(त) ऐन, प्रचिित कानून तथा मापदण्ड बमोिजम सञ्चािन हुन नसकेका बाि गृह, बाि सुधार गृह, 

ऄस्थायी संरक्षण सेिा केधद्र, पुनःस्थापना केधद्र तथा सामािजकीकरण केधद्र बधद तथा कारबाही गनय 

सुझाि तथा प्रितिेदन सिहत मधत्राियमा िसफाररस गने, 

(थ) स्थानीय तहिभत्र हुन सके्न बाढी, पिहरो, हुरी बतास, िीत िहर र अगो जस्तो प्राकृितक प्रकोप, 

मानिबाट िसर्तजत संकट तथा कोरोना र आधफ्िूञ्जा जस्तो महामारीबाट बािबाििकाको त्काि 

अकिस्मक ईर्द्ार, संरक्षण तथा व्यिस्थापनमा सहयोग गने, 

(द) स्थानीय तहिभत्र सञ्चािित बाि गृह, बाि सुधार गृह, ऄस्थायी संरक्षण सेिा केधद्र, पुनःस्थापना 

केधद्र िगायतमा अिश्रत बािबाििकाको समग्र िस्थित र ईपिब्ध सेिाको गुणस्तर तथा 

प्रभािकाररताका सम्बधधमा ऄनुगमन तथा िनरीक्षण गदाय प्राप्त िििरण सिहत दहेायका कुराहरूको 

समेत जाँचबुझ गरी सोको एक/एक प्रित िार्तषक प्रितिेदन अर्तथक िषय समाप्त भएको दआुय 

मिहनािभत्र प्रदिे सिमित, प्रदिे मधत्रािय, पररषद ्र मधत्राियमा पठाईने, 

(१) बािबाििकाको िैयिक्तक िििरण ऄद्याििधक गरी राखेको छ िा छैन, 

(२) बािबाििकािाइ िनयिमत रुपमा ििक्षा तथा तािीम प्रदान गररएको छ िा छैन, 

(३) बाि क्िब गठन गरी बािबाििकािाइ खेिकूद, मनोरञ्जन तथा सांस्कृितक काययक्रम िगायतका 

बाि सहभािगता जस्ता ऄधय क्रक्रयाकिापमा संिग्न गराआएको छ िा छैन, 

(४) बािबाििकािाइ ऐन, प्रचिित काननू तथा मापदण्ड बमोिजमको सुििधा प्रदान गररएको छ िा 

छैन, 

(५) बाि गृह, बाि सुधार गहृ, ऄस्थायी संरक्षण सेिा केधद्र, पुनःस्थापना केधद्र तथा सामािजकीकरण 

केधद्रमा कुनै ऄिािञ्छत कायय भए गरेको छ िा छैन, 

(६) ईपखण्ड (५) मा ईिल्ििखत गृह र केधद्रमा बािमैत्री व्यिहार तथा िातािरण कायम गररएको 

छ िा छैन, 

(७) बाि गृहमा अिश्रत बािबाििका िैकिल्पक हरेचाहको व्यिस्थाको प्राथिमकतानसुार ऄिधतम 

ििकल्पको रूपमा बाि कल्याण ऄिधकारबाट व्यिस्था िमिाआ रािखएको छ िा छैन, 

(८) व्यिस्थापन पक्ष तथा बािबाििकािे ऐन, प्रचिित कानून िा मापदण्डको पािन गनुय पने 

कुराहरु पािन गरेको छ िा छैन,  

(९) ईपिब्ध स्रोत साधनिाआय मध्य नजर गरी बािबाििकाको सिोतीसम िहतिाआय ध्यान क्रदएको छ 

िा छैन, 

(१०) बाि संरक्षण मापदण्ड िनमाणय गरी िागू गररएको छ िा छैन ।   

 

(२) सिमितिे ईपदफा (१) बमोिजम अफूिाइ प्राप्त ऄिधकार मध्ये केही ऄिधकार अिश्यकता ऄनुसार बाि 

कल्याण ऄिधकारीिाइ प्र्यायोजन गनय सके्नछ । 

१६. स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितको बठैक सम्बधधी व्यिस्थाः स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितको बैठक 

सम्बधधी काययिििध दहेाय बमोिजम िनधायरण गररएको छ:– 

(१) सिमितको बैठक कम्तीमा िषयको चार पटक ऄध्यक्षिे तोकेको िमित, समय र स्थानमा बस्नेछ    

(२) ऄध्यक्षको िनदिेनमा सिमितको बैठक सिचििे बोिाईनछे । 

(३) सिचििे सिमितको बैठक बस्ने सूचना सिहत बैठकमा छिफि हुने ििषयहरूको सूची तीन क्रदन ऄगाि ै

सिमितका सदस्यहरूिाइ ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

(४) सिमितमा त्काि कायम रहकेा सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रितित भधदा बढी सदस्यहरू ईपिस्थत 

भएमा सिमितको बैठकको िािग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मािननेछ । 

(५) सिमितको बैठकको ऄध्यक्षता ऄध्यक्षिे गनेछ र िनजको ऄनुपिस्थितमा ईपिस्थत सदस्यहरूिे अफू 

मध्येबाट छानेको ज्येष्ठ सदस्यिे बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ । 
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(६) बैठकमा ईपिस्थत सदस्यहरुको बहुमतको िनणयय माधय हुनेछ । मत बराबर भएमा बैठकको ऄध्यक्षता 

गने व्यिक्तिे िनणाययक मत क्रदन सके्नछ । 

(७) सिमितको बैठकको िनणयय सिमितको ऄध्यक्ष र सिचिद्वारा प्रमािणत गररनेछ। 

(८) सिमितको बैठक तथा सञ्चािन खचय स्थानीय तहको िनयमानुसार हुनेछ ।  

(९) बैठक सम्बधधी ऄधय काययिििध सिमित अफैिे िनधायरण गरे बमोिजम हुनेछ। 

१७. ईपसिमित िा काययटोिी गठन गनय सके्नः (१) सिमिति ेअफूिे गनुय पने कुन ैकाम सचुारु रुपिे सञ्चािन 

गनयको िनिमतीस बाि िििेषज्ञ िा ििज्ञ, बाि मनोििज्ञ, समाज सेिी, सामािजक काययकताय, ििक्षक, 

िचक्रक्सक, बाि क्िबका प्रितिनिध, सामािजक पररचािक तथा बाि ऄिधकारकमीहरु मध्य े

अिश्यकतानुसार समािेि हुने गरी िनिश्चत ऄििधका िािग बढीमा तीन सदस्यीय ईपसिमित िा काययटोिी 

गठन गरी पररचािन गनय सके्नछ ।  

(२)  ईपदफा (१) बमोिजम गठन हुने ईपसिमित िा कायय टोिीको काम, कतयव्य र ऄिधकार, कायय 

प्रकृित ऄनुसार काममा खरटए िा काम गरे िापत टोिी िा सदस्यिे पाईने भतीसा िा पाररश्रिमक िा सेिा 

सुििधा तथा ऄधय काययिििध स्थानीय तहको प्रचिित िनयमानुसार सिमितिे तोकी क्रदए बमोिजम हुनेछ । 

१८. िडा स्तरीय बाि ऄिधकार सिमितः (१) िडा स्तरीय बाि ऄिधकार सिमितमा दहेाय बमोिजमका 

ऄध्यक्ष र सदस्य रहनेछन:्- 

(क) सम्बिधधत िडाको िडा ऄध्यक्ष १ जना     - ऄध्यक्ष 

(ख) िडा सिमितिे तोकेको मिहिा सदस्य सिहत दआुय जना िडा सदस्य,  

स्थानीय माध्यिमक ििद्याियका प्रधानाध्यापक िा ििक्षक, सूचीकृत  

समाज सेिी िा सामािजक काययकताय र बाि मनोििज्ञ, िचक्रक्सक  

िा स्टाफ नसय गरी ितन जना                             - सदस्य  

(ग) िडा स्तरीय बाि सञ्जािको ऄध्यक्ष                - सदस्य  

(घ) नेपाि प्रहरीको प्रितिनिध                              - सदस्य 

(ङ) बाि ऄिधकार, बाि संरक्षण, बाि कल्याण, ििक्षा, स्िास््य तथा बाि  

धयायका क्षेत्रमा कायायनुभि भएका व्यिक्त मध्येबाट ऄध्यक्षिे मनोनयन  

गरेका कम्तीमा एक जना मिहिा सिहत दआु जना    - सदस्य 

(च) िडा सिचि              - सदस्य सिचि  

(२) ईपदफा (१) को खण्ड (ख), (च) बमोिजम मनोिनत सदस्यको पदाििध चार िषयको हुनेछ र खण्ड (च) 

बमोिजम सदस्यमा मनोनयन हुनको िािग दहेाय बमोिजमको योग्यता पूरा भएको हुनु पनेछ:- 

(क) नेपािी नागररक, 

(ख) पच्चीस िषय ईमेर पूरा भएको,  

(ग) माधयता प्राप्त ििश्वििद्याियबाट कम्तीमा अधारभूत तह ईतीसीणय गरेको, 

(घ) भ्रिाचार, जबरजस्ती करणी, मानि बेचिबखन तथा ओसार पसार, िागू औषध िबक्री, िितरण तथा 

ओसार पसार, सम्पितीस िुर्द्ीकरण, राहदानी दरुूपयोग, ऄपहरण सम्बधधी कसूर, सङ्गरठत ऄपराध, 

बािबाििका ििरुर्द्को कसूर, बाि ऄिधकार हनन् िा नैितक पतन दिेखने ऄधय फौजदारी कसूरमा 

सजाय नपाएको, 

(ङ) मनोिनत हुदँाको बखत राजनीितक दिको सदस्य नरहकेो स्िघोषणा गररएको । 

(च) सम्बिधधत िडािभत्र स्थायी बसोबास भएको। 

(३) ईपदफा (२) मा जेसुकै िेखेको भएता पिन िडा सदस्य, ििद्यािय व्यिस्थापन सिमितका ऄध्यक्ष, 

िििभन्न संघसंस्थाका प्रितिनिध तथा ऄधय पदने सदस्यहरू तथा बाि सञ्जािका प्रितिनिधहरूका हकमा 

ईमेर, बसोबास क्षेत्र, िैिक्षक योग्यताको अधारमा सदस्य हुन ऄयोग्य मािनने छैन । 

१९. िडा स्तरीय बाि ऄिधकार सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकारः (१) िडा स्तरीय बाि ऄिधकार 

सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछः 
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(क) िडाबाट प्रस्तािित हुने बािबाििका र बाि ऄिधकार सम्बधधी योजना, नीित र काययक्रमहरूको 

बाि ऄिधकारमा अधाररत सहभािगतामूिक ढंगबाट िनमायण गने 

(ख) िडा तहमा बाि ऄिधकारका सचेतना, प्रििक्षण काययक्रमहरू सञ्चािन गने गराईने 

(ग) िडािाआय बािमैत्री बनाईने िसङ्गो प्रक्रक्रयाको नेतृ्ि ििने 

(घ) िडा तहमा बाि ऄिधकारको ऄिस्था ऄनुगमन तथा ऄध्ययन ऄनुसधधान गने गराईने 

(ङ) बािबाििकाको सम्बधधमा प्राप्त ईजूरीहरूको संकिन गने र रायसिहत धयाियक सिमितमा पठाईने 

(च) बािबाििकासंग परामिय तथा छिफि काययक्रम गने गराईने 

(छ) िडास्तरमा बािश्रम, बाि िििाह, बेचििखन, ओसारपसार, बािबाििका ििरूद्द हुन े हहसा, 

दवु्ययिहार, िोषण ऄध्यका िािग बाि संरक्षण मापदण्ड तजुयमा गरी कायायधयन गने 

(ज) साियजिनक सनुुिाआका समयमा स्थानीय तहबाट सम्पन्न भएका बाि ऄिधकारका काययहरूको प्रगित 

िििरण साियजिनक गन े

(झ) िडा तहमा बाि ऄिधकारका िािग काययरत सरकारी िनकाय, संघसंस्था, पररयोजना तथा 

सेिाहरूको नक्सांकन गन े

(ञ) बाि ऄिधकारको संरक्षण तथा सम्िधयनका िािग बहुपक्षीय िनकायहरूसंग समधिय तथा सहकायय 

गने 

(ट) िडामा रहकेा बािक्िब, सञ्जाि, समूहको सूची तयार गरी स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितमा पेि 

गने 

(ठ) िडामा सञ्चािित बािगृह, ऄस्थायी संरक्षण सेिा केधद्रहरूको ऄनुगमन गरी स्थानीय बाि ऄिधकार 

सिमितमा प्रितिेदन पेि गने । 

 

पररच्छेद-६ 

बाि कल्याण ऄिधकारी 

२०. बाि कल्याण ऄिधकारीको िनयकु्तीः (१) गाईँपाििकािे ऐनको दफा ६१ को ईपदफा (१) बमोिजम हुन े

गरी एकजना बाि कल्याण ऄिधकारी स्थानीय तहको कमयचारी पदपुर्तत प्रक्रक्रया ऄनुसार िनयुक्त गनेछ । 

(२)  ईपिनयम (१) बमोिजम बाि कल्याण ऄिधकारीको िनयुिक्त नभएसम्म गाईँपाििकािे मिहिा 

तथा बािबाििका िाखा प्रमुख िा ऄिधकृत स्तरको ऄधय कुनै कमयचारीिाइ बाि कल्याण ऄिधकारी तोक्न 

सके्नछ । 

(३)  ईपिनयम (१) बमोिजम िनयुक्त बाि कल्याण ऄिधकारीिे स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितको 

सिचिको रूपमा काम गनेछ । 

 

२१. बाि कल्याण ऄिधकारीको काम, कतयव्य र ऄिधकारः बाि कल्याण ऄिधकारीको काम, कतयव्य र 

ऄिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछः 

(क) स्थानीय बािऄिधकार सिमितको िनणयय एिं िनदिेनहरू कायायधियन गने िा गराईने। 

(ख) नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार र स्थानीय तहबाट स्िीकृत नीित र योजना ऄनरुूप सिमितको िार्तषक 

काययक्रम र बजेट तजुयमा तथा कायायधियन गनय स्थानीय तह र स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितिाइ 

अिश्यक सहयोग गने एिं कायय सम्पादनको प्रगित प्रितिदेन सिमितको बैठकमा पेि गने ।  

(ग) स्थानीय तहिभत्र स्थायी तथा ऄस्थायी रूपमा बसोबास गन ेसबै बािबाििकािे प्राप्त गनुयपने हरेचाह, 

स्िास््य, ििक्षा, सरंक्षण तथा सहभािगताको ऄिस्था सम्बधधी त्याङ्क सकंिन, ऄध्याििधक र 

ििशे्लषण गरी प्रितिेदन तयार गने । 

(घ) स्थानीय तहका जोिखममा परेका, िििेष संरक्षणको अिश्यकता भएका, िैकिल्पक हरेचाहको 

अिश्यकता भएका तथा कसूरबाट पीिडत बािबाििकाको त्काि ईद्दार, मनोसामािजक ििमिय, 
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ईपचार, ऄस्थायी संरक्षण, अमाबाबुिाइ पाररिाररक सहयोग, पाररिाररक पुनर्तमिन तथा िैकिल्पक 

स्याहार िगायतका कायय गन े।   

(ङ) खण्ड (घ) बमोिजमका कायय गनय कायययोजना तयार गरी स्थानीय बाि ऄिधकार सिमित समक्ष 

स्िीकृितका िािग पेि गने र स्िीकृत कायययोजना कायायधियन गने । 

(च) खण्ड (घ) मा ईल्िेिखत बािबाििकाको सहायताका िािग यस िनयमाििी बमोिजम जारी हुन े

िनदिेिका तथा मापदण्डमा ईल्िेख भए बमोिजमको ऄधय कायय गने । 

(छ) अधतररक तथा ऄधतरदिेीय धमयपुत्र/धमयपुत्रीका रुपमा जान योग्य अफ्नो भौगोििक क्षेत्रिभत्र स्थायी 

ठेगाना भएका बािबाििकाको िििरण स्थानीय तहबाट स्िीकृत गराइ राििय बाि ऄिधकार पररषद ्मा 

ईपिब्ध गराईने । 

(ज) बािबाििका ििरूर्द्को कसूरको ऄनसुधधान प्रक्रक्रयामा पीिडत तथा कानूनको िििादमा परेका 

बािबाििकाको ऄस्थायी तथा पाररिाररक संरक्षणका िािग प्रहरी कायायिय तथा ऄदाितिाइ 

अिश्यक सहयोग ईपिब्ध गराईने । 

(झ) ऐनको दफा ४९ बमोिजम स्थानीय तहिभत्र भएको िकैिल्पक हरेचाहको व्यिस्था, पुनस्थायपना केधद्र, 

ऄस्थायी संरक्षण सेिा, िनगरानी कक्ष, तथा बािबाििकािाइ िैिक्षक प्रयोजनका िािग रािखएका मठ, 

गुरूकूि, गुम्बा, मदरसा, चचय जस्ता अिासीय गृहको िनयिमत ऄनुगमन गरी सोको प्रितिेदन 

बािऄिधकार सिमित तथा ऄधय सम्बिधधत िनकायमा पेि गने ।  

(ञ) स्थानीय तहमा भएका बािऄिधकार ईल्िंघन सम्बधधी घटनामा बािबाििकाको त्काि ईद्दार, राहत, 

संरक्षण र घटना व्यिस्थापन सम्बधधी कायय गने ।  

(ट) मुिुकी दिेानी संिहता, २०७४ बमोिजम बािबाििकाको सरंक्षक िा माथिर िनयुिक्तका िािग 

ऄदाितमा िनिेदन क्रदने । 

(ठ) बािबाििकाको िािग िैकिल्पक हरेचाहको ईपिब्धताको प्रितिेदन ऄदाितिे माग गरेको ऄिस्थामा 

पेि गने ।  

(ड) िैकिल्पक हरेचाहमा रािखएका बािबाििकाको जधमदताय गनय, नागररकता बनाईन र िनजको चि-ऄचि 

सम्पितीसको ऄिभिेख राखी सरंक्षण गनय सम्बिधधत िनकायमा सहजीकरण तथा िसफाररस गने । 

(ढ) बािबाििकाको गोपिनयताको हकको ईल्िंघन नहुने गरी खण्ड (ग), (झ), (ञ) र प्रचिित काननू 

बमोिजम प्रकािित गनुयपने सूचना समेतको प्रितिेदन स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितको स्िीकृितमा 

प्रकािन गने र सोको िििरण अर्तथक िषय समाप्त भएको साठी क्रदनिभत्र प्रदिे बाि ऄिधकार सिमित र 

राििय बाि ऄिधकार पररषदमा पेि गने ।  

(ण) स्थानीय तहको योजना तजुयमा प्रक्रक्रयामा बािबाििकाका ििषयिाइ प्राथिमकता क्रदन पहि गने । 

(त) सिमितबाट प्र्यायोिजत ऄधय काम गने गराईन े। 

 

पररच्छेद-७ 

बाि मनोििज्ञ िा मनोसामािजक ििमियकताय, समाजसिेी तथा सिेा प्रदायक िनकाय सम्बधधी व्यिस्था 

२२. समाजसिेी तथा बाि मनोििज्ञ िा मनोसामािजक ििमियकतायको सचूी तथा िनयकु्तीः (१) स्थानीय 

तहमा रही समाजसेिी तथा बािमनोििज्ञ िा मनोसामािजक ििमियकतायको रूपमा काम गनय चाहने व्यिक्तिे 

स्थानीय बाि ऄिधकार सिमित समक्ष अफ्नो नाम सूचीकृत गराईनु पनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोिजम समाजसेिी तथा मनोििज्ञ िा मनोसामािजक ििमियकतायिाइ सूचीकृत 

गनयका िनिमतीस स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितिे िनिेदकिे पेि गनुयपने अिश्यक कागजात तथा िििरणको 

सूचीसमेत संिग्न गरी सात क्रदनको साियजिनक सूचना जारी गनेछ । 

(३)  समाजसेिी तथा बाि मनोििज्ञ िा मनोसामािजक ििमियकतायको रूपमा काम गनय आच्छुक 

व्यिक्तिे सूचनामा तोक्रकए बमोिजमका कागजात तथा व्यिक्तगत िििरण सिहत स्थानीय बािऄिधकार 

सिमितमा िनिेदन क्रदनु पनेछ ।  
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(४)  ईप-दफा (३) बमोिजमको िनिेदन तथा कागजातको जाँचबुझ गदाय स्थानीय बाि ऄिधकार 

सिमितिे तोकेको धयूनतम योग्यता पुगेका िनिेदकहरूिाइ समाजसेिीका रूपमा स्थानीय बाि ऄिधकार 

सिमितिे सूचीकृत गरी सोको सूचना प्रकािन गनेछ । 

(५) समाजसेिीको छनौट र िनयुिक्तको प्रक्रक्रया, िनजको काम, कतयव्य, ऄिधकार, पाररश्रिमक तथा ऄधय 

सुििधा स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितको िसफाररसमा स्थानीय तहिे तोके बमोिजम हुनेछ । 

(६) ईपदफा (५) बमोिजम िनयुक्त हुने समाजसेिीको पाररश्रिमक स्थानीय तहिे व्यिस्था गनेछ । 

२३. सिेा प्रदायक िनकायको नक्साकंन तथा सचूीकरणः (१) स्थानीय तहमा रही बािबाििकाको हक, िहत 

र ऄिधकारको संरक्षण तथा सम्िधयनका िािग आयच्छुक सामािजक संस्थाहरू स्थानीय तहमा ऄिनिायय रूपमा 

सूचीकृत हुन ुपदयछ । 

(२) ईपदफा (१) सूचीकृत गनयका िनिमतीस स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितिे िनिेदकिे पेि गनुयपने अिश्यक 

कागजात तथा िििरणको सचूीसमेत संिग्न गरी सात क्रदनको साियजिनक सूचना जारी गनेछ । 

(३)  स्थानीय तहमा सूचीकृत हुन आच्छुक सेिा प्रदायक िनकायिे सूचनामा तोक्रकए बमोिजमका 

कागजात तथा संस्थागत िििरण सिहत स्थानीय बाि ऄिधकार सिमितमा िनिेदन क्रदनु पनेछ ।  

(४)  ईप-दफा (३) बमोिजमको िनिेदन तथा कागजातको जाचँबुझ स्थानीय बाि ऄिधकार सिमिति े

तोकेको योग्यता पुगेका िनिेदकहरूिाइ सेिा प्रदायक िनकायको रूपमा स्थानीय बाि ऄिधकार सिमिति े

सूचीकृत गरी सोको सचूना प्रकािन गनेछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोिजम सूचीकृत भएका िनकायिाआय सिमितिे अिश्यक परेको बेिामा सम्झौता गरी 

सेिा प्रिाहको ऄिसर प्रदान गनेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

बाि कोषको स्थापना र सचंािन 

२४. बािकोषः (१) िििेष संरक्षणका अिश्यकता भएका तथा जोिखममा परेका तथा हहसा पीिडत 

बािबाििकाको सहयोगाथय गाईँपाििकास्तरमा एक बाि कोष रहनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोिजमको बािकोषमा दहेाय बमोिजमका रकमहरू रहनेछन्: 

(क) गाईँपाििकाबाट िार्तषक रूपमा िििनयोिजत बजेट 

(ख) संघसंस्थाबाट प्राप्त हुन ेसहायता  

(ग) िनजी व्यिसाय तथा व्यिक्तहरूबाट प्राप्त हुने दान,दातव्य तथा चधदा सहायता 

(घ) स्थानीय धयाियक सिमितबाट बािबाििकाििरूर्द् हहसाका घटनामा गररएको जररिाना रकम 

(ङ) ऄधय तोक्रकएका अम्दानी 

(३)  ईपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा िेिखएको भएतापनी मद्यपान, धुमपान जस्ता व्यापाररक प्रितष्ठानहरुिाट 

प्राप्त हुने सहयोगिाइ स्िीकार गररनेछैन । 

२५. कोषको प्रयोग प्रयोजनः दहेाय बमोिजमको प्रयोजनको िािग बािकोषको प्रयोग गनय सक्रकनेछः- 

(क) िििेष संरक्षणको अिश्यकता भएका तथा अपतकािीन ऄिस्थामा रहकेा बािबाििकाको ईर्द्ार 

गनय, 

(ख) िििेष संरक्षणको अिश्यकता भएका तथा अपतकािीन ऄिस्थामा रहकेा बािबाििकाकािाइ 

राहत, ऄस्थायी सरंक्षण सिेा, पाररिाररक पुनर्तमिन तथा पुनःस्थापना, मनोसामािजक ििमिय, 

स्िास््य ईपचार, काननूी ईपचार जस्ता सेिा प्रदान गनय, 

(ग) बािबाििकाको हक िहत सम्बधधमा सिमितिे तोके बमोिजमको ऄधय काम गनय गराईन  

(२) बािकोषबाट गररने बािबाििकाको सहयोगका िािग दहेाय ऄनुसारको कागजात पेि गनुयपनेछ । 

क) सहयोग माग सम्िधधी िनिेदन 

ख) सम्ििधधत िडाको िसफाररस 

ग) जधमदताय 

घ) जधमदताय नहुने बािबाििकाको हकमा माधयता प्राप्त िचक्रक्सकिाट ईमेर िनधायरण गरेको कागज 
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२६. बािकोषको खचयका सीमाः (१) बािकोषको रकम दहेायका ऄिस्थामा स्थानीय बाि ऄिधकार 

सिमितको िनणययबाट खचय गनय सक्रकने छः 

(क) हहसा पीिडत बािबाििकािाआय ऄिधकतम रू. १० हजार सम्म घर क्रफती तथा स्िास््य ईपचार 

सेिाका िािग 

(ख) हहसा पीिडत बािबाििकाको धयायका िािग ऄस्थायी अिास, मनोििमिय, यातायात तथा कानूनी 

सहायतामा िाग्ने खचय ऄिधकतम रू. २५ हजार सम्म 

(ग) जोिखममा रहकेा बािबाििकाका िािग त्काि राहत, िैिक्षक िृितीस, स्िास््य सेिा एिं सामािजक 

संरक्षणिापत ऄिधकतम प्रित बािबाििका रू. ५ हजार सम्म 

(2) बािकोष ताििम, गोष्ठी, बैठकभतीसा, भ्रमण तथा ऄनुगमन एिं प्रिासिनक कायय र सचतेनाका 

काययक्रममा खचय गनय पाआने छैन। 

२७. कोषको खाता सञ्चािनः (१) कोषको रकम सिमितको िनणययिे कोष तथा िेखा िनयधत्रक कायायियको 

सहमितमा नेपाि राि बैकबाट आजाजत प्राप्त पायक पने 'क' िगयको बैंकमा िा नेपाि सरकारबाट िितीसीय 

कारोबार गने ऄनुमित प्राप्त सहकारीमा खाता खोिी सञ्चािन गररनेछ । 

(२)  ईपदफा १ बमोिजमको खाता सञ्चािनका िािग गाईँपाििकाको हकमा प्रमुख प्रिासकीय 

ऄिधकृत र िेखा प्रमुखको सयंुक्त दस्तखतमा सञ्चािन गररनेछ । 

(३)  प्रचिित काननूमा जुनसकैु कुरा िेिखएको भएपिन कोषको रकम खचय नभआ अर्तथक िषयको 

ऄध्यमा बाँकी रहमेा ्यस्तो रकम क्रिज हुने छैन  

२८. कोषको िखेा र िखेा परीक्षणः (१) कोषको अय व्ययको िेखा नेपाि सरकारि े ऄपनाएको िेखा 

प्रणािी बमोिजम रािखनेछ । 

(२) कोषको िेखा परीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुनेछ । 

पररच्छेद-९ 

ििििध 

२९. स्रोतको व्यिस्थापनः गाईँपाििका तथा िडािे बाि ऄिधकारको सरंक्षण तथा सम्बर्द्यन कायय सञ्चािन 

गनय योजना िनमायण गरी सो योजनाको कायायधियनका िािग अिश्यक बजेट तथा स्रोतको व्यिस्थापन गनेछ 

। 

३०. प्रो्साहन परुस्कारको व्यिस्थाः बाि ऄिधकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्यन काययमा ईल्िेखनीय योगदान 

क्रदने व्यिक्त, बािक्िब, सञ्जाि तथा संघसंस्थािाआय गाईँपाििकािे ईिचत पुरस्कार प्रदान गनय सके्नछ । 

३१. काययिििधको व्याख्या गन े िा िाधा ऄड्काई फुकाईन े ऄिधकारः काययिििधको कायायधियनको 

िसििसिामा कुनै िद्वििधा हुन गएमा सोको व्याख्या िा बाधा ऄड्काई फुकाईने ऄिधकार गाईँ 

काययपाििकािाआय हुनेछ । 

३२. ससंोधन गनय सक्रकनःे यस काययिििधिाआय गाईँपाििकािे अिश्यक संसोधन गनय सके्नछ । 

३३. खारेजी र बचाईः यो काययिििध बािबाििका सम्बधधी प्रचिित नेपाि सरकार तथा प्रदिे नं. १, प्रदिे 

सरकारको काननूसँग बािझन गएमा बाँिझएको हदसम्म यो काययिििध ऄमाधय हुनेछन र नेपाि सरकार तथा 

प्रदिे सरकारको कानूनमा ििेखएको कुराहरू माधय हुनेछ । 

३४. यस ैकाययिििध बमोिजम भए गरेको मािननःे गाईँपाििकािे यो काययिििध िागू हुनुभधदा ऄिघ गरेका 

बािबाििका सम्बधधी काययहरू यसै काययिििध बमोिजम भए गरेको मािननेछ । यस काययिििधमा ईल्िेख 

नभएका प्रक्रक्रयाहरू ऄििम्िन गदाय बािबाििका सम्बधधी प्रचिित नेपाि सरकार तथा प्रदिे सरकारको 

कानूनमा भएको बाि ऄिधकार संरक्षण र सम्बर्द्यन प्रक्रक्रयाहरू ऄििम्िन गनय कुनै बाधा पने छैन । 
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ऄनुसुची-१ 

(काययिििधको दफा ९ सँग सम्बिधधत) 

बािक्िि/सञ्जाि अिर्द्ताको िािग िनिदेनको ढाचँा 

िनिदेन पत्रको ढाचँा 

          िमितः 

 

श्री बािकल्याण ऄिधकारीज्य,ू 

कानपेोखरी गाईँपाििका 

..................................................... 

 

ििषयः बािक्िब सिूचकृत/अबर्द्ता गरी पाउँ । 

महोदय, 

  

हामीिे ........................ नामको बािक्िि खोल्न चाहकेोिे ...............................कानेपोखरी 

गाईँपाििकाबाट स्िीकृत "बािऄिधकार संरक्षण तथा सम्बर्द्यन सम्बधधी काययिििध, २०७७" को पररच्छेद ४(९) 

िे गरेको व्यिस्था बमोिजम क्िि सुिचकृत/अबर्द्ता गनयको िािग दहेायको िििरण खोिी िनिेदन गरेका छौं । 

प्रस्तािित क्ििको िनदिेिकाको एक प्रित, िसफाररि, बािक्िि अिद्दता ऄिभिेख फारम र क्ििका 

पदािधकारीहरुको जधम दताय प्रमाण पत्रको फोटोकपी यसै साथ संिग्न गररएको छ ।  

 

िनिदेक 

दस्तखतः 

नामः 

बाि क्ििको नामः 

ठेगानाः कानेपोखरी- 

िमितः 

 

बािक्िि अिर्द्ताका िािग सिंग्न गनुयपन ेकागजातहरु िनम्नानसुारः 

१) ऄनुसूची-१ ऄनुसारको िनिेदन 

२) ऄनुसूची-३ ऄनुसारको ििधान २ प्रित 

३) बािक्ििको िनणयय 

४) ििद्याियको हकमा ििद्याियको िसफाररस 

५) िडाको िसफाररस 

६) बािक्ििको काययसिमितको बािबाििकाहरुको जधमदतायको प्रितििपी 
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ऄनुसुची-२ 

(काययिििधको दफा ९ सँग सम्बिधधत) 

................................... बाि समहू िा क्िि ...................................................... को 

गठन तथा कायय सचंािन िनदिेिका २०७७  (ििधान) 

प्रस्तािनाः 

राि िनमायणको िािग बािबाििकाहरुको समेत भूिमका मह्िपूणय हुने भएकोिे ईनीहरुको िारीररक, 

सामािजक, संिेगा्मक र बौिर्द्क ििकास गद ै बािबाििकाहरुको हकिहत एिं बाि ऄिधकारको ििषयमा 

जनचेतना जगाइ सामािजक, सांस्कृितक, िैिक्षक एिं ऄधय सम्बर्द् क्षेत्रमा समेत बाि सहभािगता जुटाईन र 

बाि ििकासका साथै बाि सरंक्षणको पहि गनय िाञ्छनीय भएकािे यो िनदिेिका तजुयमा गररएको छ । 

१. सिंक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

यस ििधानको नाम “................ बाि समूह/क्िि गठन तथा कायय संचािन िनदिेिका, २०७...... रहने छ 

। यो ििधान ....................पाििकाबाट स्िीकृत भए पिछ तुरुधतै िागु हुनेछ । 

२. कायायियः यस ििधान बमोिजम गरठत .............. बाि समूह/क्िि......... को कायायिय िजल्िा  

............... गा.पा. िडा नं. ........ िस्थत .................. स्थानमा रहनेछ । 

३. ठेगानाः यस बाि समूह/क्ििको पत्राचार आमेि िा सम्पकय  ठेगाना िनम्न बमोिजम हुनेछः 

.................................................................................................................. 

४. पररभाषाः ििषय िा प्रसगंि ेऄको ऄथय निागमेाः 

(क) "क्िि" भन्नािे यस ििधानको धारा ६ ऄनुरुप गरठत क्िि जनाईने छ । यो क्िि 

.........................गाईँपाििका अिद्दता भएको बाि क्िििाइ जनाईनेछ । 

(ख) “बािबाििका” भन्नािे यस ििधानको प्रयोजनको िािग ८ िषयदिेख मािथ १८ िषय ननाघेका 

बािबाििकाहरुिाइ जनाईनछे ।  

५. ईद्देश्य एि ंकाययहरुः 

यस बाि समूहको दहेाय बमोिजमका ईद्दशे्य एिं काययहरु रहनेछन्ः 

(क) बािबाििकाहरुको िारीररक, मानिसक, सामािजक, संिेगा्मक तथा सहभािगता्मक ििकासको 

ऄिभबृिर्द् गने । 

(ख) बाि ऄिधकार सम्बधधी राििय एिं ऄधतरायििय कानूनको बारेमा सचेतना गराईनु । 

(ग) बाि समूहको ििस्तार र संगठना्मक क्षमता ऄिभबृिर्द् गने । 

(घ) धमय, िणय, ििङ्ग, जातजाित िा ऄधय कुनै अधारमा बािबाििकाहरुिाइ ििना भेदभाि समान ऄिसर 

प्रदान गने बारे जनचेतना जगाईने 

(ङ) बािबाििकाहरुको ििरुर्द् हुन े घरायसी हहसा, बाि यौन िोषण, बाि दवु्र्यिहार, बािश्रम, बाि 

बेचििखन, बाि िििाह जस्ता सामािजक ििकृितका ििरुर्द् स्थानीय रुपमा सचेतना जगाइ सो को 

कानूनी ईपचारको िािग  

(च) बाि ऄिधकार सम्िधधी िबिबध काययक्रमहरु संचािन गन े। 

(छ) बाि ििकास सम्बधधी ििििध काययक्रमहरु सचंािन गनुय । 

(ज) पूिय बािििकास सम्बधधी काययक्रमहरुमा सहभागी गराईन ु। 

(झ) बािबाििका सम्बधधी हरेक गितिििधमा सहभािगता गराईनु । 
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(ञ) िातािरण स्िास््य सम्बधधी काययक्रमिाइ बाि गितिििधमा समािेि गराईनु । 

(ट) अफ्नो समूह िभत्रका बािबाििका सम्बधधी ििििध अधारमा त्याकंसंकिन गनुय । 

(ठ) बािबाििकाहरुको समस्या पिहचान गरी सो समस्या सम्बिधधत िनकायमा पुर् याईन र समाधान गन े

प्रयत्न गनुय । 

(ड) जधमदताय, बाि ििक्षा, बाििका ििक्षा, बािबृिर्द् (तौि) सरसफाइ, खोप पोषण, बािस्याहार, 

अयोिडनको मह्ि जस्ता मातृ एिं बाि स्िास्थको ििषयमा सधदिे िाहकको रुपमा कायय गने । 

(ढ) बािबाििकाहरुसँग सम्ििधधत रोग झाडा पखािा, िनमोिनया तथा खुल्िा क्रदिा िपसाि मुक्त क्षेत्र 

िनाईने िगायतका ििषयमा समाजमा जानकारी एिमं सो को िनरकरणको िािग चतेना जगाईनु । 

(ण) िपछिडएका, जोिखममा परेका, ििपन्न, द्वधद एिं दिैी प्रकोपबाट पीिडत बािबाििकाहरुको 

पुनयस्थापनाको िािग पहि गनुय । 

(त) ऄधय बाि समूहहरु िा िनकायसँग समेत समधिय गरी एक्रककृत रुपमा काम गने । 

(थ) बािबाििकाको पूणय ििकासका िािग ऄधय ििििध रचना्मक काययक्रमहरु सचंािन गने । 

(द) एच.अइ.िभ. एड्सका सम्िधधमा जनचेतना जागतृ गराईने । 

(ध) बाि िििाह, िहुिििाह, ऄनमेि िििाह, जातीय भदेभाि एिं दाआजो प्रथा िगायत सामािजक 

ििकृितको ििरुर्द् जनचतेना जगाईने । 

(न) बािबाििकाहरुिाइ ििििध प्रितस्पधाय्मक गितिििधमा ििना भेदभाि बािबाििकािाइ सररक 

गराईन पहि गने । 

६. बाि क्ििको गठनः 

६.१ बािक्ििको गठन समूहका साधारण सदस्यहरुको साधारण सभाबाट हुने िनिायचन प्रकृयाबाट हुनेछ । यस 

बािक्ििको कायय सिमितमा िनम्नानुसारका पदािधकारी हुनेछन्ः 

(क) ऄध्यक्षः १ जना 

(ख) ईपाध्यक्षः १ जना 

(ग) सिचिः १ जना 

(घ) सहसिचिः १ जना 

(ङ) कोषाध्यक्षः १ जना 

(च) सदस्यः किम्तमा २ जना र बक्रढमा ९ जनासम्म 

(छ) सल्िाहकारः अिश्यकतानसुार 

(ज) संरक्षकः १ जना 

६.२ बाि क्ििको कायय सिमितको सरंचना समािेिीताको अधारमा गठन हुनेछ । 

७. सल्िाहकारः 

बाि क्िििे सल्िाहकार िनयुिक्त गदाय िनम्न अधारमा गनुय पदयछः 

(क) पूिय बाि क्ििको ऄध्यक्ष पदने सल्िाहकार हुनेछ । 

(ख) स्थानीय ििक्षक, खेिाडी, प्रितिष्ठत ििद्वान, प्राध्यापक िा समाजका प्रितिष्ठत व्यिक्त िा सम्बिधधत 

संस्थाका सदस्यहरुका ऄिभभािक मध्येबाट अिश्यकतानुसार सल्िाहकारहरु रहने छन् । 
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८. सरंक्षकः 

बाि क्ििका संरक्षकमा संस्थािाइ ऄिभभािकको रुपमा अर्तथक िा व्यिस्थापकीय सहयोग प्रदान गन े

संस्था/व्यिक्त रहने छन ्। सरंक्षकको िनयुिक्त बाि समूहको िनणयय ऄनुसार हुनेछ ।  

८.१ ििद्याियमा एकजना ििक्षक संरक्षक र प्राधानाध्यापक प्रमुख संरक्षक ििक्षक रहनेछन । 

९. पदाििधः 

बाि क्ििको पदािधी गठन भएको िमिति े२ िषयको हुनेछ । कुन ैपदािधकारीिे रािजनामा क्रदएमा िा 

ऄधय कुनै कारणि ेपद ररक्त भएमा पदािधकारीको हकमा बाँकी ऄििधका िािग सम्बिधधत बाि क्ििि े

अफु मध्येबाट िनयुिक्त गनेछ र सदस्य पदका िािग अफ्नो साधारण सदस्य मध्येबाट चयन गनुय पनेछ । 

१०. पदािधकारीको काम, कतयव्य र ऄिधकारः 

पदािधकारीहरुको दहेाय बमोिजमको काम, कतयव्य र ऄिधकार हुनेछः 

(क) ऄध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄिधकारः ऄध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछः 

(१) क्ििको िैठक र समूहको साधारण सभाको ऄध्यक्षता ग्रहण गने । 

(२) क्ििको बैठक िा साधारण सभामा अिश्यक प्रस्ताि र कागजात पेि गने गराईने। 

(३) क्ििको अम्दानी, खचय िहसाब र ऄधय कागजात सरुिक्षत राख्ने राख्न िगाईन े। 

(४) क्ििको िनणययको िनदिेन कायायधियन गने गराईने । 

(५) क्ििको प्रितिनिध चयन गरी पठाईने िा समूहको प्रितिनिध्ि गने । 

(६) ईपाध्यक्ष र सदस्यहरुिाइ ििषयगत काययभार ििभाजन गरी क्रदने । 

(७) सात क्रदन भधदा बढी समयका िािग ऄनुपिस्थत भएमा ईपाध्यक्षिाइ र ईपाध्यक्ष नभएमा अफू 

मध्येका िररष्ठ सदस्यिाइ काययिाहक ऄध्यक्ष तोके्न । 

(८) बाि क्िि िजल्िा समधिय सिमितसँग समधिय गरी िा ऄधय संघ संस्था िा िनकायहरुसगँ 

काययक्रमको माग गने र कायायधियन गने गराईने । 

(९) तोक्रकएको ऄधय कायय गन े। 

(ख) ईपाध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄिधकारः ईपाध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄिधकार दहेाय बमोिजम हुनछेः 

(१) ऄध्यक्षको ऄनुपिस्थितमा काययबाहक ऄध्यक्ष भै कायय गने । 

(२) तोक्रकएको ऄधय काम गने । 

(ग) सिचिको काम, कतयव्य र ऄिधकारः सिचििे ऄध्यक्षको प्र्यक्ष िनदिेनमा रही दहेायको काम कतयव्य र 

ऄिधकारको प्रयोग तथा पािन गनुय पनेछः 

(१) क्ििको स्िीकृत काययक्रम कायायधियन गने । 

(२) बािबाििका िा बाि क्ििसंग सम्बिधधत व्यिक्तको  ऄिभिेख ऄद्याििधक गने । 

(३) क्ििको चि,ऄचि तथा िजधसी सम्पितीसको िगत राख्न े। 

(४) क्ििको बैठकको माआधयूट गने, िनणयय गने पुिस्तका िजम्मा ििने र िनणयय प्रमािणत गने । 

(५) क्ििको प्रिासकीय कायय गन े। 

(६) ऄध्यक्षको िनदिेन ऄनसुार िैठक बोिाईने । 

(७) तोक्रकएको ऄधय कायय गन े। 

(घ) सहसिचिको काम, कतयव्य र ऄिधकारः 
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(१) सिचिको ऄनुपिस्थितमा सिचिको काययभार सहंाल्ने । 

(२) तोक्रकएको ऄधय कायय गन े। 

(ङ) कोषाध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄिधकारः 

(१) क्ििको अय व्यय दरुुस्त राख्ने । 

(२) अर्तथक िजेट तयार गरी समूहको िैठकमा पेि गने । 

(३) अर्तथक सहयोग जुटाईने । 

(४) अर्तथक कारोिार सम्िधधी िजम्मेिारी पूरा गन े। 

(च) सदस्यको काम कतयव्य र ऄिधकारः 

(१) िैठकमा सहभागी हुने । 

(२) िनणययको िािग अफ्नो मत पेि गने । 

(३) तोक्रकएको कायय गने । 

(४) समूहको िहत हुने ऄधय रचना्मक कायय गने । 

११. सदस्यताः 

ऄ. सदस्यताको योग्यताः 

यस बाि समूहमा दहेायका बािबाििका सदस्य हुन पाईने छन्ः 

(क) ईमेर किम्तमा ८ िषय पुगी १८ िषय ननाघेको 

(ख) स्थायी सरुिा रोग निागेको । 

(ग) मगज नििगे्रको िा बौिाहा नभएको । 

(घ) समूहको िनदिेिकामा प्रितबर्द् हुने । 

अ. सदस्यताको खारेजीः 

(क) मगज ििगे्रमा िा िौिाहा भएमा । 

(ख) १८ िषय ईमेर नाघेमा । 

(ग) मृ्यु भएमा । 

(घ) रािजनामा क्रदएमा । 

(ङ) ऄििश्वासको प्रस्ताि पाररत भइ हटाआएमा । 

(च) सदस्यता नििकरण नभएमा । 

(छ) िगातार तीन पटक ििना सचूना िैठकमा ऄनुपिस्थत भएमा । 

(ज) एक भधदा बढी बाि क्ििको सदस्यता ििएको पाआएमा िा प्रितिनिध्ि गरेमा । 

१२. समहूका पदािधकारीको ईमरेको हदः 

बाि क्ििका काययसिमितका पदािधकारीको ईमेर किम्तमा अठ िषय पुगेको हुन ुपनछे  र १६ िषय सम्मको 

रहनेछ । 

१३. अरक्षणः 

यस बाि क्ििमा सम्पूणय सदस्य संख्याको किम्तमा ५० प्रितित बाििका हुनुपनछे तर समूहमा प्रयायप्त 

बाििका सदस्य नभएमा पिन समूह कायमै रहनेछ । 

१४. सदस्यता िलु्क तथा नििकरणः 
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(क) बाि क्ििको सदस्यता िुल्क िा निीकरण िुल्क िा ऄधय कुनै िुल्क बाि क्िििे तोके बमोिजम हुनेछ 

। 

(ख) बाि समूहका सदस्यिे अ अफ्ना समूहमा हरेक िषय सदस्यता नििकरण गनुय पनछे । 

१५. बैठकः 

बाि समूहिे किम्तमा मिहनाको एक पटक बैठक बस्नु पनेछ । िैठकको गणपूरक संख्या ५१% को 

ईपिस्थितिाइ मािननेछ । 

१६. िनणययः 

बाि समूहको बैठकमा बहुमतको िनणयय माधय हुन ेछ तर मत बराबर भएमा ऄध्यक्षिे िनणाययक मत क्रदन े

सके्न छ । 

नोटः िनणयय प्रक्रक्रयामा संरक्षक िा सल्िाहकारिे मतको प्रयोग गनय पाईने छैनन् । 

१७. िनिायचनः 

बाि समूहिे प्रजातािधत्रक पर्द्ित ऄनुरुप अफ्नो समूहको िनिायचन पदाििध समाप्त हुनुभधदा एक मिहना 

पिहिे सम्पन्न गनुयपनेछ । 

१८. िनिायचन ऄिधकृत: 

बाि समूहिे अफ्ना सरंक्षक एिं सल्िाहकार मध्येबाट किम्तमा तीन जना िनिायचन ऄिधकृत तोकु्न पनेछ । 

सो मध्ये एक जना मुख्य िनिायचन ऄिधकृत रहने छन् । मुख्य िनिायचन ऄिधकृति े िनिायचन प्रक्रक्रया िा 

काययिििध अफै िनधायरण गनछे । 

१९. कोषः 

(क) यस बाि समूहिे अफ्नो नामबाट एईटा कोषको स्थापना गनेछ । 

(ख) बैंक िा ििितीसय संस्थामा खाता सचंािन गनय समूहिे ऄध्यक्ष,कोषाध्यक्ष र सरंक्षकको नामिाट सञ्चािन 

गनुयपनेछ । कोषबाट रकम िझकु्न पदाय समूहको िनणयय ऄिनिायय रुपमा हुनु पनेछ । बाि समूह/क्ििको 

िनणयय ऄनुसार कोषको रकम खचय गनय सक्रकने छ । तथा िैंक खाता खोल्नका िािग गाईँपाििकाको 

ऄिनिायय िसफाररस ििन ुपनछे । 

(ग) कोषमा दहेायका स्रोतबाट रकम जम्मा हुनेछः 

(१) बािबाििकसँग सम्ििधधत िनकायबाट प्राप्त सहयोग । 

(२) सहयोग, ईपहार । 

(३) सदस्यता तथा नििकरण िुल्क । 

(४) सांस्कृितक िा ििििध रचना्मक काययक्रमबाट ईठेको रकम। 

(घ) समूहको प्रकािनबाट प्राप्त हुने रकम । 

(५) ऄधय सामािजक संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम । 

२०. प्रितिदेनः 

बाि समूहि ेअफ्नो िार्तषक साधारण सभाबाट पाररत िार्तषक प्रितिेदन .................पाििकामा पेि गनुय 

पनेछ । 

२१. सिंोधनः 

यो िनदिेिका संिोधन गदाय बाि समूहको साधारण सभाको दइु ितहाइ सदस्यहरुको िहुमतिे िनदिेिका 

संिोधन प्रस्ताि पाररत भइ गाईँपाििकाबाट स्िीकृत भएपछी यो िनदिेिका िागू हुनछे । 
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२२. बचाईः 

प्रस्तुत िनदिेिकामा ईल्िेिखत कुराहरु प्रचिित नेपाि ऐन िनयम िा िििनयमसँग बाँिझएमा बाँिझएको 

हदसम्म यस िनदिेिकामा ईल्िेिखत कुराहरु स्ितः ऄमाधय हुनेछन् । 

२३. समहूको खारेजी िा ििघटनः 

कुनै कारणिि समूह खारेजीमा परेमा िा ििघटन हुन गएमा ्यस समूहको सम्पूणय चि ऄचि सम्पितीस 

गाईँपाििकाको संरक्षणमा सनेछ । 

२४. ििििधः 

(१) साधारण सभाः समूहको साधारण िषयको एक पटक बस्नेछ । साधारण सभाको सूचना प्र्यके 

सदस्यहरुिाइ १ मिहना ऄगािै सिचििे क्रदनु पनेछ । साधारण सभामा समूहको िार्तषक कायय प्रगित 

प्रितिेदन, अर्तथक प्रितिेदन तथा िार्तषक कायययोजना सम्िधधी प्रस्तािहरु िनणययाथय समूहिे पेि गनेछ । 

साधारणसभाको गणपूरक सखं्या समूहका साधारण सदस्यहरुको ५१% को ईपिस्थितिाइ मािननेछ । 

(२) काययिििध बनाईनेः िनदिेिकाको ईद्दशे्य प्राप्तीको िािग समूहिे अफूिाइ अिश्यक पने िििनयम 

बनाईन सके्नछन् साथ ै अिश्यक सिमित र ईपसिमितहरुको पिन गठन गनय सके्नछन । यो सिमितको 

काययिबिध बाि समूह/क्ििि ेिनधायरण गनेछ । 

(३) संिोधनः समूहको िनदिेिका संिोधन गनय परेमा िनदिेिका संिोधन प्रस्ताि समूहको साधारण सभाको 

दइु ितहाइ िहुमतको िनणयय भइ गाईँपाििकाबाट स्िीकृत भएपिछ मात्र िागु हुनेछ । 

(४) ऄििश्वासको प्रस्तािः समूहको िनदिेिका ििपररत कायय गरेको भिन सिमितका कुनै पदािधकारी मािथ 

सिमितका एक ितहाइ सदस्यहरुिे गरेको िििखत ऄििश्वासको प्रस्ताि समूहमा पेि गरेमा सो प्रस्ताि 

साधारण सभाको दइु ितहाइ िहुमतबाट पाररत भएमा ्यस्ता पदािधकारीहरु स्ितः पद मुक्त हुनेछन् । 

(५) समूहिे अफ्नो िनदिेिका एिं पदािधकारी सदस्य सिहतको नामाििी गाईँपाििकामा पेि गनुय पनेछ । 
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ऄनसुचूी-१ 

समहूको छाप 

(समूहको छापमा समूहको नाम, स्थापना िषय र ठेगाना ऄिनिायय रुपमा हुनु पनेछ) र िोगो क्िििे िनणयय 

गरेऄनुरुप हुनेछ । 

 

 

 

ऄनसुिूच-२ 

समहूका काययसिमितका पदािधकारीहरुः 

क्र.स.ं पद नाम थर परुा ठेगाना 

(गा.िि.स./नपा, िडा र 

टोि) 

सम्पकय  नम्बर हस्ताक्षर 

 ऄध्यक्ष     

 ईपाध्यक्ष     

 सिचि     

 सहसिचि     

 कोषाध्यक्ष     

 सदस्य     

 सदस्य     

 सदस्य     

 सदस्य     

 सदस्य     

 सदस्य     

 

नोटः 

(१) यस बमोिजम साधारण सदस्यहरु थप गनय सक्रकने छ । 

(२) समूहका साधारण सदस्यहरुिे प्र्येक िषय सदस्यता नििकरण गनुय पनेछ । 

(३) िनदिेिका बमोिजम अबर्द्ता एिं सूिचकृत गराईनु पने िनकाय िा संस्थामा सम्ििधधत न.पा./गा.पा. िा 

ििद्यािय िा सम्ििधधत सरंक्षक्ि प्रदान गरेको संस्था मध्ये कुनै एकको िसफाररस संिग्न हुनु पने छ । 

िसफाररस साथ कायय सिमितका सबै पदािधकारीहरुको सयंुक्त िनिेदन कमि गाईँपाििकामा पेि गनुय पनेछ 

। 

(४) यस िनदिेिकाको प्रितबर्द्ताको िािग बाि समूहको कायय सिमितका सम्पूणय पदािधकारीहरुिे िनदिेिकाको 

सबै पानाको ति मािथ हस्ताक्षर गरेको हुनु पनेछ । 

(५) अबर्द्ता िा सूिचकृत गदाय दइु प्रित िनदिेिका ररतपूियक तयार गरी पेि गनुय पनेछ । 
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ऄनसुचुी ३ 

दफा ४(९) सगँ सम्बिधधत 

बािक्िि सिुचकृत प्रमाणपत्रको नमनुा 

            कानेपोखरी गाईँ काययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मोरङ  

प्रदिे नं. १, नेपाि 

सिूचकृत प्रमाणपत्र 

अिर्द्ता नं.         िमितः 

श्री.......................................बािक्िि/बािसञ्जाि 

.................................................. 

 

............................िजल्िा ................................पाििका ....................िडा 

न.ं...........को.....................................ििद्यािय/समुदायमा गठन भएको 

.....................................बािक्िि/ सञ्जाििाइ यस ..........................पाििकामा अिर्द्ता गरी 

बािमैत्री,बािऄिधकार संरक्षण तथा सम्बर्द्यन सम्बधधी काययसञ्चािन काययिििध, २०७७ को पररच्छेद ४ (९) 

िे व्यिस्था गरेऄनुसार सुिचकृतको प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ । बािऄिधकार संरक्षण र सम्बर्द्यन काययमा 

नेपािको सिंिधान, बािऄिधकार सम्िधधी ऄधतराििय महासिधध १९८९ तथा सबै बािबाििका सम्िधधी 

कानुनहरुको ऄिधनमा रही यस ...........गाईँपाििकाको बािमैत्री ऄिभयानमा यहाँहरुको सक्रक्रय 

सहभािगताको ऄपेक्षा गदयछौ । 

 

         प्रमािणत गन े

िमितः 

नामः 

पदः 

दस्तखतः 

 

 

 

 

    लोगो 



59 
  

ऄनसुचुी-४  

कानपेोखरी गाईँपाििका 

प्रदिे न.ं१ 

बािक्िि सिुचकरणको दताय क्रकताि 

क्र.स.ं बािक्िबको नाम  ठेगाना बािक्ििमा सदस्य सखं्या सरंक्षकको 

नाम 

स्थापना 

िमित 

सिूचकृत न.ं र 

िमित 

सम्पकय  न.ं  प्रमाणपत्र 

बुझ्नकेो नाम 

प्रमािणत 

गन े

बािक बाििका 
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ऄनसुचुी-५ 

कानपेोखरी गाईँपाििका  

प्रदिे न.ं१ 

बािक्िि सिुचकरण नििकरणको दताय क्रकताि 

क्र.सं

. 

बािक्िि

को नाम 

ठेगा

ना 

बािक्ििमा 

सदस्य सखं्या 

सरंक्षक

को नाम 

स्थाप

ना 

िमित 

सिूचकृ

त न.ं र 

िमित 

सम्प

कय  न.ं 

नििकर

ण िमित 

प्रमािण

त गन े

बाि

क 

बािि

का 
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२०७७ को कामयङ्जिङ्झध नॊ.३ 

sfg]kfv/L ufpFkflnsfsf] ;fem]bf/L sfo{qmd ;+rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&& 

गाउॉकामयऩाङ्झरकाफाट ऩाङ्चयत ङ्झभङ्झत्२०७७/११/२० 

प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत्२०७७/११/२५ 

k|:tfjgf  
cfly{s ;fdflhs ;"rssf cfwf/df sdhf]/ b]lvPsf 3/kl/jf/ tyf JolQmx?sf] lzIff, :jfYo, 

/f]huf/L, cfocfh{gsf] cj;/ tyf ;fdflhs ;+/If0fsf sfo{qmd dfkm{t\ hLj/:t/df ;'wf/ u/L 

ul/jL lgjf/0f ug]{ p2]Zon] ;/sf/L jf u}x|;/sf/L ;+3 ;+:yf jf lghL If]q / ufpFkflnsf aLr 

cNksfnLg jf bL3{sfnLg of]hgfx? ;+rfng ug{ sfg]kfv/L ufpFkflnsfn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng 

P]g @)&$ sf] bkmf !)@ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L :yfgLo ;/sf/ ;+rfng ऐन २०७४ को 
bkmf @% / @^ nfO{ sfof{Gjog ug{ of] sfo{ljlw tof/ u/L nfu" u/]sf] 5 . 

 

kl/R5]b-! 
                                ;lIfKt gfd, k|f/De / kl/efiff 

 

!= of] sfo{ljlwsf] gfd sfg]kfv/L ufpFkflnsf ;fem]bf/L sfo{qmd ;+rfng tyf Joj:yfkg 

sfo{ljlw  @)&& /x]sf] 5 . 

@= of] sfo{ljlw ufpF ;efaf6 :jLs[t ePkl5 तङ्टयन्त k|f/De x'g]5 . 

#= kl/efiffM ljifo jf k|;Ën] cGo cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf  

s_ æsfo{ljlwÆ eGgfn] sfg]kfv/L ufpFkflnsf ;fem]bf/L sfo{qmd ;+rfng tyf Joj:yfkg 

sfo{ljlw  @)&& nfO{ ;Demg' kb{5 . 

v_ æsfo{qmdÆ eGgfn] ;fem]bf/L sfo{qmdnfO{ ;Demg' kb{5 . 

u_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] sfg]kfv/L ufpFkflnsf ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{nonfO{ ;Demg' kb{5 . 

3_ æ;fem]bf/LÆ eGgfn] :yfgLo tx, u}x|;/sf/L ;+3;+:yf, ;fd'bflos ;+3;+:yf,  bft[ lgsfo, 

;xsf/L, lghL If]q, pkef]Qmf ;ldlt cflb ;d]t;Fu ;+o'Qm nufgLdf ul/g] ;fem]bf/L sfd jf 

of]hgfnfO{ ;Demg' kb{5 .  

ª_ æsfo{qmd Joj:yfkg tyf cg'udg ;ldltÆ eGgfn] ufpFkflnsf cWoIfsf] cWoIftfdf ul7t 

;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 . 

r_ æu}x|;/sf/L ;+:yfÆ eGgfn] /fli6«o tyf cGt/fli6«o u}x|;/sf/L ;+:yfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

5_ æP]gÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ nfO{ ;Demg' ub{5 . 
 

kl/R5]b-@ 
;fem]bf/L sfo{qmdsf If]q 

$= ;fem]bf/L sfo{qmd ;+rfng x'g] If]q b]xfocg';f/ x'g]5g\– 

s_ lzIff  

v_ :Jff:Yo  

u_ s[lif  

3_ kz' ljsf; ,भत्स्म ऩारन, भौयी ऩारन तथा कङ्ट खङ्टया ऩारन,  
ª_ ef}lts k'jf{wf/ 

r_ ljkt\ Joj:yfkg tyf hnjfo' kl/jt{g 

5_ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ 
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h_ /f]huf/L tyf :j/f]huf/ ;[hgf 

em_ ;fdflhs ;+/If0f, k'gM:yfkgf / ;r]tgf 

`_ jg tyf jftfj/0f ;+/If0f 

6_ ;+:yfut ljsf; tyf ;'zf;g 

7_ ;xsf/L ;+:yfx?sf] ;jnLs/0f 

8_ :yfgLo pTkfbgsf] ahf/Ls/0f 

ढ) भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत, 
ण) पोहोय भैरा व्मिस्थाऩन, 
त) उजाय तथा ङ्जिद्यङ्टतीकयण, 
थ) ङ्झसॊचाई ऩैनी, फाॉध ङ्झनभायण, 
 

kl/R5]b # 

sfo{qmdsf] ;+rfng 

 

%= sfo{qmd 5gf}6M s_ ;fem]bf/L sfo{qmdsf] nflu 6f]n / j:tL :t/af6 sfo{qmd jf of]hgfsf] 

5gf}6 u/L ufpF;efaf6 :jLs[t ug'{kg]{5 . 

v_ ;fem]bf/L sfo{qmd cGo :yfgLo txx?;Fu ldn]/ klg ;+rfng ug{ ;lsg]5 . 

^= k|:tfjsf] 9fFrfM ;fem]bf/L sfo{qmd ;+rfng ug{sf nflu dfu ul/g] k|:tfjsf] 9fFrf cg';"rL ! 

adf]lhd x'g]5 . 

&= ;fem]bf/Lsf] lx:;fM ;fem]bf/L ug{ rfxg] :yfgLo tx÷bft[ lgsfo÷u}x|;/sf/L ;+3;+:yf÷  

;fd'bflos ;+3;+:yf÷;xsf/L÷lghL If]q jf pkef]]Qmf ;ldltn] sDtLdf @% b]lv &% k|ltzt ;Dd 

;fem]bf/L ug{ ;Sg]5g\ . 

*= ;fnj;fnL jf ax'jifL{o x'g]M ;fem]bf/L sfo{qmd ufpF;efsf] lg0f{oadf]lhd ;fna;fnL jf 

ax'jifL{o x'g]5 . t/ sfo{qmdsf] jflif{s pknAwLsf] cfwf/df csf]{ jif{sf] sfo{qmd yk ug]{ jf gug]{ 

lg0f{o ufpFकामयऩाङ्झरकारे ug]{5 . 

(= ah]6 Joj:yfM ;fem]bf/L sfo{qmdsf] nflu ;fem]bf/x?n] clgjfo{ ?kdf ;Demf}tf adf]lhdsf] 

ah]6sf] Joj:yf ug'{kg]{5 . 

!)= sfof{Gjogsf] lhDd]jf/LM ;fem]bf/L sfo{qmd sfof{Gjogsf] lhDd]jf/L s:sf] x'g] eGg] lg0f{o 

sfo{qmd Joj:yfkg tyf cg'udg ;ldltn] tf]s]adf]lhd x'g]5 . 

kl/R5]b $ 

k|:tfj 5gf}6sf dfkb08 

 

!!= ;fem]bf/L sfo{qmdsf] k|:tfj 5gf}6sf dfkb08 b]xfoadf]lhd x'g]5g\– 
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s_ ;fem]bf/L sfo{qmdsf] nflu k|:tfj k]z ug]{ ;+:yfsf] btf{, gjLs/0f, s/r'Qmf, ljut tLg jif{sf] 

n]vfk/LIf0f k|ltj]bg, sfof{g'ej kq, ;dfh sNof0f kl/ifb\df cfj4 ePsf] kq -cfj4 x'g' 

kg]{x?sf] xsdf_, ljwfg -ljwfg x'g]sf] xsdf_ sf] k|ltlnlk k|:tfj ;fy k]z u/]sf] x'g' kg]{5 .  

t/ o; k|fjwfgn] :yfgLo txx?;Fu pQm sfuhft geP klg ;fem]bf/L sfo{qmd ;~rfng ug{ 

afwf k'¥ofPsf] dflgg] 5}g . 

v_ ;DalGwt If]qdf sDtLdf kfFr jif{ sfd u/]sf] cg'ej ePsf] . 

u_ ;fem]bf/Lsf] nflu cfjZos ah]6sf] ;|f]t v'nfPsf] jf Joj:yf ug{;Sg] kof{Kt cfwf/ k]z 

u/]sf] . 

3_ ;fem]bf/L sfo{qmd ;~rfngsf] nflu nIo, p2]Zo / nlhsn k|m]djs{ -Project Logical 

Frame work_ ;lxtsf] k|:tfj k]z u/]sf] tyf nIo / p2]Zo xfFl;n ug{ ;Sg] :ki6 lqmofsnfk 

to u/]sf] . 

kl/R5]b % 

Joj:yfkg 

 

!@=;fem]bf/L sfo{qmd ;+rfng, Joj:yfkg, cg'udg / ;xhLs/0fsf nflu b]xfoadf]lhdsf] 

ufpFkflnsf :t/Lo sfo{qmd Joj:yfkg tyf cg'udg ;ldlt /xg]5–  

s_ sfg]kfv/L ufpFkflnsf cWoIf–cWoIf 

v_ sfg]kfv/L ufpFkflnsfsf] pkfWoIf– ;b:o 

u_ sfo{qmd ;+rfng ePsf j8fsf j8f cWoIfx?– ;b:o 

3_ ;fem]bf/ ;+:yfsf] k|ltlglw @ hgf– ;b:o 

ª_ ;DalGwt ljifout zfvf k|d'v– ;b:o  

r_ k|d'v k|zf;sLo clws[t– ;b:o ;lrj 

!#= sfo{qmd Joj:yfkg tyf cg'udg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfoadf]lhd x'g]5– 

s_ sfo{qmd ;+rfngsf] ljlw / ?k/]vf lgwf{/0f ug]{ . 

v_ sfo{qmdsf] cg'udg, d"Nof+sg / lgoldt ;dLIff ug]{ . 

u_ sfo{qmd d"Nof+sgsf] cfwf/df rf}dfl;s e'QmfgLsf] nflu l;kmfl/; ug]{ . 

3_ sfo{qmd ;+rfngsf] nflu cfjZos Joj:yfksLo sfd Pj+ ;dGjo / ;xhLs/0f ug]{ . 

ª_ sfo{qmdsf] sfof{Gjog ;fem]bf/ jf t]>f] kIf s;n] ug]{ xf] ;f]sf] lgwf{/0f ug]{ .  

r_ ;fem]bf/L sfo{qmd ;+rfng ;DaGwL cGo cfjZos lg0f{ox? ug]{ . 
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kl/R5]b-^ 
k|fljlws ;ldlt 

 

!$= ;fem]bf/L sfo{qmdsf] nflu k]z ul/Psf k|:tfjx?sf] d"Nof+sg u/L 5gf}6sf] l;kmfl/; ug{ 

b]xfoadf]lhdsf] ;fem]bf/L sfo{qmd k|:tfj 5gf}6 k|fljlws ;ldlt u7g ul/g] 5 – 

s_ ufpFkflnsf cWoIf– ;+of]hs 

v_ ufpFkflnsf pkfWoIf– ;b:o    

u_ ;DalGwt zfvfsf] k|d'v– ;b:o 

u_ k|d'v k|;fzlso clws[t– ;b:o ;lrj 

!%= sfd st{Jo / clwsf/M k|:tfj 5gf}6 k|fljlws ;ldltn] lgwf{l/t dfkb08sf] cfwf/df k|:tfj 

5gf}6 u/L sfo{kflnsfdf k]]z ug]{5 . 

kl/R5]b & 

;Demf}tf, e'QmfgL, cg'udg tyf d"Nof+sg 

 

!^= ;Demf}tfM ;fem]bf/L sfo{qmdsf] ;Demf}tf k|:tfj 5gf}6 k|fljlws ;ldltsf] l;kmfl/;df 

sfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd !% lbgleq k|d'v k|zf;sLo clws[tn] cg';"rL @ adf]lhdsf] 

9fFrfdf ug]{5 . 

!&= e'QmfgLM ;fem]bf/L sfo{qmdsf] e'QmfgL b]xfoadf]lhd x'g]5 –  

s= ;Demf}tf ePkZrft\ hDdf jflif{s jh]6sf] @% k|ltzt /sd sfo{qmd Joj:yfkg tyf cg'udg 

;ldltsf] l;kmfl/;df sfo{qmd sfof{Gjog ug]{ lhDd]jf/L kfPsf] ;+:yf jf sfof{nosf] vftfdf 

k]ZsL :j?k hDdf ug'{ kg]{5 .  

v= bkmf !&=s_ adf]lhd k|fKt k]ZsL /sd tf]lsPsf lqmofsnfkx? ;DkGg ePkl5 k|ult k|ltj]bg, 

lan, e/kfOsf cfwf/df km5\of}{6 u/L cfufdL rf}dfl;ssf] sfo{of]hgf ;fy sfo{qmd sfof{Gjog 

ug]{ kIfn] k]ZsL dfu u/]df sfo{qmd Joj:yfkg tyf cg'udg ;ldltsf] l;kmfl/;df afFsL /sd 

b'O{ ls:tfdf pknAw u/fpg' kg]{5 .  

u= ;fem]bf/L sfo{qmd ax'jifL{o ePdf csf]{ jif{sf] ;Demf}tf cg';f/sf] jflif{s ah]6nfO{ rf}dfl;s 

?kdf # ls:tfdf ljefhg u/L k]ZsL pknAw u/fpg] / tf]lsPsf lqmofsnfkx? ;DkGg ePkl5 

k|ult k|ltj]bg, lan, e/kfOsf cfwf/df km5\of}{6 u/L cfufdL rf}dfl;ssf] sfo{of]hgf ;fy k]ZsL 

dfu ePdf sfo{qmd Joj:yfkg tyf cg'udg ;ldltsf] l;kmfl/;df pknAw u/fpFb} hfg'kg]{5 . 

!*= cg'udg tyf d"Nof+sgM ;fem]bf/L sfo{qmdsf] cg'udg tyf d"Nof+sg b]xfoadf]lhd x'g]5 – 
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s_ sfo{qmd Joj:yfkg tyf cg'udg ;ldltn] bkmf !#= v_ adf]lhdn] rf}dfl;s cg'udg tyf 

d"Nof+sg ug]{5 . 

v_ sfo{qmdsf] clGtd e'QmfgL x'g'cl3 ufpFkflnsf :t/Lo cg'udg tyf d"Nof+sg ;ldltn] 

;fem]bf/L sfo{qmdsf] cg'udg d"Nof+sg ug]{5 . ;f] ;ldltsf] l;kmfl/;df clGtd e'QmfgL lbOg]5 . 

kl/R5]b * 

ljljw 

 

!(= k|ltj]bgM ;fem]bf/L sfo{qmdsf] k|ult k|ltj]bg cg';"rL # adf]lhd 9fFrfdf k]z ug'{kg]{5 . 

@)=n]vfk/LIf0fM sfo{qmd ;DkGg ePkZrft\ sfo{qmdsf] n]vfk/LIf0f k|rlnt sfg"gadf]lhd 

ufpFkflnsfn] ug]{5 .  

@!= vr{df aGb]hM ;fem]bf/ kIfx?n] ;Demf}tfdf pNn]lvt zLif{sx? afx]s cGo If]qdf vr{ ug{ 

kfOg] 5}g . 

@@= s;'/ / ;hfoM s_ ;fem]bf/L sfo{qmdsf] ;Demf}tfkZrft\ of]hgf ;DkGg gu/L 5f8\g kfOg] 

5}g . olb aLr}df 5f8]df 5f8\g] kIfn] pQm sfo{qmd jf of]hgf k"/f ubf{ nfUg] vr{sf] d"Nof+sg 

u/fO{ xh{gf Joxf]g'{ kg]{5 .   

v_ sfo{qmdsf] ;Demf}tfadf]lhd sfd gu/]df, ;dodf sfd k'/f gu/]df jf u'0f:t/xLg sfd u/]df 

afFsL ls:tf /f]Ssf u/L d"Nof+sgsf cfwf/df sfo{qmd sfof{Gjog ug]{ lhDd]jf/L kfPsf] kIfaf6 

Ifltk"lt{ / xh{gf e/fOg]5 . 

@#= kf/blz{tfM ;fem]bf/L sfo{qmdsf] cfDbfgL vr{ lgoldt ?kdf ;fj{hlgs ug'{kg]{5 . sfo{qmd 

5gf}6, cg'udg tyf d"Nof+sg / sfof{Gjog ubf{ hg;xeflutfd"ns ljlwsf] cjnDjg ul/g]5 .  

@$= pQ/bfloTjM sfo{qmd ;~rfngsf] pQ/bfloTj ;a} ;fem]bf/x?n] ;dfg ?kdf jxg ug'{ kg]{5 

. 

@%= afwf c8sfp km'sfp / JoVof ug{ ;Sg]M ufpF sfo{kflnsfn] o; sfo{ljlwdf yk36, x]/km]/, 

;+zf]wg, JofVof jf afwfc8\sfp km'sfpg ;Sg]5 .  

 

 

 

 

 

 



66 
  

cg';"rL ! 

sfo{qmd k|:tfjsf] 9fFrf 

 

efu !M k|fljlws k|:tfjgf 

!= kl/of]hgfsf] gfd 

@= k[i7e"ld -k|:tfjsf] ;f/;+If]k, jt{dfg cj:yf, cfjZostf / cf}lrTo_ 

#= k|:tfljt sfo{If]q / nfeflGjt kl/jf/ 

$= kl/of]hgfsf] nIo / p2]Zo 

%= ck]lIft pknAwL / k|efj -cNksflng / bL3{sflng_ 

^= kl/of]hgfsf] sfof{Gjog ljlw 

&= kl/of]hgfsf lqmofsnfkx? 

*= kl/of]hgfsf] Joj:yfkg 

Joj:yfkg ;+/rgf 
;+:yfut ;xsfo{ -cg';"rLdf ;+:yfut ljj/0f / sfg'gL b:tfj]hx? klg /fVg]_ 
k|d'v lgj]bs / ;xfos lgj]bssf] gfd -olb ePdf_ / lhDd]jf/L afF8kmfF8 -s/f/ 

;Demf}tf / clVtof/L b'j} kIfsf] x:tfIf/;lxt cg';"rLdf /fVg]_ 
kl/of]hgfsf] hgzlQm / Joj:yfkg ;+/rgfsf] lrq 

dfgjLo ;+zfwg kl/rfng 

kl/of]hgfsf] ;dofjlw 

(= k|ltj]bg 

!)= cg'udg tyf d"Nof+sg 

!!= kl/of]hgfsf] kf/blz{tf 

!@= kl/of]hgfsf] lbuf]kgf  

!#= kl/of]hgf x:tfGt/0f 

!$= ah]6 -s'n kl/of]hgf nfutdf ;+:yfsf] nufgL k|ltzt / nufgLsf zLif{sx? dfq pNn]v 

ug]{_ 

 

efu @= cfly{s k|:tfjgf 

 kl/of]hgf ;~rfng vr{ -tnj, eQf tyf sd{rf/L ;'ljwf, sfof{no ;~rfng / 

Joj:yfkg, ;DklQ vl/b, d;nGb, cflb_ 

 sfo{qmd vr{ -kl/of]hgf lqmofsnfk sfof{Gjog vr{_ 

 cGo 

efu #M k|fljlws k|:tfjgf ;fy k]z ug'{kg]{ sfuhft 

 != ;+:yfut ljj/0f -k[i7e"ld ;lxt_ . 

 @= ;+:yfsf sfof{g'ej kqx? . 

 #= ;+:yfn] ;xsfo{ u/]sf bft[ lgsfox? . 

 $= ;+:yfsf] btf{, gjLs/0f, cj4tf / :yfoL n]vf gDa/ . 

 %= kl5Nnf @ jif{sf] n]vfk/LIf0f k|ltj]bg / s/r'Qmf . 
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 ^= ;+:yfsf sfg'gL b:tfj]hx? -ljwfg, k|aGwkq, ljlgod, gLlt, lgodfjnL, /0fgLlt, 

cflb_ . 

&= nfut ;fe]mbf/Lsf] nflu cfjZos ah]6sf] ;|f]t v'nfPsf] jf Joj:yf ug{;Sg] kof{Kt 

cfwf/ b]lvg] sfuhft . 

*=सॊमङ्टक्त pkqmd -Joint Venture_ df k|:tfjgf k]z ug]{ ePdf ;+:yfx?sf] e"ldsf :ki6 

v'Ng] sfuhft . 

 (=k|:tfj k]z ug]{ clVtof/ k|fKt JolQmsf] gful/stfsf] k|ltlnlk . 
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cg';"rL @ 

sfo{qmd ;Demf}tfsf] 9fFrf 

 

>L sfg]kfv/L ufpFkflnsf -o;kl5sf] klxnf] kIf dflgg]_ / ================================-o; kl5 

bf];|f] kIf dflgg] u}/;/sf/L ;+:yf _sf] ;+o'Qm ;fem]bf/Ldf ;~rfng ug{ nfluPsf]  

============================================================== sfo{qmd cGtu{tsf l:js[t k|:tfjgf jdf]lhdsf 

sfo{qmd sfof{Gjog ug{sf nflu tkl;nsf ;t{x¿ ;d]t kfngf ug{] u/L k|yd kIf / bf];|f] kIfsf 

aLr tkl;n adf]lhdsf] ;xdlt eO{ ;xsfo{df sfo{ ug{ u/fpg dGh'/ 5f}F .  

 tkl;n  

!= bf];|f] kIfn] k|:tfjdf pNn]v eP adf]lhdsf sfo{x¿ ;Demf}tf ePsf] ldltn] !% lbgleq ;'? 

ug{'kg]{5 .  

@= klxnf] kIfn] lgoldt ¿kdf sfo{qmd ;~rfng tyf ;|f]tx¿ sf] pkof]u, tYofÍ /]sl8{ª 

cflbsf] cg'udg u/L sfo{qmdnfO{ ;kmn kfg{ ;xhstf{sf] e"ldsf lgjf{x ug]{5 .  

#= sfo{qmd ;~rfng / k|jb{\wgsf] nflu :yfgLo tx tyf cGo ;/f]sf/jfnf ;‹ ;+:yfx¿;Fu ;|f]t 

Joj:yfkg Pjd\ kl/rfngdf bf];|f] kIfn] ;dGjo / ;xsfo{ ug{' kg]{5 . 

$= o; ;Demf}tfdf pNn]v ePsf lgodx¿ o;} adf]lhd / o;df pNn]v gePsf lgodx¿ 

k|rlnt lgod sfg'g adf]lhd nfu" x'g]5 . 

%= o; ;Demf}tf nfO{ ;fem]bf/Lsf] ;}4flGts ;Demf}tf dfgL o;sf] k'/ssf ?kdf kl/of]hgfsf] 

lj:t[t ultljlw ah]6 / cGo s'/fx? pNn]v ePsf] ;Demf}tf kq tof/ ul/ x:tfIf/ ul/ lng] lbg] 

ul/g]5 .  

^= o; sfo{qmd ;~rfng ug{sf] nflu d'Vo cfwf/ ufpFkflnsfsf] ;fem]bf/L sfo{qmd ;~rfng 

tyf Joj:yfkg sfo{ljlw @)&^ x'g]5 .  

&= b'j} kIfsf] ;xdltdf cfjZostf cg';f/ ;Demf}tfsf] k'g/fjnf]sg ug{ ;lsg]5 .  
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k|yd kIf                                         bf];|f] kIf 

sfg]kfv/L ufpFkflnsfsf] tkm{af6 ;lx ug]{sf]           u}/;/sf/L ;+:yfsf] tkm{af6 ;xL 

ug]{sf] 

gfdM        gfdM 

kbM        kb 

b:tvtM             b:tvtM 

ldltM        ldltM 

sfof{nosf] 5fkM       ;+:yfsf] 5fkM            

 

;fIfLM                                             ;fIfLM 

klxnf] kIfsf] kIfsf] tkm{af6            bf];|f] kIfsf] tkm{af6  

gfdM        gfdM                        

kbM        kbM                       

b:tvtM        b:tvtM     

ldltM        ldltM 
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cg';"rL # 

k|:tfjgf cfJxfg ;DalGw ;"rgfsf] gd"gf 

 

;'rgf .. ;'rgf .. ;'rgf .. 

sfg]kfv/L ufpFkflnsfdf ;fem]bf/Ldf s[lif tyf kz'kfng pBdlzntf ljsf; sfo{qmd 

;~rfngsfnflu k|:tfj cfJxfg ;DjlGw ;'rgf 

o; ufpFkflnsfsf] ;fem]bf/Ldf s[lif tyf kz'kfng sfo{qmd ;~rfng ug{ jg]sf] 

sfg]kfv/LF ufpFkflnsfsf] ;fem]bf/L sfo{qmd ;~rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw @)&^ 

s[lif tyf kz' pBd sfo{ljlwsf] clwgdf /lx ax' jif]{ sfo{qmd ;~rfngsf nflu 

u}/;/sf/L ;+:yf ;+u nfut ;xeflutfdf ;fem]bf/L ug'{kg]{ ePsfn], l:js[t jflif{s 

sfo{qmd cGtu{t o; ufpFkflnsfsf] ;efaf6 l:js[t sfo{ljlwdf tf]s]sf zt{ jdf]lhd 

sfo{ ug{ O{R5's u}/ ;/sf/L ;+:yf x?af6 of] ;'rgf k|sfzg ePsf] ldltn] !% lbg 

leq tf]lsPsf] 9fFrfdf k|:tfj cfJxfg ul/Psf] 5 .  

k|:tfjgfsf] 9fFrf / cGo yk hfgsf/Lsf nflu ufpFkflnsfsf] sfof{nodf ;Dks{ ug{ 

cg'/f]w 5 .  

 

 

yk hfgsf/Lsf nflu ;Dks{ M  

sfg]kfv/L ufpFkflnsf 

ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

sfg]kfv/L, 

j]a ;fO{6 M  

;Dks{ g++  
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cg';"rL $ 

k|ult k|ltj]bgsf] 9fFrf 

 

 

sfo{qmdsf] k[i7e"ld 

nIo / p2]Zo 

sfo{If]q 

sfof{Gjog k|lqmof 

;DkGg lqmofsnfk 

pknAwL -ef}lts tyf ljQLo_ 

;'wf/fTds kIf / l;sfO{ 

;d:of tyf ;jfnx? 

cfufdL ultljlw -;+lIfKt sfo{of]hgf ;lxt_ 

lgisif{ 
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२०७७ सारको कामयङ्जिङ्झध नॊ.४ 

कानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरकाको साियजङ्झनक जिापदेङ्जहता प्रिर्द्यन सम्फन्धी कामयङ्जिङ्झध, २०७७ 

गाउॉकामयऩाङ्झरकाफाट स्िीकृत ङ्झभङ्झत्२०७७/११/२० 

प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत्२०७७/११/२५  

प्रस्तािना 

गाउॉऩाङ्झरकाको सेिा प्रिाहराई ऩायदशॉ, उत्तयदामी य जिापदेही फनाउन नीङ्झत, मोजना तथा कामयक्रभको 
कामायन्िमन प्रकृमा, प्राप्त उऩरङ्ञधध य त्मसरे ऩायेको आङ्झथयक साभाङ्ञजक प्रबािको भूल्माङ्कन गयी नीङ्झत, मोजना 
तथा सेिा प्रिाह प्रकृमाभा सङ्टधाय गनय, साियजङ्झनक कोर्को अत्मङ्टत्तभ ऩङ्चयचारन गयी अऩेङ्ञऺत उद्देश्म प्राङ्झप्तको 
सङ्टङ्झनश्चतता गनय य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभयचायीराई थऩ ङ्ञजम्भेिाय फनाई साियजङ्झनक जिापदेहीता अङ्झबफङृ्जर्द् गनय 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा (५) को प्रमोजनको राङ्झग कामयऩाङ्झरकारे 
मो कामयङ्जिङ्झध जायी गयेको छ ।  

 

  बाग-१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायङ्ञम्बक् (१) मो  कामयङ्जिङ्झधको  नाभ  ×कानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरकाको साियजङ्झनक 
जिापदेहीता प्रिर्द्यन सम्फन्धी कामयङ्जिङ्झध, २०७७" यहेको छ ।  
(२) मो कामयङ्जिङ्झध कानेऩोखयी गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे स्िीकृत गयेको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख रागू हङ्टनछे । 

२. ऩङ्चयबार्ा् ङ्जिर्म िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जिङ्झधभा:- 
(क) “ऐन” बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ सम्झनङ्टऩछय । 

(ख) “सबा” बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२२ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभको गाउॉ सबा िा धाया 
२२३ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभको गाउॉ सबा सम्झनङ्टऩछय । 

(ग) “कामयऩाङ्झरका” बङ्ङारे सॊङ्जिधानको धाया २१५ फभोङ्ञजभ गठन बकको गाउॉ कामयऩाङ्झरक िा 
सॊङ्जिधानको धाया २१६ िभोङ्ञजभ गठन बकको गाउॉ कामयऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्टऩछय। 

(घ)  “अध्मऺ” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ङ) “उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकार्द्ाया स्िीकृत आमोजना िा कामयक्रभफाट प्रत्मऺ राब ऩाउन े
व्मङ्ञक्तहरुको सभूहरे आमोजना िा कामयक्रभ ङ्झनभायण, सञ्चारन, व्मिस्थाऩन य भभयत सम्बाय गनयको 
राङ्झग आपूहरु भध्मेफाट गाउॉऩाङ्झरकार्द्ाया ङ्झनधायङ्चयत प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ गठन गयेको सङ्झभङ्झत 
सम्झनङ्टऩछय।  

(च)  “कामायरम”बङ्ङारे  गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरम सम्झनङ्ट ऩछय य सो शधदरे गाउॉ अन्तगयतका िडा 
कामायरम, सेिा केन्र, ङ्जिर्मगत शाखा िा ङ्झनकाम सभेतराइय फङ्टझाउने छ।  

(छ) “कोर्”बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको स्थानीम सङ्ञञ्चत कोर् सम्झनङ्ट ऩछय य सो शधदरे स्थानीम कानून 

फभोङ्ञजभ स्थाऩना बकका अन्म स्थानीम कोर्राई सभेत जनाउने छ । 
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(ज) “प्रभूख प्रशासकीम अङ्झधकृत”बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ दपा ८४ िभोङ्ञजभको 
प्रभूख प्रशासकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछय । 

(झ)  “ङ्जिकास साझेदाय”बङ्ङारे नेऩार सयकायसॉग बकको सम्झौता फभोङ्ञजभ नगद, ङ्ञजन्सी किॊ प्राङ्जिङ्झधक 
सहमोग उऩरव्ध गयाउने ङ्छिऩऺीम किॊ फहङ्टऩऺीम दात ृ ङ्झनकाम, सॊमङ्टक्त याष्ट्रसॊघीम ङ्झनकामहरु तथा 
अन्तयाङ्जष्ट्रम गैय सयकायी सॊस्थाराई सम्झनङ्ट ऩछय य सो शधदरे गाउॉऩाङ्झरकासॊग बकको सम्झौता 
फभोङ्ञजभ नगद, ङ्ञजन्सी किॊ प्राङ्जिङ्झधक सहमोग उऩरव्ध गयाउने याङ्जष्ट्रम गैय सयकायी सॊस्था सभेतराई 
फङ्टझाउनछे। 

(ञ) “साभाङ्ञजक ऩयीऺण” बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा (५) 
को व्मिस्था फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकाको मोजना, नीङ्झत, कामयक्रभ, आमोजना कामायन्िमन य सेिा प्रिाहरे 
आङ्झथयक साभाङ्ञजक ऺेत्रभा ऩायेको सभग्र प्रबािको रेखाजोखा, ङ्जिश्लरे्ण य भूल्माॊकन कामय सम्झनङ्ट 
ऩछय। 

(ट) “साियजङ्झनक ऩयीऺण” बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा 
(५) को व्मिस्था फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकारे सॊचारन गने कामयक्रभ, ङ्जिकास मोजना तथा आमोजनाको 
रक्ष्म, उद्देश्म, फजेट तथा मसफाट प्राप्त उऩरङ्ञधधको फायेभा सयोकायिाराहरु फीच जानकायी गयाउन,े 

रेखाजोखा गने य भूल्माॊकन गने कामय सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ठ) “साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाइ” बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा 
(५) को व्मिस्था फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकाको सेिा प्रिाह य ङ्जिकास व्मिस्थाऩन रगामत कामयभा 
सयोकाय याख्न ेसियसाधायण नागङ्चयक य गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीहरुफीच साियजङ्झनक थरोभा खङ्टरा 
छरपर गने प्रङ्जक्रमा सम्झनङ्ट ऩछय।मस शधदरे गाउॉऩाङ्झरकासॉग बकको सम्झौता, साझेदायी, किङ्टङ्झरमत, 
शतय अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्रभा कामयक्रभ सञ्चारन गने ङ्जिकास साझेदाय तथा गैय 
सयकायी सॊस्थारे आफ्नो कामय ङ्ञजम्भेिायीको सन्दबयभा गने सङ्टन ङ्टिाइराइय सभेत जनाउनछे । 

(ड) “गैय सयकायी सॊस्था” बङ्ङारे मस कामयङ्जिङ्झधको प्रमोजनको राङ्झग प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना 
बकका य गाउॉऩाङ्झरकाको सबाफाट आफ्नो कामयक्रभ स्िीकृत गयाई गाउॉऩाङ्झरकाको सभन्िमभा 
कामयक्रभ सञ्चारन गने गैय नापाभूरक सॊस्था सम्झनङ्टऩछय ।  

(ढ) “साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था” बङ्ङारे जनचेतना सम्फन्धी ताङ्झरभ, अङ्झबभङ्टखीकयण, सीऩ ङ्जिकास, फचत, कजाय 
ऩङ्चयचारन, सभािेशी ङ्जिकास य सशक्तीकयण गने उद्दशे्मरे ङ्झनङ्ञश्चत प्रङ्जक्रमा अिरम्फन गयी प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना बकका सॊस्था तथा गाउॉऩाङ्झरकाभा सूचीकृत बकका सभङ्टदामभा आधाङ्चयत 
सॊस्था सम्झनङ्टऩछय । 

(ण) “मोजना” बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ को उऩदपा (१) भा 
उल्रेख बक फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र ङ्जिकास ङ्झनभायण सम्फन्धी तमाय ऩाङ्चयकको आिङ्झधक, 

फाङ्जर्यक य यणनीङ्झतगत तथा ङ्जिर्मऺते्रगत मोजना य मस्तै प्रकायका अन्म मोजनाराई सम्झनङ्ट ऩछय । 

(त) “कामयक्रभ” बङ्ङारे ङ्झनङ्ञश्चत उद्देश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकार्द्ाया रगानी ढाॉचा सङ्जहत तमाय 
गङ्चयकको ऺते्रगत िा िहङऺ्ट ते्रगत कामयक्रभ सम्झनङ्टऩछय । 

(थ) “आमोजना”बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकारे कङ्ट नै बौगोङ्झरक ऺते्र िा कामयऺ ते्रभा ङ्झनङ्ञश्चत अिधी य रगानी यकभ 
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तोकी ङ्झनधायङ्चयत उद्देश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग तमाय गङ्चयकको आमोजना सम्झनङ्ट ऩछय । 

(द) “अनङ्टदान”बङ्ङारे नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट गाउॉऩाङ्झरकाराई प्राप्त हङ्टन ेङ्जित्तीम सभानीकयण, 

सशतय, सभऩङ्टयक तथा ङ्जिशरे् अनङ्टदानराई सम्झनङ्ट ऩछय । साथै सो शधदरे नेऩार सयकाय तथा प्रदेश 
सयकायका ङ्जिङ्झबङ्ङ भन्त्रारम य अन्तगयतका ङ्झनकाम य नऩेार सयकायको स्िीकृङ्झतभा दात ृ ङ्झनकामफाट 
उऩरधध हङ्टन ेङ्जित्तीम, प्राङ्जिङ्झधक किॊ िस्तङ्टगत सहमोग सभेतराई जनाउन ेछ । 

(ध) “रङ्ञऺत सभूह”बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया ४२ फभोङ्ञजभ साभाङ्ञजक न्मामको हक प्राप्त गने 
आङ्झथयक, साभाङ्ञजक िा शैङ्ञऺक दृङ्जिरे ऩछाङ्झड ऩयेका भङ्जहरा, दङ्झरत, आङ्छदिासी जनजाङ्झत, भधेशी, थारु, 
भङ्टङ्ञस्रभ, ङ्जऩछडा िगय, अल्ऩसङ््मक, सीभान्तीकृत, अऩाङ्गता बकका व्मङ्ञक्त, रैङ्जङ्गक तथा मौङ्झनक 
अल्ऩसङ््मक, ङ्जकसान, श्रङ्झभक, उत्ऩीङ्झडत िा ङ्जऩछङ्झडकको ऺेत्रका नागङ्चयक तथा आङ्झथयक रुऩरे ङ्झफऩङ्ङ 
खस आमयको व्मङ्ञक्त िा व्मङ्ञक्तको सभूहराई सम्झनङ्ट ऩछय । साथै, सो शधदरे नेऩार सयकाय य प्रदेश 
सयकायरे रङ्ञऺत सभूह बनी तोकेका अन्म िगय किॊ सभङ्टदाम सभेतराई जनाउछ । 

(न) “साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेिायी”बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सभािेशी य सभताभङ्टरक 
ङ्जिकासका राङ्झग उऩमङ्टक्त नीङ्झत, मोजना, कामयक्रभ तजङ्टयभा य कामायन्िमन गने साथै रङ्ञऺत सभङ्टहराई 
ध्मान ङ्छदई सेिा प्रिाह गने दाङ्जमत्िराई सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ऩ) “साियजङ्झनक  ङ्झनजी साझेदायी” बङ्ङारे स्थानीम कानून िा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कयाय गनय 
मोग्म कानूनी व्मङ्ञक्तफीच कयाय शतयभा धमिस्था बक फभोङ्ञजभको सेिा प्रदान तथा सञ्चारन गने य 
त्मसको जोङ्ञखभ शतय फभोङ्ञजभ िहन गने गयी बकको कयाय धमिस्था सम्झनङ्ट ऩछय। 

(प) “नागङ्चयक िडाऩत्र” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकारे उऩरधध गयाउने ङ्जिङ्झबङ्ङ सेिा तथा सङ्टङ्जिधाको नाभ, ङ्जिियण, 

सभमािधी, ङ्ञजम्भेिाय कभयचायी कामयकऺको ङ्जिियण, सेिा प्राप्त गनय ऩ ङ्ट¥माउनङ्ट ऩने प्रङ्जक्रमा, राग्ने शूल्क 
किॊ दस्तङ्टयका साथै सेिा अिरुर्द् बकभा उजङ्टयी सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी उल्रेख गयी सियसाधायणराई सङ्टसूङ्ञचत 
गनय साियजङ्झनक स्थर िा कामायरमभा टाॉङ्झगकको िा टाॉसेय याङ्ञखकको िा ङ्जिद्यङ्टङ्झतम भाध्मभ िाया 
प्रकाङ्ञशत िाचाऩत्र सम्झनङ्ट ऩछय। 

(फ) “फङ्जहगयभन अङ्झबभत” (Exit Poll)  बङ्ङारे सेिाग्राहीहरु सेिा ङ्झरई कामायरमफाट फाङ्जहय ङ्झनङ्ञस्कन े
सभमभा कामायरमको सेिाप्रिाहको ङ्जिर्मभा रेखी िा रेखाइङ्छदकको अङ्झबभत िा सङ्टझाि सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ब) “नागङ्चयक प्रङ्झतिेदन  ऩत्र” (Citizen  Report  Card) बङ्ङारे सेिाग्राही नागङ्चयकरे कामायरमफाट सेिा 
ङ्झरॊदा प्रत्मऺ अनङ्टबि गयेका, बोगेका य देखेका कङ्ट याहरुराई उल्रेख गयी सेिा बौङ्झतक िा अबौङ्झतक 
भाभ्मभिाट कामायरमराई ऩषृ्ठऩोर्ण ङ्छदने ऩर्द्ङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय। 

(भ) “सभङ्टदामफाट सॊचारन हङ्टन ेमोजना” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको सहमोगभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, गैय सयकायी 
सॊस्था, टोर ङ्जिकास सॊस्था य साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाफाट सॊचारन हङ्टने ङ्झनभायण तथा आङ्झथयक किॊ साभाङ्ञजक 
ङ्जिकास सम्फन्धी आमोजना तथा कामयक्रभ सम्झनङ्ट ऩछय। 

(म) “साना कामयक्रभ िा आमोजना”बङ्ङारे मस गाउॉऩाङ्झरकाको हकभा िीस राख रूऩमॉ बन्दा कभ 
रगानी बकका कामयक्रभ िा आमोजना सम्झनङ्ट ऩछय। 

(य) “ठूरा कामयक्रभ िा आमोजना”बङ्ङारे मस गाउॉऩाङ्झरकाको हकभा िीस राख रूऩमाॉ िा सो बन्दा 
भाङ्झथ रगानी बकका कामयक्रभ िा आमोजना सम्झनङ्ट ऩछय। 
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(र) “गङ्टनासो” बङ्ङारे जङ्टन सङ्टकै भाध्मभफाट कामायरम िा मसको ङ्झनकामको काभ, सेिा प्रिाह, ङ्जिकास 
ङ्झनभायण तथा गाउॉऩाङ्झरकाको काभ तथा अङ्झधकाय सम्फन्धी ङ्जिर्मभा सयोकायिारा व्मङ्ञक्त िा ङ्झनकामरे 
गने ङ्झरङ्ञखत िा अङ्झरङ्ञखत  ङ्झसकामत सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ऱ) “ उजङ्टयी” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका िा मस अनतयगतका ङ्झनकामको काभ, सेिा प्रिाह, ङ्जिकास ङ्झनभायण 
सम्फन्धभा ऩदाङ्झधकायी िा कभयचायीको कामयसम्ऩादन, सेिाको गङ्टणस्तय, ङ्झनमङ्झभतता, रागत तथा 
सभमको ङ्जिर्मभा सम्फन्धभा ङ्झरङ्ञखत िा भौङ्ञखक रुऩभा व्मक्त गयेको असन्तङ्टङ्जि सम्झनङ्ट ऩदयछ। 

 

 

बाग– २  

गङ्टनासो व्मिस्थाऩन कामयङ्जिङ्झध 

ऩङ्चयच्छेद –१ 

गङ्टनासोको अङ्झबरेखन तथा प्रयाङ्ञम्बक कायिाही 
३. गङ्टनासोको अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने् (१) कामायरमरे देहामका कङ्ट नै भाध्मभफाट आकका गङ्टनासोको अनङ्टसूची–१ 

फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩनेछ्  

(क) अध्मऺ , उऩाध्मऺ िा िडा अध्मऺ सभऺ भौङ्ञखक िा ङ्झरङ्ञखत रुऩभा, 
(ख) कामायरम प्रभङ्टख सभऺ भौङ्ञखक रुऩभा,  

(ग) कामायरमभा ङ्झनिेदन दताय गयेय,  

(घ) कामायरमको टेङ्झरपोन, हटराइन, फ्माक्स भापय त, 
(ङ) कामायरमको इभेर,कस कभ कस भापय त,  

(च) हङ्टराक, कक्सप्रसे डेङ्झरबयी भापय त,  

(छ) उजङ्टयी ऩेङ्जटका भापय त, 
(ज) ऩत्रऩङ्झत्रका, ङ्जिद्यङ्टतीम सॊचाय भाध्मभ, साभाङ्ञजक सॊजार भापय त, 
(झ) साियजङ्झनक ऩङ्चयऺण, साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण, साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई जस्ता कामयक्रभभा प्रश्न गयेय,  

(ञ) सॊघ तथा प्रदेश सयकायका ङ्झनकाम भापय त । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त बकका सफै गङ्टनासोराई गङ्टनासोको भाध्मभ सङ्जहत गङ्टनासो सूङे्ङ 
अङ्झधकायी देहाम फभोङ्ञजभ फगॉकयण गयी अङ्झबरेखभा जनाउनङ्ट ऩनेछ ।   

(क) सूचना सम्फन्धी गङ्टनासो, 
(ख) ङ्जऩय भकाय ऩयेको सम्फन्धी गङ्टनासो, 
(ग) साियजङ्झनक खङ्चयद सम्फन्धी गङ्टनासो, 
(घ) ऩूिायधाय ङ्झनभायणभा गङ्टणस्तय कामभ नबकको सम्फन्धी गङ्टनासो, 
(ङ) ङ्जित्तीम अनङ्टशासन सम्फन्धी गङ्टनासो, 
(च) सेिा प्रिाहभा अङ्झतङ्चयक्त शङ्टल्क ब ङ्टक्तानी गनङ्टय ऩयेको सम्फन्धी गङ्टनासो, 
(छ) आमोजना तथा कामयक्रभ छनोट तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी गङ्टनासो, 
(ज) उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतसॉग सम्फङ्ञन्धत गङ्टनासो, 
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(झ) ङ्जिद्यभान कानूनी प्रािधान सम्फन्धी गङ्टनासो, 
(ञ) कभयचायीको आचयण तथा व्मिहाय सम्फन्धी गङ्टनासो, 
(ट) अन्म गङ्टनासो। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩनय आकका गङ्टनासोराई गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृतसॉग सभन्िम गयी सात ङ्छदन ङ्झबत्र प्रथभ सम्फोधन गयी अङ्झबरेखभा जनाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ गयेको प्रथभ सम्फोधनको जानकायी गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे 
सम्फङ्ञन्धत गङ्टनासोकतायराई ङ्झरङ्ञखत भौङ्ञखक इभेर कसकभकस िा अन्म कङ्ट नै उऩमङ्टक्त तङ्चयकाफाट ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(५) प्रचङ्झरत कानूनभा यहेको अस्ऩिता िा अऩमायप्तता िा ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र नऩयेको िा अन्म 
कङ्ट नै कायणरे गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी य प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतको तहफाट सम्फोधन हङ्टन नसकेका 
गङ्टनासोराई गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे गङ्टनासो सभाधान सभन्िम सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ऩेश बकका गङ्टनासोको सम्फन्धभा गङ्टनासो सभन्िम सङ्झभङ्झतरे 
गङ्टनासोसॉग सम्फङ्ञन्धत कानूनी व्मिस्था य त्मस्ता गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग गनङ्टयऩने ङ्झनणयमको प्रस्ताि सभेत 
तमाय गयी अनङ्टसूची–२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा कामयऩाङ्झरका फैठकभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ। 

४. कामयऩाङ्झरकारे ङ्झनणयम गने् (१) दपा ३ को उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रस्ताि सभेतको आधायभा 
गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग कामयऩाङ्झरकारे आिश्मक ङ्झनणयम िा ङ्झनदेशन ङ्छदनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामयऩाङ्झरकारे गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग कङ्ट नै ङ्झनणयम गदाय िा 
ङ्झनदेशन ङ्छदॊदा आिश्मकता अनङ्टसाय कानूनी ऩयाभशय ङ्झरन सक्नेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बकको ङ्झनणयम प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे कामायन्िमन गयी 
गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी भापय त सम्फङ्ञन्धत गङ्टनासोकतायराई सोको जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ ऩनय आकका गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग कानूनी तजङ्टयभा िा सॊशोधन 
गनङ्टय ऩने देङ्ञखकभा त्मस्तो कानून तजङ्टयभाको राङ्झग कामयऩाङ्झरकारे प्रकृमा अगाङ्झड फढाउनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद –२ 

गङ्टनासो व्मिस्थाऩनको सॊस्थागत व्मिस्था 
५. गङ्टनासो सङ्टङ्ङ े अङ्झधकायी तोक्ने्  (१) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे कामायरमभा उऩरधध अङ्झधकृतस्तयको 

कभयचायीराई गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी तोक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जककको अङ्झतङ्चयक्त गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीको काभ कतयव्म य 
अङ्झधकाय हङ्टनेछ् 

(क) कामायरमभा प्राप्त गङ्टनासोको फगॉकयण गयी अङ्झबरेख याख्न,े 
(ख)  प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत य गङ्टनासोसॉग सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीसॉगको 

सभन्िमभा ऩनय आकको गङ्टनासोको प्रथभ सम्फोधन गने, 
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(ग) अन्म ङ्झनकामको कामयऺ ेत्रङ्झबत्रको गङ्टनासो बकभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउने, 
(घ) कामयऩाङ्झरका फैठकभा ऩेश गने गङ्टनासोको ङ्जिियण तमाय गयी प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 

सभऺम ऩेश गने, 
(ङ) गङ्टनासो सभाधान सभन्िम सङ्झभङ्झतको सदस्म सङ्ञचि बई कामय गने, 
(च) गङ्टनासो सम्फोधनको राङ्झग बकका ङ्झनणयमहरुको अङ्झबरेख याख्न,े 
(छ) गङ्टनासोको सम्फन्धभा कामयऩाङ्झरका तथा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतफाट बकको ङ्झनणयम 

कामायन्िमन गनय सहमोग गने, 
(ज) ऩङ्जहरे ङ्झनणयम बइसकेका ङ्जिर्मभा गङ्टनासो ऩनय आकभा सोको जानकायी प्रभङ्टख प्रशासकीम 

अङ्झधकृतराई गयाउने, 
(झ) कामयऩाङ्झरका तथा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे तोके फभोङ्ञजभका अन्म कामय गने। 

(३) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीराइय उऩदपा (२) भा तोङ्जककका काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय िाहेक 
अन्म ङ्ञजम्भेिायी सभेत ङ्छदकको अिस्थभा त्मस्तो ङ्ञजम्भेिायी सभेत ऩङ्टया गनङ्टय ऩनेछ। 

६. गङ्टनासो सभाधान सभन्िम सङ्झभङ्झतको गठन् (१) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ ऩनय आकका गङ्टनासोभध्मे दपा ३ 
को उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ कामयऩाङ्झरकाभा ऩेश गनङ्टय ऩने गङ्टनासो सभाधान गनय कामयऩाङ्झरका फैठकभा 
प्रस्ताि ऩेश गने प्रमोजनको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको गङ्टनासो सभाधान सभन्िम सङ्झभङ्झत यहनेछ् 

(क) उऩाध्मऺ             सॊमोजक 

(ख) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत      सदस्म 

(ग) अध्मऺरे तोकेको कम्तीभा ककजना भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टईजना कामयऩाङ्झरका सदस्म                                                   
सदस्म 

(घ) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी       सदस्म सङ्ञचि 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जिर्म ङ्जिऻ य सम्फङ्ञन्धत 
कभयचायीराई सङ्झभङ्झतको फैठकभा आभन्त्रण गनय सक्नेछ।  

७. िडा कामायरमको गङ्टनासो सभाधान सम्फन्धी व्मिस्था् (१) िडा कामायरमभा प्राप्त हङ्टने गङ्टनासोको 
व्मिस्थाऩनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत िडाको िडा सङ्ञचिरे गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी बई काभ गनेछ । 

(२) िडा कामायरमभा प्राप्त हङ्टन आकका गङ्टनासोहरुको ङ्जिियण िडा सङ्ञचिरे अनङ्टसूची –१ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गनङ्टय ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ िडा 
कामायरमको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्रका गङ्टनासोहरु िडा अध्मऺसॉग सभन्िम गयी सम्फोधन गनङ्टय ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग गङ्चयकका कामयहरुको ङ्जिियण िडा 
सङ्ञचिरे िडा सङ्झभङ्झतको फैठकभा प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩनेछ । 

(५) ऺेत्राङ्झधकाय िा अन्म कङ्ट नै कायणरे िडा सङ्झभङ्झतफाट सभाधान हङ्टन नसकेका गङ्टनासोको 
सम्फोधनको राङ्झग त्मस्ता गङ्टनासोहरुको ङ्जिियण अनङ्टसूची– ३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गयी  प्रभङ्टख 
प्रशासकीम  अङ्झधकृत भापय त गङ्टनासो सभाधान सभन्िम सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ।  
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(६) कामयऩाङ्झरका िा अन्म कामायरमसॉग सम्फङ्ञन्धत गङ्टनासोहरु िडा कामायरमभा प्राप्त हङ्टन 
आकभा िडा सङ्ञचिरे त्मस्ता गङ्टनासोहरु कामयऩाङ्झरका िा सम्फङ्ञन्धत कामायरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

८. अन्म कामायरमको गङ्टनासो सभाधान सम्फन्धी व्मिस्था् (१) गाउॉऩाङ्झरका भातहतका ङ्जिर्मगत कामायरम िा 
शाखा प्रभङ्टखरे आपूबन्दा ङ्झनकटतभ भङ्टङ्झनका कभयचायीराई गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी तोक्नङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत कामायरम।शाखा प्रभङ्टखसॉग 
सभन्िम गयी कामायरम िा शाखाभा ऩनय आकका गङ्टनासोहरु सम्फोधन गनङ्टय ऩनेछ । 

(३) ऺेत्राङ्झधकाय िा अन्म कङ्ट नै कायणरे सभाधान हङ्टन नसकेका गङ्टनासोको सम्फोधनको राङ्झग 
कामायरम िा शाखा प्रभङ्टखरे त्मस्ता गङ्टनासोहरुको ङ्जिियण अनङ्टसूची–३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गयी 
गङ्टनासो सभाधान सभन्िम सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद –३ 

गङ्टनासो सभाधान प्रङ्जक्रमा 

९. गङ्टनासो ऩेङ्जटका याख्नङ्टऩने् (१) गाउॉकामयऩाङ्झरका य िडा कामायरमरे कामायरमको भूर गेट नङ्ञजकै सफैरे 
देख्न ेसङ्टयङ्ञऺत स्थानभा गङ्टनासो ऩेङ्जटका याख्नङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको गङ्टनासो ऩेङ्जटकाभा रगाकको तारा गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे 
कम्तीभा प्रत्मेक २ हप्ताभा कामायरम प्रभङ्टख िा अन्म दङ्टईजना ऩदाङ्झधकायी िा कभयचायीको योहियभा 
खोल्नङ्टऩनेछ।  

१०.  गोऩनीमता याख्नङ्ट ऩने् कामायरम प्रभङ्टखरे कामायरमभा प्राप्त बकका गङ्टनासो भध्मे अनङ्टसन्धान य छानङ्झफन 
गनङ्टयऩने प्रकृङ्झतका गङ्टनासो गने व्मङ्ञक्त िा ङ्झनकामको नाभ गो्म याखी त्मस्ता गङ्टनासोको सम्फन्धभा 
आिश्मक छानङ्झफन य अनङ्टसन्धान गने व्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।  

११.  रेखी ऩठाउन सक्ने्  कामायरमभा प्राप्त गङ्टनासो भध्मे आङ्झथयक अङ्झनमङ्झभतता िा भ्रिाचायसॉग सम्फङ्ञन्धत 
गङ्टनासोहरु कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयमरे छानङ्झफन तथा अनङ्टसन्धानको राङ्झग अङ्ञ्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोगभा रेखी ऩठाउन सङ्जकनेछ । 

१२.  प्राथङ्झभकतासाथ कामायन्िमन गने् कामायरमरे अङ्ञ्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग, भहारेखा ऩयीऺक, 
सॊसदीम सङ्झभङ्झत, नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायका ङ्झनकामहरु य ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत भापय त प्राप्त 
गङ्टनासो य सङ्टझािहरुराई प्राथङ्झभकतासाथ कामायन्िमन गनेछ । 

१३. गङ्टनासोकतायराई जानकायी ङ्छदने्  (१) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ प्राप्त गङ्टनासो सम्फोधनऩङ्झछ गङ्टनासो सङ्टङे्ङ 
अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत गङ्टनासोकतायराई सोको जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(२) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ प्राप्त गङ्टनासोको छानङ्झफन गदाय प्राप्त गङ्टनासो झङ्टठा ठहये ऩङ्झन सोही 
व्महोया उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत गङ्टनासोकतायराई जानकायी गयाइनेछ।  
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बाग-३ 

साभाङ्ञजक ऩयीऺण सम्फन्धी व्मिस्था 
 

ऩङ्चयच्छेद –१ 

साभाङ्ञजक ऩयीऺण सम्फन्धी सॊस्थागत व्मिस्था 
१४. साभाङ्ञजक ऩयीऺण गनङ्टयऩने् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे हयेक आङ्झथयक िर्यभा सम्ऩादन गयेका कामयक्रभ तथा 

कामयसम्ऩादनको रेखाजोखा य त्मसको साभाङ्ञजक उऩरधधी भाऩन गनय साभाङ्ञजक ऩयीऺण गनङ्टयऩनेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण देहामका ङ्जिर्मभा आधाङ्चयत यही गनङ्टयऩनेछ ।  

(क) नेऩारको सॊङ्जिधानको अनङ्टसूची ८ भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिर्महरु 

(ख) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ फभोङ्ञजभ तोङ्जककका ङ्जिर्महरु, 
(ग) गाउॉऩाङ्झरकाफाट स्िीकृत कानून फभोङ्ञजभ सम्ऩादन गयेका कामयहरु, 
(घ) नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट सभम सभमभा बकका ङ्झनदेशन फभोङ्ञजभ सम्ऩादन 
गनङ्टयऩने कामयहरु, 
(ङ) कामयऩाङ्झरकाफाट सभम सभमभा गङ्चयकका प्रङ्झतफद्दताहरु l 
(३) कामायरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण कामय प्रत्मक आङ्झथयक िर्य सभाप्त 

बकको ङ्झभङ्झतरे चाय भङ्जहनाङ्झबत्र सम्ऩङ्ङ गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ । 

(४) कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयमरे कङ्ट नै कक कामयक्रभ िा आमोजनाको सभेत साभाङ्ञजक ऩयीऺण 
गनय सङ्जकनेछ ।  

१५. साभाङ्ञजक ऩयीऺण सभन्िम सङ्झभङ्झतको गठन् (१) साभाङ्ञजक ऩयीऺण कामयभा सहमोग तथा सभन्िमको 
राङ्झग देहाम अनङ्टसाय ऩदाङ्झधकायी यहेको साभाङ्ञजक ऩयीऺण सभन्िम सङ्झभङ्झत यहने छ। 

(क)  प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत     सॊमोजक 

(ख) मोजना भहाशाखा।शाखा शाखा प्रभङ्टख    सदस्म 

(ग) अध्मऺरे तोकेको स्थानीम गैय सयकायी सॊस्था िा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको  कक जना 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध          सदस्म 

(घ) सॊमोजकरे तोकेको ङ्जिर्मगत शाखा प्रभङ्टख    सदस्म  
(ङ) साभाङ्ञजक ङ्जिकास शाखा प्रभङ्टख     सदस्म–सङ्ञचि 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको साभाङ्ञजक ऩयीऺण सभन्िम सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म 
य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

(क) साभाङ्ञजक ऩयीऺकको छनोट गने 

(ख) ऩयीऺण गङ्चयने कामयक्रभ तथा आमोजनाको छनौट गने, 
(ग) ऩयीऺकको सॊस्था िा व्माङ्ञक्तको मोग्मताको ऩयीऺण गयी स्िीकृत गने, 
(घ) ऩयीऺण कामयको राङ्झग स्रोत तथा ऩूिायधायको व्मिस्था गने, 
(ङ) िैकङ्ञल्ऩक मोजना तथा कामयक्रभको ऩङ्जहचान गयी सूङ्ञच तमाय गने, 
(च) साभाङ्ञजक ऩयीऺण कामयभा आिश्मक सहमोग, सभन्िम य सहङ्ञजकयण गने। 
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१६. तेस्रो ऩऺफाट साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩने् (१) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ गङ्चयन े साभाङ्ञजक ऩयीऺण 
कामय कामायरमरे तेस्रो ऩऺफाट साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(२) तेस्रो ऩऺको छनोट प्रचङ्झरत साियजङ्झनक खङ्चयद कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ छनोट गङ्चयने साभाङ्ञजक ऩयीऺकको कामयङ्जिियण य मोग्मता 
अनङ्टसूची–४ फभोङ्ञजभ हङ्टनछे । 

 

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद – २ 

साभाङ्ञजक ऩयीऺण ङ्जिङ्झध य प्रङ्झतिेदन 

१७. साभाङ्ञजक ऩयीऺणका ङ्जिर्महरु् (१) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे देहामका फभोङ्ञजभका साभग्रीको अध्ममन गयी 
गाउॉऩाङ्झरकारे साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेिायी ऩूया गये नगयेको सम्फन्धभा सभीऺा य ङ्जिश्लरे्ण गनङ्टय ऩनेछ् 

(क) स्थानीम तह सम्फन्धी सॊघीम तथा प्रादेङ्ञशक ऐन, ङ्झनमभ, तथा भाऩदण्ड, 
(ख) गाउॉऩाङ्झरकारे िनाकका स्थानीम कानून, कामयङ्जिङ्झधहरू य ङ्झनदेङ्ञशकाहरू,  

(ग) गाउॉऩाङ्झरकाको आिङ्झधक तथा िाङ्जर्यक मोजना,  
(घ) नागङ्चयक फडाऩत्र 

(ङ) गाउॉऩाङ्झरकाको चौभाङ्झसक तथा िाङ्जर्यक प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन 

(च) साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई प्रङ्झतिेदन 

(छ) साियजङ्झनक ऩयीऺणका प्रङ्झतिेदननहरु 

(ज) आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन 

(झ) अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन 

(ञ) िाङ्जर्यक मोजना तथा फजेट तजङ्टयभासॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनणयमहरु 

(ट)  न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको िाङ्जर्यक प्रङ्झतिेदन 

(२) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका साभग्रीको अध्ममनफाट देङ्ञखकका 
ङ्जिियणहरुभा देहाम फभोङ्ञजभका ङ्जिङ्झध अिरम्फन गयी ऩङ्टष्ट्याईं ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(क) गाउॉऩाङ्झरका ऩदाङ्झधकायी तथा सम्फङ्ञन्धत कभयचायीसॉग अधयसॊयङ्ञचत (Semi-

structured) अन्तयिाताय,  
(ख) आमोजना तथा कामयक्रभ कामायन्िमन स्थरको स्थरगत ङ्झनयीऺण, अिरोकन य सभूह 

छरपर l 
(३) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩङ्टष्ट्याईं ङ्झरॊदा गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक 

ङ्ञजम्भेिायी फहनभा देङ्ञखकका प्रभङ्टख सभस्मा, च ङ्टनौती  य बािी कामयङ्छदशाका फायेभा सभेत छरपर गयाई 
अनङ्टसूची –५ फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदन तमाय गनङ्टय ऩनेछ । 

१८. साियजङ्झनक छरपर गयाउनङ्ट ऩने् (१) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे दपा १७ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ तमाय 
गयेको प्रङ्झतिेदनको भस्मौदाभाङ्झथ साियजङ्झनक छरपर गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको छरपरभा साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे अनङ्टसूची– ५ य अनङ्टसूङ्ञच–६ 
फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदनभा आधाङ्चयत यही अनङ्टसूङ्ञच–७ फभोङ्ञजभको कामयक्रभ सॊचारन ङ्जिङ्झध य प्रकृमा 
अनङ्टसाय प्रस्तङ्टतीकयण गनङ्टयऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको छरपर हङ्टन े ङ्झभङ्झत सभम य स्थान तोकी उऩदपा (४) 
फभोङ्ञजभका सदस्महरुराई कम्तीभा सात ङ्छदन अगािै जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको छरपर कामयक्रभ अध्मऺको अध्मऺताभा सञ्चारन हङ्टनछे ।  

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको छरपरभा कामयऩाङ्झरकाका सदस्महरु, कामायरमका कभयचायी, 
स्थानीम याजनीङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, उद्योग िाङ्ञणज्म सॊघ, ऩत्रकाय भहासॊघ, उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺहरु, टोर ङ्जिकास सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु, नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु य स्थानीम फङ्टङ्छद्दजीिीहरु 
सभेतराई सहबागी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(६) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको छरपरभा कामयऩाङ्झरका सदस्म फाहेकका 
सहबागीफाट उठाइकका ङ्जिर्महरुभा अध्मऺको धायणा याख्न रगाउनङ्ट ऩनेछ । 

(७) कामायरमरे मस दपा फभोङ्ञजभको कामयक्रभ फैठकको गङ्झतङ्जिङ्झध स्थानीम सञ्चाय 
भाध्मभफाट प्रत्मऺ प्रसायण गने व्मिस्था ङ्झभराउन सक्नछे । 

(८) उऩदपा (१) अनङ्टसायको छरपर कामयक्रभभा उऩङ्ञस्थत हङ्टने आमोजक तथा सहबाङ्झगरे 
अनङ्टसूङ्ञच–८ फभोङ्ञजभको आॊचयसङ्जहता ऩाराना गनङ्टयऩनेछ। 

 

१९. अङ्ञन्तभ प्रङ्झतिेदन तमाय गनङ्टयऩने् (१) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे दपा १८ फभोङ्ञजभको छरपरभा उठेका 
ङ्जिर्महरु सभेत ङ्झभराई अनङ्टसूची–९फभोङ्ञजभको अङ्ञन्तभ प्रङ्झतिेदन तमाय गयी कामायरमभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदनभा देहामका ङ्जिर्महरुराई सायाॊशको रुऩभा सभािेश 
गनङ्टय ऩनेछ्  

(क) गाउॉऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभकता तथा रक्ष्महरू  
(ख) गत आङ्झथयक िर्यको भङ््ट म भङ््ट म उऩरधधीहरू  
(ग) साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेिायी फहन गने ऺभता 
(घ) ङ्ञजम्भेिायी फहन गने सन्दबयभा देङ्ञखकका सभस्माहरू 

(ङ) सङ्टधायको राङ्झग चाल्नङ्टऩने कदभ तथा सङ्टझािहरू  
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बकको प्रङ्झतिेदन अध्मऺरे कामयऩाङ्झरका फैठकभा ऩेश गनय 

रगाउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) कामायरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदन कामायरमको िेिसाइटभा याख्नङ्ट ऩनेछ । 

 

२०. साभाङ्ञजक ऩयीऺणभा सभािेश गयाउनङ्टऩने् गाउॉऩाङ्झरकाका अन्तगयतका ङ्जिर्मगत शाखाहरू य 
गाउॉऩाङ्झरकाको िाङ्जर्यक मोजना,कामयक्रभ,आमोजनाभा सभािेश बकका गैय सयकायी सॊस्थाहरूको हकभा 
गाउॉऩाङ्झरका कै अङ्झबङ्ङ अॊगको रूऩभा साभाङ्ञजक ऩयीऺणभा सभािेश गनङ्टयऩनेछ । 

२१. कागजात उऩरधध गयाउनङ्ट ऩने् साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे भागेको ङ्जिियण, त्माॊक, सूचना तथा कागजात 
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गाउॉऩाङ्झरकाका, ङ्जिर्मगत भहाशाखा िा शाखा, सम्फङ्ञन्धत गैय सयकायी सॊस्था तथा अन्म ङ्झनकामरे 
उऩरधध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

२२. प्रङ्झतिेदन सबाभा ऩेश गनयऩने् (१)कामयऩाङ्झरकारे साभाङ्ञजक ऩयीऺणको प्रङ्झतिेदनभा उल्रेख बकका 
ङ्जिर्मभा छरपर गयी कामायन्िमन हङ्टन सक्ने सङ्टझािहरु कामायन्िमनको व्मिसथा ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) िभोङ्ञजभ कामयऩाङ्झरकािाट कामायन्िमन गङ्चयकका ङ्जिर्म, कामयऩाङ्झरकािाट सभाधान हङ्टन 
नसकेका य नीङ्झतगत प्रकृङ्झतका ङ्जिर्महरु सभािेश गयी साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनका प्रभङ्टख ङ्जिर्म 
सभािेश बकको प्रङ्झतिेदन सबाको िैठकभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ। 

२३. अन्म ङ्झनकामहरुको साभाङ्ञजक ऩयीऺण सम्फन्धी व्मिस्था् गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्रङ्झबत्र कामयक्रभ सञ्चारन गने 
गैय सयकायी सॊस्था तथा अन्म साियजङ्झनक सॊस्थाहरूरे सभाङ्ञजक ऩयीऺण गदाय मस कामयङ्जिङ्झधको प्रमोग 
गनङ्टय ऩनेछ।  

 

बाग-३ 

साियजङ्झनक ऩयीऺण 

ऩङ्चयच्छेद–१ 

साियजङ्झनक ऩयीऺण सम्फन्धी व्मिस्था 
 

२४. साियजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टयऩने् (१) गाउॉऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन गयेका सफै ङ्जकङ्झसभका कामयक्रभ तथा 
आमोजनाहरुको साियजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको साियजङ्झनक ऩयीऺण हयेक कामयक्रभ िा आमोजना सम्झौता 
फभोङ्ञजभको काभ सम्ऩङ्ङ बकऩङ्झछ अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता ब ङ्टक्तानी ऩूिय कम्तीभा कक ऩटक अङ्झनिामय रुऩभा 
गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

तय कामायरमरे कामयक्रभ िा आमोजनाको प्रकृङ्झत हेयी कङ्ट नै कामयक्रभ िा आमोजनाको 
कामायन्िमन सम्झौता गदाय नै कक ऩटक बन्दा फढी ऩटक साियजङ्झनक ऩयीऺण गने व्मिस्था ङ्झभराउन मो 
व्मिस्थारे फाधा ऩङ्टमायकको भाङ्झनन ेछैन । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामयक्रभ िा आमोजनाको साियजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टयऩने व्मिस्था 
कामयक्रभ िा आमोजना कामायन्िमन गने ङ्झनभायण व्मिसामी िा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत िा गैयसयकायी सॊस्थासॉग 
गङ्चयने सम्झौताभा उल्रेख गङ्चयनेछ ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको साियजङ्झनक ऩयीऺणभा देहाम फभोङ्ञजभका व्मङ्ञक्तहरुराई 
सहबागी गयाउनङ्ट ऩनेछ् 

(क) कामयक्रभ िा आमोजनाफाट प्रत्मऺ राब प्राप्त गने सभङ्टदामका सदस्महरु, 
(ख) िडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरु भध्मे कम्तीभा ककजना सदस्म, 
 (ग) कामयक्रभ िा आमोजना कामायन्िमनको राङ्झग सम्झौता गने उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत टोर 

ङ्जिकास सॊस्था, गैय सयकायी सॊस्था िा ङ्झनभायण व्मिसामीका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, 
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 (घ) सम्फङ्ञन्धत कामयक्रभ िा आमोजना सॊचारनको राङ्झग कामायरमरे तोकेको प्राङ्जिङ्झधक 
कभयचायी l 

२५. साियजङ्झनक ऩयीऺण गयाउन े ङ्ञजम्भेिायी् (१) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभको साियजङ्झनक ऩयीऺण गयाउने 
ङ्ञजम्भेिायी गाउॉऩाङ्झरकासॉग कामयक्रभ िा आमोजना कामायन्िमन गनय सम्झौता गने ङ्झनकामको हङ्टनछे । 

(२) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ साियजङ्झनक ऩयीऺण गनय राग्ने खचय कामयक्रभ िा आमोजनाको 
रागत अनङ्टभानभा नै सभािेश गने व्मिस्था कामायरमरे ङ्झभराउनछे । 

२६. कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ ऩश्चातको साियजङ्झनक ऩयीऺण नबई अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता यकभ ङ्झनकासा नहङ्टने्  ङ्झनभायण 
व्मिसामी, उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत तथा अन्म ङ्झनकाम िा सॊस्थािाट कामायन्िमन हङ्टन ेसिै खारका कामयक्रभ 
तथा आमोजनाको साियजङ्झनक ऩयीऺण नबई अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ताको यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदन ेछैन । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद – २ 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट कामायन्िमन हङ्टन ेकामयक्रभ िा आमोजनाको साियजङ्झनक ऩयीऺण सम्फन्धी व्मिस्था 
 

२७. साियजङ्झनक जानकायी ङ्छदनङ्टऩने् (१) उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे िडा अध्मऺको सभन्िमभा कामयक्रभ िा 
आमोजना कामायन्िमनको कामायदेश प्राप्त गयेको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदन ङ्झबत्र कामयक्रभका प्रत्मऺ 
राबग्राहीहरुराई कामयक्रभ िा आमोजना कामायन्िमन अङ्ञघको साियजङ्झनक जानकायीको राङ्झग उऩङ्ञस्थत 
हङ्टन ङ्झभङ्झत स्थान य सभम उल्रेख गयी साियजङ्झनक सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सञ्चारन गङ्चयन ेकामयक्रभभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको अध्मऺ िा ङ्झनजरे 
तोकेको उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको सदस्मरे देहामका ङ्जिर्महरु प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩनेछ् 

(क) आमोजनाको कूर रागत  

(ख) उऩबोक्ताफाट व्महोङ्चयन ेरागतको ऩङ्चयभाण  

(ग) सम्ऩादन गनङ्टयऩने भङ््ट म भङ््ट म काभको ङ्जिियण  

(घ) आमोजना सम्ऩङ्ङ गनङ्टय ऩने अिङ्झध   

(ङ) आमोजनाको राङ्झग तोङ्जककको साइट इन्चाजयको नाभ ऩद य सम्ऩकय  नम्फय 

(च) उऩबोक्ता िा अन्म सयोकायिाराको तपय फाट कङ्ट नै गङ्टनासो बकभा त्मस्तो गङ्टनासो याख्न 
सङ्जकन ेऩदाङ्झधकायी िा कभयचायीको नाभ य सम्ऩकय  नम्फय । 

(३) मस दपा फभोङ्ञजभ गङ्चयन े कामयक्रभको अध्मऺता िडाध्मऺ िा ङ्झनजरे तोकेको िडा 
सङ्झभङ्झतको सदस्मरे गनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कामयक्रभ िा आमोजनाको ङ्जिियण प्रस्तङ्टत गङ्चयसकेऩङ्झछ 
कामयक्रभको अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे कामयक्रभका सहबागीहरुराई कङ्ट नै ङ्ञजऻासा िा सङ्टझाि बक ऩारैऩारो 
याख्न रगाउनङ्ट ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्राप्त बकका कङ्ट नै ङ्ञजऻासा िा सङ्टझािको सम्फन्धभा उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतका सदस्महरु िा अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे स्ऩि ऩानङ्टय ऩनेछ ।   
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(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयने कामयक्रभको उऩङ्ञस्थङ्झत य छरपरभा उठेका ङ्जिर्महरु 
सभेत सभािेश गयी ङ्झनणयम तमाय गने व्मिस्था सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ गङ्चयकको ङ्झनणयम उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे सङ्टयङ्ञऺत रुऩभा याख्नङ्ट ऩनेछ य 
कामायरमरे भागेको फखत िा ब ङ्टक्तानीको राङ्झग कागजात ऩेश गदाय सॊरग्न गनङ्टय ऩनेछ । 

२८. साियजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टयऩने् (१) उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे कामायरमसॉग बकको सम्झौता फभोङ्ञजभ तोङ्जककको 
कामय सम्ऩङ्ङ गङ्चयसकेऩङ्झछ साियजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टयऩनेछ । 

(२) उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामय सम्ऩङ्ङ साियजङ्झनक 
ऩयीऺणको राङ्झग िडाध्मऺसॉग सभन्िम गयी कामयक्रभ िा आमोजनाको साियजङ्झनक ऩयीऺण हङ्टन े ङ्झभङ्झत 
स्थान य सभम तोकी उऩङ्ञस्थङ्झतको राङ्झग उऩबोक्ताहरुराई साियजङ्झनक सूचना प्रसायण गनङ्टयऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टन ेसाियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको 
अध्मऺ िा ङ्झनजरे तोकेको सदस्मरे देहामका ङ्जिर्महरु सङ्जहत अनङ्टसूङ्ञच–११ फभोङ्ञजभको आमोजना िा 
कामयक्रभ सम्फन्धी ङ्जिियणको ढाॉचा प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩनेछ् 

(क) आमोजनाको उद्देश्म 

(ख) आमोजनाको कूर रागत 

(ग) हारसम्भ ङ्झनकासा बकको कूर यकभ 

(घ) आमोजना कामायन्ििमनभा बकको कूर खचय 
(ङ) उऩबोक्ताफाट बकको सहबाङ्झगताको कूर अॊश 

(च) कामयक्रभ िा आमोजना कामायन्िमनको क्रभभा ऩयेका उजङ्टयी िा गङ्टनासोको ङ्जिियण 

(छ) सम्झौता गङ्चयकको काभ य सम्ऩङ्ङ बकको काभ फीचको तङ्टरना  

(४) मस दपा फभोङ्ञजभको साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभको अध्मऺता अध्मऺता उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे गनेछ ।  

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टन ेसाभाङ्ञजक ऩयीऺण कामयक्रभको उऩङ्ञस्थङ्झत छरपरभा 
उठेका ङ्जिर्म य आमोजनाको सम्फन्धभा गङ्चयकको ङ्झनणयम सङ्जहतको अनङ्टसूङ्ञच–१२ फभोङ्ञजभको ङ्जिियण 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे तमाय गनङ्टय ऩनेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयकको ङ्झनणयमको व्महोया उऩङ्ञस्थत उऩबोक्ताहरुराई ऩढेय 
सङ्टनाई कामयक्रभको अध्मऺता गने व्मङ्ञक्त य उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका सङ्ञचिरे प्रभाङ्ञणत गनङ्टय ऩनेछ। 

(७) उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ प्रभाङ्ञणत बकको ङ्झनणयम अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता ङ्झनकासा 
भाग गनयको राङ्झग कामायरमभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

(८) सहजकतायरे अनङ्टसूङ्ञच–१६ अनङ्टसायको नभूना कामयक्रभ य अनङ्टसूङ्ञच–१७ फभोङ्ञजभको 
चेकङ्झरिको तमायी गयी साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभको सहङ्ञजकयण गनङ्टयऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद – ३ 

गैयसयकायी सॊस्थाफाट कामायन्िमन हङ्टन ेकामयक्रभ िा आमोजनाको साियजङ्झनक ऩयीऺण सम्िन्धी 
धमिस्था 

 

२९. साियजङ्झनक सूचना प्रिाह गनङ्टयऩने्  (१) कङ्ट नै कामयक्रभ िा आमोजना कामायन्िमन गनय कामायदेश ऩाकको 
ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबत्र कामयक्रभ िा आमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता तथा सयोकायिाराहरुराई कामय 
प्रायम्ब गनङ्टय अङ्ञघ कामयक्रभ िा आमोजना सम्फन्धी प्रायङ्ञम्बक जानकायीको राङ्झग कामयक्रभभा उऩङ्ञस्थङ्झत 
हङ्टन ङ्टऩने ङ्झभङ्झत, स्थान य सभम तोकी सम्फङ्ञन्धत गैयसयकायी सॊस्थारे साियजङ्झनक सूचना प्रिाह गनङ्टय ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामयक्रभभा सम्फङ्ञन्धत िडाको िडाध्मऺ सङ्जहत सम्ऩूणय िडा 
सदस्महरुराई सभेत आभन्त्रण गनङ्टय ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभभा कामयक्रभ आमोजना गने गैय 
सयकायी सॊस्थाको तपय फाट देहामका कङ्ट याहरु प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩनेछ् 

(क) कामयक्रभ िा आमोजनाको उद्दशे्म 

(ख) कामयक्रभ िा आमोजनाको राबग्राहीको ङ्जिियण 

(ग) कामयक्रभ िा आमोजनाको कूर रागत 

(घ) कामयक्रभ िा आमोजनाको शङ्टरु हङ्टने य सम्ऩङ्ङ हङ्टने ङ्झभङ्झत 

(ङ) कामायरमफाट व्महोङ्चयने फजेट 

(च) गैयसयकायी सॊस्थाफाट व्महोङ्चयन ेफजेट 

(छ) उऩबोक्ताको तपय फाट व्महोनङ्टयऩने रागतको अॊश य प्रकाय 

(ज) कामयक्रभ िा आमोजनाको भङ््ट म भङ््ट म ङ्जक्रमाकराऩहरु 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्रस्तङ्टतीऩङ्झछ कामयक्रभभा सहबागी राबग्राहीहरुराई कामयक्रभ िा 
आमोजनाको सम्फन्धभा कङ्ट नै ङ्ञजऻासा िा सङ्टझाि बक ऩारैऩारो याख्न रगाउनङ्ट ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ राबग्राहीहरुफाट याखेका ङ्ञजऻासा िा सङ्टझािको सम्फन्धभा 
कामयक्रभको आमोजकफाट स्ऩि ऩानङ्टय ऩनेछ । 

(६) मस दपा फभोङ्ञजभको कामयक्रभभा उऩङ्ञस्थत िडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरुराई कामयक्रभ िा 
आमोजनाको सम्फन्धभा कामायरमको तपय फाट आफ्ना कङ्ट या याख्न सभम ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

३०. कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ ऩश्चात साियजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टयऩने् (१) कामायरमसॉगको सम्झौता फभोङ्ञजभको काभ 
सम्ऩङ्ङ बकऩङ्झछ कामयक्रभ िा आमोजना सञ्चारन गने गैयसयकायी सॊस्थारे साियजङ्झनक ऩयीऺण 
कामयक्रभभा उऩङ्ञस्थङ्झतको राङ्झग ङ्झभङ्झत स्थान य सभम तोकी साियजङ्झनक सूचना प्रिाह गनङ्टय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामयक्रभभा िडाअध्मऺ रगामत िडा सङ्झभङ्झतका सदस्मराई 
आभन्त्रण गनङ्टय ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको साियजङ्झनक ऩयीऺणभा अनूसङ्टङ्ञच–११ फभोङ्ञजभको मथाथय ङ्जिियण 
प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩनेछ । 
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(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्रस्तङ्टतीकयणभा उऩबोक्ता िा राबग्राही य गैयसयकायी सॊस्थाफाट 
बकको रगानी तथा कामायरमफाट हारसम्भ प्राप्त बकको यकभको ङ्जिियण सभेत प्रस्तङ्टत गनङ्टयऩनेछ । 

(५) कामयक्रभ सञ्चारन गने गैयसयकायी सॊस्थारे मस दपा फभोङ्ञजभ हङ्टन ेसाियजङ्झनक ऩयीऺण 
कामयक्रभको उऩङ्ञस्थङ्झत य ङ्झनणयम सङ्जहत अनङ्टसूङ्ञच–१२ अनङ्टसायको प्रङ्झतिेदन तमाय गनङ्टय ऩनेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ तमाय बकको ङ्जिियण य ङ्झनणयम गैयसयकायी सॊस्थारे फजेट 
ङ्झनकासाको राङ्झग कामायरमभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

(७) सहजकतायरे अनङ्टसूङ्ञच–१६ अनङ्टसायको नभूना कामयक्रभ य अनङ्टसूङ्ञच–१७ फभोङ्ञजभको 
चेकङ्झरिको तमायी गयी  साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभको सहङ्ञजकयण गनङ्टयऩनेछ। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद – ४ 

ङ्झनभायण व्मिसामीफाट सञ्चारन हङ्टन ेआमोजनाको साियजङ्झनक ऩयीऺण सम्िन्धी धमिस्था 
 

३१. साियजङ्झनक ऩयीऺण गने ङ्ञजम्भेिायी् (१) ङ्झनभायण व्मिसामी भापय त सॊचाङ्झरत बौङ्झतक ऩूिायधाय ङ्झनभायण 
सम्फन्धी आमोजनाहरूको साियजङ्झनक ऩयीऺण गने ङ्ञजम्भेिायी सो आमोजनाको येखदेख तथा अनङ्टगभनको 
राङ्झग कामायरमफाट तोङ्जककको प्राङ्जिङ्झधक कभयचायीको हङ्टनछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयन े साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभभा ङ्झनभायण व्मिसामीको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई अङ्झनिामय उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

३२.  ङ्झनभायण प्रायम्ब हङ्टन ङ्टऩिय साियजङ्झनक जानकायी ङ्छदनङ्टऩने् (१) ङ्झनभायण व्मिसामी भापय त सञ्चारन हङ्टन े
आमोजनाको राङ्झग कामायरमसॉग सम्झौता बइसकेऩङ्झछ आमोजना ङ्झनभायण स्थरभा आमोजनाका राबग्राही 
व्मङ्ञक्तहरुको उऩङ्ञस्थङ्झतभा आमोजनाको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको जानकायी ङ्छदनका राङ्झग हङ्टने कामयक्रभभा आमोजनाको येखदेख 
तथा अनङ्टगभनको राङ्झग तोङ्जककको प्राङ्जिङ्झधक कभयचायीरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनभायण व्मिसामीसॉगको सभन्िमभा 
आमोजनाको राबग्राही व्मङ्ञक्तहरुराई उऩङ्ञस्थङ्झतको राङ्झग ङ्झभङ्झत, स्थान य सभम तोकी साियजङ्झनक सूचना 
प्रिाह गनङ्टयऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामयक्रभभा आमोजना सञ्चारन हङ्टने िडाका िडा सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायीहरु य आिश्मकता अनङ्टसाय अध्मऺ य उऩाध्मऺ सभेतराई आभन्त्रण गनङ्टय ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ हङ्टने कामयक्रभभा प्राङ्जिङ्झधक कभयचायीरे देहामका ङ्जिर्महरु प्रस्तङ्टत 
गनङ्टय ऩनेछ् 

(क) आमोजनाको कूर रागत, 
(ख) आमोजना शङ्टरुहङ्टन ेय सम्ऩङ्ङ हङ्टने अिङ्झध, 
(ग) आमोजनाको भङ््ट म भङ््ट म अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध, 
(घ) आमोजनाको ङ्झनभायण व्मिसामीको नाभ य ङ्झनभायण व्मिसामीको स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झधको 

नाभथय ठेगाना य सम्ऩकय  नम्फय, 
(ङ) कामायरमको तपय फाट येखदेख य अनङ्टगभनको राङ्झग तोङ्जककको प्राङ्जिङ्झधक कभयचायीको नाभ 
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ऩद य सम्ऩकय  नम्फय, 
(च) आमोजना कामायन्िमनको सम्फन्धभा गङ्टनासो िा सङ्टझाि ङ्छदन सङ्जकने ऩदाङ्झधकायीको नाभ 

ऩद य सम्ऩकय  नम्फय । 

(५) उऩदपा २ फभोङ्ञजभको कामयक्रभभा आमोजनाका राबग्राहीहरुराई आमोजनासॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिर्मभा कङ्ट नै ङ्ञजऻासा िा सङ्टझाि बक ङ्छदन ेअिसय उऩरधध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(६) उऩदपा २ फभोङ्ञजभको कामयक्रभभा ङ्झनभायण व्मिसामीरे तोङ्जककको सभमभा नै काभ 
सम्ऩङ्ङ गने प्रङ्झतफर्द्ता जनाउन रगाउनङ्ट ऩनेछ।  

 (७) मस दपा फभोङ्ञजभ हङ्टने कामयक्रभभा उऩङ्ञस्थत हङ्टने ऩदाङ्झधकायी, ङ्झनभायण व्मिसामीको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा आमोजनाका राबग्राहीहरुको उऩङ्ञस्थङ्झत ऩङ्टङ्ञस्तका तमाय गयी याख्न े ङ्ञजम्भेिायी प्राङ्जिङ्झधक 
कभयचायीको हङ्टनछे । 

 

३३. आमोजनाको ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङऩङ्झछ साियजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टयऩने् (१) आमोजनाको ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ ऩश्चात 
सम्फङ्ञन्धत आमोजनाको साियजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टयऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ हङ्टन े साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभभा सम्फङ्ञन्धत प्राङ्जिङ्झधक 
कभयचायीरे ङ्झनभायण व्मिसामीसॉगको सभन्िमभा आमोजनाका राबग्राही व्मङ्ञक्तराई उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्झभङ्झत 
स्थान य सभम तोकी कम्तीभा सात ङ्छदन अगािै साियजङ्झनक सूचना प्रिाह गनङ्टय ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभभा आमोजना सञ्चारन बकको 
िडाको िडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरु य आिश्मकता अनङ्टसाय अध्मऺ िा उऩाध्मऺराई आभन्त्रण गनङ्टय ऩनेछ 
। 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामयक्रभभा ङ्झनभायण व्मिसामीको प्रङ्झतङ्झनङ्झधरे आमोजनाको 
सम्फन्धभा ङ्झनम्न ङ्जिर्महरु सङ्जहत अनङ्टसूङ्ञच–१३ फभोङ्ञजभको ङ्जिियणको ढाॉचाभा प्रस्तङ्टत गनङ्टयऩनेछ् 

(क)  आमोजना शङ्टरु बकको ङ्झभङ्झत, 
(ख)  आमोजनाको कूर खचय, 
(ग)  आमोजना स्िीकृत ङ्झडजाइन इङ्जिभेट अनङ्टसाय सम्ऩङ्ङ बक नबकको, 
(घ)  आमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत भङ््ट म भङ््ट म ङ्जिर्महरु । 

(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामयक्रभभा प्राङ्जिङ्झधक कभयचायीरे ङ्झनभायण व्मिसामीका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधको प्रस्तङ्टङ्झतऩङ्झछ देहामका प्रश्नहरू याखी खङ्टरा छरपरको भाध्मभफाट सहबागीहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा 
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ् 

(क) आमोजना सॊचारन गने ङ्झनभायण धमफसामीरे प्रस्तङ्टत गये अनङ्टसायको आमोजना सम्ऩङ्ङ बक 
नबकको 

(ख) आमोजना तोङ्जककको सभमभा शङ्टरु तथा सम्ऩङ्ङ बक।नबकको 
(ग) आमोजना िा कामयक्रभ कामायन्िमन प्रायम्बहङ्टन ङ्ट अङ्ञघ साियजङ्झनक जानकायी ङ्छदन े कामय 

बक। नबकको 
(घ) आमोजनाभा काभ गने व्मङ्ञक्तरे ज्मारा ऩाक नऩाकको 



88 
  

(ङ) आमोजनाभा प्रमोग बकका साभग्रीहरू गङ्टणस्तयीम बक ÷ नबकको 
(च) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत तथा सम्फङ्ञन्धत प्राङ्जिङ्झधक कभयचायीफाट सभम सभमभा अनङ्टगभन तथा 

ङ्झनयीऺण बक ÷नबकको 
(छ) अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण ऩश्चात ्प्राप्त सङ्टझािहरू कामायन्िमन बक ÷नबकको 
(ज) प्राङ्जिङ्झधकफाट ङ्छदइकका सल्राह य सङ्टझािहरू उऩमङ्टक्त बक ÷ नबकको l 
(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ कामयक्रभका सहबागीहरुरे प्रस्तङ्टत गयेका ङ्जिचायहरूराई प्राङ्जिङ्झधक 

कभयचायी य ङ्झनभायण व्मिसामीरे प्रङ्झतङ्जक्रमा ङ्छदन े व्मङ्ञक्तको नाभ सङ्जहत ङ्जटऩोट गनङ्टयऩनेछ य सहबागीरे 
प्रस्तङ्टत गयेका प्रङ्झतङ्जक्रमा तथा सङ्टझािभाङ्झथ ङ्झनभायण व्मिसामी किॊ प्राङ्जिङ्झधक कभयचायीरे थऩ स्ऩि ऩानङ्टय 
ऩनेछ। 

(७)  मस दपा फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टन े कामयक्रभभा उऩङ्ञस्थत ऩदाङ्झधकायी तथा राबग्राही 
व्मङ्ञक्तहरुको उऩङ्ञस्थङ्झत ऩङ्टङ्ञस्तका तमाय गयी उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमा सभेत सभािेश गयी 
अनङ्टसूङ्ञच–१४ अनङ्टसायको ढाॉचाभा ङ्जिियण तमाय गने ङ्ञजम्भेिायी सम्फङ्ञन्धत प्राङ्जिङ्झधक कभयचायीको हङ्टनछे। 

(८) मस दपा फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टन ेसाियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभ सञ्चारन गदाय अनङ्टसूची–
१५ फभोङ्ञजभको आचायसॊङ्जहता सहबागीहरुरे ऩारना गनङ्टयऩनेछ । 

(९) सहजकतायरे अनङ्टसूङ्ञच–१६ अनङ्टसायको नभूना कामयक्रभ य अनङ्टसूङ्ञच–१७ फभोङ्ञजभको 
चेकङ्झरिको तमायी गयी  साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभको सहङ्ञजकयण गनङ्टयऩनेछ। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद – ५ 

साियजङ्झनक ऩयीऺण सम्फन्धी अन्म व्मिस्था 

 
३४. गङ्टनासोहरु प्रस्तङ्टत गनङ्टयऩने् दपा ३४ फभोङ्ञजभको साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभभा आमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत 

ङ्जिर्मभा ऩदाङ्झधकायी, अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत तथा कामायरमभा ङ्झरङ्ञखत िा भौङ्ञखक रुऩभा कङ्ट नै गङ्टनासो प्राप्त 
बकको बक कामयक्रभको सहजकतायरे सो सभेत प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩनेछ । 

३५. गैयसयकायी सॊघसॊस्थाराई ऩङ्चयचारन गनय सक्ने्  (१) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभको साियजङ्झनक ऩयीऺण 
कामयक्रभ सञ्चारनको राङ्झग कामायरमरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था, गैय सयकायी सॊस्था 
िा अन्म सॊघ सॊस्थाराई ऩङ्चयचारन गनय सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभको राङ्झग गैयसकायी सॊस्था 
ऩङ्चयचारन गयेको अिस्थाभा कामयक्रभको राङ्झग सूचना प्रिाह गने, ऩदाङ्झधकायी, कभयचायी तथा ङ्झनभायण 
व्मिसामीका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई कामयक्रभभा उऩङ्ञस्थङ्झतको राङ्झग अनङ्टयोध गने, कामयक्रभको सञ्चारन तथा 
सहजीकयण गने, उऩङ्ञस्थङ्झत ऩङ्टङ्ञस्तका तमाय गने, ङ्झनणयम तमाय गने य कामयक्रभको प्रङ्झतिेदन तमाय गने 
ङ्ञजम्भेिायी सभेत सोही सॊस्थाको हङ्टनछे । 

३६. ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ ऩश्चातको साियजङ्झनक ऩयीऺण नबई आमोजनाको पयपायक नहङ्टने्  मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ 
आमोजना ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ ऩश्चातको साियजङ्झनक ऩयीऺण नबई आमोजनाको पयपायक तथा अङ्ञन्तभ 
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ङ्जकस्ता ब ङ्टक्तानी हङ्टने छैन । 

३७. आमोजनास्थरभा सूचना ऩाटी याख्नङ्ट ऩने् कामायरमफाट सॊचारन हङ्टन ेकामयक्रभ िा आमोजनाको ङ्झनभायण 
स्थरभा ङ्झनभायणसॉग सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, गैय सयकायी सॊस्था िा व्मिसामीरे अनङ्टसूची–१८ 
फभोङ्ञजभको आमोजना सूचना ऩाटी याख्नङ्ट ऩनेछ । 

३८. साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गनङ्टयऩने् (१) मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ साियजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टयऩने आमोजनाभध्मे 
फहङ्टिर्ॉम आमोजनाहरुको साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई सभेत गनङ्टय ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै आमोजनाको साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गयेको बक ऩङ्झन उक्त 
आमोजनाको साियजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टय ऩनेछ । 

३९. साियजङ्झनक ऩयीऺणभा प्राप्त सङ्टझािराई ऩषृ्ठऩोर्णको रुऩभा ङ्झरने्  साियजङ्झनक ऩयीऺणको क्रभभा 
सहबागीहरूरे व्मक्त गयेका ङ्जिचायराई कामायरमरे ऩषृ्ठऩोर्णको रुऩभा ङ्झरनछे । 

४०. मथाथय ङ्जिियण ऩेश गनङ्टयऩने् मस बाग फभोङ्ञजभ साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभभा आमोजनासॉग सभफङ्ञन्धत 
ऩऺरे तमाय गयेको आङ्झधकाङ्चयक ङ्जिियण भात्र प्रस्तङ्टत गनङ्टयऩनेछ । 

 

४१. साियजङ्झनक ऩयीऺणको राङ्झग आिश्मक फजेट व्मिस्था् मस बाग फभोङ्ञजभ गङ्चयने साियजङ्झनक ऩयीऺणको 
राङ्झग आिश्मक फजेट सम्फङ्ञन्धत आमोजनाको राङ्झग छङ्टयाइकको कङ्ञन्टन्जेन्सीको यकभफाट प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ उऩरधध गयाउन सङ्जकनेछ। 

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद – ६ 

ङ्जिङ्जिध 

४२. प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टयऩने् मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ गङ्चयने साियजङ्झनक ऩयीऺणको कङ्जककृत प्रङ्झतिेदन 
उऩाध्मऺरे कामयऩाङ्झरका फैठकभा प्रस्तङ्टत गनङ्टयऩनेछ । 

 

४३. अन्म ङ्झनकामहरुिाट मस साियजङ्झनक ऩयीऺण ङ्जिङ्झधको प्रमोग् गाउॉऩाङ्झरका ऺते्र ङ्झबत्र कामयक्रभ िा 
आमोजना सॊचारन गदाय गैय सयकायी सॊस्था तथा अन्म साियजङ्झनक सॊस्था तथा ङ्झनकामहरूरे ऩङ्झन मस 
कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ साियजङ्झनक ऩयीऺण गने व्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।  

४४. अङ्झबभङ्टखीकयण सम्फन्धी व्मिस्था् (१) कामायरमरे कामयक्रभ िा आमोजना कामायन्िमनको राङ्झग सम्झौता 
बइसकेऩङ्झछ अनङ्टसूङ्ञच–१० अनङ्टसायको ङ्जिर्मिस्तङ्ट सभेत सभािेश गयी उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको ङ्ञजम्भेिायी, 
साियजङ्झनक ऩयीऺणको ङ्जिङ्झध, प्राङ्जिङ्झधक कभयचायीको ङ्ञजम्भेिायी, यकभ ङ्झनकासाको राङ्झग आिश्मक 
कागजात, काभ सम्ऩङ्ङ गनङ्टय ऩने सभम सीभा सभेतको जानकायी ङ्छदन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 
उऩाध्मऺ सङ्ञचि य कोर्ाध्मऺराई ककङ्छदन ेअबीभङ्टखीकयण गनेछ । 

(२) मस्तो अङ्झबभङ्टखीकयण कामयक्रभ कामायरमरे मो कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ साियजङ्झनक ऩयीऺण 
गनङ्टयऩने बनी तोङ्जककका ङ्झनकाम िा व्मङ्ञक्तहरुराई ऩङ्झन सञ्चारन गनेछ ।  
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(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ हङ्टन े अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामयक्रभभा प्रस्तङ्टत गने ङ्जिर्मको ढाॉचा 
अनङ्टसूची–१० फभोङ्ञजभ हङ्टनछे । 

 

बाग–५ 

साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई कामयङ्जिङ्झध 

 

ऩङ्चयच्छेद–१ 

नागङ्चयक फडाऩत्र सम्फन्धी व्मिस्था 
४५. नागङ्चयक फडाऩत्र याख्नङ्टऩने् (१) कामायरमरे आफ्नो कामायरम हाताङ्झबत्र सफैरे देख्न े स्थानभा नागङ्चयक 

फडाऩत्र याख्नङ्ट ऩनेछ।  
(२)उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको नागङ्चयक फडाऩत्रभा देहामका ङ्जिर्म उल्रेख बकको हङ्टन ङ्टऩनेछ् 

(क) गाउॉऩाङ्झरकारे ऐन, ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदने सेिा सङ्टङ्जिधाको ङ्जिियण, 

(ख) सेिा सङ्टङ्जिधा प्रदान गनय राग्ने सभमािङ्झध, 

(ग) सेिा सङ्टङ्जिधा प्रदान गने ङ्ञजम्भेिाय कामयकऺ तथा कभयचायी, 
(घ) सेिाग्राहीरे तोङ्जककको सेिा सङ्टङ्जिधा प्राप्त गनय आिश्मक कागजात, 

(ङ) शूल्क दस्तयू राग्न ेबक सोको ङ्जिियण, 

(च) शूल्क दस्तूय नराग्न ेबकभा सोही व्महोया, 
(छ) सेिा सङ्टङ्जिधा उऩरधध प्रदान हङ्टन ेकामयकऺको तथा कभयचायीको नम्फय िा सॊकेत, 

(ज) उजङ्टयी सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी िा तह, 

(झ) गाउॉऩाङ्झरकाको टेङ्झरपोन नॊ., इभेर य िेबसाइट, 

(ञ) गङ्टनासो, ऩीय भकाय याख्न ेपोन नॊ., कभयचायी य इभेर ठेगाना, य 
(ट) नागङ्चयक िडाऩत्र फभोङ्ञजभ सेिा प्रदान गनय नसके सेिाग्राहीराई प्रदान गङ्चयने ऺतीऩूङ्झतयको 
ङ्जिियण,  
(ठ) कामयऩाङ्झरकारे तोकेका अन्म आिश्मक कङ्ट या ।  

(३) कामायरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको नागङ्चयक फडाऩत्रभा उल्रेख बकका भङ््ट म भङ््ट म 
ङ्जिर्महरु सभािेश गयी कामायरम ऩङ्चयसयभा ङ्झडङ्ञजटर फडाऩत्र सभेत याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको नागङ्चयक फडाऩत्रभा सङ्घ तथा प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ प्रदान 
गङ्चयने सेिाको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जककका ङ्जिियणहरु याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

४६. नागङ्चयक फडाऩत्रभा सॊशोधन गनय सङ्जकने्  (१) कामायरमरे दपा ४५ को उऩदपा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
ङ्जिर्मका ङ्जिियणभा कङ्ट नै ऩङ्चयितयन बकभा नागङ्चयक फडाऩत्रको सॊशोधन गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) िभोङ्ञजभको हङ्टने सॊशोधनभा नागङ्चयक िडाऩत्रभा सभािेश गनङ्टयऩने नमाॉ ङ्जिर्म 
बकभा सोसभेत सभािेश गयी अध्मािङ्झधक गनङ्टय ऩनेछ। 

 

 

 

 



91 
  

ऩङ्चयच्छेद‒२ 

साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई सम्िन्धी व्मिस्था 
४७. साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गनङ्टयऩने् (१) कामयऩाङ्झरकाको कामायरम य िडा कामायरमरे आङ्झथयक िर्यको प्रत्मेक 

चौभाङ्झसक अिङ्झधभा कामयरमफाट सञ्चाङ्झरत सम्ऩङ्टणय मोजना, कामयक्रभ तथा सेिा प्रिाहको साियजङ्झनक 
सङ्टनङ्टिाई गनङ्टयऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ हङ्टन ेकामयऩाङ्झरकाको कामायरमको साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईभा अध्मऺ, 
उऩाध्मऺ, प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत य िडा कामायरमको साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईभा िडा सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरु य िडा  सङ्ञचि सहबागी हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

तय अध्मऺ प्रभङ्टख, प्रशासकीम अङ्झधकृत य िडा अध्मऺ कामयऺ ते्र फाङ्जहय यहेको अिस्थाभा 
त्मस्तो ऩदाङ्झधकायीको स्थानभा क्रभश् उऩाध्मऺ, कामायरमको िङ्चयष्ठ कभयचायी य िडा सङ्झभङ्झतको सदस्म 
सहबागी हङ्टने गयी साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गनय मस दपारे फाधा ऩङ्टमायकको भाङ्झनने छैन । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईभा ङ्जिर्मगत शाखा।कामायरमका प्रभङ्टखहरु 
सभेत सहबागी हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) भा जङ्टनङ्टसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखकको बकता ऩङ्झन काभको ङ्ञजम्भेिायी अनङ्टसाय 
ङ्जिर्मगत शाखा।कामायरम िा कङ्ट नै कामयक्रभ तथा आमोजनाको राङ्झग छङ्ट टै्ट साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई कामयक्रभ 
गने गयी कामयऩाङ्झरकारे ङ्झनणयम गनय सक्नछे । 

(५) सङ्घ तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त सशतय अनङ्टदानफाट सञ्चाङ्झरत कामयक्रभ िा आमोजनाको 
राङ्झग उऩरधध गयाइकको शतयभा साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गनङ्टयऩने बनी उल्रेख बकको अिस्थाभा सोही 
फभोङ्ञजभ य उल्रेख नबकको अिस्थाभा दपा (१) फभोङ्ञजभको साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईभा नै त्मस्तो कामयक्रभ 
िा आमोजनाको ङ्जिर्म सभािेश गङ्चयनछे । 

(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईभा कामायरमरे सफै सयोकायिाराहरु  
सहबागी हनङ्टसक्न ेगयी कामयक्रभ सञ्चारन हङ्टन े ङ्झभङ्झत, स्थान य सभम तोकी कम्तीभा सात ङ्छदन अगािै 
साियजङ्झनक सूचना प्रिाह गनङ्टय ऩनेछ । 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टने साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईभा सञ्चाय भाध्मभका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुरे 
सहज रुऩभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन, तस्फीय  तथा ङ्झबङ्झडमो ङ्ञखच्न य प्रत्मऺ प्रशायण गनय ऩाउनछेन । 

४८. सेिाग्राहीको अङ्झबभत ङ्झरनङ्ट ऩने् (१) कामायरमरे साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गनङ्टय अगािै कम्तीभा सात ङ्छदनको 
कामायरम सभमभा सेिा ङ्झरन आकका सेिाग्राहीहरुफाट अनङ्टसूची–१९ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा नागङ्चयक 
प्रङ्झतिेदन ऩत्र य अनङ्टसूची–२० फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा फङ्जहगयभन अङ्झबभत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(२) कामायरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्झबभत ङ्छदन े सेिाग्राहीहरुराई साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई 
कामयक्रभभा उऩङ्ञस्थङ्झतको राङ्झग अनङ्टयोध गनेछ ।  

४९. साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईका ङ्जिर्मिस्तङ््ट  मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ गङ्चयने साियजङ्झनक साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईभा देहाम 
फभोङ्ञजभका ङ्जिर्मिस्तङ्ट प्रस्तङ्टत गङ्चयनछे् 

(क) अङ्ञघल्रो ऩटकको साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईभा प्रङ्झतफर्द्ता व्मक्त गङ्चयकका ङ्जिर्म य त्मस्ता 
ङ्जिर्मभा बक गयेका प्रमास, 
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(ख) नागङ्चयक प्रङ्झतिेदन ऩत्र य फङ्जहगयभन अङ्झबभतको नङ्झतजा, 
(ग) सेिा प्रिाहका सम्फन्धभा प्राप्त जनगङ्टनासो य सङ्टझािको ङ्जिियण य त्मस्ता ङ्जिर्मभा बक 

गयेका प्रमास, 
(घ) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतिेदनका भङ््ट म भङ््ट म ङ्जिर्महरु, 
(ङ) साियजङ्झनक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनका भङ््ट म भङ््ट म ङ्जिर्महरु, 
(च) साभाङ्ञजक प्रङ्झतिेदनको भङ््ट म ङ्जिर्महरु,  
(छ) गाउॉऩाङ्झरकाको नीङ्झत मोजना तथा कामयक्रभ य फजेट, 
(ज) सङ्घ तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदानभा सञ्चाङ्झरत कामयक्रभ तथा आमोजनाहरु । 

५०. व्मङ्ञक्त िा गैयसयकायी सॊस्थाराई ऩङ्चयचारन गनय सक्ने्  (१) कामायरमरे दपा ४८ फभोङ्ञजभ सेिाग्राही 
फङ्जहगयभन अङ्झबभत य नागङ्चयक प्रङ्झतिेदन ऩत्र सङ्करन गनयको राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा गैयसयकायी सॊस्थाराई 
ऩङ्चयचारन गनय सक्नछे । 

(२) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ हङ्टन े साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको व्मिस्थाऩन गनय तथा सहजीकयण 
गनयको राङ्झग प्रचङ्झरत खङ्चयद कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा गैयसयकायी सॊस्थाराई ऩङ्चयचारन गनय 
सङ्जकनछे । 

५१. साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको भाग गनय सक्ने्  (१) जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, उऩबोक्ता तथा साझेदाय सॊस्थारे कङ्ट नै आमोजना 
ङ्जिशेर् िा साियजङ्झनक भहत्िको ङ्जिर्मभा साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गनय कामायरमभा अनङ्टयोध गनय सक्नछेन। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई भाग बकको अिस्थाभा कामायरमरे कक 
भङ्जहनाङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत आमोजना िा साियजङ्झनक भहत्िको ङ्जिर्मभा साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गनेछ । 

५२. कामयक्रभ िा आमोजना शङ्टरुहङ्टन ङ्ट बन्दा अगािै साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गनय सङ्जकने्  दीघयकारीन नीङ्झत तथा 
मोजना िा फहङ्टिर्ॉम आमोजनाको स्िीकृङ्झत य आङ्झथयक, साभाङ्ञजक य िाताियणीम ऺते्रभा दीघयकारीन 
प्रबाि ऩाने कङ्ट नै कामयक्रभको स्िीकृङ्झत ऩश्चात त्मस्तो नीङ्झत, मोजना, आमोजना िा कामयक्रभको उद्देश्म, 
रऺ, अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध य कामायन्िमन प्रकृमाको सम्फन्धभा कामयक्रभ िा आमोजना शङ्टरुहङ्टन ङ्ट बन्दा अगािै 
साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गनय सङ्जकनेछ । 

५३. ङ्ञजम्भेिाय ऩदाङ्झधकायीरे सम्फोधन गनङ्टयऩने् (१) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ गङ्चयने साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको 
क्रभभा उठेका ङ्ञजऻासा सङ्टझाि य गङ्टनासोको सम्फन्धभा कामयक्रभभा सहबागी ङ्ञजम्भेिाय ऩदाङ्झधकायीरे 
सम्फोधन गनङ्टय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको क्रभभा उठेका ङ्ञजऻासा सङ्टझाि य 
गङ्टनासोको सम्फोधन गदाय सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायी कभयचायी िा ङ्जिऻको सङ्टझाि ङ्झरन ेव्मिस्था कामायरमरे 
ङ्झभराउनछे । 

 
ऩङ्चयच्छेद ‒३ 

साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको प्रकृमा 
५४. सहजकताय तोक्नङ्ट ऩने् (१) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ गङ्चयने साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईका राङ्झग कामायरमरे कक 

जना साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई सहजकताय तोक्नछे । 
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(२) कामायरमरे दपा ५० को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सहजीकयणको राङ्झग व्मङ्ञक्त िा 
सॊस्थाराई ऩङ्चयचारन गयेको अिस्थाभा त्मस्तो व्मङ्ञक्त िा सॊस्थासॉगको सभन्िमभा साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई 
सहजकताय तोक्नछे । 

५५. साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई कामयक्रभ सञ्चारन गने् (१) दपा ५४ फभोङ्ञजभ तोङ्जककको सहजकतायरे देहामका 
कङ्ट याभा ध्मान ङ्छदई साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई कामयक्रभ सञ्चारन गनेछ् 

(क) ङ्ञशि किॊ ङ्जिनमशीर बार्ाको प्रमोग गने,   

(ख) ङ्झनष्ट्ऩऺ रुऩरे भध्मस्थता गने, 

(ग) भङ्जहरा जनजाङ्झत तथा ङ्जऩछङ्झडकका िगयराई आफ्ना बनाइ याख्न प्रोत्साङ्जहत गने,  

(घ) सहबागीरे व्मक्त गयेका ङ्जिचायभा प्रङ्झतिाद नगने, 

(ङ) प्राप्त सङ्टझाि, प्रङ्झतङ्जक्रमा तथा ङ्जट्ऩणीराई सकायात्भक रुऩभा ङ्झरन,े  

(च) व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाको साियजङ्झनक भमायदा य ङ्ञशिाचायराई कामभ याख्न,े  

(छ) सहबाङ्झगको कङ्ट या काटी आऩm्नो बनाई नयाख्न ेय 
(ज) ङ्जिर्म िस्तङ्टभा केङ्ञन्रत यही छरपर गयाउन े। 

(२) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टने साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई कामयक्रभको ढाॉचा अनङ्टसूची–
२१ फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

(३) सहजकतायरे मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई कामयक्रभ सञ्चारन गदाय 
कामयक्रभका सहबागीहरुराई अनङ्टसूची–२२ फभोङ्ञजभको आचायसॊङ्जहता ऩारना गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) सहजकतायरे मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ बकको ङ्झभङ्झतरे 
सात ङ्छदन ङ्झबत्र अनङ्टसूची–२३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा कामायरमभा प्रङ्झतिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदन त्मसऩङ्झछ फस्न ेकामयऩाङ्झरका फैठकभा छरपरको 
राङ्झग प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩनेछ। 

५६. फजेट व्मिस्था गने् (१) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ गङ्चयने साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको राङ्झग आिश्मक ऩने 
फजेट िाङ्जर्यक कामयक्रभ  तथा फजेटभा सभािेश गङ्चयनेछ ।  

(२) कामायरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फजेट प्रचङ्झरत साियजङ्झनक खङ्चयद कानून फभोङ्ञजभ 
खचय गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ बकको खचयको ङ्जिियण सहजकतायरे साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई 
कामयक्रभभा सभेत साियजङ्झनक गनङ्टयऩनेछ ।  

५७. अन्म साियजङ्झनक ङ्झनकामरे साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गनङ्टयऩने् गाउॉऩाङ्झरका कामयऺ ते्र ङ्झबत्र कामयक्रभ सञ्चारन गने 
गैय सयकायी सॊस्था तथा अन्म साियजङ्झनक ङ्झनकामहरूरे कामायरमसॉग सभन्िम गयी मसै कामयङ्जिङ्झध 
फभोङ्ञजभ साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गनङ्टय ऩनेछ।  
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बाग– ६ 

ङ्जिङ्जिध 

५८. प्रिक्ता तोक्ने्   (१) कामयऩाङ्झरकारे कामयऩाङ्झरकाका सदस्मभध्मेफाट कक जनाराई प्रिक्ता तोक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जककको प्रिक्तारे कामयऩाङ्झरका फैठकका ङ्झनणयमहरु प्रभाङ्ञणत 
बकको सात ङ्छदन ङ्झबत्र साियजङ्झनक गनेछ। 

५९. सूचना अङ्झधकायी तोक्ने्  (१) अध्मऺरे प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतको ङ्झसपाङ्चयसभा कामयऩाङ्झरकाको 
कामायरमका ककजना अङ्झधकृत कभयचायीराई सूचना अङ्झधकायी तोक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जककको सूचना अङ्झधकायीरे सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन 
२०६४ तथा सूचनाको हक सम्फन्धी ङ्झनमभािरी २०६५ रे तोकेको प्रकृमा फभोङ्ञजभ सूचना भाग गने 
व्मङ्ञक्त िा ङ्झनकामराई कामयऩाङ्झरका तथा कामायरमका ङ्झनणयम तथा ङ्झनणयमसॉग सम्फङ्ञन्धत कागजातहरु 
उऩरधध गयाउन ेछ।  

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट याहरु रेङ्ञखकको बकता ऩङ्झन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गो्म 
याख्नङ्ट ऩने बनी तोङ्जककका ङ्जिर्महरु सूचना अङ्झधकायीरे कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा ङ्झनकामराई उऩरधध गयाउन सक्न े
छैन।  

६०. आम्दानी य खचय साियजङ्झनक गनङ्टयऩने् (१) कामायरमरे प्रत्मेक भङ्जहनाको सात गतेङ्झबत्र अङ्ञघल्रो 
भङ्जहनासम्भ बकको आम्दानी य खचयको ङ्जिियण साियजङ्झनक गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) िडा कामायरम तथा ङ्जिर्मगत शाखारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साियजङ्झनक गयेको 
आम्दानी य खचयको ङ्जिियण साियजङ्झनक गयेको तीन ङ्छदन ङ्झबत्र कामयऩाङ्झरकाको कामायरमभा ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

६१. चौभाङ्झसक सभीऺा गने् (१) कामयऩाङ्झरकारे कामयऩाङ्झरकाको कामायरम, िडा कामायरम य ङ्जिर्मगत 
कामायरमका प्रभङ्टखहरुसॉग प्रत्मेक चौभाङ्झसक अिङ्झध सभाप्त बकको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदन ङ्झबत्र चौभाङ्झसक 
सभीऺा गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको चौभाङ्झसक सभीऺाभा सभीऺा अिङ्झधको देहामका ङ्जिर्मभाङ्झथ 
सभीऺा गङ्चयनछे् 

(क) सभीऺा अिङ्झधको आम्दानी य खचयको अिस्था,  
(ख) स्िीकृत िाङ्जर्यक कामयमोजना कामायन्िमनको अिस्था,  
(ग) कामायरमभा प्राप्त गङ्टनासो य सोको सभाधानको राङ्झग गङ्चयकका कामयको ङ्जिियण, 
(घ) साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईभा उठेका भङ््ट म भङ््ट म ङ्जिर्महरुको ङ्जिियण, 
(ङ) साियजङ्झनक ऩयीऺणका ङ्जिर्महरु, 
(च) साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनरे ङ्छदकका सङ्टझािहरु, 
(छ) अनगभन सङ्झभङ्झतरे गयेका कामयहरुको प्रङ्झतिेदन, 
(ज) यकभान्तय सम्फन्धी ङ्जिियण, 
(झ)  ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झतफाट प्राप्त सङ्टझािहरु । 

(ञ) कामयऩाङ्झरकारे तोङ्जकङ्छदकका अन्म ङ्जिर्महरु। 
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(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभीऺाफाट कामयऩाङ्झरकारे कामायरमराई आिश्मक ङ्झनदेशन 
ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टय सम्फङ्ञन्धत कामायरम य कामायरम प्रभङ्टखको कतयव्म हङ्टनछे। 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ बकको चौभाङ्झसक सभीऺाको प्रङ्झतिेदन त्मस्तो सभीऺा सम्ऩङ्ङ बकको 
ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र कामायरमको िेिसाइट य प्रिक्ता भापय त साियजङ्झनक गङ्चयनछे। 

६२. िाङ्जर्यक सभीऺा गने् (१) कामयऩाङ्झरकारे कामयऩाङ्झरकाको कामायरम िडा कामायरम ङ्जिर्मगत शाखा िा 
कामायरम य साझेदाय सॊस्थाहरुका प्रभङ्टखहरुको सहबाङ्झगताभा प्रत्मेक आङ्झथयक िर्य सभाप्त बकको ङ्झभङ्झतरे 
दङ्टई भङ्जहनाङ्झबत्र िाङ्जर्यक सभीऺा गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको िाङ्जर्यक सभीऺा अध्मऺको अध्मऺताभा हङ्टन े तथा मस 
सभीऺाभा देहाम फभोङ्ञजभका ङ्जिर्महरुभा छरपर गङ्चयनछे् 

(क) िाङ्जर्यक आम्दानी य खचयको अिस्था, 
(ख) रऺको तङ्टरनाभा बकको आम्दानी य खचयको तङ्टरना, 
(ग) नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदानको ङ्जिियण, 
(घ) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त फजेट सीभा य प्राप्त बकको फजेटको तङ्टरना, 
(ङ) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त सशतय सभऩूयक य ङ्जिशरे् अनङ्टदान अन्तगयतका 

आमोजनाहरुको ङ्जिियण य ती आमोजनाहरुको बौङ्झतक य ङ्जित्तीम प्रगङ्झत, 
(च) आङ्झथयक साभाङ्ञजक य ऩूिायधाय ङ्जिकासका उऩरङ्ञधधको ङ्जिियण, 
(छ)  आिङ्झधक तथा यणनीङ्झतक मोजनाको रऺ य प्राप्त उऩरङ्ञधधको तङ्टरना, 
(ज) साझेदाय सॊस्थासॉगको सहकामय य सभन्िमभा सम्ऩादन गङ्चयकका भङ््ट म भङ््ट म कामयहरु, 
(झ) फेरुजू तथा फेरुज ूपर्छ्यौटको अिस्था, 
(ञ) अङ्ञ्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम 

रगामत नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायका ङ्झनकाम य ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झतफाट प्राप्त 
सङ्टझािहरु, 

(ट) फङ्टॉदा नॊ (ञ) फभोङ्ञजभका सङ्टझािहरु कामायन्िमनको अिस्था, य 
(ठ) कामयऩाङ्झरकारे तोकेका अन्म ङ्जिर्महरु। 

(३) मस दपा फभोङ्ञजभको सभीऺाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयने ङ्जिियणभा ककरुऩता कामभ गनयको राङ्झग 
कामयऩाङ्झरकाको कामायरमरे उऩदपा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिर्महरुको आधायभा िडा कामायरम ङ्जिर्मगत 
शाखा िा कामायरम य साझेदाय सॊस्थाराई प्रस्तङ्टतीकयणको ढाॉचा उऩरधध गयाउनछे। 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ङ हङ्टन ेिाङ्जर्यक सभीऺाको प्रङ्झतिेदन उऩदपा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
ङ्जिर्महरु सभेटी तमाय गङ्चयनछे । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ तमाय बकको प्रङ्झतिेदन कामयऩाङ्झरकाको कामायरमको िेिसाइटभा 
याङ्ञखनछे साथै उक्त प्रङ्झतिेदन ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत प्रदेश सयकायको भङ््ट मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्दको 
कामायरम य सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमभा ऩठाउने ङ्ञजम्भेिायी कामयरमको हङ्टनछे। 

६३. प्रङ्झतिेदन सबाभा प्रस्तङ्टत गनङ्टयऩने् मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ सम्ऩादन गङ्चयकका कामयहरुको प्रङ्झतिेदन 
अध्मऺ/प्रभङ्टखरे छरपरको राङ्झग सबाभा प्रस्तङ्टत गनेछ । 
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६४. थऩघट य हेयपेय्  मस कामयङ्जिङ्झधको कामायन्िमनको क्रभभा कङ्ट नै िाधा अियोध य अस्ऩिता बकभा त्मस्तो 
फाधा  अड्चन पङ्ट काउन े  प्रमोजनका राङ्झग कामयऩाङ्झरकारे मस कामयङ्जिङ्झधभा आिश्मकता अनङ्टसाय 
धमा्मा, थऩघट, सॊसोधन िा हेयपेय गनय सक्नेछ। 

६५. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टन:े मस कामयङ्जिङ्झधको कङ्ट नै प्रािधान प्रचङ्झरत कानून किॊ स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन २०७४, अन्तय सयकायी ङ्जित्तीम व्मिस्थाऩन ऐन २०७४ सॊग फाङ्ञझकभा फाङ्ञझकको हदसम्भ 
अभान्म हङ्टनछे । 
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अनङ्टसूची– १ 

(दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ७ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

गङ्टनासो दताय ङ्जकताफ 

 

ङ्झस 
नॊ 

गङ्टनासोकतायको 
नाभ थय 

गङ्टनासोको 
सॊङ्ञऺप्त 
ङ्जिियण 

गङ्टनासोसॉग 
सम्फङ्ञन्धत 
ऩदाङ्झधकायी तथा 
भहाशाखा।शाखा 

गङ्टनासोको 
फगॉकयण 

गङ्टनासो 
उऩय 
गङ्चयकको 
प्रथभ 
सम्फोधन 

दताय 
गनेको 
नाभथय 
य ऩद 

कैङ्जपमत 
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अनङ्टसूङ्ञच–२ 

(दपा ३ को उऩदपा (६) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग प्रस्ताि 

ङ्झस नॊ गङ्टनासोको 
सङ्ञङ्ऺप्त व्महोया 

गङ्टनासो सभाधानको 
राङ्झग ङ्जिद्यभान कानूनी 

तथा सॊस्थागत 
व्मिस्था 

गङ्टनासो सभाधानको 
राङ्झग कानूनी तथा 

सॊस्थागत 
व्मिस्थाभा यहेको 

कभी 

कानूनी तथा 
ङ्जिर्मङ्जिऻको 

याम 

गङ्टनासो 
सभाधानको 
राङ्झग गनङ्टयऩने 

ङ्झनणयम 

      

      

      

 

गङ्टनासो सभाधान सभन्िम सङ्झभङ्झतका 

सॊमोजक् नाभ थय्     ऩद्  दस्तखत् 

सदस्म् नाभ थय्    ऩद्  दस्तखत् 

सदस्म् नाभ थय्    ऩद्  दस्तखत् 

सदस्म् नाभ थय्    ऩद्  दस्तखत् 

सदस्म सङ्ञचि् नाभ थय्   ऩद्  दस्तखत् 
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अनङ्टसूची–३ 

(दपा ७ को उऩदपा (५) य दपा ८ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

गङ्टनासो सभाधान सभन्िम सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टय ऩने ङ्जिियण 

 

ङ्झस नॊ गङ्टनासोको सङ्ञङ्ऺप्त 
ङ्जिियण 

गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग अऩमायप्त 
कानून तथा सॊस्थागत व्मिस्था 
तथा अङ्झधकायऺते्रको ङ्जिियण 

कानून तथा 
ङ्जिर्मङ्जिऻको 
याम 

गङ्टनासो सभाधानको 
राङ्झग गनङ्टय ऩने 
ङ्झनणयमको प्रस्ताि 

     

     

     

     

गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीको नाभ्     कामायरम प्रभङ्टखको नाभ् 

दस्तखत्       दस्तखत् 

ङ्झभङ्झत्        ङ्झभङ्झत् 
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अनङ्टसूची–४ 

(दपा १६को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

साभाङ्ञजक ऩयीऺक सम्िन्धी व्मिस्था 

गाउॉऩाङ्झरकारे कक फर्यसम्भ सम्ऩादन गयेका काभहरूफाट के कङ्झत साभाङ्ञजक ङ्जिकास बमो िा साभाङ्ञजक 
ङ्ञजम्भेिायी ऩ ङ्टया गनय सम्ऩादन बकका काभहरू, उऩरधधीहरू य प्रबािहरूको रेखाजोखा गयी प्रङ्झतिेदन ऩेश गनय 
साभाङ्ञजक ऩयीऺकको रूऩभा प्रत्मऺ दङ्टई ङ्झफऻको सभङ्टहराई साभाङ्ञजक ऩयीऺकको रूऩभा प्रचङ्झरत खङ्चयद कानून 
अनङ्टसाय सेिा कयायभा ङ्झनमङ्टक्त गनङ्टयऩनेछ। कङ्ट नै सॊस्था िा कम्ऩनीराई सभेत साभाङ्ञजक ऩयीऺकको रूऩभा सेिा 
कयायभा ङ्झरन सङ्जकनछे । सॊस्था िा  कम्ऩनीराई साभाङ्ञजक ऩयीऺकको रूऩभा सेिा कयायभा ङ्झरदाको 
अिस्थाभा ङ्झनधायङ्चयत मोग्मता बकको भानि श्रोत बकको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 

१. साभाङ्ञजक ऩयीऺकको मोग्मता 
(क) स्नातकोत्तय बई सम्िङ्ञन्धत ऺेत्रभा अनङ्टबि, 

(ख) साभाङ्ञजक ऩयीऺण सम्फन्धी अनङ्टङ्ञशऺण प्राप्त 

(ग) मस गाउॉऩाङ्झरकाको कामयक्रभ िा आमोजनाभा प्रत्मऺ सरॊग्न नयहेको  

२.ऩाङ्चयश्रङ्झभक 

प्रचङ्झरत खङ्चयद कानून अनङ्टसाय तमाय बकको रागत अनङ्टभानको आधायभा साभान्मतमा साभाङ्ञजक ऩयीऺणका 
राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभक तम गनय सङ्जकनछे। 

३.साभाङ्ञजक ऩयीऺकका काभहरू 

साभाङ्ञजक ऩयीऺणका काभराई ३ चयणभा ङ्जिबाजन गङ्चयकको छ।  

क) तमायी 

मस चयणभा ङ्झनजरे फाह्य िा आन्तङ्चयक रूऩभा सूचना सॊकरन गनङ्टय ऩनेछ। साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे सन्दबय 
साभाङ्झग्रको रूऩभा स्थानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत सॊघीम तथा प्रदेश कानून, मस गाउॉऩाङ्झरकारे तमाय गयेका ऐन, 

ङ्झनमभ, कामयङ्जिङ्झधहरू य ङ्झनदेङ्ञशकाहरू, स्थानीम तहको साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेिायी, रक्ष्म, उद्दशे्म, आिङ्झधक तथा िाङ्जर्यक 
मोजना (ङ्जिर्मगत कामायरमहरूको सभेत), साभाङ्ञजक उऩरधधी, कामय सम्ऩादन, ऩङ्चयणाभ य प्रबाि सम्फन्धी 
अङ्झबरेख तथा सूचना, नागङ्चयक फडाऩत्र, साियजङ्झनक ऩयीऺणका प्रङ्झतिेदनहरू, साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाइ प्रङ्झतिेदन, िाङ्जर्यक 
तथा चौभाङ्झसक प्रङ्झतिेदनहरू, गत फर्यको साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन तथा अन्म आिश्मक साभाग्रीको अध्ममन 
गनङ्टय ऩनेछ । 

ख) ङ्जिियण तमायी तथा प्रस्तङ्टती 

गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक कामयसम्ऩादनका ङ्जिर्मभा स्ऩि बकऩङ्झछ गाउॉऩाङ्झरका ऩदाङ्झधकायीहरू, प्रभङ्टख 
प्रशासकीम अङ्झधकृत, ङ्जिबाग।भहाशाखा।शाखा  प्रभङ्टख, ङ्ञजम्िेिाय  कभयचायीसॉग  अधयसॊयङ्ञचत  (Semi-

structured) अन्तयिाताय ङ्झरनङ्टऩनेछ । अनत्यिातायफाट सभेङ्जटन नसकेका ङ्जिर्महरूका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
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कभयचायीहरूको सानो सभङ्टह फनाई सभङ्टह छरपर गनङ्टय ऩनेछ । ङ्झतनीहरूको सम्ऩादनको अिस्था प्रभङ्टख सभस्मा, 
च ङ्टनौती य बािी कामयङ्छदशाका फायेभा गहन अध्ममन गयी सो सभेत अनङ्टसूची २ य ३ अनङ्टसायको ङ्जिियण तमाय 
गनङ्टय  ऩनेछ । अन्त्मभा सम्ऩूणय सयोकायिाराको बेराभा सो ङ्जिियण प्रस्तङ्टत गयी छरपर गनङ्टय ऩनेछ ।  

ग) प्रङ्झतिेदन चयण 

सयोकायिाराको  बेरा  ऩश्चात साभाङ्ञजक  ऩयीऺकरे  अङ्ञन्तभ  प्रङ्झतिेदन तमाय गनङ्टय ऩनेछ। बेराभा उठेका 
सङ्टझाि तथा ङ्झनणयमहरू य कामयमोजना सङ्जहत बेरा अध्मऺराई प्रङ्झतिेदन िङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 
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अनङ्टसूची–५ 

(दपा १७ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

कानऩेोखयी गाउॉऩाङ्झरका 
सभाङ्ञजक ऩयीऺकको प्रङ्झतिेदन 

      (फहृत छरपरभा प्रस्तङ्टत गङ्चयन)े 
कानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरका         
ङ्झभङ्झत् 
१. गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्चयचम (फङ्टॊदागत रूऩभा रेख्न)ेM 
२. स्थानीम तहको प्राथङ्झभकता तथा रक्ष्महरू (फङ्टॊदागत रूऩभा रेख्न)ेM  
३. गतिर्यको भङ््ट म भङ््ट म उऩरधधीहरू (फङ्टॊदागत रूऩभा रेख्न)ेM 
४. मसिर्यको भङ््ट म भङ््ट म उऩरधधीहरू (सूचकको रूऩभा प्रस्तङ्टत गने)M 
५. साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेिायी य कामय सम्ऩादनको रेखाजोखाM 

साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेिायीको ऺते्र गत फर्यको अिस्था प्रमास उऩरधधी 
स्िास््म 

 

स्िास््म चौकी कक घण्टा ङ्झबत्र  ऩैदर िा मातामात ऩहूॉच बकको 
घयधङ्टयी सॊ्मा 

   

५ फर्य भङ्टनीका फारफाङ्झरकाको प्रङ्झतशत    

खोऩभा ऩहूॉच बकको जनसॊ्मा ( कक फर्य भङ्टनीका फारफाङ्झरकाको 
आधायभा) 

   

४ ऩटक गबयिती जाॉच गङ्चयकको भङ्जहराको सॊ्मा ( प्रङ्झतशतभा)    

दऺ प्रसङ्टतीकभॉफाट प्रसङ्टती गङ्चयकका भङ्जहराको सॊ्मा    

झाडा ऩखाराफाट  भतृ्मङ्ट हङ्टन ेफारफाङ्झरका सॊ्मा    

सि हेल्थऩोि िा हेल्थऩोिफाट सेिा ङ्झरन ेघयधङ्टयी ऩङ्चयिाय सॊ्मा    

ङ्ञशऺा 
आधा घण्टा ङ्झबत्र प्राथङ्झभक ङ्जिद्यारम नऩङ्टग्न ेिारिाङ्झरकाको सॊ्मा    

ऩूिय प्राथङ्झभक ङ्ञशऺाभा खङ्टद बनायदय    

प्राथङ्झभक ङ्जिद्यारमभा ऩहूच नबकका सो    

उभेय सभङ्टहका फारफाङ्झरका सॊ्मा।प्रङ्झतशत    

कऺा १ भा खङ्टद बनायदय छात्र।छात्रा    

प्राथङ्झभक तहभा कऺा छोड्न ेकऺा दोहोयम्ाउने य कऺा उङ्ञत्तणय हङ्टने 
दय 

   

प्राथङ्झभक तहभा ताङ्झरभ प्राप्त ङ्ञशऺक सॊ्मा    

प्रङ्झत कऺा कोठा ङ्जिद्याथॉ सॊ्मा    
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फाह्य सहमोगभा ङ्झनङ्झभयत ङ्जिद्यारम कोठा सॊ्मा    

स्थानीम  तहफाट ङ्झनङ्झभयत ङ्जिद्यारम कोठा सॊ्मा    

दङ्झरत फारफाङ्झरकाको ङ्ञशऺाभा ऩहूॉच    

खानऩेानी तथा सयसपाई 

स्िच्छ ऩानी ऩङ्टगेको ऩङ्चयिाय सॊ्मा िा प्रङ्झतशत    

शौचारम बकको सॊ्मा िा प्रङ्झतशत    

खानेऩानी सङ्टङ्जिधा बकको प्राथङ्झभक ङ्जिद्यारम    

शौचारम बकको ऩङ्चयिाय सॊ्मा    

सङ्टधाङ्चयकको च ङ्टरो बकको ऩङ्चयिाय सॊ्मा    

फारफाङ्झरका, भङ्जहरा तथा सभािेशी ऺते्र 

फार ङ्झफिाहको सॊ्मा    

साभाङ्ञजक ङ्झफकृङ्झत, ङ्जिसॊगङ्झत    

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा (जेष्ठ नागङ्चयक, ककर भङ्जहरा,  अऩाॊग, ङ्जऩछङ्झडकको 
ऺेत्र तथा रोऩङ्टन्भङ्टख जाती) 

   

जनचेतना तथा गङ्चयिी ङ्झनिायण 

फार श्रभको अिस्था    

फार क्रिहरूको अिस्था    

भङ्जहरा ङ्जहॊशा    

योजगायीको अिस्था    

स्ियोजगायका प्रमासहरू    

गङ्चयिी ङ्झनिायणका प्रमासहरू    

साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन    

िताियण सङ्टधायका प्रमासहरू    

कच.आई.ङ्झब य कड्रस    

ङ्जिकासभा सभान सहबाङ्झगता सेिाहरूभा ऩहूॉच 

स्थानीम िजाय ऩङ्टग्न राग्ने सभम    

कृङ्जर् सेिा केन्र जान राग्ने सभम    

बौगोङ्झरक ऺते्र, भङ्जहरा, ङ्जऩछङ्झडकका तथा सीभान्त  िगयको  सॊ्मा,  
ङ्झनजहरूरे  ऩाकको सेिा तथा ङ्छदइकको ङ्जिशेर् अिसयहरू 

   

 

जनशङ्ञक्त    

नीङ्झत तथा कामयक्रभ    

बौङ्झतक व्मिस्था    

सभन्िम य सहकामयका प्रमासहरू    

अन्म साभाङ्ञजक सम्ऩादनका ऺेत्रहरू    
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६. गत िर्यभा बोगेका सभस्माहरू (फङ्टॊदागत रूऩभा रेख्न)ेM 
१. 
२. 
३. 

७. सङ्टधायको राङ्झग चाल्नङ्टऩने कदभहरू तथा सङ्टझाि (िङ्टॊदागत रूऩभा रेख्न)ेM=  
१. 
२. 
३. 

साभाङ्ञजक ऩयीऺकको नाभ्  
दस्तखत् 
सॊस्थाको नाभ ( मङ्छद सस्था बकभा)M  
ङ्झभङ्झत् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
  

अनङ्टसूची– ६ 

(दपा १८ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
..........ङ्जिर्मगत कामायरम।गैय सयकायी सॊस्था  

ङ्ञजल्रा भोयङ,कानऩेोखयी गाउॉऩाङ्झरका 
साभाङ्ञजक ऩयीऺकको प्रङ्झतिेदन 

 (फहृत छरपरभा प्रस्तङ्टत गङ्चयन)े  

१. ङ्जिर्मगत कामायरम।गैय सयकायी सॊस्था को नाभ्  
२.  रक्ष्म  

क.  
ख.  
ग.  
घ. 

३. भङ््ट म उद्दशे्म फङ्टॊदागत रूऩभा रेख्न)े  
क. 
ख.  
ग.  
घ. 

४. गत आङ्झथयक िर्यभा सॊचाङ्झरत ङ्जिकास मोजना तथा कामयक्रभको ङ्जिियण 

सॊचाङ्झरत कामयक्रभ।आमोजनाको नाभ रक्ष्म उऩरङ्ञधध कैङ्जपमत 

    

    

    

 

५. सयोकायऩऺको चाहना तथा रङ्ञऺत िगयराई सेिा तथा सङ्टङ्जिधा ङ्छदन ङ्झफगत कक िर्यभा गङ्चयकका भङ््ट म 
भङ््ट म नीङ्झतगत व्मिस्था तथा प्रकृमागत सङ्टधायहरू (फङ्टॊदागत रूऩभा प्रस्तङ्टत गने)M 

क.  
ख.  
ग.  
घ= 

६. साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेिायी फहन गने ऺभता् 
साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेिायीको ऺेत्र सूचक सङ्जहतको काभको ङ्जिियण 

  

  

  

  

  

७.  आमोजना तथा कामयक्रभ कामायन्िमन गदाय बोगेका सभस्माहरू (फङ्टॊदागत रूऩभा रेख्न)ेM  
क. 
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ख.   
ग.  
घ. 

८. बािी कामयक्रभ सॊचारनको राङ्झग चाल्नङ्टऩने कदभहरू तथा सङ्टझािहरू (फङ्टॊदागत रूऩभा रेख्न)ेM  
क. 
ख.  
ग.  
घ. 

साभाङ्ञजक ऩयीऺकको नाभ्  
दस्तखत् 
सॊस्थाको नाभ (मङ्छद सस्था बकभा)M  
ङ्झभङ्झत् 
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अनङ्टसूङ्ञच–७ 

((दपा १८ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतिेदन प्रस्तङ्टङ्झतको कामयक्रभ सॊचारन ङ्जिङ्झध 

 

1. साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन प्रस्तङ्टङ्झत कामयक्रभभा सहबागीहरूको उऩङ्ञस्थङ्झत ऩङ्टङ्ञस्तका याख्नङ्ट ऩने य । उक्त 
ऩङ्टङ्ञस्तकाभा सहबागीहरूको नाभ, ऩद, ठेगाना तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गयेको सॊस्था उल्रेख हङ्टनङ्ट ऩनेछ । 

2. कामयक्रभको प्रायम्बभा सहबागीहरूराई कामयक्रभको उद्देश्म, सञ्चारन ङ्जिङ्झध, सभम य आचाय सॊङ्जहताफाये 
जानकायी ङ्छदनङ्टऩने । 

3. साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे अनङ्टसूची–५ य अनङ्टसूची–६ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गङ्चयकको ङ्जिियण प्रस्तङ्टत गने 
। 

4. कामयक्रभभा प्रङ्झतिेदन ङ्जिियण प्रस्तङ्टत बकऩङ्झछ साभाङ्ञजक ऩयीऺण सभन्िम सङ्झभङ्झतको तपय फाट कामयक्रभका 
सहबागीहरू सभऺ ङ्झनम्न प्रकायका प्रश्नहरू क्रभश् याखी खङ्टरा छरपरको भाध्मभफाट सहबागीहरूको 
प्रङ्झतङ्जक्रमा तथा सङ्टझाि आह्वान गनङ्टयऩने– 

(क) गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनभायण गयेका कानून तथा नीङ्झतगत ङ्झनणयम तथा प्रङ्जक्रमागत सङ्टधायरे ऩायेको 
प्रबाि सङ्टचकको आधायभा, 

(ख) गाउॉऩाङ्झरकारे गयेका ङ्जिकास मोजनाहरूभा जन सहबाङ्झगताको ङ्ञस्थङ्झत, 
(ग) गाउॉऩाङ्झरकारे सभमभा सेिा सङ्टङ्जिधा ङ्छदन सेिा ङ्छदन नसकेको अिस्थाभा जनतारे बोग्नङ्ट 

ऩयेका सभस्माहरू, 
(घ) गाउॉऩाङ्झरकाको तपय फाट ऩेश गयेको ङ्जिियण प्रङ्झतको ङ्जिश्वासनीमता, 
(ङ) िारिाङ्झरका, भङ्जहरा, दङ्झरत, जनजाङ्झत ,गङ्चयफ,  जेष्ठ नागङ्चयक तथा ङ्जऩछङ्झडकका िगयराई 

भूरधायभा ल्माउन गयेका प्रमासहरूको प्रबािकाङ्चयता, 
(च) गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्छदकको सेिाको गङ्टणस्तय, दस्तङ्टय, सेिा ङ्छदन रगाकको सभम य कामय 

सम्ऩादनको स्तय, 
(छ) साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्ि ऩङ्टया गनय गाउॉऩाङ्झरकाको ितयभान कामय तथा कामयशैरीभा सङ्टधाय 

ल्माउन प्राप्त सङ्टझािहरू। 

5. सहबागीहरूरे कामयक्रभभा याखेका ङ्जिचाय, सङ्टझाि तथा प्रङ्झतङ्जक्रमाहरूराई साभाङ्ञजक ऩयीऺण सभन्िम 
सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरू तथा साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे ङ्जटऩोट गयी याख्नङ्टऩदयछ य सहबागीरे याखेका ङ्ञजऻासा 
तथा ङ्जिचायभा गाउॉऩाङ्झरका ऩदाङ्झधकायी, ङ्ञजम्भेिाय कभयचायी तथा साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे स्ऩि ऩानङ्टय ऩने। 

6. साभाङ्ञजक ऩयीऺण कामयक्रभभा उठेका ङ्जिर्मिस्तङ्टहरूको आधायभा साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे भू्म ङ्जिर्म 
अङ्ञन्तभ प्रङ्झतिेदनभा सभािेश गनङ्टय ऩने । 
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अनङ्टसूची–८ 

(दपा १८ को उऩदपा (८) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

छरपर कामायक्रभभा सहबाङ्झगरे ऩाराना गनङ्टयऩने आचायसॊङ्जहता 
 

साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतिेदन प्रस्तङ्टत गङ्चयन ेकामयक्रभभा उऩङ्ञस्थत आमोजक, सहजकताय तथा 
सहबागीहरूरे ऩारना गनङ्टयऩयन्े आचायसॊङ्जहता 

 

(क) ङ्जिर्मिस्तङ्टभा भात्र केङ्ञन्रत यही छरपर गने । 

(ख) त्माॊक य सूचनाको आधायभा यही ङ्जिचाय याख्न े। 

(ग) ङ्झनजी िा व्मङ्ञक्तगत कङ्ट याभा ङ्जट्ऩणी नगने तथा व्मङ्ञक्तगत आऺेऩ नरगाउन े। 

(घ) सहबागीहरूरे व्मक्त गयेका ङ्जिचायभा प्रङ्झतिाद नगने, प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमा, सङ्टझाि तथा ङ्जट्ऩणीराई 

(ङ) सकायात्भक रूऩभा ङ्झरने । 

(च) व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाको साियजङ्झनक भमायदा य ङ्ञशिाचायराई कामभ याख्न े। 

(छ) सहबागीहरूराई ङ्जिचाय याख्न प्रोत्साहन गने य ङ्जिचायका राङ्झग धन्मिाद ङ्छदन े। 

(ज) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे फोल्न ेसभम ङ्छदकऩङ्झछ भात्र सहबागीहरूरे आफ्ना कङ्ट याहरू याख्न े। 

(झ) फोल्दा ऩारै ऩारो फोल्ने य कउटा व्मङ्ञक्तरे ककऩटक भात्र फोल्न े। 

(ञ) आफ्नो कङ्ट याराई छोटकयीभा स्ऩि रूऩभा याख्न ेय फीचभा अकायको कङ्ट या नकाट्न े। 
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अनङ्टसूची–९ 

(दपा १९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
  

साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ सभऺ ऩेश गने प्रङ्झतिेदनको ढाॉचा 
 

श्री कानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरका 
१. ऩषृ्ठबङू्झभ 

२. साभाङ्ञजक ऩयीऺणको उद्देश्म  
३. अध्ममन ङ्जिङ्झध 

४. अध्ममनको सीभा 
५. फहृत ्छरपर कामयक्रभको ङ्जिियण् 
क) ङ्झभङ्झत्    ख) स्थान्    ग) सभम् 
६. गाउॉऩाङ्झरका य ङ्जिर्मगत कामायरम।गैय सयकायी सॊस्थाको ङ्जिियण सॊरग्न याख्न े(अनङ्टसूची २ य ३ ) 
७. साभङ्ञजक ऩयीऺणिाट देङ्ञखकका सिर ऩऺहरु (फङ्टॉदागत रुऩभा रेख्न)े 
८. साभङ्ञजक ऩयीऺणिाट देङ्ञखकका च ङ्टनौती तथा कङ्झभ कभजोयीहरु (फङ्टॉदागत रुऩभा रेख्न)े  
९. साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेिायी ऩ ङ्टया गनय गाउॉऩाङ्झरकारे चाल्नङ्ट ऩने कदभहरु िा सङ्टझािहरु 

 

साभाङ्ञजक ऩयीऺकको नाभ्  
दस्तखत् 
सॊस्थाको नाभ (मङ्छद सॊस्था बकभा)M  
ङ्झभङ्झत् 
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अनङ्टसूची —१० 

( दपा ४७ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

साियजङ्झनक ऩयीऺण अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामयक्रभभा प्रस्तङ्टत गने ङ्जिर्मिस्तङ्ट 

  

क) ङ्जित्तीम रेखा ऩयीऺण्  
मसरे गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जित्तीम कायोिायको रेखाजोखा तथा ऩङ्टङ्जि गदयछ । जसभा भहारेखा ऩयीऺणको 
कामायरमिाट ङ्जित्तीम कायोिायको रेखा य त्मसको जाॉच गयी ङ्जित्तीम कायोिायको अङ्ञन्तभ प्रङ्झतिेदन ङ्छदन े
कामय हङ्टन्छ। मस ङ्झबत्र आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण य अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण सभाफेश हङ्टन्छन ्।  

ख) साियजङ्झनक ऩयीऺण्  
गाउॉऩाङ्झरकारे आपनो ऺते्रङ्झबत्र सॊचाङ्झरत मोजना तथा कामयक्रभहरूको कामायन्िमन सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी सम्ऩादन 
हङ्टने िा सम्ऩाङ्छदत काभको ऩङ्चयभाण, रागत, गङ्टणस्तय सभेतको रेखाजोखा गनय स्थानीम उऩबोक्ता तथा 
सयोकायिाराहरूको सहबाङ्झगताभा साियजङ्झनक ऩयीऺण गदयछ। साियजङ्झनक ऩयीऺणको प्रङ्जक्रमारे सॊचाङ्झरत 
मोजनाको उद्देश्म प्राङ्झप्तभा भात्र सहमोग ऩङ्ट¥माउने नबई मोजनाको सकायात्भक य सङ्टधाय गनङ्टयऩने ऩऺका प्राप्त 
अनङ्टबि य दृिान्तहरूराई ङ्जिश्लरे्ण गयी ङ्झनणयम प्रङ्जक्रमाका तहभा ऩषृ्ठऩोर्ण गदयछ । सॊचाङ्झरत मोजना तथा 
कामयक्रभहरू ङ्झनधायङ्चयत सभम य कामयताङ्झरका अनङ्टरुऩ कामायन्िमन बक, बकनन ् ? त्मसभा के कङ्झत य 
कसिाट रगानी बकको छ  के भा कङ्झत खचय बमो ?काभको गङ्टणस्तय कस्तो छ ?खचय प्रङ्जक्रमा तथा 
ङ्जिियण ठीक छन ्िा छैनन ्? के कस्ता सङ्टधाय कामय उऩमोगी हङ्टन्छ आङ्छद ऩऺफाये सयोकायिारसॊग गङ्चयन े
छरपर, अन्तयङ्जक्रमा, ङ्जिश्लरे्ण य सूचनाको आदान प्रदानरे गाउॉऩाङ्झरकाफाट गङ्चयने ङ्जिकासका 
कामयक्रभहरूराई ऩायदशॉ, उत्तयदामी य जनभङ्टखी तङ्टल्माउने भात्र होइन स्थानीम उऩबोक्ता हरूराई आपना 
बािना व्मक्त गनय सऺभ फनाउॉदछ। साियजङ्झनक ऩयीऺण, साभाङ्ञजक सशङ्ञक्तकयण, साभङ्टदाङ्जमक सहबाङ्झगता 
तथा नागङ्चयक ङ्झनगयानीको ङ्झनम्ती आिश्मक व्मिस्थाऩकीम औजाय ऩङ्झन हो ।  
साियजङ्झनक ऩयीऺण, मोजना सॊचारनभा जनसहबाङ्झगता फङृ्जर्द् गनय तथा जनताहरूिाट सङ्टझाि तथा प्रङ्झतङ्जक्रमा 
ङ्झरने उद्देश्मरे सॊचारन हङ्टन्छ, त्मसैरे सािजयङ्झनक ऩयीऺणभा सहबागीहरूिाट धमक्त बकका ङ्जिचायहरू 
बङ्जिष्ट्मको नीङ्झत ङ्झनभाणको राङ्झग आधाय हङ्टन सक्दछ । मोजना पयपायक गने काभ प्रचङ्झरत कानूनभा 
धमिस्था बकका आधायहरू तथा ऩेश बकका प्रभाणको आधायभा गनङ्टय ऩनेछ। मोजना पयपायकको क्रभभा 
साियजङ्झनक ऩयीऺणका फखत धमक्त ङ्जिचायराई आधाय ङ्झरई पयपायक गने नगने बङे्ङ ङ्झनणयम गनङ्टय हङ्टॉदैन।  

२. साियजङ्झनक ऩयीऺणको ऺते्र्  
क) आन्तङ्चयक रुऩभा सॊचारन हङ्टने्   
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साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयऩाङ्झरकारे आन्तङ्चयक रुऩभा सम्ऩादन गदयछ गयाउदछ। मसरे सॊचाङ्झरत मोजनाको 
गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय ल्माउॉछ तथा कामायन्िमन गने ङ्झनकामको आन्तङ्चयक धमिस्थाऩनको सङ्टधायका राङ्झग सझङ्टाि 
ङ्झरन तथा प्राप्त सङ्टझािराई कामायन्िमन गने उद्दशे्मरे सॊचारन गङ्चयन्छ। मो आभ उऩबोक्ताहरूिाट 
सचाॊङ्झरत मोजनाको प्रायङ्ञम्बक जाॉचऩास ऩङ्झन हो।  

ख) उद्दशे्म अनङ्टरुऩ रगानी बक नबकको जाॉच तथा सङ्टधाय्  
साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयभा उऩबोक्ता िगयराई स्िमॉभ ्सॊरग्न गयाई सहबाङ्झगताभूरक य ऩायदशॉ ढॊगरे बक 
गयेका कामयहरूको ङ्जििचेना गने, रेखाजोखा गने, सफर य दङ्टफयर ऩऺहरूको ङ्जिश्लरे्ण गयी आगाभी ङ्छदनहरूभा 
गनङ्टयऩने सङ्टधायात्भक कामयको ऩङ्जहचान गङ्चयन्छ। मसिाट सॊरग्न सयोकायिाराहरूरे सम्ऩङ्ङ बैसकेका 
कामयक्रभफाट ङ्झसकेका नमाॉ ङ्झसकाइ।ऩाठ आदान प्रदान गयी थऩ सङ्टधायात्भक उऩामहरूको ऩङ्जहचान गङ्चयन्छ 
।  

ग) सयोकाय ऩऺहरूको सहबाङ्झगता य खङ्टल्रा छरपर्  
साियजङ्झनक ऩयीऺण कामय भङ््ट मत उऩबोक्ताहरूको चाहना तथा प्रङ्झतङ्जक्रमा फङ्टझ्न सॊचारन गङ्चयन्छ । 
साियजङ्झनक ऩयीऺणभा सफै उऩबोक्ता तथा मोजनाका सयोकाय ऩऺहरूको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गयाई उऩबोक्ताराई 
रागेका कङ्ट याहरू िोल्न स्ितन्त्रता ङ्छदइन्छ । 

३. साियजङ्झनक ऩयीऺणको उद्दशे्म् 
(क) मोजनाको आम्दानी खचय तथा अन्म ङ्जिियणहरू आभ उऩबोक्ताहरू सभऺ याखी उऩबोक्ताहरूको 

प्रङ्झतङ्जक्रमा ङ्झरन े। 

(ख) कामयक्रभ प्रङ्झत जनचासो िृङ्जर्द् गयी सम्फङ्ञन्धत सयोकायिारहरूको सहबाङ्झगता िङृ्जर्द् गने । 

(ग) ङ्झनणयम प्रङ्जक्रमाभा प्रजाताङ्ञन्त्रक प्रङ्जक्रमा य ऩायदशॉ व्मिहाय अिरम्फन गनय गयाउन सजग गयाउने । 

(घ) कामयक्रभभा हङ्टनसक्ने अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्त्रण गने य कङ्ट नै अङ्झनमङ्झभतता बकको ऩाइकभा ङ्झनमन्त्रण गनय 
उऩबोक्ताहरूराई ङ्ञजम्भेिाय फनाउन े। 

(ङ) मोजनाभा आभ उऩबोक्ताहरूको स्िाङ्झभत्ि बाि स्थाङ्जऩत गने । 

४. साियजङ्झनक ऩयीऺण ऩद्दङ्झत् 
(धमिस्था बकका ङ्झफङ्झधको धमा्मा गने) 

५. साियजङ्झनक ऩयीऺणभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट याहरू्  
o आभ उऩबोक्ता बेरा बक, नबकको  
o भङ्जहरा, दङ्झरत य ङ्जऩछङ्झडकको िगयको उङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि बक/नबकको  
o कामयक्रभरे सभेट्न ेऺते्रको सभानङ्टऩाङ्झतक प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि बक/नबकको  
o आमोजना/कामयक्रभको हारसम्भको कामायन्िमन ङ्ञस्थङ्झत जानकायी गयाइकको/नगयाइकको  
o आमोजना/कामयक्रभको बौङ्झतक य ङ्जित्तीम प्रगङ्झत जानकायी गयाइकको/नगयाइकको  
o ङ्जिगतका ऩयीऺणफाट औल्माइकका सङ्टझािहरूको कामायन्िमन बक। नबकको  
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o अनङ्टगभन सूचकहरू तमाय गङ्चयकको, नगङ्चयकको  
o अनङ्टगभनफाट देङ्ञखकका कभी कभजोयीहरूको सङ्टधाय गङ्चयकको, नगङ्चयकको  
o सहबागीहरूराई रागको कङ्ट याहरू फोल्न ङ्छदइकको, नङ्छदइकको  
o सहबागीहरूका ङ्जिचायराई जस्ताको तस्तै प्रङ्झतिेदनभा प्रस्तङ्टत गङ्चयक, नगङ्चयकको  

 

६. पायाभहरूको प्रमोग् (अनङ्टसूचीभा धमिस्था बकका पायाभहरूको धमा्मा गने)  
७. गाउॉऩाङ्झरकारे सािजयङ्झनक ऩयीऺण अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामयक्रभभा सहबागी गयाउनङ्ट ऩने् 

o सहबाङ्झगहरू (अङ्झधकतभ ५० जना)M   
o गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीहरू  
o अध्मऺ तथा उऩध्माऺ 

o कामयऩाङ्झरकाका सदस्महरु 

o गाउॉऩाङ्झरका ङ्जिबाग।भहाशाखा।शाखा तथा इकाई प्रभङ्टखहरू  
o ङ्जिकास आमोजनाको कामायन्िमन सॊग सम्फङ्ञन्धत कभयचायीहरू  
o उद्योग िाङ्ञणज्म सॊघ, स्थानीम गैय सयकायी सॊस्था भहासॊघ, जस्ता ऩेशागत सॊस्था सॊस्थाका 

प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू  
o याजनैङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू  
o भङ्जहरा, दङ्झरत, जनजाङ्झत, ङ्जऩछङ्झडकका िगय आङ्छदको उत्थानभा कामययत सॊघ सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू  
o कामययत प्रभङ्टख गैय सयकायी सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू  
o प्रभङ्टख कयदाताहरू  
o कामययत साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू  
o नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू 
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अनङ्टसूची – ११ 

(दपा २८ को उऩदपा (३) य दपा ३० को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत िा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थारे तमाय गने आमोजना िा कामयक्रभ सम्फन्धी 
ङ्जिियणको ढाॉचा 

१. कामयक्रभ िा आमोजनाको 
(क) नाभ्.......................................(ख) स्थर............................................ 
(ग) ऩङ्जहरो ङ्जकस्ता यकभ..........................प्राप्त ङ्झभङ्झत......................... 
(घ) रागत यकभ्................................... 
(ङ) शङ्टरु हङ्टन ेिा बकको ङ्झभङ्झत.................................. 
(च) सम्ऩङ्ङ हङ्टन ेिा बकको ङ्झभङ्झत............................. 

२. उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत।गैय सयकायी सॊस्था।टोर ङ्जिकास सॊस्था।साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको 
(क) नाभ् .....................(ख) अध्मऺको नाभ........... 
(ग) सदस्म सॊ्मा्............ भङ्जहरा सॊ्मा...........ऩ ङ्टरुर् सॊ्मा.......... 

३. आम्दानी खचयको ङ्जिियण् 
(क) आम्दानी तपय  

आम्दानीको स्रोत (कहाॉफाट नगद िा ङ्ञजन्सी प्राप्त बमो स्रोत 
खङ्टराउन)े 

 यकभ तथा ऩङ्चयभाण    कैङ्जपमत 

   

   

(ख) खचय तपय  
खचयको ङ्जिियण दय ऩङ्चयभाण जम्भा यकभ 

१. साभाग्री (के के साभाग्री खङ्चयद बक ?)    

    

    

२. ज्मारा (के िाऩत कङ्झत ज्मारा ब ङ्टक्तानी बमो ?    

    

३. श्रभदान ङ्जिियण (कङ्झतजनारे कङ्ट न काभभा श्रभदान 
गयेको)  
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४. धमिस्थाऩन खचय (ढङ्टिानी तथा अन्म खचय)    

    

(ग) भौज्दात 

ङ्जिियण यकभ तथा ऩङ्चयभाण कैङ्जपमत 

१. नगद   

(क) फैंक   

(ख) धमङ्ञक्तको ङ्ञजम्भा   

२. साभग्री   

   

(घ) ब ङ्टक्तानी ङ्छदन फाॉकी 
ङ्जिियण यकभ तथा ऩङ्चयभाण कैङ्जपमत 

   

४.मोजनाको रऺ तथा प्रगङ्झत ङ्जिियण 

काभको ङ्जिियण रऺ प्रगङ्झत ऩङ्टष्ट्याॉइको आधाय 
    

५. मोजनारे ऩङ्टमायकको राब तथा प्रत्मऺ रुऩभा राबाङ्ञन्ित जनसॊ्मा (मोजना सॊचारन बकको स्थानका 
उऩबोक्ताहरू) 

६. आमोजना िा कामयक्रभ सॊचारन गदाय आमोजक सॊस्थाभा काभको ङ्ञजम्भेिायी िाॉडपाॉड (कस कसरे के कस्तो 
काभको ङ्ञजम्भेिायी ङ्झरकका ङ्झथक खङ्टराउने् 

७. आमोजना िा कामयक्रभ सॊचारनको क्रभभा ऩाङ्झरकारे गयेको अनङ्टगभन ऩटक् 
८. कामयक्रभ सॊचारनको क्रभभा बोगेका सभस्माहरू (फङ्टॊदागत रुऩभा रेख्न)ेM  
९. कामयक्रभ सॊचारनको क्रभभा बकको याम्रो ङ्झसकाइ (फङ्टॊदागत रुऩभा रेख्न)ेM  
१०.सम्ऩङ्ङ मोजनाराई ङ्छदगो रुऩभा सॊचारन गनय बङ्जिष्ट्मको मोजना के छ ? (फङ्टॊदागत रुऩभा रेख्न)ेM 
११. सङ्झभङ्झतको सङ्टझाि अन्म केही बक (फङ्टॊदागत रुऩभा रेख्न)ेM 
१२. उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत।साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरूको दस्तखत् 
 

 

      ====================          ==================          ============================ 
नाभ्                  नाभ्                 नाभ् 
कोर्ाध्मऺ                सङ्ञचि                 अध्मऺ 

                       ङ्जिियण तमाय ङ्झभङ्झत् 
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अनङ्टसूची – १२ 

(दपा २८ को उऩदपा (५) य दपा ३० को उऩदपा (५) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

साियजङ्झनक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनको ढाॉचा 

   

श्री........................... 
..................गाउॉऩाङ्झरका, 
१. मोजनाको  

क) नाभ्   
ख) स्थर् 
ग) रागत अनङ्टभान् 
घ) मोजना शङ्टरु बकको ङ्झभङ्झत् 
ङ) मोजना सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत् 
च) मोजनाको अिस्था् सम्ऩङ्ङ, अधङ्टयो, ङ्झफग्रकेो 

२. उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत य गैय सयकायी सॊस्था य साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको  
क) नाभ् 
ख) अध्मऺको नाभ् 
ग) सदस्म सॊ्मा् भङ्जहरा .....       ऩङ्टरुर्..... 

३. साफयजङ्झनक ऩयीऺण बकको क) ङ्झभङ्झत् ख) स्थान् ग) सभम् 
४. उऩङ्ञस्थङ्झत् (उऩङ्ञस्थङ्झतको छाॉमाप्रङ्झत सॊरग्न गनङ्टय ऩने )  

 

नाभ ठेगाना ऩद 

   

   

   

   

५. मोजनाको रऺ तथा प्रगङ्झत ङ्जिियण्M  

काभको ङ्जिमयण रऺ प्रगङ्झत 
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६. उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत÷गैय सयकायी सॊस्था÷साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थारे ऩेश गयेको आम्दानी खचयको ङ्जिियण् 

 

आम्दानी तपय  

ङ्जिियण यकभ रु. 

गाउॉऩाङ्झरका सहमोगी सॊस्थाफाट ङ्झनकासा  

साभग्री  

जनसहबाङ्झगता  

श्रभदान  

 

  खचयको ङ्जिियण  

अनङ्टदान तपय   श्रभदान तपय   

ङ्जिियण यकभ रु. ङ्जिियण यकभ रु. 
क.ङ्झनभायण साभग्री  क.ङ्झनभायण साभग्री  

    

    

    

ख.काभदाय  ख.काभदाय  

    

    

ग.ढङ्टिानी  ग.ढङ्टिानी  

   

   

घ भेसनयी  औजाय  घ भेसनयी  औजाय  

    

    

जम्भा  जम्भा  
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७. उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत य साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थारे ऩेशगयेको ङ्जिियण भाङ्झथ साफयजङ्झनक ऩयीऺणभा 
उऩङ्ञस्थत धमङ्ञक्तहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा तथा सङ्टझाि्  

क्र.सॊ. सङ्टझािकतायको नाभ 
थय 

सङ्टझािको ऺेत्र, प्रङ्झतङ्जक्रमा तथा सङ्टझािको 
सायसॊऺेऩ 

 कैङ्जपमत 

    

    

    

 

उऩमङ्टक्त खचय ङ्जिियण उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे ऩेश गयेको ङ्जिियण सॉग भेर खान्छ िा खाॉदनै, भेर नखान ेबकभा 
कैङ्जपमत जनाउने्   

 

 

८. जानकायीका राङ्झग सो ङ्जिियण सिै सयोकायिाराहरूराई सूङ्ञचत गनय साियजङ्झनक स्थरको सूचना ऩाटी 
टाॉस बक ÷ नबकको 

 

 

                                             

                                                       

                    

 

 

प्रङ्झतिेदन फङ्टझाकको ङ्झभङ्झत्  

 

 

 

 

..................  
नाभ्  
सहजकताय÷ प्राङ्जिङ्झधक 

 

....................  
नाभ्  
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको अध्मऺ 

....................  
नाभ् गाउॉऩाङ्झरकाको   
ऩदाङ्झधकायी 
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अनङ्टसूची – १३ 

(दपा ३३ को उऩदपा (४) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

साफयजङ्झनक ऩयीऺणको राङ्झग ङ्झनभायण व्मिसामीरे तमाय गने ङ्जिियणको ढाॉचा 
 

१. मोजनाको 
  
क)नाभ् .................................................ख) स्थर्...................................... 
ग) ठेक्का अक् .......................................घ) मोजना शङ्टरु बकको ङ्झभङ्झत् 
ङ) मोजना सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत् 
२. ङ्झनभायण धमिसामीको् 
क) पभयको नाभ्..................................   ख) प्रोप्राइटयको नाभ् 
३. सम्ऩङ्ङ मोजनाको रक्ष्म तथा प्रगङ्झत ङ्जिियण् 
काभको ङ्जिियण (भङ््ट म भङ््ट म कामयहरू खङ्टराउन े रागत अनङ्टभान मथाथय 

   

   

 

 

४. मोजनारे ऩङ्टमायकको राब तथा प्रत्मऺ रुऩभा राबाङ्ञन्ित जनसॊ्मा (मोजना सॊचारन बकका) स्थानका 
उऩबोक्ताहरू् 

५. मोजना सॊचारनको क्रभभा ऩाङ्झरकारे गयेको अनङ्टगभन ऩटक् 
६. कामयक्रभ सॊचारनको क्रभभा बोगेका सभस्माहरू (फङ्टॊदागत रुऩभा रेख्न)े 
७. सम्ऩङ्ङ मोजनाराई ङ्छदगो रुऩभा सॊचारन गनय के गनय आिश्मक छ (फङ्टॊदागत रुऩभा रेख्न)े 
 

 

........................ 
नाभ्  
ठेकेदाय िा प्रङ्झतङ्झनङ्झधको दस्तखत्                                
ङ्झनभायण धमिसामको नाभ् 
ङ्जिियण ऩेश गयेको ङ्झभङ्झत् 
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अनङ्टसूची – १४ 

(दपा ३३ को उऩदपा (७) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ङ्झनभायण व्मािसामीिाट सॊम्ऩङ्ङ कामयक्रभ िा आमोजनाको साफयजङ्झनक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनको ढाॉचा 

श्री...................... 
गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरम 

१. मोजनाको  
क) नाभ्   
ख) स्थर् 
ग) ठेक्का अॊक् 
घ) मोजना शङ्टरु बकको ङ्झभङ्झत् 
ङ) मोजना सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत् 

२. ङ्झनभायण धमिसामीको्  
क) पभयको नाभ् 
ख) प्रोप्राइटयको नाभ् 

३. साफयजङ्झनक ऩयीऺण बकको  
क) ङ्झभङ्झत्  
ख) स्थान्  
ग) सभम् 

४. उऩङ्ञस्थङ्झत् 
 

नाभ ठेगना ऩद 
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५. मोजनाको रक्ष्म तथा प्रगङ्झत ङ्जिियण् 

काभको ङ्जिियण (भङ््ट म भङ््ट म 
कामयहरू खङ्टराउने) 

रागत अनङ्टभान 
अनङ्टसाय 

मथाथय 

   

   

   

   

 

६. ङ्झनभायण व्मिसामीरे ऩेशगयेको ङ्जिियण भाङ्झथ साफयजङ्झनक ऩयीऺणभा उऩङ्ञस्थत धमङ्ञक्तहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा तथा 
सङ्टझाि् 

क्र.सॊ. सङ्टझािकतायको 
नाभ थय 

सङ्टझािको ऺते्र प्रङ्झतङ्जक्रमा तथा सङ्टझािको 
सायसॊऺेऩ  

कैङ्जपमत 

     

     

     

 

 

७ . सहबागीिाट आकका ङ्जिचाय तथा अिरोकनिाट देङ्ञखकका त्महरूको ङ्जिश्लरे्ण 

 

...............    ................ ................ 
नाभ्    नाभ् नाभ् 
सहजकताय ÷ प्राङ्जिङ्झधक    ङ्झनभायण व्मिसामी                 गाउॉऩाङ्झरकाको ऩदाङ्झधकायी 
 

 

 

प्र ङ्झतिेदन फङ्टझाकको ङ्झभङ्झत्  
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अनङ्टसूची – १५ 

(दपा ३३को उऩदपा (८) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभको आचायसॊङ्जहता् 
 

साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभराई प्रबािकायी फनाउन, धमिङ्ञस्थत कामयताङ्झरका तमाय गयी छरपर 
सञ्चारन गनय य सहजकतायरे छरपरराई ङ्जिर्मभा केङ्ञन्रत गयी धमिङ्ञस्थत रुऩभा सञ्चारन गनय 
अनङ्टसूची–१६भा ङ्छदइकको नभूना कामयक्रभ ताङ्झरका प्रमोग गनङ्टय ऩनेछ। साियजङ्झनक ऩयीऺण कामयक्रभभा 
उऩङ्ञस्थत आमोजक, सहजकताय तथा सहबागीहरूरे ङ्झनम्न फभोङ्ञजभको आचाय सॊङ्जहता ऩारना गनङ्टयऩनेछ् 

1. ङ्जिर्मिस्तङ्टभा भात्र केन्रीत यही छरपर गने । 

2. ङ्झनजी िा व्मङ्ञक्तगत कङ्ट याभा ङ्जट्ऩणी नगने तथा व्मङ्ञक्तगत आऺेऩ नरगाउन े। 

3. सहबागीहरूरे व्मक्त गयेका ङ्जिचायभा प्रङ्झतिाद नगने, प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमा, सङ्टझाि तथा ङ्जट्ऩणीराई 
सकायात्भक रुऩभा ङ्झरने । 

4. व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाको साियजङ्झनक भमायदा य ङ्ञशिाचायराई कामभ याख्न े। 

5. सहबागीहरूराई ङ्जिचाय याख्न प्रोत्साहन गने य ङ्जिचाय याखे िाऩत धन्मिाद ङ्छदन े। 

6. सहजकतायरे फोल्ने सभम ङ्छदकऩङ्झछ भात्र सहबागीहरूरे आफ्ना कङ्ट याहरू याख्न े। 

7. फोल्दा ऩारै ऩारो फोल्ने य कउटा व्मङ्ञक्तरे ककऩटक भात्र फोल्न े। 
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अनङ्टसूची – १६ 

(दपा २८ को उऩदपा (८), दपा ३० को उऩदपा (६) य दपा ३३ को उऩदपा (९) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

सहजकतायरे साियजङ्झनक ऩयीऺण गनय प्रमोग गनङ्टयऩने कामयक्रभको नभूना 

 

कामयक्रभ ङ्ञजम्भेिायी सभमािङ्झध 

कामयक्रभ औऩचाङ्चयक िा अनौऩचाङ्चयक कसयी गने (तम गने)   

बेराको उद्देश्मफाये जानकायी गयाउन े   

मोजनाको ङ्ञस्थङ्झत िा प्रगङ्झत फाये प्रस्तङ्टङ्झतकयण   

मोजनाको ङ्ञस्थङ्झतफाये सहबागीको ङ्जट्ऩणी   

मोजनाको आम्दानी खचय ङ्जिियण प्रस्तङ्टत गने   

आम्दानी खचय उऩय सहबागीको ङ्जट्ऩणी ङ्झरन े   

बेराको सङ्टझाि उल्रेख गने   

येकडय गङ्चयकको सङ्टझाि तथा सहीछाऩ   
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अनङ्टसूची – १७ 

(दपा २८ को उऩदपा (८), दपा ३० को उऩदपा (७) य दपा ३३ को उऩदपा (९) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

साियजङ्झनक ऩयीऺणका राङ्झग सहजकतायरे प्रमोग गनङ्टयऩने चेकङ्झरि 

 

कामयक्रभ िा आमोजना सम्फन्धी ङ्जिियण 

(क) कामयक्रभ िा आमोजना सभङ्टदामरे भाग गये अनङ्टसाय छ छैन। 

(ख) राबाङ्ञन्ित घयधङ्टयी सॊ्मा। 

(ग) रङ्ञऺत िगय सभािेशी (दङ्झरत, जनजाङ्झत, भङ्जहरा, गयीफ, ङ्जऩछङ्झडकको िगय) को सॊ्मा । 

(घ) मोजनाफाट हङ्टने उऩरधधीका सूचकहरू प्रि छन ्छैनन।् 

(ङ) रक्ष्म य उऩरधधी फीचको पयक। 

(च) मोजनाको ङ्छदगोऩनका राङ्झग सभङ्टदामको सहबाङ्झगता तथा मोगदान। 

(छ) मोजना सभमभा सम्ऩङ्ङ बमो िा बकन ? बकन बन ेकायणहरू। 

(ज) मोजना सॊचारन गनय गङ्छठत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको गठन प्रङ्जक्रमा उऩमङ्टक्त बक नबकको । 

(झ) उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतभा िास्तङ्जिक उऩबोक्ताको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि बक नबकको । 

 

मोजनाको धमिस्थाऩन तथा रेखाप्रणारी 
(क) ङ्ञजम्भेिायी ताङ्झरका प्रि रुऩभा छ छैन तथा मोजना सॊचारन गनेरे प्रस्तङ्टत गये अनङ्टसायको 

मोजना सम्ऩङ्ङ बक नबकको। 

(ख) खङ्चयद प्रङ्जक्रमा ऐन, ङ्झनमभ तथा ङ्झनदेङ्ञशका फभोङ्ञजभ बमो बकन। प्रङ्झतस्ऩधायत्भक कोटेशन अनङ्टसाय 
नबकको बक कायण खङ्टराउन।े 

(ग) रु ५००० बन्दा भाङ्झथको खङ्चयदभा भूल्म अङ्झबिृङ्जर्द् कयको ङ्झफर सभािेश बक 
नबकको।ङ्जिरहरूभा त्र ङ्टङ्जटहरू बक नबकको। 

(घ) स्टोय धमिस्थाऩनभा त्र ङ्टङ्जट यहे नयहेको। 

(ङ) अङ्झग्रभ ब ङ्टक्तानी यकभ मोजनाको उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत िा सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे गयेको ङ्झनणयम बन्दा 
पयक छ छैन । 

(छ) काङ्जटकको चेक, फैंकको ङ्जिियण सॉग चबअमरअङ्ञष्ट्ब (ङ्झबडाकय रुजङ्ट ) गङ्चयमो गङ्चयकन। 

(ज) खचय ङ्जिियणभा उङ्ञल्रङ्ञखत अनङ्टसायका भाङ्झनसरे काभ गयेको हो, होइन ? 

(झ) काभ गने भाङ्झनसरे ऩूयै ज्मारा ऩाकका छन,् छैनन ्? 
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(ञ) गाउॉऩाङ्झरकाफाट सभम सभमभा ङ्झनयीऺण बकको छ, छैन ? ङ्झनयीऺण ऩश्चात ्प्राप्त सङ्टझािहरू 
कामायन्िमन बक, बकनन ्? 

ऩायदङ्ञशयता 
(क) मोजना स्थरभा मोजनाको रगानी फाये प्रि हङ्टने गयी सूचना फोडय याङ्ञखमो याङ्ञखकन ?  
(ख) मोजनाको सञ्चारन खचयको ङ्जिियण प्रि छ छैन । 

(ग) ङ्झभजयभेन्ट िङ्टक (नाऩी ङ्जकताि) प्रि ङ्झसत याङ्ञखकको छ छैन । 

(घ) आमोजना िा कामयक्रभ कामायन्िमन हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ ऩमायप्त जानकायी गयाउने काभ बक नबकको । 

 

अन्म 

(क) सहबागीभध्मे कसैरे उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सदस्मको ङ्जिशेर् प्रशॊसा भात्र गयेको िा ङ्जियोध 
गयेको अिस्थाभा कायण ऩत्ता रगाउन।े 

(ख) सूचना प्रिाहभा दङ्झरत, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका य ङ्जऩछङ्झडकका िगयको सहबाङ्झगता यह्यो यहेन । 
कतैफाट अियोध छ छैन ऩत्ता रगाउन।े 

(ग) प्राङ्जिङ्झधकहरूफाट सभमभै सङ्टझाि य सल्राह प्राप्त बमो, बकन ? ङ्छदइकका सल्राह य सङ्टझािहरू 
उऩमङ्टक्त ङ्झथक, ङ्झथकनन ्? 

(घ) मोजनाराई प्रबािकायी रुऩभा सॊचारन गनय बङ्जिष्ट्मको मोजना के छ ? 

(ङ) मोजना सॊचारनको क्रभभा भहत्िऩूणय ङ्झसकाइ के यह्यो ? 
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अनङ्टसूची —१८ 

(दपा ३७ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
आमोजनाको सूचनाऩाटीको ढाॉचा 

 

 आमोजना÷ऩङ्चयमोजनाको नाभM आमोजना÷ऩङ्चयमोजना स्थर 

 कङ्ट र रागत÷फजेट (रु.)M गाउॉऩाङ्झरकाको रगानी (रु.) 

 जनसहबाङ्झगता (उऩबोक्ता िा सभङ्टदामरे िेहोने) यकभ (रु.)M अन्म रगानी (रु.) 

 ऩङ्चयमोजना शङ्टरु ङ्झभङ्झतM सम्ऩङ्ङ हङ्टने ङ्झभङ्झत 

 ङ्झनभायण व्मिसामी,उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत िा कामायन्िमन गने ङ्झनकाम 
सॊस्थाको नाभM 

सम्ऩकय  व्मङ्ञक्त नाभ य सम्ऩकय  नॊ.  

 राबाङ्जिन्त घयऩङ्चयिायM राबाङ्ञन्ित जनसॊ्मा 
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अनङ्टसूची — १९ 

(दपा ४८ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत प्रश्नािरी बाग — १) 
 

नागङ्चयक प्रङ्झतिेदन (Citizen Report Card ) 

(सन्तङ्टङ्जि िा असन्तङ्टङ्जि जनाउने) 
 

उत्तयदाताको नाभ य थय्— ...................जातजाङ्झत्.............................  
ङ्झरङ्ग्         भङ्जहरा (   )   ऩङ्टरुर्   (  )             उभेय .............  
ङ्ञशऺा् ..................................... ऩेशा..................................  

 ठेगाना् .........................गाउॉऩाङ्झरका,  िडा नॊ. ......... सम्ऩकय  पोन नॊ. .................. 
 

१ सेिाको सन्तङ्टङ्जि 

  १.१ तऩाइॉरे मस कामायरमफाट सभग्रभा कङ्झतको सन्तङ्टङ्जि ऩाउनङ्ट बमो? 

 सन्तङ्टि (     )     ठीकै (      )   असन्तङ्टि (      )  
१.२ सेिा ङ्झरन जाॉदा कभयचायीको व्मिहायप्रङ्झत तऩाई कङ्झतको सन्तङ्टि हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ ?  
      सन्तङ्टि (     )     ठीकै (      )   असन्तङ्टि (      ) 

२. सेिाको ङ्झनमङ्झभतता  
२.१ नागङ्चयक फडाऩत्रभा उल्रेख बक अनङ्टसाय तऩाईरे प्राप्त गनङ्टयऩने सेिाभा रागेको सभम प्रङ्झत कङ्ञत्तको सन्तङ्टि 

हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ ?  

    सन्तङ्टि (     )      ठीकै (      )   असन्तङ्टि (      )  
२.२ कामायरम ङ्झनमङ्झभत रुऩभा (ऩदाङ्झधकायी य कभयचायीको उऩङ्ञस्थङ्झत, सभम ऩारना, कामयच ङ्टस्तता) सॊञ्चारन बकको 

छ बङ्ङ ेकङ्ट याभा कङ्झतको ङ्जिश्वस्त हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ ? 

    ङ्जिश्वस्त (     )    ठीकै (      )   अङ्जिश्वस्त (      )  
२.३ तऩाईरे सेिा ङ्झरन जाॉदा अङ्झतङ्चयक्त यकभ ङ्झतनङ्टय बमो? 

      ङ्झतयेको छैन  (   ) ककदभै कभ (   )  धेयै ङ्झतयेको (  )     
२.४ मस कामायरमरे साियजङ्झनक चासो तथा सभस्मा सभाधान गनय औसत कङ्झत ङ्छदन रगाउन ेगयेको छ? 

     १ ङ्छदन (   )  २ ङ्छदन (   )  धेयै ङ्छदन  (   )   
३.  सेिा प्रङ्झतको जनङ्जिश्वास  
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  ३.१ मस सॊस्थारे ङ्छदने सेिाप्रङ्झत तऩाई कङ्झतको ङ्जिश्वस्त हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ ?  
     ङ्जिश्वस्त (     )    ठीकै (      )  अङ्जिश्वस्त (      )  
३.२ मस कामायरमरे प्रदान गयेको सेिाको फायेभा अरुराई जानकायी तथा कङ्ञत्तको प्रचाय गनङ्टय बककोछ?                  

धेयै (     )         ठीकै (      )       गयेको छैन  (      )  
३.३ मस सॊस्थाभा कामययत कभयचायी प्रङ्झत तऩाईको ङ्जिश्वास कङ्ञत्तको छ ? 

     धेयै (     )    ठीकै (      )   ङ्जिश्वास छैन (      )  
३.४ मस कामारयमरे ङ्जिऩङ्ङ िगयको राङ्झग छटङ्ट्माकको सेिा प्रमोग गयेको थाहा ऩाउनङ्ट बकको छ ?  

     छ (   )   छैन  (   )  अङ्झरअङ्झर थाहा छ  (   ) 

 ४.  सेिाको गङ्टणस्तय  
४.१ मस कामायरमफाट सिो ङ्झरॊदा कामायरमरे ङ्छदकको जानकायीफाट कङ्ञत्तको सन्तङ्टि हङ्टन ङ्ट हङ्टन्छ ?   
     सन्तङ्टि (   )  कभ सन्तङ्टि (   )   असन्तङ्टि (   )  
४.२ तऩाई मस कामायरमभा आउॉदा कसको सहमोग ङ्झरनङ्टबमो?  आपै (   )  गाउॉका ठूराफडाको(   )      

भध्मस्थकताय (   )  
४.३ मस कामायरमभा तऩाईरे कउटा काभको राङ्झग कङ्झत ऩटक धाउनङ्ट ऩ¥मो?  

  १ ऩटक (   )  २ ऩटक  (   ) सो बन्दा िढी (   ) 

 ५.  सेिा सम्फन्धी जानकायी  

५.१ कामायरमको बौङ्झतक अिस्था कस्तो छ ?  

     अङ्झत याम्रो  (   )   ठीकै (   )   नयाम्रो  (   )    

५.२ कामायरमभा बकको नागङ्चयक फडाऩत्र फाये तऩाईराइ जानकायी छ ?  

     छ  (   )  आॊङ्ञशक जानकायी छ  (   )  कङ्ट नै जानकायी छैन (   ) 
५.३ कामायरम य सेिागा्यही फीचको सम्फन्ध कस्तो छ ?  

     अङ्झत याम्रो  (   )  ठीकै  (   )       खासै याम्रो छैन (   )  

५.४ ऩाङ्झरका तहभा सञ्चारन गङ्चयने सािजयङ्झनक कामयक्रभभा सीभान्त िगयको उऩङ्ञस्थङ्झत कङ्झत प्रङ्झतशत सम्भ हङ्टने 
गयेको छ ?  

     २० प्रङ्झतशत जङ्झत  (   )  ५० प्रङ्झतशत बन्दा भाङ्झथ  (   )  थाहा छैन  (   )    

५.५ सबाफाट कानून फनाउॉदा य कामयऩाङ्झरकाभा नीङ्झत, ङ्झनमभ य ङ्झनदेङ्ञशका य भाऩदण्ड  तजङ्टयभा गदाय छरपरभा 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि बकको छ?  

       छ  (   )  ठीकै छ (   )  प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि साहै्य कभ छ  (   ) 
६. नागङ्चयक फडाऩत्र।उजङ्टयी ऩेङ्जटका ÷ गङ्टनासो सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी सम्फन्धभा   

६.१ तऩाईको ङ्जिचायभा सेिाग्राहीरे नागङ्चयक फडाऩत्रको उऩमोग कङ्ट न हदसम्भ गयेका छन ्?  

     धेयै (   )   कभ  (   )  गयेको छैन  (   ) 
६.२ तऩाईको ङ्जिचायभा गाउॉऩाङ्झरका िा मसका सेिाप्रदामकहरुरे नागङ्चयक फडाऩत्र अनङ्टरुऩ कङ्झत हदसम्भ सेिा 
ऩरान गयेको जस्तो राग्छ ? 

     धेयै (   )   ठीकै  (   )   अङ्झत कभ  (   )  
६.३ तऩाईको ङ्जिचायभा उजङ्टयी ऩेङ्जटकाको उऩमोग कङ्ट न हदसम्भ बकको छ ? 

     धेयै बकको छ  (   ) ठीकै बकको छ  (   )  बककै छनै  (   ) 
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नागङ्चयक प्रङ्झतिेदन ऩत्र 

      प्रश्नािरी बाग —२ 

 

१. ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी  
१.१  ङ्झसपाङ्चयसको राङ्झग चाङ्जहने आिश्मक कागजातहरुको प्रि जानकायी ऩाउनङ्ट बमो?    

  ऩाकॉ (   )  ठीकै ऩाकॉ (   )  स्ऩि ऩाइॉन  (   )      
१.२ कङ्ट नै ङ्झसपाङ्चयसको राङ्झग राग्न ेदस्तङ्टय फाहेक अङ्झतङ्चयक्त यकभ ङ्छदनङ्ट ऩ¥मो?         

       ङ्छदकॉ  (   )   थोयै ङ्छदकॉ (   )  भाङ्झगकन य ङ्छदइकन ऩङ्झन  (   )  
१.३ त्महाॉफाट ङ्छदने ङ्झसपाङ्चयस ङ्झरॉदा कसको सहमोग ङ्झरनङ्टबमो?  

      आपै (   )  भध्मस्थकताय िा कामकय ता ककै भान्छे (   )  नेता ÷ठूराफडा (   ) 
१.४ याजस्ि को–कससॉग उठाउन ेगदछयन ्? 

    सफैसॉग उठाउॉछन ्(   )  सीङ्झभत व्मङ्ञक्तसॉग भात्र उठाउॉछन ् (   ) आमको आधायभा     
उठाउॉछन ्(   ) 

१.५ शङ्टल्क, सेिादस्तङ्टय को–कससॉग उठाउन ेगदछयन ्?  
    सेिाग्राहीसॉग उठाउन ेगयेको छन (   )कङ्ट नै कङ्ट नै सेिाग्राहीसॉग उठाउने गयेका छन(   ) 
 

 

२.   ऩूिायधाय ङ्जिकास, िाताियण य सयसपाई सम्फन्धी 
२.१ कामायरमभा सयसपाईको अिस्था कस्तो छ? 

     याम्रो  (     )     ठीकै (   )      खयाफ (   ) 
२.२ कामायरमभा सेिा प्रिाह य कामयसम्ऩादन सम्फन्धी गङ्टनासो गदाय त्मसभाङ्झथ कायिाही कङ्ञत्तको 

गङ्चयन्छ? 

 तङ्टरुन्तै हङ्टन्छ (  )   ऩटक ऩटक बन ेऩङ्झछ भातै्र हङ्टन्छ (   )   जङ्झत बन ेऩङ्झन हङ्टङ्ङ (   ) 
२.३ तऩाईको ङ्जिचायभा गाउॉऩाङ्झरकारे ऩूिायधाय सम्फन्धी कामत्ररmभ के कस्तो ङ्जकङ्झसभरे गछय? 

    ङ्झनमङ्झभत य याम्रोसॉग (  )    ठीकै गछय  (   )     ङ्झनमङ्झभत रुऩभा गदैन (   ) 
२.४ तऩाईको गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जिकास ङ्झनभायणको ङ्ञस्थङ्झत कस्तो छ? 

     याम्रो (   )     ठीकै (   )        खयाफ (   )   
२.५ तऩाईको ऩाङ्झरकाभा सॊचारन गयेका आमोजनाहरु कङ्ञत्तका प्रबािकायी छन?् 

     प्रबािकायी छन ्(  )  ठीक छन ्(    ) प्रबािकायी छैनन ्(   ) 
२.६ स्थानीम सयकायभा आमोजनाको ङ्झफर ब ङ्टक्तानी ङ्छदन ेव्मिस्था कस्तो छ?  

     सहज ( )   असहज (   )    ठीकै ( )     अ्ठमा्यो  (   )  
२.७  गाउॉऩाङ्झरकाको आमोजना सम्ऩङ्ङ बकऩङ्झछ जाॉचऩास गदाय प्राङ्जिङ्झधकहरुराई यकभ ङ्छदनङ्टऩछय? 

     ऩदैन (   ) भागेयै ङ्झरन्छन ्(   ) यकभ नङ्छदक अ्यायो ऩाछयन ्(   )  



129 
  

२.८ आमोजना सञ्चारन गदाय गाउॉऩाङ्झरकािाट प्राङ्जिङ्झधक सहमोग कङ्ञत्तको ऩाउनङ्ट बमो? 

   सङ्ञजरै ऩाइमो (  )     कङ्जहरेकाॉही ऩाइमो (   )   भाग गदाय ऩङ्झन ऩाइकन (   )  
२.९ गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जिकास ङ्झनभायणका फायेभा जानकायी भाग्दा ऩाउनङ्ट हङ्टन्छ?  

    सङ्ञजरै ऩाइन्छ (  ) सोधेऩङ्झछ ऩाइन्छ (   )  सोधेऩङ्झन ऩाइदैन (   )  
२.१० गाउॉऩाङ्झरकािाट आचाय सॊङ्जहता ऩारना बकको छ?  

     ऩारना बकको छ (  )      ठीकै ऩारना बकको छ (  )       कङ्ञत्त ऩङ्झन ऩारना 
बकको छैन (  )  

२.११ आमोजना सञ्चारन गदाय गाउॉऩाङ्झरकािाट कङ्ञत्तको सहमोग ऩाउनङ्ट बकको छ? 

    धेयै सहमोग ऩाकको छङ्ट (   ) ठीकै सहमोग ऩाकको छङ्ट (  ) ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयन्छ (   )   
३.   गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जित्तीम व्मिस्थाऩन य कामयसम्ऩादन, 
 ३.१ आङ्झथयक श्रोत कस्तो छ ?     

   आिश्मक श्रोत उऩरधध (  ) कभ श्रोत उऩरधध  (  ) अङ्झत कभ श्रोत उऩरधध (  )  
३.२ काभ गने प्रणारी य प्रङ्जक्रमा कस्तो छ ?       

   अङ्झत  सयर ( )   ठीकै (  )   जङ्जटर (   )  
३.३ कामायरमभा बकका कभयचायीभा ङ्जित्त व्मिस्थाऩन य ऩङ्चयचारनभा सीऩ कस्तो छ ?    

     आिश्मक सीऩ छ (  ) आिश्मकता बन्दा कभ छ (   ) सीऩ ङ्झनकै कभ छ (   )  
३.४ गाउॉऩाङ्झरकाको आम्दानी य खचय कामायरम फाङ्जहय सूचना ऩाटीभा टाॉसेको देख्नङ्टबमो ?   
    टाॉसेको देखेको छङ्ट (  )    कङ्जहरेकाही टाॉसेको देङ्ञखन्छ (  )    खै कतै देङ्ञखकन (   )   
३.५ कामय सम्ऩङ्ङको आधायभा भूल्माॊकन बकको छ ङ्जक छैन ? 

  छ (  )    ठीकै भूल्माङ्कन हङ्टने गयेको छ (   ) कङ्जहरे ऩङ्झन बकको थाहा छैन (   )  
    

३.६ कामय सञ्चारन सॊयचना प्रङ्झत कङ्ञत्तको सन्तङ्टि हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ ?  

    सन्तङ्टि (   )     ठीकै (   )    कङ्ट नै जानकायी छैन (   ) 
४.   ऩायदङ्ञशयता सम्िन्धी,   
 ४.१ मस गाउॉऩाङ्झरकाको िाङ्जर्यक नीङ्झत, कामयक्रभ य श्रोतका फायेभा जानकायी ऩाउनङ्ट बकको छ? 

     धेयै जानकायी ऩाकको छङ्ट  (  )    ठीकै जानकायी ऩाकको छङ्ट (  )    कभ जानकायी 
ऩाकको छङ्ट (  ) 

४.२ गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनभायण गयेका ऐन, ङ्झनमभ, नीङ्झत, ङ्झनणयम, फजेट कामयक्रभ, कामयप्रगङ्झत आदी 
सम्फन्धी ङ्जिियण साियजङ्झनक हङ्टने गदयछ ? 

     हङ्टन ेगयेको छ (  )   हङ्टने गयेको छैन  (   )   जानकायी नै छैन  (   ) 
४.३ साियजङ्झनक हङ्टने भाध्मभ के के हङ्टन ्? 

    िेिसाइट (  ) सूचना ऩाटी  (  ) ऩत्रऩङ्झत्रका य ङ्झभङ्झडमा (  )  साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई  (  ) 
४.४ गाउॉऩाङ्झरकाको कामायरमफाट तऩाइयरे चाहेको ङ्जिियण ऩाउॉन ङ्ट बकको छ? 

 सहजै ऩाक  (   ) धेयै ऩटक बनऩेङ्झछ ऩाक (   ) ऩाइन (   ) िास्ता नै गङ्चयकन (   ) 
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अनङ्टसूची—२० 

(दपा ४८ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

फङ्जहगयभन अङ्झबभत (Exit Poll) सॊकरन गने ढाॉचा 
  
 

क. फङ्जहगयभन अङ्झबभत (Exit Poll) सिेऺणको प्रश्नािरी 
 

१) सेिाग्राहीको ङ्झरङ्ग्— ऩङ्टरुर्।स्त्री  

२) जात्  

३) उभेय्  

४) ङ्ञशऺा् 

५) कामायरम सम्भ आइऩङ्टग्दा रागेको सभम्  

६) आउनङ्टको उद्देश्म् मस कामायरमको काभभा भात्र आउनङ्ट बकको हो िा अन्म काभको राङ्झग ऩङ्झन हो? 

............................................................. 
 

७) कामायरमभा देहामको कङ्ट न काभको राङ्झग आउनङ्ट बकको हो ? येजा (-_ ) ङ्ञचन्ह ङ्छदनङ्टहोस ्। 

क) ङ्झसपाङ्चयस ङ्झरन।ऩङ्टयम्ाउन   
ख) अनङ्टभङ्झत।दताय।निीकयण   
ग) आङ्झथयक सहमोग ङ्झरन   
घ) मोजना भाग गनय   
ङ) मोजनाको ङ्जकस्ता ङ्झरन   
च) मोजनाको भूल्माङ्कन तथा पयपायक गयाउन   
छ) मोजनाको अङ्ञन्तभ ब ङ्टक्तानी ङ्झरन   
ज) स्थानीम सयकायरे याखेको सूचना प्राप्त गनय   
झ) सूचनाभूरक साभग्री प्राप्त गनय   
ञ) अन्म कङ्ट नै बक    

  

८) सेिा सङ्टङ्जिधा प्राप्ती सम्फन्धी तऩाइको स्िभूल्माङ्कन कस्तो यह्यो? 

ङ्झस.नॊ.  सेिाको नाभ  स्ि्भूल्मामाङ्कन –उऩमङ्टक्त कोष्ठभा येजा ( ) रगाउने  
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ङ्झस.नॊ.  सेिाको नाभ  स्ि्भूल्मामाङ्कन –उऩमङ्टक्त कोष्ठभा येजा ( ) रगाउने  

१.  सेिा ङ्झरन को सॉग सम्ऩकय  गने बङे्ङभा तऩाईको 
धायणा के–कस्तो छ? 

अङ्झत स्ऩि ( ) ठीकै ( )   अस्ऩि ( )   

२.  सेिा प्रदामक कभयचायीरे तऩाईको आिश्मकता य 
अऩेऺा कङ्झत फङ्टझे जस्तो राग्मो ?  

अङ्झत धेयै ( ) ठीकै ( ) थोयै ( ) 

३. तऩाईरे प्रङ्झत सेिा प्रदामक कभयचायीरे कस्तो 
व्मिहाय गये ? 

ङ्झभरनसाय य भैत्रीऩूणय 
( )   

ठीकै ( ) अबर।अभमायङ्छदत 

( )   

४.  सेिा प्राप्त गनय आिश्मक सूचनाहरु (प्रभाण—
कागजात य शङ्टल्क—दस्तङ्टय) फाये तऩाईराई 
सेिाप्रदामक कभयचायीरे स्ऩि गये ङ्जक ? 

अङ्झत स्ऩि गङ्चयङ्छदक 

 ( ) 

ठीकै ( ) अरभर हङ्टने गयी 
अस्ऩि सूचना ङ्छदक  
( ) 

५.  तऩाईरे याख्नङ्टबकका सभस्माराई के–कस्तो 
सभाधान ङ्छदक ?   

अङ्झत सङ्ञजरो 
तङ्चयकाफाट सभाधान 
ङ्छदक ( ) 

ठीकै ( ) सभाधान ङ्छदन 
सकेनन ्( ) 

६.  सेिा प्राप्त गनय अऩनाइकको प्रङ्जक्रमा के–कस्तो 
राग्मो?  

अङ्झत सङ्ञजरो (छोटो) 
( ) 

ठीकै ( ) राभो ( ) 

९. कामायरमको कङ्ट न–कङ्ट न ऩऺहरु धेयै याम्रो राग्मो, कङ्ट न–कङ्ट न ऩऺराई सङ्टधाय गनङ्टयऩने देङ्ञखमो ?    

याम्रा रागको कङ्ट याहरु सङ्टधाय गनङ्टयऩने ङ्जिर्महरु 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
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अनङ्टसूची –२१ 

(दपा ५५ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

 

(साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई कामयक्रभ सञ्चारनको ढाॉचा) 
 

कामयक्रभ सञ्चारनको ढाॉचा 
क) अध्मऺता ग्रहण तथा कामयक्रभ शङ्टरु बकको घोर्णा गने, 

ख) कामयक्रभको उद्देश्म भाङ्झथ प्रकाश ऩाने , 
ग) आचाय सॊङ्जहताफाये जानकायी गयाउन,े 

घ) साियजङ्झनक सेिा प्रिाहफाये सॊङ्ञऺप्त जानकायी ङ्छदन,े 

ङ) नागङ्चयक प्रङ्झतिेदन ऩत्र सम्फन्धी प्रङ्झतिेदन प्रस्तङ्टत गने ,  
च) फङ्जहगयभन अङ्झबभत सम्फन्धी प्रङ्झतिेदन प्रस्तङ्टत गने, 

ङ) सहबागीहरुफाट तोङ्जककको ङ्झफर्मभा ङ्झरङ्ञखत तथा भौङ्ञखक प्रश्नहरु सॊकरन गने,  

ज) ङ्ञजम्भेिाय ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीहरुरे ङ्ञजऻासाहरु स्ऩि ऩाने, 

झ) स्ऩिता ऩङ्झछ थऩ ङ्ञजऻासाको आह्वान गने, 

ञ) सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीफाट थऩ ङ्ञजऻासाभा स्ऩिता ल्माउन े,  
ट) सभाऩन भन्तव्म, धन्मिाद ऻाऩन य कामयक्रभ ङ्जिसजयन गने । 
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अनङ्टसूची—२२ 

(दपा ५५ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

 

साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाइभा ऩारना गनङ्टयऩने आचाय सॊङ्जहता 
 

१. सहबागीरे फोल्नका राङ्झग हात उठाकय सॊकेत गनङ्टयऩनेछ । 

२. सहबागीरे प्रश्न िा सङ्टझाि के याख्न ेहो, ऩङ्जहरे स्ऩि गनङ्टयऩनेछ। 

३. सहजकतायरे फोल्न ेसॊकेत गयेऩङ्झछ भात्र आफ्नो नाभ सङ्जहत प्रश्न िा ङ्ञजऻासा याख्नङ्ट ऩनेछ । 

४. सेिाग्राही सहबागी नागङ्चयकहरु धैयैराई प्रश्न गनय सभम ङ्छदनङ्टऩने बककारे फङ्टॉदागत रुऩभा छोटकङ्चयभा 
प्रश्न प्रङ्झतङ्जक्रमा याख्नङ्टऩनेछ य सहजकतायरे ङ्झनधाययण गयेको सभम ङ्झफतेऩङ्झछ तत्कार प्रस्तङ्टङ्झत योक्नङ्टऩनेछ 
। 

५. आपूबन्दा ऩङ्जहरेका सहबागीरे फोरेका कङ्ट याराई दोहो¥माउन जरुयी हङ्टनेछैन। 

६. ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा सहजकतायको अनङ्टभङ्झत ङ्झरकय थऩ प्रश्न याख्न ऩाइनछे। 

७. सहबागीरे ङ्झफना आधाय कसैप्रङ्झत राञ्छनामङ्टक्त बार्ाको प्रमोग गनय ऩाइन ेछैन। 

८ . सङ्टनङ्टिाइका िक्ता तथा सहबागीराई उते्तङ्ञजत ऩाने िा फदराको बािनाफाट बनाइ याख्न िा फोल्न 
ऩाइन ेछैन । 

९. सङ्टनङ्टिाइराई ङ्झफथोल्न े प्रमास कतैफाट बकको ऩाइकभा सफै सहबागी ङ्झभरेय शारीनताऩूियक सभाधान 
खोज्न ेऩहर गनङ्टय सफैको कतयव्म हङ्टनछे । 

१०. सङ्टनङ्टिाइराई ङ्जिर्मान्तय हङ्टनफाट योक्न सफै सहबाङ्झग सचेत हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 
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अनङ्टसूची—२३ 

(दपा ५५ को उऩदपा (४) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाइ सॊफन्धी प्रङ्झतिेदनको ढाॉचा 
 

साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाइ सॊमोजन गने व्मङ्ञक्तको नाभ, थय य ठेगाना् 
सङ्टनङ्टिाइ गङ्चयकका ङ्जिर्मिस्तङ्टहरु 

क) 
ख) 
ग) 
घ) 
कामयक्रभ आमोजना स्थर्— 

कामयक्रभ आमोजना गङ्चयकका ङ्झभङ्झत य सभम् 
कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयकको सभमािङ्झध (घण्टा।ङ्झभनटेभा) 
उठेका प्रश्न।ङ्ञजऻासा य उत्तय् 

 

क्रभ सॊ्मा 

प्रश्नकताय गङ्टनासो गने िा 
सङ्टझाि ङ्छदनकेो नाभ, थय य 

ठेगाना 

सहबागीको 
प्रश्न÷गङ्टनासो÷ 

सङ्टझाि 

जिाप ङ्छदने 
ऩदाङ्झधकायीको नाभ, 

थय य ठेगाना 

जिापको छोटकयी 
व्महोया 

 

  

  

  

  

 

   

 

प्रङ्झतिेदन ङ्छदकको ङ्झभङ्झत्  

साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाइ सॊमोजकको दस्तखत् 
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२०७७ सािको काययिििध न.ं५ 

कानपेोखरी गाईँपाििकाको ििैङ्गक हहसा िनिारण कोष सञ्चािन काययिििध,२०७७ 
गाईँकाययपाििकाबाट स्िीकृत िमितः २०७७/११/२० 

प्रमाणीकरण िमितः-२०७७/११/२५ 

प्रस्तािनाःनेपािको संििधान २०७२ को धारा ३८ को मिहिाको हकको कायायधियन गनय र िैिङ्गक 

हहसाबाट पीिडत िा प्रभािितिाइ त्काि ईर्द्ार गनय, औषधी ईपचार गनय िा पुस्थायपना गने काययका िािग 

गाईँपाििकामा िैिङ्गक हहसा िनिारण कोष स्थापना गरी सो कोषबाट पीिडत तथा प्रभािितको 

प्रभािकारी रुपमा व्यिस्थापन गने काययिाइ सरि एिम् सहज रुपमा सञ्चािन गनयका िािग िैिङ्गक हहसा 

िनिारण कोष (सञ्चािन) िनयमाििी, २०६७ तथा िैिङ्गक हहसा िनिारण कोष स्थापना तथा 

ििस्तारका िािग सितय ऄनदुान रकम खचय सम्िधधी मापदण्ड,२०७६ को ऄिधन एिम् स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ईपदफा (२) ि े क्रदएको ऄिधकार प्रयोग गरी कानेपोखरी गाईँ 

काययपाििकािे "ििैङ्गक हहसा िनिारण कोष सञ्चािन काययिििध, २०७७" स्िीकृत  गरी िागू गरेको छ । 

(१) सिंक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

(क) यो काययिििधको नाम कानेपोखरी गाईँपाििकाको “ििैङ्गक हहसा िनिारण कोष सञच्ािन 

काययिििध  २०७७" रहन ेछ ।  

(ख) यो काययिििध गाईँकाययपाििकाबाट स्िीकृत भएपिछ िाग ूहुनेछ ।  

(२) पररभाषाः ििषय िा प्रसंगिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययिििधमाः 

(क) “गाईँपाििका”भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकािाइ सम्झनु पनेछ । 

(ख) “कोष” भन्नािे दफा (३) बमोिजमको िैिङ्गक हहसा िनिारण कोष सम्झनुपछय । 

(ग) “पीिडत”भन्नािे िैिङ्गक हहसाबाट पीिडत िा प्रभािित व्यिक्त सम्झनु पछय । 

(घ) “घरेिु हहसा" भन्नािे कुनै व्यिक्तिे घरेिु सम्बधध भएको ऄको कुनै व्यिक्तिाइ क्रदएको िारीररक, 

मानिसक, यौनजधय िा अर्तथक यातना सम्झनु पदयछ । 

(ङ) “िैंिगक हहसा”भन्नािे साियजिनक िा नीिज जीिनमा ििङ्गको अधारमा कसै प्रित िारीररक, 

यौनजधय िा मानिसक क्षित िा पीडा पुर्  याईने कायय सम्झनु पदयछ र सो िब्दि े ििङ्गको 

अधारमा हुन े िा हुन सके्न कुनै पिन प्रकारको ऄपमानजधय, पीडाजधय िा धम्कीपूणय व्यिहार, 

दबाि, करकाप िा स्िेच्छाचारी रुपमा मिहिािाइ स्ितधत्रताको ईपभोग गनयबाट बिञ्चत गने कुन ै

कायय समेतिाइ जनाईछ । 

(च) “कोष सञ्चािक सिमित”भन्नािे दफा (७) बमोिजम गरठत सिमितिाइ सम्झनु पदयछ । 

(छ) “स्थानीय त्काि ईर्द्ार तथा राहत िितरण सिमित"  भन्नािे दफा (७) बमोिजम गठन भएको 

सिमितिाइ सम्झनु पदयछ । 

(३) कोषको स्थापनाः 

(१) िैिङ्गक हहसा पीिडत र प्रभािितहरुको त्काि ईर्द्ार गनय, राहत र पुनःस्थायपना गने कामका 

िािग कानेपोखरी गाईँपाििका स्तरमा एक िैिङ्गक हहसा िनिारण कोष स्थापना गररनेछ । 

(२)  कोषमा दहेाय बमोिजमको रकम जम्मा गनय सक्रकनछे ।  
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(क) नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम । 

(ख) प्रदिे सरकारबाट प्राप्त रकम । 

(ग) कानेपोखरी गाईँपाििकाबाट छुट् याआएको रकम । 

(घ) िििभन्न संघ-संस्था िा व्यिक्तबाट सहयोग स्िरुप प्राप्त रकम । 

(ङ) बैंक खातामा रहकेो मौज्दातबाट प्राप्त ब्याज रकम । 

(च) ऄधय कुनै अधतररक तथा बाह् य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(४) कोषमा रकम जम्मा गनःे 
मिहिा हकिहतको कायायधियन गनय र िैिङ्गक हहसाबाट पीिडत िा प्रभािितहरुको प्रभािकारी रुपमा 

ईर्द्ार, औषधी ईपचार तथा पुनस्थायपना काययका िािग कानेपोखरी गाईँपाििकािे तोके बमोिजमको 

प्रितितमा नघटाइ कोषमा रकम जम्मा गनुयपनेछ । 

(५) कोषको ईपयोगः  

(१) कोषको रकम दहेायको कामको िािग पीिडतिाइ ईपिब्ध गराईन ईपयोग गररनेछ । 

(क) पीिडतिाइ त्काि ईर्द्ार गनय,  

(ख) पीिडतिाइ औषधी ईपचार गनय,  

(ग) पीिडतिाइ त्काि ईपचार गराईँदा िागेको खचय पीडकिे त्काि व्यहोनय नसके्न भइ अदिे 

बमोिजम ्यस्तो पीिडतको स्िास््य ईपचार गनयको िािग कोष सञ्चािकको सिमितिे तोक्रक 

क्रदएको रकम,  

(घ) राहत प्रदान गनय तथा अर्तथक सहयोग ईपिव्ध गराईन, 

(ङ) पीिडतिाइ  कानूनी सहायता, मनोिैज्ञािनक ईपचार तथा मनोपरामिय िगायतका सिेा प्रदान 

गनय, 

(च) सीपमुिक ताििम प्राप्त पीिडतिाइ स्िरोजगारका िािग कुनै व्यिसाय स्थापना गनयको िािग 

ऄनुदान रकम प्रदान गनय तथा बीई पँूजी (Seed Money) को रुपमा प्रदान गनय । 

(छ) पीिडत र प्रभािितहरुिाइ पुनयस्थापना गराईन, 

(ज) ऄल्पकािीन मिहिा सरुक्षा सेिा केधद्र सञ्चािनको िािग माग भइ अएमा सिमिति े

अिश्यक ठानेमा  अिश्यकता र औिच्यताको अधारमा सेिा केधद्र सञ्चािनको िािग रकम 

प्रदान गनय । 

(झ) पीिडतको िािग कोष पररचािन सिमिति ेतोके बमोिजमको ऄधय काम गनय । 

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेिखएको भएता पिन कोष सञ्चािक सिमित र स्थानीय त्काि 

ईर्द्ार तथा राहत िितरण सिमति ेिैिङ्गक हहसाबाट पीिडत बाििाििका तथा क्रकिोर-क्रकिोरी िा 

िैिङ्गक हहसाबाट प्रभािित भइ िाग ू पदाथयको दवु्ययसनमा फसकेा  िा सडकमा अएका व्यिक्तिाइ 

प्राथिमकता क्रदइ कोषको रकम खचय गनय सके्नछ । 

(६) कोषको रकम ऄधय काममा ईपयोग गनय नसक्रकनःे 
कोषको रकम दफा (५) बमोिजम बाहके ऄधय कामका िािग ईपयोग गनय सक्रकने छैन । 

(७) कोष सञ्चािन सिमित र स्थानीय त्काि ईर्द्ार तथा राहत िितरण सिमितः 
१. कोषको सचंािन तथा व्यिस्थापन गन ेप्रयोजनको िािग एक कोष सञ्चािक सिमित रहनछे । 

२.  कोष सञ्चािन सिमित र स्थानीय त्काि ईर्द्ार तथा राहत सिमित दहेाय बमोिजम रहनछे । 
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(१) गाईँपाििका ऄध्यक्ष       -सयंोजक 

(२) गाईँपाििका ईपाध्यक्ष                     - सदस्य 

(३) प्रमखु प्रिासकीय ऄिधकृत       - सदस्य 

(४) सामािजक ििकास सिमित सयंोजक      - सदस्य 

(५) स्थानीय प्रहरी कायायिय प्रमखु                    - सदस्य 

(६) स्िास््य िाखा प्रमखु/सयंोजक                   - सदस्य 

(७) ििैङ्गक हहसा िनिारणको क्षते्रमा कायय गन ेसघंससं्थाहरु मध्येबाट एक जना मिहिा सिह  

सयंोजकि ेमनोिनत गरेको २ दइु जना सदस्य     - सदस्य 

(८) मिहिा बािबाििका तथा सामािजक ििकास िाखा प्रमखु               - सदस्य  

(९) स्थानीय रेडक्रस िाखाका प्रमुख/सभापित                                    -सदस्य 

(१०) ििपद व्यिस्थापन िाखा प्रमखु                        -सिचि 

३. सिमितको बठैकमा पदािधकारी िा ऄधय कुन ैव्यिक्तिाइ बैठकमा भाग ििन अमधत्रण गनय सक्रकनछे 

। 

(८) सिमितको बठैक र िनणययः 

(क) सिमितको बैठक अबश्यकता ऄनुसार बस्नेछ,तर सामाधयतय ३ मिहनामा १ एकपटक बैठक बस्नु 

पनेछ । 

(ख) सिमितको बैठक संयोजकिे तोकेको िमित, समय र स्थानमा बस्नेछ, 

(ग) सिमितको कुि सदस्य संख्याको ५० प्रितितभधदा बक्रढ सदस्यहरु ईपिस्थत भएमा सिमितको 

बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मािननेछ, 

(घ) सिमितको बैठकको ऄध्यक्षता सिमितको संयोजकिे गनेछ र िनजको ऄनुपिस्थितमा ईपिस्थत 

सदस्यहरु मध्येबाट छानेको सदस्यिे गनेछ, 

(ङ) सिमितिे अिश्यकता ऄनसुार गाईँपाििकािे कुन ै व्यिक्त िा िनकायको सहयोग ििनु परेमा 

पदािधकारी िा कमयचारीिाइ सिमितको बैठकमा िबिेषज्ञको रुपमा अमधत्रण गनय सके्नछ, 

(च) सिमितको िनणयय सिमितको सदस्य सिचबि ेप्रमािणत गरी राख्नेछ । 

(छ) सिमितको बैठक सम्बधधी ऄधय काययिििध सिमितको बैठकबाट िनणयय गरे बमोिजम हुनछे ।  

(९) सिमितको काम,कतयव्य र ऄिधकार:  

सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछ । 

(क) िैिङ्गक हहसा पीिडत तथा प्रभािितको ईर्द्ार गने, पुनःस्थायपना गन े तथा राहत तथा अर्तथक 

सहयोग ईपिब्ध गराईने सम्बधधमा गाईँपाििबाट स्िीकृत नीित तथा योजना बमोिजम काययक्रम 

तजुयमा गने, 

(ख) िैिङ्गक हहसा पीिडत तथा प्रभािितको पिहचान गने र िास्तििक पीिडत तथा प्रभािितिाइ 

राहत तथा अर्तथक सहयोग ईपिब्ध गराईने, 

(ग) स्िीकृत काययक्रमका िािग कोष पररचािन गने गराईन,े 

(घ) स्िीकृत काययक्रम कायायधियन भए नभएको सम्बधधमा ऄनगुमन गने, 

(ङ) िैिङ्गक हहसा िनिारणको क्षेत्रमा काम गने िनकायसँग समधिय गने, 

(च) सिमितिाइ त्काि अिश्यक पने कोषमा रहकेो रकम ईपयुक्त क्षेत्रमा िगानी गने, 

(छ) िैिङ्गक हहसा िनिारण कोषको रकम बृिर्द् गनयका िािग कायय गने, 

(ज) िैिङ्गक िहसा पीिडत तथा प्रभािित सम्बधधी ऄधय काम गने िा गराईन,े 
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(झ) त्काि ईर्द्ार तथा राहत र अर्तथक सहयोगको सदपुयोग भए िा नभएको सम्बधधमा ऄनुगमन 

गने गराईने । 

(ञ) िैिङ्गक हहसा हुन नक्रदनको िािग स्थानीय स्तरमा जनचतेनामूिक काययक्रम सञ्चािन गने । 

(१०) राहत तथा अर्तथक सहयोग अधार र मापदण्डः 

(१) कानेपोखरी गाईँपाििकािे कोष पररचािन सिमितको िनणयय बमोिजम  पीिडत र प्रभािितिाइ 

राहत तथा अर्तथक सहयोग ईपिब्ध गराईनुपनेछ । 

(२) कोष सञ्चािन सिमितिे ेईपदफा (१) बमोिजम पीिडत र प्रभािितिाइ रकम ईपिब्ध गराईँदा 

दहेाय बमोिजमको रकम नबढ्ने गरी ईपिब्ध गराईनु पनछे । 

(क) पीिडतिाइ त्काि ईर्द्ार, औषधी ईपचार, पुनयस्थापना िा राहत तथा अर्तथक सहयोग 

नगरेमा गम्भीर मानिीय क्षित हुन ेदिेखएमा कोष सञ्चािन सिमितेि ेन ैिनणयय गरी बढीमा 

िीस हजार रुपैया सम्मको रकम, 

(ख) हहसा पीिडति ेकुन ैसीपमुिक ताििम प्राप्त गरी व्यिसाय संचािन गनयका िािग िस्तुगत 

सहयोग िा नगद ऄनुदान माग गरेमा व्यिसायको प्रकृित र औिच्यताको अधारमा प्रित 

व्यिक्त बढीमा पाँच हजार रुपैया, 

(ग) पीिडतिाइ काननूी सहायता, मनोिैज्ञािनक ईपचार िा मनोििमियका िािग पाँच हजार 

रुपैयाँमा नबढ्ने गरी िागेको यथाथय खचय, 

(घ) पीिडतिाइ त्काि ईर्द्ार गनुय पने भएमा सिारी साधन प्रयोग गनुय पने भए साियजिनक 

सिारी साधनबाट यात्रा गदाय िाग्ने भाडा रकम, खाना खचय बापत बक्रढमा प्रितक्रदन ५०० पाँच 

सय रुपैयाँ र बास बस्न ु पने भए सो िापत छुटै रकम क्रदनु पने भएमा प्रितक्रदन पाँच सय 

रुपैयाँको दरिे िागेको यथाथय खचय रकम, 

(ङ) पीिडतिाइ ऄस्पतािमा भनाय गरी औषधी ईपचार गनुय पने भएमा ऄस्पताि अईँदा जाँदा 

सिारी साधन प्रयोग गनुय पने भए साियजिनक सिारी साधन प्रयोग गदाय िाग्न े भाडा रकम,  

खाना खचय िापत प्रित क्रदन तीन सय रुपैयाँ, ऄस्पतािमा बस्न े व्यिस्था नभइ िािहर बस्न ु

परेमा बास खचय िापत प्रितक्रदन पाँचसय रुपैयाँ र ईपचार खचयको यथाथय खचय रकम, 

(च) कोष सचंािन सिमिति ेतोके बमोिजमको ऄधय कामको िािग कामको प्रकृित, अिश्यकता र 

औिच्यताको अधारमा बढीमा एकमुष्ठ दि हजार रुपैयाँ ।  

(छ) कुनै व्यिसाय गनयका िािग बीई पँूजीको रुपमा िस्तुगत नगद बढीमा पिच्चस हजार रुपैयाँ, 
 

(११) राहत तथा अर्तथक सहयोग प्राप्त गनय िनिदेन क्रदनपुनःे 

(१) यस काययिििध बमोिजम राहत तथा अर्तथक सहयोग प्राप्त गनय चाहन ेपीिडत िा सरोकारिािा 

व्यिक्तिे राहत तथा अर्तथक सहयोग पाईनु पने मनािसि कारण खुिाइ दफा ७ बमोिजमको सिमित 

समक्ष िनिदेन क्रदनु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोिजम प्राप्त िनिेदन ईपर जाचँबुझ गदाय पीिडत तथा प्रभािितिाइ राहत तथा 

अर्तथक सहयोग ईपिब्ध गराईनु पने दिेखएमा दफा (७) बमोिजम कोष सञ्चािक सिमित र स्थानीय 

ईर्द्ार तथा राहत िितरण सिमिति ेिनणयय गरी ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ईल्िेख भएता पिन पीिडत तथा प्रभािितिाइ त्काि राहत तथा 

अर्तथक सहयोग ईपिब्ध गराईनु पने मनािसि अधार दिेखएमा दफा (७) बमोिजम कोष सञ्चािक 
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सिमित र स्थानीय ईर्द्ार तथा राहत िितरण सिमितबाट पिछ ऄनुमोदन गराईने गरी संयोजकिे 

त्काि ईपिब्ध गराईन ुपनछे । 

(४) ईपदफा (१) बमोिजम प्राप्त िनिेदन ऄनसुार जाँचबुझ गदाय पीिडत तथा प्रभािितिाइ राहत तथा 

अर्तथक सहयोग ईपिब्ध गराईनुपने अधार नदिेखएमा सोको जानकारी िनिेदकिाइ गराईनु पनेछ । 

(१२) त्काि रकम ईपिब्ध गराईन सके्नः 
(१) यस काययिििधमा ऄधयधत्र जुनसुकै कुरा ििेखएको भएता पिन अगोिे जिाइएको, एिसड प्रयोग 

भएका गम्भीर प्रकृितका घटनाका पीिडतिाइ ईर्द्ार, औषधी ईपचार, पुनस्थायपना िा राहत 

िगायतको प्रयोजनको िािग त्काि अर्तथक सहयोग नगरेमा गम्भीर मानिीय क्षती हुने दिेखएमा 

सञ्चािक सिमितको त्काि बैठक बस्न ेऄिस्था नरहमेा सञ्चािक सिमितको ऄध्यक्षिे अिश्यकता र 

औिच्यताका अधारमा मनािसि रकम कोषबाट पीिडतिाइ ईपिब्ध गराईन सके्नछ । 

 (२) ईपदफा १ बमोिजमको ऄिस्था परी सञ्चािक सिमितको ऄध्यक्षबाट पीिडतिाइ रकम ईपिब्ध 

गराआएकोमा ्यसरी रकम ईपिब्ध गराइएपिछ बस्न ेसञ्चािक सिमितको बैठकबाट सो ििषयको 

ऄनुमोदन गराईनु पनेछ । 

(१३) सिमितको प्रिासिनक खचयः  
सिमितको प्रिासिनक खचय कोषमा जम्मा भएको रकम र सो कोषबाट प्राप्त व्याज रकमको ५ प्रितित 

भधदा बढी हुने छैन । 

(१४) कोषको छुटै्ट खाता सञ्चािन गनुयपनेः 
(१) कानेपोखरी गाईँपाििकािे दफा ३ बमोिजम प्राप्त भएको रकम स्थानीय िैिङ्गक हहसा िनिारण 

कोषको नाममा कुनै पिन 'क' िगयको बैङ्कमा छुटै्ट खाता खोिि जम्मा गनुय पनेछ । 

(२) ईपिनयम (१) बमोिजमको खाता सञ्चािन प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत र िेखा ऄिधकृत िा 

िनजहरुबाट ऄिधकार प्र्यायोिजत व्यिक्तको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । 

(१५) कोषको िखेा र िखेा परीक्षणः 

(१) कोषको अय-व्ययको िखेा प्रचिित काननू बमोिजम रािखनेछ ।  

(२) कोषको िेखा परीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुनेछ । 

(१६) कोषको रकम क्रिज नहुन:े 
कोषको रकम खचय नभइ अर्तथक िषयको ऄध्य सम्म बाँकी रहमेा सितय ऄनुदानबाट प्राप्त रकम 

बाहकेका ऄधय श्रोतबाट प्राप्त रकम क्रिज हुने छैन । 

(१७) प्रितबदेन पिे गनःे 
(१) सिमितिे अफूिे गरेको काययको िार्तषक प्रितबेदन अर्तथक िषय समाप्त भएको ३ मिहना िभत्र 

गाईँकाययपाििकामा पेि गनुय पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोिजम सिमितिे पेि गरेको प्रितिेदन गाईँकाययपाििकािे साियजिनक गनेछ ।  

(१८) बैठक भतीसा: 
सिमितका संयोजक र सदस्यिे सिमितको बैठकमा भाग ििए बापत गाईँकाययपाििका सदस्यिे प्राप्त गरे 

बमोिजमको रकम बैठक भतीसा िापत पाईनेछन् । 

(१९) कोषको सिचिाियः कोषको सिचिािय गाईँकाययपाििकाको कायायियमा रहनेछ । 

(२०) ऄिभिेख राख्नःे सिमितिे अफूिे गरेको कामको ऄिभिेख दरुुस्त राख्नु पनेछ । 

(२१) िनदिेन क्रदन सके्नः  
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(क) गाईँकाययपाििकािे सिमितको कामकारबाहीको सधदभयमा सिमितिाइ िनदिेन क्रदन सके्नछ ।  

(ख) ईपदफा (क) बमोिजम गाईँकाययपाििकािे क्रदएको िनदिेन पािना गनुय सिमितको कतयव्य हुनेछ ।  

(२२) ऄिधकार प्र्यायोजनः  
सिमितिे यस काययिबिध बमोिजम अफूिाइ प्राप्त ऄिधकार मध्ये अबश्यकता ऄनसुार केही ऄिधकार 

सिमितको संयोजक, सदस्य िा गाईँकाययपाििकािे तोकेको कुन ैपदािधकारी िा कमयचारीिाइ 

प्र्यायोजन गनय सके्नछ । 

(२३) कोष खारेज हुन सके्नः  
(क) कुनै कारण कोष संचािन गनय अबश्यक नदिेखएमा गाईँकाययपाििकाको िनणययबाट कोष खारेज 

गनय सक्रकनेछ ।   

(ख) ईपदफा (क) बमोिजम कोष खारेज भएमा कोषको रकम गाईँपाििकाको सिञ्चत कोषमा जम्मा 

गनुयपनेछ । 

(२४) खारेजी र बचाईः– 

१. यो काययिििध िागू हुन पूिय भए गरेका काययहरु यसै काययिबिध बमोिजम भएको मािननेछ । 

२. यस कोषबाट कायय सञ्चािन गदाय कुनै िद्वििधा भएमा गाईँकाययपाििकाको िनणयय ऄिधतम हुनेछ ।  

३. यस काययिििधमा कुन ै हरेफेर, संिोधन, पररमाजयन खारेज गने ऄिधकार गाईँकाययपाििकामा 

िनिहत रहने छ । 

 

 

 

  

 

 

२०७७ सािको काययिििध न.ं६ 

कानपेोखरी गाईँपाििकाको घर नक्सा ऄिभििेखकरण सम्बधधी मापदण्ड/ काययिििध, 

२०७७     

गाईँ काययपाििकाको बठैकबाट स्िीकृत िमितः २०७७/११/२० 

प्रमािणकरण िमितः२०७७/१२/०५ 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४२ तथा बिस्त ििकास, िहरी योजना तथा  भिन िनमायण 

सम्बिधध मापदण्ड (पिहिो संिोधन) २०७२ को बुंदा नं ८ बमोिजम यस गाईँपाििकाबाट घर नक्सा पास 

सम्बिधध प्रक्रक्रयामा नअएका, प्रक्रक्रयामा अइ संरचनामा हरेफेर भएका तथा गाईँपाििका हुन ु पूिय न ै

िनमायण भएका भिनहरुिाइ िनयमन गनय घर नक्सा ऄिभिेखीकरणका  िािग कानपेोखरी गाईँपाििका, 

गाईँ काययपाििकाको २०७७/११/२० को बैठकबाट यो मापदण्ड/काययिििध स्िीकृत गरेको छ ।   

१. सिंक्षप्त नाम र प्रारम्भ:  
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१.यस काययिििधको नाम “ कानेपोखरी गाईँपाििकाको घर नक्सा ऄिभिेखीकरण सम्बधधी 

मापदण्ड/काययिििध,२०७७” रहनेछ |  

२.यो काययिििध गाईँ काययपाििकािे पाररत गरेपिछ तुरुधत िागु हुनेछ |  

 

२.  पररभाषा: ििषय िा प्रसंगिे ऄधय ऄथय निागेमा यस काययिििधमा, 

(क) “ ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार सचंािन ऐन, २०७४” भने्न िुझाईँछ | 

(ख) “मापदण्ड” भन्नािे “िहरी योजना तथा  भिन िनमायण सम्बधधी मापदण्ड (पिहिो संिोधन) २०७२” 

भने्न िुझाईँछ । यसिे भिन सम्बधधी ऄधय मापदण्डहरु  पिन बुझाईँछ | 

(ग) “गाईँपाििका” भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििका भने्न बुझाईँछ | 

(घ)  “घर ऄिभिेखीकरण” भन्नािे ऐनको दफा ४२ तथा मापदण्डको बुंदा ८ बमोिजमको प्रक्रक्रयािाइ 

बुझाईँछ | सो ऄनुसार  घर नक्सा पास को प्रक्रक्रयामा नअइ पिहिे नै बिनसकेका घरहरुको 

गाईँपाििकामा ऄिभिेख राख्ने तथा िनयिमत गने प्रक्रक्रयािाइ बुझाईँछ | 

(ङ)  “ऄिभिेखीकरण प्रयोजनको नक्सापास” भन्नािे घर नक्सा पास को प्रक्रक्रयामा नअइ पिहिे न ै

बिनसकेका घरहरुको गाईँपाििकामा ऄिभिेखीकरण गनय अकीटेक्चरि नक्सािाइ प्रमुख प्रिासकीय 

ऄिधकृतबाट प्रमािणत गरी प्रमाणपत्र प्रदान गने भन्ने बुझाईँछ यसिे नक्सा पास भइ िनमायण आजाजत 

क्रदआएको भने्न बुझाईने छैन | 

(च)  “नक्सा पास” भन्नािे नयाँ बने्न घर हरुको  अकीटेकचरि तथा स्ट्रक्चरि नक्सा तथा िडजाआन सिहत 

प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतबाट नक्सा स्िीकृत गरी िनमायण आजाजत क्रदन ेप्रक्रक्रयािाइ जनाईनेछ | 

(छ) “प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत” भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििका  प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतिाइ 

बुझाईँछ | 

(ज)  “प्रािििधक” भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििका  प्रािििधक कमयचारीहरुिाइ बुझाईँछ | 

(झ)  “परामिय दाता आिधजिनयर” भन्नािे मापदण्डिे तोके बमोिजमको यस गाईँपाििकामा दताय भएका 

िनिज परामिय दाता प्रािििधक भन्ने बुझाईँछ |  

(ञ) “घर नक्सा दस्तरु” भन्नािे गाईँपाििकािे तोके बमोिजमको दस्तुर भन्ने बुझाईँछ | 

 

३. िनिदेन क्रदनपुन े : घर नक्सा पास तथा िनमायण आजाजत सम्बिधध प्रक्रक्रयामा नअइ तथा पास भएको 

नक्सामा िस्िकृ्रित बेगर हरेफेर गरी िनमायण भआसकेको घरिाइ िनयिमत गरी ऄिभिखेीकरण गरर पाईँ 

भिन घरधनीिे ऄिभिेखीकरण प्रयोजनको नक्सा पास क्रकताब, तोक्रकए बमोिजमका कागजातहरु, 

परामियदाता आिधजिनयरको प्रािििधक प्रितिेदन  र घरको नक्सा सिहत ऄनसुचूी १ बमोिजमको 

िनिेदन क्रदनु पनेछ | ईक्त क्रकताब तोक्रकएको दस्तुर ितरर गाईँपाििकाबाट प्राप्त गनय सक्रकनेछ | 

 

४. सचूना जारी गन े : गाईँपाििकाको घर नक्सा िाखा िा सो िाखाको काम गने िाखािे बुँदा ३ 

बमोिजमको िनिेदन रीत पूियकको  भए नभएको जाँची दताय गने र ऐनको दफा ३१ (क) बमोिजम १५ 

क्रदने सिधध सपयन बारेको संिधयारिाइ सूचना ऄनसुूची २ बमोिजम गाईँपाििकािे जारी गने | ्यस 

सूचना बुझेको भपायइ तथा सचूना टाँस मुचुल्का ऄनुसचूी ३ बमोिजम गराईने | 
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५. सजयिमन तथा प्रािििधक प्रितिेदन: (क) बुंदा ४ बमोिजमको सूचनामा कसैको ईजुरी नपरेमा ईक्त म्याद 

सक्रकएको ७ क्रदन िभत्र गाईँपाििकािे ऄिमन खटाइ ऄनुसूची ४ बमोिजमको सजयिमन मुचुल्का ईठाईन े

| ईजुरी परेमा ऐन बमोिजम गने | 

(ख) घर बनेको जग्गाको प्रािििधक प्रितिेदन ऄनुसूची ५ बमोिजम तयार गने |  

 

६. घरको क्रफल्ड िनरीक्षण तथा प्रािििधक प्रितिदेन: (क) घर नक्सा िाखाका प्रािििधकिे सो घरको 

िनररक्षण गरी ऄनुसूची ६ बमोिजमको प्रितिेदन पेि गने |   

(ख) पेि भएको नक्सा बमोिजम घर भए नभएको यक्रकन गरी नभएमा घरधनीिाइ घर बमोिजम कै 

नक्सा सुधार गनय िगाईन े| 

 

७. घर नक्सा पास गरी ऄिभिखेीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गने : बुंदा ५ र ६ का  अधारमा िनम्न बमोिजम 

गने  

(क) सो घर सडक ऄिधकार तथा सेटब्याक िभत्र नपरेको एिं घरको धयुनतम मापदण्ड पुरा भएको 

भए तोक्रकए बमोिजमको घर नक्सा पास दस्तरु तथा जररिना ििइ “पिहिे नै बनेको घरको 

ऄिभिेख एिं िनयमनका िािग जारी गररएको” भने्न ईल्िेख गरर र घरधनीबाट सो घरको 

मापदण्ड पािना सम्बधधमा स्िघोषणा गराइ ऄिभिेखीकरण प्रयोजनको नक्सा पास गरी 

ऄनुसूची ७  बमोिजमको प्रमाणपत्र प्रदान गने | 

(ख) सामाधयतः सो घर सडक ऄिधकार क्षेत्र िभत्र  तथा सेट ब्याक िभत्र नपरेमा िा धयुनतम 

मापदण्ड पूरा नभएको पाआएमा घर नक्सा सम्िधधी नक्सा पास तथा ऄिभिेिखकरण सम्ििधध 

सेिा सुििधा गाईँपाििकािाट ईपिव्ध गराईने छैन । तर पिछल्िो समयमा सडकको ििस्तार 

िा चौढाइ बढी सडक ऄिधकार क्षेत्र तथा सेट व्याक िभत्र परेको भएपिन ऄिघल्िो ऄिस्थािाइ 

नै सदर गरी ऄिभिेखीकरण गनय िाधा पुग्ने छैन । 

(ग) घर नक्सा प्रमािणत िा नक्सा पास सिहतको ऄिभिेखीकरण अिश्यक पन ेघर धनीहरु सबिै े

यिह काययिििध बमोिजम मात्र ऄनुसूची ८ बमोिजमको प्रमाण पत्र एिं घर ऄिभिेखीकरण 

प्रयोजनको नक्सा पास प्राप्त गनय सके्नछन् |  

८. स्पििकरण:  

 (क) यस काययिििध ऄधतगयत प्रदान गररएका घर ऄिभिेखीकरण प्रयोजनको नक्सा पास तथा प्रमाण 

पत्रहरुिे सो भिन घर नक्सा पासको प्रक्रक्रयामा नअइ पिहिे नै बिनसकेका घरहरुको गाईँपििकामा 

ऄिभिेख राख्ने तथा िनयिमत गने प्रयोजनका िािग भएको भने्न बुझाईने छ , यसिे नक्सा पास भएको 

िा िनमायण आजाजत क्रदआएको भने्न कुनै पिन क्रकिसममा बुझाईने छैन | नक्सा पासको प्रक्रक्रयामा नअइ 

पिहिे नै बिनसकेका घरहरु िा स्िीकृत नक्सा भधदा ऄिग क्रकिसमि े बिनसकेको घरहरु भएको 

कारणिे सो घरहरुको कुनै भाग मापदण्ड िभत्र नपरेको ठहररन गएमा सो सम्बधधमा कानून बमोिजम 

हुनेछ | ्यस ईपर गाईँपाििकामा कुनै क्रकिसमका ईजरु िाजुर िाग्ने िा गाईँपाििकािे ती ईजुरी  

सम्बधधमा कुनै कारिाही गन ेछैन | 

 

(ख) ऄब िनमायण हुने कुनै पिन घर तथा भिन हरु ऄिनिायय रुपमा नक्सा पास गराएर र िनमायण 

आजाजत ििएर मात्र िनमायण गनुय पनेछ, ऄधयथा तोक्रकए बमोिजम जररिाना िाग्न ेतथा कानून बमोिजम 

कारबाही हुनेछ | स्िीकृत नक्सा ििपररत घर िनमायण गरेमा समेत तोक्रकए बमोिजम जररिाना िाग्न े

तथा कानून बमोिजम कारबाही हुनेछ | 



143 
 

(ग) यस काययिििध ऄधतगयतको घर ऄिभिेखीकरण प्रक्रक्रया सम्बधधमा कुनै गुनासो भए िनयमानुसार 

ईजुरी गनय सक्रकनेछ, तत् सम्बधधमा ऐन बमोिजम गररनेछ | यस काययिििध ऄधतगयत प्रमाणपत्र सिदा 

कुनै गित जानकारी िा कागजात पेि गरेको ठहर भएमा  सो ऄिभिेखीकरण प्रयोजनको नक्सा पास 

तथा प्रमाणपत्र स्ित: खारेज हुनेछ | 

   ९.घर नक्सा ऄिभिखेीकरणको दस्तरु सम्बधधी व्यिस्थाः 

(१) कानेपोखरी गाईँपाििकामा २०७४ साि पुस १४ गत े ऄिघ िनमायण भएका घर नक्सा 

ऄिभिेखीकरणको व्यिस्था गने र सो को ऄिभिेखीकरण गदाय दहेाय बमोिजमको दस्तुर ििने व्यिस्था गनेः 

क) साििकमा गाईँ ििकास सिमित रहदँा िनमायण सम्पन्न भएका घरहरुको घर नक्सा पास िा 

ऄिभिेखीकरण नगरेको भए िनयमानुसार दस्तुर ििइ ऄिभिेखीकरण गने । 

ख) २०७४ साि पुस १४ गते ऄिघका घरहरुको पिन अर्तथक ऐन, िनयम बमोिजम दस्तुर ििइ 

ऄिभिेखीकरण गने । 

ग) २०७४ साि पुस १४ गते पिछका  नक्सा पास नगरेको भए ऄिभिेखीकरण गदाय तोक्रकएको िुल्कमा 

िििम्ब िुल्क  िापत दोब्बर िुल्क ििइ ऄिभिेखीकरण गने । 

घ) यस ऄिघ घर ऄिभिेखीकरण मात्र गरी प्रमाण पत्र ििएको तर घर नक्सा पास( प्रमाणीकरण) नगरेको 

भए ्यस्ता घर धनीको हकमा घर नक्सा प्रमािणत गरी क्रदए िापत रु.५००/- पाँच सय दस्तुर ििन े

प्रमाणीत गररक्रदने । 

ङ) घर नक्िाको ऄिभिेखीकरण  कायय २०७८ मंिसर मसाधत सम्म मात्र गने । 

२) धरौटी सम्बधधी व्यिस्थाः 

त्काि गाईँपाििका क्षेत्र िभत्र िनमायण हुने घरहरुको घर नक्सा पास गदाय िाग्ने िुल्कको २५% (पच्चीस 

प्रितित) धरौटी रकम गाईँपाििकाको धरौटी खातामा जम्मा गरी सो को भौचर प्रितिििप घर नक्सा 

िाखामा ईपिब्ध गराईने र घर नक्सा पास भए पश्चात िनयमानुसार क्रफताय गने व्यिस्था िमिाईने । 

१०) ऄििध र बचाउ:  (क) यो काययिििध ऄधतगयतको प्रक्रक्रयामा अईन काययपाििकािे समय समयमा 

तोकेको ऄिधतम िमित िभत्र ररत पूियकको िनिेदन दताय भआसकेको हुनु पनेछ । 

(ख) हाि सम्म यस गाईँपाििकाबाट पिहिे नै बनेका घर / पुराना घर (Existing Building) भनेर प्रदान 

गररएका िनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्रहरु ,ऄिभिेखीकरण प्रमाणपत्रहरु तथा नक्सा प्रमािणत / घर 

ऄिभिेखीकरण प्रयोजनको नक्सा पास यसै काययिििध बमोिजम प्रदान गररएको मािननछे । 

 

 

 

 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनुसूची १ 

(िनयम ३ सँग सम्बिधधत) 

                             िमित : 
२०७..../.../... 

 

श्रीमान प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत ज्यू, 
कानेपोखरी गाईँपाििका, मोरङ | 
 
 

ििषय : परुानो घरको ऄिभिेखीकरण प्रयोजनको घर नक्सा पास बारे | 
 

       प्रस्तुत िबषयमा मेरो / हाम्रो नाममा रहकेो हाि कानेपोखरी गाईँपाििका िडा 

नं ..... ( सािबक ..................) को क्रकतीसा नं ...................       र के्षत्रफि 

.............................................भएको जग्गामा बनेको, जम्मा के्षत्रफि (घरको) 
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........................ बगयफुट भएको, ....... तिे अिासीय / व्यपाररक प्रयोजनको घर  नक्सा 

पास प्रक्रक्रयामा नअइ / पास भएको नक्सामा फेरबदि भइ पिहिे नै िनमायण सम्पन्न भआसकेकोिे 

िनयमानुसार ऄिभिेखीकरण प्रयोजनको नक्सा पास सिहतको प्रमाणपत्र प्रदान गररक्रदनुहुन 

अिश्यक सबै कागजात सिहत िनबेदन गदयछु / गदछंौ ँ। 

संिग्न कागजातहरुः 

१. 

२. 

३. 

िनिेदक / िनिेदकहरु : 
नामः 

कानेपोखरी गा.पा.िडा नं. 

 सम्पकय  फोन  नं.            

                                 

                                  

ऄनुसूची-२ 

(िनयम ४ सँग सम्बिधधत) 

कानेपोखरी गाईँपाििका 
ufउॉ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

िमयिन, df]/ª 
  ! g++= k|b]z, g]kfn 

 
                           ldltM=========================== 

                                                                          

;+lwof/sf] gfddf !% lbg] ;"rgf 

कानेपोखरी गाईँपाििका j8f g+ ======  a:g]  >L 

================================================================n] कानेपोखरी गाईँपाििका jf8{ g+= ======  sf] 

;fljs ====================================== jf8{ g+=  =================    lsQf g+=   ================  If]qkmn     

=====================================================     sf]  

k=;+=  

r=g+= 
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k"j{M 

klZrdM 

pQ/M  

blIf0fM 

                    olt rf/ lsNnfleqsf] hUufdf tkzLndf pNn]v eP adf]lhdsf] klxn] g} 

lgdf{0f ePsf] 3/sf] 3/gS;f kf; ;lxtsf] clen]lvs/0f k|df0f kq kfpmF elg ldlt    

================================================================    df lgj]bg lbg'ePsf]n] ;f] ag]sf] 3/sf] ;fFw 

;Flwof/ sf]xL s;}nfO{ lk/dsf{ k/]sf] eP cfkm"nfO{ dsf{ k/]sf] ;a} ljj/0f v'nfO{ of] ;"rgf k|sflzt 

ePsf] ldltn] !% lbgleq o; ufpFkflnsf sfof{nodf ph'/ jfh'/ ug'{x'g :yfgLo ;/sf/ ;+rfng 

P]g adf]hLd of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 . Dofbleq kg{ gcfPsf ph'/L k|lt s'g} sf/jfxL ul/g] 

5}g . 

tkzLn 

!_ 3/sf] ;+/rgfsf] lsl;d M ================================@_ nDafO{=================================== 

#_ rf}8fO{  M  ===============================               $_ e'FO tnfsf] If]qkmn M 

============================== 

%_ prfO{ M  =========================                     ^_ tnf ;+Vof M ===========================  

 

 =====================================                                       ================================== 

         3/ gSzf zfvf                         k|d'v k|zf;lso clws[t 

 

ऄनुसूची-३ 

(िनयम ४ सँग सम्बिधधत) 

सूचना बझुाएको भपायइ तथा टासँ मचुलु्का बारे 
 

यस गाईँपाििका िडा नं ..... मा ऄििस्थत साििक .......................गा.िि.स.को क्रकतीसा नं 

...............र के्षत्रफि  ...........................मा भिन िनमायण गने घरधनी श्री 

....................................................िे भिन िनमायण भएको घरको ऄिभिेखीकरण गने 

प्रयोजनको िसििसिामा यस गाईँपाििका कायायियको च.नं ............. िमित 

..........................................गते प्रकािित १५ क्रदने संिध सपयन बारेको सूचना घर धनीि े

संिधयारिाइ बुझाइ एक प्रित सूचना हामीहरुको रोहबरमा िनमायण स्थिको सबैिे दखे्ने ठाईँमा टास 

गरेको रठक हो | 
१. पूिय संिधयार श्री..........................................दस्तखत............ 
२. पिश्चम संिधयार श्री..........................................दस्तखत............ 
३. ईतीसर संिधयार श्री..........................................दस्तखत............ 
४. दिक्षण संिधयार  

श्री......................................................................दस्तखत.......... 
 

साक्षीहरु :- 
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१. श्री...................................      दस्तखत...... 
२. श्री.......................................  दस्तखत........ 
३. श्री........................................दस्तखत........................  

 

घरधनी:  

श्री...........................................    दस्तखत............ 
 

ईपयुयक्त सूचना संिधयारहरुिाइ बुझाइ िनमायण स्थिमा टाँस गरर िडाको जानकारीका िािग १ प्रित 

सूचना बुिझििएको हो | 
 

दस्तखत........................ 
नाम:  

श्री......................................................... 
िडा सिचि 

........नं िडा सिमितको कायायिय 

 

िमित: .............साि.........मिहना...........गते  

 
 

ऄनुसूची-४ 

(िनयम ५ सँग सम्बिधधत) 

klxn] g} ag]sf] 3/sf] clen]vLs/0f k|of]hgsf] gS;f kf; tyf k|df0fkq lngsf nflu ;h{ldg 

d'r'Nsf 
 

lnlvtd\ o; कानेपोखरी गाईँपाििका j8f g+= ======= a:g] >L 

====================================================== sf] k=z= g=kf= j8f g+= ======= ;fljs ========================= 

j8f g+========= sf] ls=g+= ============================ If]qkmn ==============================sf] hUufdf klxn] g} 

ag]sf] 3/sf] clen]vLs/0f k|of]hgsf] gS;f kf; tyf k|df0fkqsf lgldQ b/vf:t k]z x'g cfPsf]df 

;f] 3/ ag]sf] hUuf tyf ;f] 3/sf] clen]vLs/0f k|of]hgsf] gS;f kf; tyf k|df0fkq nflu ;lGw 

;k{g af/]sf] !% lbg] ;"rgf k|sflzt ubf{ sf]lx s;}sf] ph'/L gk/]sf]n] ;h{ldg d'r'Nsf p7fpg'kg]{ 

ePsf]df ;f] 3/ ag]sf] hUufsf] ;fFw ;Flwof/, 5/ l5d]sLnfO{ Ps :yfgdf e]nf u/fO{ vl6O{ 

cfpg'ePsf 8f]/ dfkm{t ;f]wgL x'Fbf tt\;DaGwdf Joxf]/f of] 5 ls pQm 3/hUufdf sf]xL s;}sf] 

lvrf]nf gePsf], sf]xL s;}nfO{ ;GwL;k{g, lk/dsf{ gkg]{ b]lvPsf] x'Fbf ;f] k]z u/]sf] 3/ gS;f kf; 

;lxtsf] clen]vLs/0f ul/ k|df0fkq lbPdf 7Ls 5, Joxf]/f 7Ls ;fFrf] xf] egL o; d'r'Nsfdf 

;xL5fk u/L vl6O{ cfpg'ePsf 8f]/ dfkm{t sfg]kf]v/L uf=kf= sfof{nodf r9fof}+ .  

-;a}sf] gfd tyf x:tfIf/_             

सहयजङ्झभनका ;fIfLx? 

!_ jf8{ g+= ========a:g] jif{ ==========sf >L 

==================================================b:tvt============================= 

 

   

 

िडाको छाप 
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@_ jf8{ g+= ======= a:g] jif{ ==========sf >L =================================================b:tvt 

=========================== 

#_ jf8{ g+= ========a:g] jif{ ==========sf >L ==================================================b:tvt 

========================== 
;fFw ;Flwof/ 

k"j{ tk{m M  jif{ ==========sf >L =======================================================b:tvt =========================== 

klZrd tk{m M  jif{ ==========sf >L ========================================================b:tvt 

============================ 

pQ/ tk{m M  jif{ ==========sf >L ========================================================b:tvt 

============================ 

blIf0f tk{m M  jif{ ==========sf >L ========================================================b:tvt =========================== 

 

;DalGwt 3/wgL 

j8f g+= =======a:g] jif{ ==========sf >L ==================================================== b:tvt 

============================ 

/f]xa/ 

 

jf8{ g+= ======sf j8fWoIf÷j8f k|ltlgwL >L ==================================================== b:tvt 

===================== 

sfd tfd]n ug]{ 

 

sf=uf=kf= sf >L==================================================================== b:tvt ===========================    

 

kbM=============================== 

 

Olt ;Djt\ @)======== ;fn ================== dlxgf ===================== ut] /f]h ===================== z'ed\ . 

 

ऄनुसूची-५ 

(िनयम ५ सँग सम्बिधधत) 

प्रािििधक प्रितिेदन 
 

कानेपोखरी गाईँपाििका स्थान ......................... िडा नं ........मा ऄििस्थत क्रकतीसा 

नं ......... ............................. 

क्षेत्रफि............................................................मा पिहिे नै बिनसकेको घरको  

घरधनी श्री ................................ ................................... िे घर 

ऄिभिेखीकरण प्रयोजनको नक्सापासका िािग पेि गरेको नक्सा सम्बधधमा िमित 

...........................................           मा स्थिगत िनरीक्षण गरी दहेाय 

बमोिजमको प्रितिेदन पेि गरेको छु | 
 

१. भू ईपयोग के्षत्र ....................................... 
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२. िनमायण भएको स्थि सम्मको पुगे्न बाटोको ऄिस्था : 
 

२.१ बाटोको क्रकिसम:    िपच          ग्रािेि          मोटर जाने           कच्ची               

ऄधय  
      
     २.२ बाटोको चौडाइ:............................. 
      
     २.३ मापदण्ड ऄनुसारको सडक ऄिधकार के्षत्र र साआट ्िान मेि खाधछ खादनै सो       
को िििरण ............................................................................................ 
 

३. िनमायण भएको भिनिे साियजिनक स्थि िा िनमायणिाइ बाधा पु-याएको     छ         छैन  

 

४. खोिा/ खहरे/ नक्रद /ताि /कुिो अक्रद निजक भए सो दिेख , 
 

४.१ भिन िनमायणको जग्गा सम्मको दरुी :................................................. 
 

४.२ बनेको भिनको बािहरी भाग सम्मको दरुी .............................................. 
 

५. िनमायण भएको जग्गा िा सोको निजकबाट हाआटेधसन िाआन गएको  छ           छैन    , छ 

भने  
 

५.१ िनमायण भएको  जग्गा सम्मको दरुी ........................................... 
 

५.२ बनेको भिनको बािहरी भाग सम्मको दरुी ............................................ 
 

६. नापी नक्सा र क्रफल्डको अकार प्रकार : िमल्छ             िमल्दनै  

 

७. िाि पुजाय भधदा क्रफल्डमा जग्गा  रठक           बढी          घटी                  दिेखधछ | 
 

 

 

८. प्रािििधक ऄधय कुरा भए खुिाईने (िभरािो जग्गा, भौगर्तभक धाँजा अक्रद ) 
 

 

प्रितिेदन पेि गने प्रािििधकको नाम : ............................................................ 
पद: .......................................... 
सिह: 
िमित:...................................... 
क्रफल्ड नक्सा : 
 

 

             

  

  

  

          



150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ऄनुसूची-६ 

(िनयम ६ सँग सम्बिधधत) 
                                                    
 

ििषय : ऄिभिखेीकरण प्रयोजनको  घर नक्सा पासका िािग िनिदेन अएको घरको  घर नक्सा िाखाको 

क्रफल्ड प्रितबदेन 

 यस गाईँपाििका िडा नं ........ बस्ने श्री .................................. िे िनजको नाममा रहकेो सािबक 

.............................. हाि यस गाईँपाििका िडा ..... को क्रकतीसा न ं.........................तथा क्षेत्रफि 

===================================== ..................................भएको जग्गामा बनेको ........ तिे घरको यस 

गाईँपाििकाबाट नक्सा पास प्रक्रक्रयामा नअइ पिहिे नै िनमायण सम्पन्न भएको भिन िनजिे िमित ........    
==============================मा दताय नं ............... माफय त िनिेदन क्रदनु भएकोमा  मैिे िमित ....................... 
....................मा घरको प्रािििधक चेक जांच गदाय िनम्न बमोिजम पाइएको प्रितिेदन पेि गदयछु | 

 

१. सडक ऄिधकार क्षेत्रको चौडाइ ........................... २. छोड्नु पने सेट ब्याक ................. 
३. सडक ऄिधकार पािना:       भएको        नभएको  

 

४. सेटब्याक:        पुगेको        नपुगेको  
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५. घरको स्ट्रक्चरि िसस्टम         िेम                       िोड िबयाररग             ऄधय (खुिाईने)========= 
 

६. क्षेत्रफि: 
भुआँ तिा =============================================================पिहिो तिा ================================================================ 

दोस्रो तिा============================================================तेस्रो तिा================================================================== 
 

जम्मा क्षेत्रफि 
 

७. पेि भएको नक्सा बमोिजम           भएको            नभएको 

 

८. भिन सम्बिधध धयुनतम मापदण्डहरु पािना              भएको         नभएको  

    
९. ऄधय केिह भए खुिाईने ============================================================================================== 

 

प्रितिदेन पिे गनकेो:  

नाम: 
पद: 
सही: 
िमित: 
 

 

ऄनुसूची ७ 

(िनयम ७ सँग सम्बिधधत) 
 

कानेपोखरी गाईँपाििका 
गाईँ काययपाििकाको काययिय 

रमाइिो, मोरङ १ न.ं प्रदेि नपेाि 

प.सं.:-                                                                       िमित :-

………….. 

च.न.ं:-                      
 

रट्पणी/अदिे  

ििषय :- ऄिभििेखकरण प्रमाण पत्र क्रदन ेरट्पणी अदिे । 

 

कानेपोखरी गाईँपाििका िडा नं. …… बस्ने श्री …………………………………………. िे कानेपोखरी 

गाईँपाििका िडा न.ं ……. को ……………………………….. नाममा दताय कायम रहकेो कानेपोखरी 

गाईँपाििका िडा न.ं …… को  ………………..सडकको क्रक.न.ं …………………….. को क्षेत्रफि 

………………… मा को िागी िमती …………………….मा …………चरणको िनमायण इजाजत 
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ििएको/नििएको िम्िाइ ……….. चौडाइ ……….. ईचाइ …………. भएको ……………… नक्सा 

सिहत िनमायण कायय सम्पन्न समाप्त गरर िनमायण कायय सम्पन्नको प्रमाणपत्र / ऄिभिेिखकरणप्रमाण पत्रको िागी 

िनमायण काययमा संिग्न प्रिििधक  ……………………………………………… कधसल्टेधसी प्रितिेदन 

सिहत िनिेदन क्रदनुभएको हुदँा यस कायायियको प्रािििधकि े स्थिगि िनररक्षण तथा सुपररिेक्षण गरर क्रदएको 

प्रितिेदन ऄनुसार िनजको नक्सा तथा संरचनामा सुधार गनय पने देिखधछ / देिखदैन ।तसथय िनजिाइ 

………………………………………………………………… िनयमानुसार िनमायण सम्पन्न 

/ऄिभिेिखकरण को प्रमाण पत्र क्रदन ईिचत देिखएको हुदँा िनणययको िागी प्रेिषत । 

 

पेष गने      िस्िकृत गन े    प्रमािणत गन े 

सिह :-     सिह :-     सिह :- 

 

 

 

 

ऄनुसूची ८ 

(िनयम...सँग सम्बिधधत) 

 कानेपोखरी गाईँपाििका 
गाईँ काययपाििकाको काययिय 

रमाइिो, मोरङ 

 प्रदेि न.ं१, नपेाि 

प.सं.:-                                                                           िमित :-

………….. 

च.न.ं:-                      

भिन ऄिभििेखकरण 

प्रमाण-पत्र  

श्री ………………………………………………………………… कानेपोखरी गाईँपाििका िडा न.ं 

…… मा िनम्न बमोिजम िनमायण कायय परुा गरेकोि ेिनजिाइ यो काययसम्पन्न प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ । 

१. जग्गाधिनको नाम/थर/ितन :-………………………………………………….. 

२.घरधिनको नाम/थर/ितन :- ……………………………………………………….. 

३.जग्गको िििरण साििक ………. गा.िि.स. िडा न.ं ….. हाि कानेपोखरी गा.पा. िडा नं. ….. घर न.ं ….. 

सडक ……………….. क्रक.नं. ………………….. क्षेत्रफि ………………………… भूईपयोग 

क्षेत्रफि …………… 
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४. जग्गाको चार क्रकल्ि िििरण  

पुियमा ………………..,पिश्चममा ………………..   ,ईतीसरमा ………………..र दिक्षणमा 

………………..         

५. भिनको िर्तगकरण (क) (ख) (ग) (घ) िनमायण स्ट्रक्चर िसस्टम  

६. िनमायण इजाजत प्रमाण पत्र नं िमित  

७. तल्िा   िम्िाइ    चौडाइ    ईचाइ  क्षेत्रफि 

 क सेिम/बेसमेधट            ……….             ………..            ………              ...…… 

 ख भुइतिा   ……….  ………..            …......   …….. 

 ग पिहिोतिा  ……….             ………..            ………  …….... 

 घ दोस्रोतिा  ……….  ………..  …...…  ……… 

 ङ तेस्रोतिा   ……….  ………..  ……...  ……... 

 च चौथतिा   ……….  ………..  ...……  ……... 

   जम्मा क्षेत्रफि  ……….  ………..  ……… …… 

८. भिन बनेको कभरेज एररया ग्राईण्ड ……………. ि.क्रफ. कभरेज एररया …..………ि.क्रफ. 

९. भिनको ईचाइ ………..  ..तिा संख्या ……. 

१०. घर बनेको ्िटसम्मजोिडएको सडक साििक …………क्रफ.इ.प्रस्तािित ………….क्रफ.इ. 

११. घर बनेको्िटसम्मजोिडएको सडकको केधद्रबाट धयुनतम छोड्नु पने दरुी ……क्रफ.इ.छोडेको 

दरुी………क्रफ.इ. 

१२. नक्रद खोिा खहरे हाइटधसनिाइन भए सोको िागी छोड्न ु पन े दरुी……………क्रफ.इ. छोडेको दरुी 

……..क्रफ.इ. 

१३. ढििनकासको व्यिस्था भए सोको िििरण …………………………… 

१४. भिन िनमायण सुरु िमित …………………….. िनमायण सम्पन्न िमित 

…………………………………. 

१५. नेपाि राििय भिन संिहता २०६० सम्बिधध िििरण पािना भएको / पािना नभएको/ अंििक पािना भएको 

पािना नभएको भए िििरण ………………………………………………………………………… 

 

 

....................                  ...............................            .......................               

..................................        

    घरधिन                           स्थिगतिनररक्षण गन े               इिधजिनयर                     प्रमुख प्रसािक्रकय 

ऄिधकृत  

 

 

िनमायण कायय सम्पन्न प्रमाण पत्र न.ं …… 

िनमायण कायय सम्पन्न प्रमाण पत्र नमसारी 
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क्र.ि. नामसारी गरीक्रदनेको नाम 

थर 

नामसारी गरीििनेको नाम 

थर 

िसफाररस गन े िस्िकृत गन े

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

२०७७ सािको काययिििध न.ं७ 

कानपेोखरी गाईँपाििकाको स्िास््य ििमा काययक्रम सचंािन काययिििध,२०७७ 
गाईँकाययपाििकाबाट स्िीकृत िमितः२०७७/११/२० 

प्रमाणीकरण िमितः२०७७/१२/२५ 

प्रस्तािनाः अधारभूत स्िास््य सेिािाइ जनताको नैसर्तगक ऄिधकारको रुपमा ििद,ै िनःिुल्क स्िास््य 

सुरक्षाको हक प्रदान गन े संिैधािनक व्यिस्था तथा गुणस्तरीय स्िास््य सेिाको पहुचँ ऄिभिृिर्द् गरी 

सबैिाइ स्िास््य िबमा माफय त गुणस्तरीय स्िास््य सिेा सुिनिश्चत गनयका िािग गाईँपाििका क्षेत्र िभत्र 

रहकेा दिित, ऄल्पसंख्यक एकि, ििधुिा मिहिा र ऄित ििपन्नका िािग स्िास््य िबमा गरर ्यस्ता ििक्षत 

िगयका नागररकहरुको स्िास््य ईपचारमा हुन े सम्भािित खचयको जोिखमिाइ धयूनीकरण गद ै स्िास््यका 

क्षेत्रमा सियसाधारण, िपछिडएका िगय समेतको पहुचँ स्थािपत गनय िाञ्छिनय भएकोिे, यो काययिििध 

कानेपोखरी गाईँपाििका स्िास््य तथा सरसफाइ ऐन, २०७६ को दफा ४० को ईपदफा (२) बमोिजम गाईँ 

काययपाििकाबाट स्िीकृत गरी िागू गररएको छ । 

१. सिंक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययिििधको नाम "कानेपोखरी गाईँपाििकाको स्िास््य ििमा 

काययक्रम सञ्चािन काययिििध, २०७७" रहकेो छ । 

(२) यो काययिििध गाईँकाययपाििकाबाट स्िीकृत भएपिछ िागू हुनेछ । 

२. पररभाषाः- (१) ििषय िा प्रसंगिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययिििधमा, 

(क)  “ऄध्यक्ष” भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाको ऄध्यक्षिाइ सम्झनुपछय । 

(ख) “ईपाध्यक्ष” भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाको ईपाध्यक्षिाइ सम्झनुपछय । 

(ग) “काययपाििका” भन्नािे कानेपोखरी गाईँकाययपाििका सम्झनुपछय । 

(घ) “गाईँ स्तरीय स्िास््य िबमा सिमित” भन्नािे गाईँपाििका स्तरीय स्िास््य िबमा सिमित सम्झन ु

पछय । 

(ङ) “गाईँपाििका” भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििका सम्झनुपछय । 
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(च) “प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत” भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाको प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतिाइ 

सम्झनुपछय । 

(छ)  “स्िास््य ििमा” भन्नािे स्िास््य ईपचारमा हुने सम्भािित खचयको जोिखममा प्राप्त हुने छुट 

सुििधािाइ सम्झनुपछय । 

(ज) “िडाध्यक्ष” भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाको सिै िडाको िडाध्यक्षिाइ सम्झनु पछय । 

(झ)  “िडास्तरीय स्िास््य िबमा सिमित” भन्नािे िाभग्राही ििक्षत समूहिाइ ईपिब्ध हुने स्िास््य 

ििमा काययक्रमिाइ प्रभािकारी रुपमा सञ्चािन गनय गठन हुने िडास्तरीय स्िास््य िबमा सिमित 

सम्झनु पछय । 

(ञ)  “िाभग्राही” भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाको क्षेत्र िभत्रका दिित, ऄल्पसंख्यक ,एकि, ििधुिा 

र ििपन्न नािगरकिाइ सम्झनु पछय । 

३. स्िास््य िबमा ईपिब्ध गराईनपुनःे (१) कानेपोखरी गाईँपाििका क्षेत्र िभत्र रहकेा दिित, ऄल्पसंख्यक 

, एकि, ििधुिा र ििपन्न नागररकिाइ बजेट िीषयकको पररिध िभत्र रही स्िास््य िबमा सेिा ईपिब्ध 

गराईनु पनेछ । 
(२) ििक्षत समूह िभत्रका एक पररिारमा ५ (पाँच) जना सदस्य रहकेा पररिारिाइ िाग्ने धयनतूम रकम 

गाईँपाििकािे व्यहोने छ । ५ जना भधदा बढी पररिार संख्या भएमा ििमा गराईने िाग्ने ऄितररक्त 

िुल्क सम्बिधधत पररिारिे व्यहोनु पनेछ । 
(३) ईपदफा (१) बमोिजमको िबमा सेिा पुनः नििकरण गनय गाईँपाििका बाध्य हुन ेछैन । 

४. स्िास््य िबमा िाभग्राहीको योग्यताः (१) स्िास््य िबमा िाभग्राही हुनका िािग दहेाय बमोिजमको 

योग्यता हुनुपनेछ । 

(क) नेपािी नागररक हुनुपन े। 

(ख) कानेपोखरी गाईँपाििकाको स्थायी बािसधदा । 

(ग) सम्पितीस कर, भूिम कर र ऄधय कर ितरेको रिसद 

(घ) ििक्षत समूहिभत्र परेको । 

(ङ) ईमेर ७० िषय नपुगेको । 

५. स्िास््य िबमा िाभग्राही छनौट प्रक्रक्रयाः- (१) स्िास््य िबमा िाभग्राही छनौटका िािग िनम्न 

ऄनुसारका प्रक्रक्रया पुरा गनुयपनेछ । 

(क) स्िास््य िबमा काययक्रमको िािग गाईँपाििकािे सियसाधारणको जानकारीका िािग सूचना 

प्रकािित गनुयपनेछ, ्यसरी प्रकािन गररएको सूचना गाईँपाििका, िडा कायायिय, स्िास््य संस्था 

तथा साियजिनक स्थिमा टाँस गनुयपनेछ । 

(ख) िाभग्राहीको अिेदनका िािग सूचना प्रकािित भए पश्चातीस तोक्रकएको समय िभत्र दफा ४ 

बमोिजमको योग्यता पुगेका सियसाधारणिे ऄनुसूची-१ बमोिजमको ढाँचामा अिेदन िडा 

कायायियमा पेि गनुयपनेछ, ऄनुसूची-१ को िनिेदन फाराम िडा कायायियि े िनःिुल्क ईपिब्ध 

गराईनुपनेछ ।  

(ग) िडा कायायियमा प्राप्त अिेदन ईपर योग्यताको ऄनुसचूी-२ बमोिजमको परीक्षण गरर िाभग्राही 

छनौटका िािग िसफाररस सिहत गाईँपाििकामा पेि गनुयपनेछ । 

(घ) िडा कायायियबाट प्राप्त िसफाररस समेतका अधारमा गाईँ काययपाििकािे िाभग्राहीहरुको छनौट 

गनुयपनेछ । 

(ङ) मािथ जुनसुकै कुरा िेिखएको भएता पिन गाईँपाििकािे अिेदन संकिन गरी िाभग्राही छनौट 

गनय बाधा पनेछैन । 

६. िडास्तरीय स्िास््य िबमा सिमितः (१) िडास्तरीय िाभग्राहीको िसफाररस गनय दहेायको सिमित गठन 

हुनेछः- 

क) सम्बिधधत िडाको िडाध्यक्षः        - संयोजक 
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ख) िडा सिमितको मिहिा सदस्य        - सदस्य  

ग) सम्बिधधत िडाको िडा सिमितिे मनोिनत गरेको दिित, ऄल्पसंख्यक, एकि,  

ििधुिा र  ििपन्न मिहिा मध्येबाट  एक जना      -  सदस्य 

घ) िडा स्तरीय िबमा सिमित सयंोजकिे स्थानीय संघ-संस्था, सहकारी, ििद्यािय,  

स्िास््य संस्थासँग सम्बर्द् व्यिक्तहरु मध्येबाट मनोिनत एक जना            - सदस्य 

ङ) िडाको िडा सिचि                                         - सदस्य 

सिचि 

 

(२) िडा स्तरीय िबमा सिमितको बैठक संयोजकि ेतोकेको िमित, समय, स्थानमा हुनेछ । ्यसरी बस्न े

बैठकको जानकारी सबै सदस्यहरुिाइ क्रदनुपनेछ । 

(३) त्काि बैठक बस्न नसके्न ऄिस्था भएमा सिमिति ेसंयोजकिाइ प्र्यायोिजत ऄिधकार क्षेत्रिभत्र 

संयोजकिे अिश्यक िनणयय ििन सके्नछ । तर,संयोजकि ेएकि िनणययमा गरेका काययहरुको ऄनुमोदन 

सिमितको बैठकबाट गराईनु पनेछ । 

७. िडास्तरीय िबमा सिमितको काम, कतयव्य र ऄिधकारः िडास्तरीय िबमा सिमितको काम, कतयव्य र 

ऄिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछ । 

(क) िडािभत्र संकिन भएका िबमा अिेदनहरु रीतपूियक भए नभएको जाँच गने, 

(ख) दफा ९ बमोिजमका अधार नपुगेका ऄयोग्य अिेदन कारण सिहत क्रफताय गन े। 

(ग) योग्यता पुगेका अिेदनिाइ दताय गररएको िमितको अधारमा क्रम िमिाएर ििपन्न, एकि ििधुिा 

मिहिा, दिित र ऄल्पसंख्यकको छुट्टाछुटै्ट ऄिभिेख राख्ने । 

(घ) ऄनुसुची-२ बमोिजम दिित ऄल्पसंख्यक एकि ििधुिा र ििपन्नको िगीकरण गरी ऄिधतम 

छनौटका िािग गाईँ स्तरीय स्िास््य िबमा सिमितमा िसफाररस तोक्रकएको समयिभत्रै पठाईने, 

्यसरी िसफाररस भएको नामाििी गाईँ काययपाििकाबाट छनौटका िािग स्िीकृत नभएसम्म 

गो्य राख्ने । 

(ङ) दताय सहयोगी कमयचारी माफय त िबमा प्रक्रक्रया प्रारम्भ गनय अिश्यक प्रबधध िमिाईने । 

८. गाईँ स्तरीय स्िास््य िबमा स्िास््य सिमितको गठनः (१) गाईँ स्तरीय स्िास््य िबमा स्िास््य 

सिमितको गठन दहेाय बमोिजम हुनेछ । 

क) गाईँपाििका ऄध्यक्षः-                                                  - संयोजक 

ख) गाईँपाििकाको ईपाध्यक्षः                                                             - सदस्य 

ग) काययपाििका सदस्य मध्ये गाईँ काययपाििकािे तोकेको दिित सदस्य एक जना - सदस्य 

घ) काययपाििका सदस्य मध्येबाट संयोजकिे तोकेको ऄल्पसंख्यक सिहत दइु जना  - सदस्य 

ङ) प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत        - सदस्य 

च) मिहिा बािबाििका हनेे िाखा प्रमुख      - सदस्य 

छ) सामािजक/ ििितीसय/स्िास््यसँग सम्बिधधत क्षेत्रमा योगदान पुयायएका व्यिक्तबाट  
गाईँ काययपाििकािे मनोिनत गरेको १ जना      - सदस्य  

ज) स्िास््य िाखा प्रमुख/संयोजक       - सदस्य 

सिचि 
(२) िबमा िाभग्राहीको छनौट तथा िसफाररस प्रयोजनको िािग सिमिति े थप सहयोगको 

अिश्यकताको महससु गरेमा सम्बिधधत कुनै व्यिक्त िा ििज्ञिाइ अमिधत्रत सदस्यको रुपमा राख्न 

सक्रकनेछ । 
(३) दफा ९ बमोिजमको ऄिधकार अिश्यकता ऄनुसार सिमितिे पुरै िा अंििक संयोजकिाइ 

प्र्यायोजन गनय सके्नछ । 
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(४) ्यसरी प्र्यायोिजत ऄिधकार क्षेत्र िभत्र रिह त्काि बैठक बस्न नसकेमा संयोजकिे अिश्यक 

िनणयय ििन सके्नछ । 
(५) ईपदफा (१) बमोिजमको बैठक संयोजकि ेतोके बमोिजम बस्नेछ । 

९. गाईँस्तरीय स्िास््य िबमा सिमितको काम,कतयव्य तथा ऄिधकारः (१) गाईँ स्तरीय स्िास््य िबमा 

िाभग्राही छनौट तथा िसफारीस सिमितको काम कतयव्य तथा ऄिधकारहरु दहेाय बमोिजम हुनेछ ।  

(क) िडाबाट िगीकरण गरी िसफाररस सिहत अएका अिेदनको पुनः परीक्षण गने । 

(ख) िगीकरणको अधार र प्राथिमकता क्रम निमिकेो पाआएमा पुनयििचारको िािग िडामा पठाईने । 

(ग) प्रक्रक्रया ििपरीत अएका अिदेनिाइ सूचीबाट हटाईन े। 

(घ) मागको चाप ऄ्यािधक बढेर िििनयोिजत बजेटबाट ऄिधकांि िाभग्राहीिाइ समेट्न नसके्न 

पररिस्थती पैदा भएको महसुस गरेमा सिमितिे नया ँिगीकरणका अधारहरु तयार गरेर ऄिधतम 

सूची तयार गनय सके्नछ । 

(ङ) स्िास््य िबमा िाभग्राहीको एिम् िैकिल्पक िबिमतहरुको ऄिधतम नामाििी तयार गरी 

ऄनुमोदनको िािग गाईँ काययपाििकामा िसफाररस गने । 

(२) िाभग्राहीहरुको अिश्यक योग्यता र ििक्षत िगयको क्षेत्र अिश्यकता ऄनुसार थपे्न, िझके्न तथा 

संिोधन गने । 

१०. िबमा िाभग्राहीको नामाििी प्रकािनः (१) गाईँ काययपाििकाबाट स्िीकृत भएका िाभग्राहीहरुको 

नामािािी सियसाधारणको जानकारीका िािग प्रकािन गनुयपनेछ । 
(२) िडागत िाभग्राहीको िििरण िडा कायायिय समेतिे प्रकािित गनुयपनेछ । 

११. िाभग्राहीि े सम्झौता गनुयपनःे (१) छनौट भएका िाभग्राहीहरुिे गाईँपाििकासगँ ऄनुसूची-३ 

बमोिजमको ढाँचामा सम्झौता गनुयपनेछ । 

१२. स्िास््य िबमा प्रारम्भ िििध र प्रक्रक्रयाः (१) दफा ११ बमोिजम सम्झौता भए पश्चातीस अिेदकिाइ 

स्िास््य िबमा काययक्रम ऄधतगयत बीिमत हुनको िािग योग्य भएको मािननेछ । 
(२) ईपदफा (१) बमोिजम छनौट भएका बीिमतको स्िास््य िबमा गनय सम्बिधधत िडाको स्िास््य 

िबमा दताय सहयोगी माफय त िबमा काययक्रम सुचारु गनुयपनछे ।  
(३) छनौट भएका बीिमतको िबमा गरे बापत दताय सहयोगीिे प्राप्त गने सेिा सुििधा नेपाि सरकारबाट 

तोक्रकए बमोिजम हुनेछ । 
(४) एक पटक छनौट भएका िाभग्राहीहरुको िबमा २ िषय भधदा बढी समय गनय सक्रकने छैन । तर,गाईँ 

काययपाििकािे ऄ्यािश्यक ठानेमा बीिमतको समयाििध थप गने सके्नछ । 
(५) स्िास््य िीमाको िनिमतर अिश्यक समय सीमा ऄनसुूची -४ बमोिजम िनधायरण गनय सक्रकनेछ । 

१३. छनौटको मापदण्ड पररितयन गनय सके्नः (१) गाईँपाििकािे स्िीकृत गरेको बजेटिे ििक्षत िगय 

सबैिाइ काययक्रमबाट समेट्दा पिन बजेट बचत हुन गएमा िनिश्चत अधारहरु तयार गरेर ििक्षत िगयको 

दायरा िबस्तार गरी काययक्रम सञ्चािन गनय सके्नछ । 

१४. बचाईः (१) यो काययिििध िागू हुन ऄगाडी भए गरेका कायय यसै काययिििध बमोिजम भएको 

मािननेछ। 

१५. ििििध । 

क) स्िास््य िीमा गाईँपाििकािे तोकेको िडामा मात्र संचािन गनय सक्रकनेछ । 

ख) छनौट  भएका स्िास््य बीमा िाभग्राही पररिारमा ५ जना भधदा बढी स्िास््य सदस्य भए सो 

बढी सदस्यहरुको बीमा गाईँपाििकािे गने  छैन । 

ग) मािथ जे सुकै कुरा िेिखए पिन गाईँपाििकािे स्िीकृत गरेको बजेटिे ििक्षत िगय सबैिाइ 

काययक्रमबाट समेट्दा पिन बजेट बचत हुन गएमा िनिश्चत अधारहरु तयार गरेर ििक्षत िगयको 

दायरा ििस्तार गरी काययक्रम संचािन गनय सक्रकनेछ । 
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घ) यो स्िास््य बीमा सहयोगको सम्बधधमा गुनासो सनेु्न िनकाय िा ऄिधकारी सम्बिधधत 

िडाकायायिय र िडाऄध्यक्ष हुनेछ । गा.पा.को हकमा तोकेको ऄिधकारी हुनेछ । 

ङ) यो काययिििधका िनयमहरुिाइ संिोधन िा थपघट गने िा व्याख्या गने ऄिधकार कानपेोखरी 

गाईँपाििकािाइ हुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

ऄनसुचुी-१ 

(काययिििधको िनयम न.ं३ सगँ सम्बिधधत) 

िबमा िाभग्राही अिदेन फारम 
श्रीमान िडा ऄध्यक्षज्य,ू        िमितः 
..... न.ं िडा कायायिय 
कानपेोखरी गाईँपाििका । 

 

ििषयः- स्िास््य िबमा काययक्रम सम्बधधमा । 

 

गाईँ काययपाििकाको कायायियिे सञ्चिान गनय िागेको स्िास््य िबमा काययक्रम माफय त िबमा 

िाभग्राही हुनका िािग अफूिाइ योग्य ठानी यो अिेदन पेि गरेको छु । अिश्यक पने कागजात प्रमाणहरु 

यसैसाथ संिग्न छन,् िििरण सिह स्य छन् झुट्ठा ठहरे कानून बमोिजम सहुिँा बुझाईँिा । 

 

अिेदक 
नाम,थरः- 
ईमेरः- 
स्थायी ठेगानाः- 
टोिः- 
िडा नं. 
िबमा सिेाग्राही सदस्यहरुको नामािािी (बढीमा ५ जना) 

क्र.स.ं िबमा सिेाग्राहीहरुकको परुा नाम थर   ईमरे अिेदसगँको नाता 

    

    

    

    

    

सिंग्न कागजातः- 

१. अिेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

२. स्थायी ठेगाना खुल्ने कागजात(नागररकतामा स्थायी ठेगाना हािको भधदा ऄधयत्र भए) 

३. ििधुिा एकि,दिित िा ऄल्पसंख्यकको प्रमाण खुल्ने कागजात 
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ऄनसुचूी-२ 

(काययिििधको िनयम न.ं५(ग) सगँ सम्बिधधत) 

िाभग्राहीको िगीकरणका अधारहरुः 

अिेदकको नाम थरः- 

िडा नं.  

सूचक   ऄंक १ ऄंक २ ऄंक ३ नितजा 

अिास(घर) पक्की घर ऄधयपक्की(जस्ताको छाना र 

इटाको गाह्रो भएको अदी) 
कच्ची घर िा घर 

नभएर डरेामा 

िसेको  

 

जग्गा खेतबारी दिुै भएको बारी मात्र भएको  केही नभएको  

रोजगारी मािसक तिब पाईन े

नोकरी भएको िा 

स्िरोजगारी 

ज्यािादारी काम गने िा 

रोजगारीको सुिनिश्चतता 

नभएको िा सामाधय 

िनिायहमुखी व्यिसाय गरेको 

बेरोजगार िा 

अंििक ज्यािादारी 

िा मुिस्कििे 

गुजारा चिेको 

 

ििक्षा 

(केटाकेटीको) 
िनजी ििद्याियमा 

पढद ै
सरकारी ििद्याियमा पढद ै गररििका कारण 

ििचैमा पढाइ 

छुटाईनु परेको 

 

खानेपानी घरमै व्यििस्थत 

रुपमा अपुती 

भैरहकेो 

साियजिनक धारा िा 

सामुदाियक धाराबाट 

अंििक व्यिस्थापन 

खानेपानी समस्या  

स्िास्थोपचार प्रायः िनजी 

िक्ििनक िा 

ऄस्पतािमा जान 

सके्न 

प्रायः सरकारी स्िास््य 

केधद्रमा धाईने 
गरीिीका कारण  

िौचािय िनजी व्यििस्थत 

िौचािय भएको 
सामाधय व्यिस्थापनमा 

चिेको  
िौचािय नभएको 

िा ऄकायको 

िौचािय जान ु

परेको  

 

पररिार संख्या ५ जना सम्म ६ दिेख ९ जना १० जना भधदा बढी  

बसोिास िहरी क्षेत्रमा अंििक िहर िा गाँईमा िपछडीएको गाईँमा  

घरमुिी रोजगारी पुरुष बेरोजगारी पुरष बेरोजगारी मिहिा  

एकि, ििपन्न दिित िा ऄल्पसंख्यक मिहिाहरुका िािग स्िास््य िीमा काययिििध,२०७७ 

ििपन्न एकि,ििपन्न दिित िा ऄल्पसंख्यक मिहिाहरुको िगीकरणका अधारमाहरुः 

१. ऄित ििपन्न दिित समूहको िािग प्राप्ताङ्क(२२ िा सो भधदा िढी) 

२. ििपन्न दिित समूहको प्राप्ताङ्क(१३ दिेख २१ सम्म) 

३. दिित समूहको प्राप्ताङ्क (१२ िा सो भधदा कम) 

मूल्याङ्कनकतायको सहीः 

िमितः 
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ऄनसुचूी - ३ 
(काययिििधको िनयम न.ं११ सगँ सम्बिधधत) 

 

कानपेोखरी गाईँपाििका र स्िास््य िबमा िाभग्राही िीचको सम्झौता पत्र 
श्री कानेपोखरी गाईँपाििका, गाईँ काययपाििकाको कायायिय, बयरिन, मोरङ ( यस पिछ भिनने पिहिो 

पक्ष) र कानेपोखरी गाईँपाििका िडा नं./टोि/गाईँ बस्ने ................श्री..........................(यस पक्ष 

भिनने दोस्रो पक्ष) िीच दहेायका ितयको ऄिधनमा रही सम्झौता गनय मञ्जरु भएकोिे सही छाप गरी यो 

कागज गरी िियौ क्रदयौ । 
ितयहरुः 

१. स्िास््य िबमा काययक्रम भन्नािे नेपाि सरकारिे सञ्चािनमा ल्याएको िबमा काययक्रम मात्र बुझ्नु पनेछ । 

२. दोस्रो पक्षिे ऄधय िनजी िबमा कम्पनीसँग स्िास््य िबमाका िािग गरेको सम्झौताको िबमा रकम 

भूक्तानीका िािग पिहिो पक्ष बाध्य हुने छैन । 

३. काययिििध ऄनुसार तोक्रकएको मापदण्ड पुरा गरेका िाभग्राहीहरुसँग मात्र सम्झौता गररनेछ । 

४. सम्झौता स्िीकृत भए पछी पिहिो पक्षिे दोस्रो पक्षको नाममा स्िास््य ििमाको िािग एक ऄििधको 

िािग मात्र िबमा रकम िप्रिमयम बापत प्रित पररिार बापतको धयूनतमक रकम भुक्तानी गनेछ । नेपाि 

सरकारबाट थपघट भएमा सम्बिधधत पररिारिे बुझाईनु पनेछ । 

५. दोस्रो पक्षिे यस सम्झौताको ऄििध समाप्त भए पश्चात पिहिो पक्षबाट सहयोग प्राप्त भए पिन िा 

नभए पिन िबमािाइ िनरधतरता क्रदआरहनु पनेछ । िगातार बढीमा ३ िषय समय मात्र स्िास््य िबमा 

पिहिो पक्षिे गनेछ । 

६. दताय सहयोगी माफय त स्िास््य िबमा काययक्रमका बारेमा क्रदएको सिै िनदिेकहरुको पािना गनुय दोस्रो 

पक्षको कतयव्य हुने छ । 

७. सम्झौतामा ईल्िेख नभएका कुराहरु प्रचिित कानून बमोिजम हुनेछ । 

 

     िाभग्राहीको सही छापँ    कानपेोखरी गाईँपाििकाको तफय बाट 
दायाँ                          बायाँ                                   दस्तखतः 

        नामथरः  
        पदः 
        िमितः 
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ऄनसुचूी-४ 

(काययिििधको िनयम न.ं१२ सगँ सम्बिधधत) 

समय ताििका 

क्र.सं. क्रक्रयाकिाप काययिििध समय िजम्मेिारी 

१ सूचना प्रिारण गन े िनयम नं.५ िुरुको २ हप्ता गाईँ काययपाििका 

२ अिेदन फारम िितरण गन े र 

संकिन गन े
िनयम नं.५ तेस्रो र चौथो हप्ता  िडा कायायिय 

३ अिेदन िितरण बधद गने  िनयम नं.५ चौथो हप्ता  िडा 

४ ििपन्नता िगीकरण गने िनयम नं.५ पाँचौ हप्ता िडा 

५ िसफारीस सिहत गाईँमा 

नामाििी पठाईने 
िनयम नं.५ पाँचौ हप्ता िडा 

६ गाईँस्तरीय सिमितिे छनौट 

गने 
िनयम नं.७ छैटौं र सातौं हप्ता गाईँ 

७ स्िीकृतीका िािग गाईँ 

कायायपाििकामा पेि गने 
िनयम नं.८ अठौं हप्ता गाईँ 

८ गाईँपाििकाबाट िस्िकृत भइ 

नामाििी प्रकािन  
िनयम नं.९ निौ हप्ता गाईँ 

९ िडागत िििरण िडा 

कायायियमा पठाईने 
िनयम नं.१० निौ हप्ता िडा 

१० िडा कायायियमा नामाििी 

प्रकािन गने 
िनयम नं.१० निौ हप्ता िडा 

११ सम्बिधधत िाभग्राहीहरुिाइ 

सूचना क्रदन े
िनयम नं.१० दिौ हप्ता िडा 

१२. सम्झौता गन े िनयम नं.११ दिौ हप्ता िडा 

१३ दताय सहयोगी सम्पकय  र िीमा 

प्रक्रक्रया प्रारम्भ िनयिमत 

ऄनुगमन 

िनयम नं.१२ दिौ हप्ता िडा  
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२०७७ सािको काययिििध न.ं८ 

कानपेोखरी गाईँपाििकाको गाईँ खिेकुद पररषद सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 

काययिििध,२०७७ 
गाईँकाययपाििकाबाट स्िीकृत भएको िमितः २०७७/१२/०९ 

प्रमाणीकरण िमितः-२०७७/१२/२५ 

प्रस्तािना् 
“:jf:Yosf] nflu v]ns'b /fi6«sf] nflu v]ns'b” eGg] gf/sf ;fy sfg]kf]v/L ufpFkflnsf 

If]qleq jf aflx/ v]ns'bsf] dfWodaf6 ;dfhdf cg'zf;g / ;fdflhs ;b\efj sfod /fvL 

o'jfx?nfO{ w'd|kfg, dWokfg, nfu" kbfy{ b'Jo{;gsf] s'ntaf6 hf]ufO{ zf/Ll/s tyf dfgl;s 

ljsf; u/L ;Ifd, cg'zfl;t, Pstfj4 / ;';+:s[t ;dfh lgdf{0fsf] lgldQ v]ns'bdf :jR5 

k|lt:kwf{sf] efjgf hfu[t u/fO{ kl/>d / kl/jt{g k|lt ;r]t :j:Yo gful/s agfpg] 

p4]Zon] ljleGg tflnd tyf v]ns'b ;DaGwL k|ltof]lutfx? ;~rfng u/L ;a} lsl;dsf] 

v]ns'b cfof]hgf ug{ tyf :yfgLo, k|b]z, /fli6«o tyf cGt/fli6«o :t/df x'g] v]ns'b 

k|ltof]lutfdf sfg]kf]v/L ufpFkfnLsf If]qleq v]ns'b ljsf; ug{ Pj+ ufpFkflnsf leq /x]sf 

v]ns'b;Fu ;DalGwt ;+3 ;+:yfx?nfO{ k|f]T;fxg tyf lgodgsf nflu sfg"gL Joj:yf ug{ 

cfjZos b]lvPsf]n] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL @ / :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ 

sf] bkmf !! sf] pkbkmf $ sf] -s_ sf sfo{ ;Dkfbg ug{ sfg]kf]v/L ufpFkflnsfsf] v]ns'b 

ljsf; P]g,@)&^ sf] bKfmf @* adf]lhd sfg]kf]v/L ufpFkflnsfsf] ufpFsfo{kflnsfaf6 :jLs[t 

u/L of] æufpF v]ns'b kl/ifb ;~rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&&Æ hf/L ul/Psf]5 . 

 

kl/R5]b– ! 

प्रायङ्ञम्बक् 
 ! ;+lIfKt gfd / k|f/De (१) of] sfo{ljlwsf] gfd æकानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरकाको ufpF v]ns'b 

kl/ifb ;~rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw,@)&&Æ /x]sf] 5 . 

(२)of] sfo{ljlw ufpF sfo{kflnsfaf6 kfl/t ePsf] ldltaf6 nfu' x'g]5 .  

(३)of] sfo{ljlw z}lIfs ;+:yfx?, Snjx?, v]ns'bsf] If]qdf sfd ug]{ ljleGg ;+:yfx?, 

k|lzIf0f s]Gb|x?df ;d]t रागू x'g]5 . 

kl/R5]b–@ 

ऩङ्चयबार्ा् 
@= kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; कामयङ्जिङ्झधभा्  
(१) æufpFkfnLsfÆ eGgfn] sfg]kf]v/L ufpFkflnsfnfO{ hgfpF5 .  

(२)æsfo{ljlwÆ eGgfn] sfg]kf]v/L ufpFkflnsfको æufpF v]ns'b kl/ifb ;~rfng 

sfo{ljlw,@)&७Æ ;Demg' k5{ .  

(३)æufpF v]ns'b kl/ifbÆ eGgfn] o; sfg]kf]v/L ufpFsfo{kflnsfsf] ufpF;efaf6 kfl/t 

v]ns'b lasf; ऐन adf]lhd u7g ePsf] v]ns'b kl/ifb ;Demg' k5{ / o;nfO{ 5f]6s/Ldf 

æv]ns'b kl/ifbÆ elgg]5 .  
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(४)æcWoIfÆ eGgfn] ufpF v]ns'b kl/ifb cWoIfnfO{ ;Demg' k5{ .  

(५)æ;b:oÆ eGgfn] ufpF v]ns'b kl/ifb ;b:o ;Demg' k5{ .  

(६)æ;b:o–;lrjÆ eGgfn] ufpF v]ns'b kl/ifbsf] ;b:o–;lrj ;Demg'k5{ .  

(७)æगाउॉऩाङ्झरका अध्मऺÆ eGgfn] sfg]kf]v/L ufpFkfnLsfsf] अध्मऺ ;Demg' k5{ .  

(८)æगाउॉऩाङ्झरका उऩाध्मऺÆ eGgfn] sfg]kf]v/L ufpFkfnLsfsf] उऩाध्मऺ ;Demg' k5{ .  

(९)æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] sfg]kf]v/L ufpFkfnLsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t 

;Demg' k5{ .  

(१०)æv]ns'b;DaGwL ;+:yfÆ eGgfn] मस कामयङ्जिङ्झधको bkmf !@ / !# adf]lhd btf{ ePsf 

;+:yf ;Demg'k5{ .  

(११)æ:yfgLo ;/sf/Æ eGgfn] sfg]kf]v/L गाउॉऩाङ्झरकाराई ;Demg' kb{5 .  

(१२)ætf]lsPsf]Æ jf ætf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; sfo{ljlwdf tf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhd 

;Demg'k5{ .  

(१३)æv]ns'bÆ eGgfn] sfg]kf]v/L गाउॉऩाङ्झरकाको cfof]hgf jf :jLs[lt jf ;xdlt lnO{ 

v]nfOg] v]ns'b ;d]tnfO{ ;Demg' kb{5 . 

(१४)æv]nf8LÆ eGgfn] l6d, Snj, ;+3, ;+:yf tyf ljleGg ljwfsf :yfgLo, /fli6«o, cGt/f{li6«o 

v]ndf v]Ng] v]nf8LnfO{ ;Demg' kg]{5 .  

(१५)æk|lzIfsÆ eGgfn] sfg]kf]v/L गाउॉऩाङ्झरकािाया ;~rflnt v]ns'b k|lzIf0fdf ;xefuL 

k|lzIfs, l6d, Snj, ;+3, ;+:yfdf v]n k|lzIf0f ;ldltdf ;Da4 laifout v]ns'b k|lzIfs 

;Demg' k5{ .  

(१६)æk|lzIffyL{Æ eGgfn] sfg]kf]v/L गाउॉऩाङ्झरकािाया ;~rflnt v]bs'b k|lzIf0fdf ;xefuL 

v]nf8L, v]nf8L l6d, Snj, ;+3 ;+:yfdf ;Da4 l;sf? v]nf8L ;Demg' k5{ .  

(१७)æk|f]T;fxgÆ eGgfn] v]nf8LnfO{ lbO{g] pkxf/ cg'bfg, ;Ddfg, k|z+zfkq, k'/:sf/nfO{ 

;Demg' kb{5 .  
kl/R5]b–# 

ufpF v]ns'b kl/ifbsf] u7g, sfd, st{Jo / clwsf/  

#= ufpF v]ns'b kl/ifbsf] u7g M v]ns'bsf] ljsf; ug{sf] nflu sfg]kf]v/L ufpFkfnLsf sf 

b]xfo adf]lhdsf] !# ;b:oLo æv]ns'b kl/ifbÆ sf] u7g x'g]5M—  

-s_ sfo{kfnLsfn] tf]s]sf] ufpF sfo{kfnLsf ;b:o                – cWoIf  

-v_ ;fdflhs lasf; ;ldltsf] dlxnf ;b:o                   – ;b:o 

-u_ :yflgo, k|b]z, /fli6«o tyf cGt/f{li6«o v]n hutdf k|ltef cfh{g u/]sf sDtLdf b'Ohgf 

dlxnf ;lxt ! v]nf8L kg]{ul/ sfo{kfnLsf af6 dgf]lgt a9Ldf $ hgf–;b:o 

-3_ lzIff tyf v]ns'b zfvf k|d'v–;b:o  

-r_ ufpFkfnLsf If]q leq /x]sf dfWolds ljBfno dWo]af6 ufpF sfo{kfnLsfn] v]ns'b ;+uf 

;DaGwLt dgf]lgt u/]sf bO{hgf lzIfs – ;b:o  

-5_ :yflgo :t/sf v]ns'b ;+u ;DaGwL ;:yfx?af6 l;kmfl/z eO{ cfPsf AolQmx? dWo]af6 

kl/ifbsf] cWoIfn] dgf]lgt u/]sf b'Ohgf – ;b:o  
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$= ufpF sfo{kfnLsf cWoIfn] ;b:ox? dWo]af6 ;ldltsf] pkfWoIf, ;b:o ;lrj / 

sf]iffWoIfsf] lgo'lQm ug{ ;Sg]5 ;fy} ;ldltn] cfjZos b]v]df cGo :yfgLo tx jf lhNnfsf] 

v]ns'bsf] If]qdf VoftL k|fKt JolQmnfO{ ljz]if1 jf ;Nnfxsf/sf] ?kdf ;ldltsf] a}7sdf 

cfdGq0f ug{ ;Sg]5 .  

%= v]ns'b kl/ifb cGtu{t cfjZostf cg';f/ k|To]s j8fdf j8f v]ns'b ljsf; ;ldlt u7g 

ug{ ;lsg]5 .  

 

^= v]ns'b kl/ifbsf]] sfd, st{Jo / clwsf/ M  

v]ns'b kl/ifbsf] sfd st{Ao / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5  

-s_ ufpF :t/Lo v]ns'b Sofn]08/nfO{ :jLs[t ug]{ .  

-v_ :yfgLo :t/sf v]ns'bsf] nflu ef}lts ;+r/gfsf] k"jf{wf/ lgdf{0f, of]hgf lgdf{0f, 

;~rfng tyf ljsf; ug]{,  

-u_ v]ns'bsf] :t/df j[l4 ug{ ufpF, lhNnf, k|b]z tyf /fli6«o :t/sf ljleGg ljwfsf 

v]ns'bsf] k|ltof]lutfx?sf] cfof]hgf tyf ;~rfng ug]{, u/fpg],  

-3_ lzIf0f ;+:yfx?df v]ns'b ;DaGwL cfjZostf cg';f/ kf7\oj|md agfpg], k|lzIf0f, 

k|ltof]lutf ;~rfng ug]{ tyf v]ns'bsf] pkof]lutfsf ;DaGwdf k|rf/ k|;f/ ug]{ u/fpg],  

-ª_ v]ns'b ;DaGwL k|ltof]lutf jf a}7sdf efu lng v]nf8L, ;ldltsf ;b:o tyf 

sd{rf/LnfO{ cGo uf=kf=÷g=kf, lhNnf, k|b]z / ;+3df k7fpg],  

-5_ :yfgLo ;/sf/nfO{ ljleGg k|sf/sf v]ns'bx?sf] lbuf] / e/kbf]{ ljsf; ;DaGwL ljifodf 

/fo ;Nnfx lbg],  

-h_ v]ns'b ;DjGwL Snj, ;+:yfnfO{ cfly{s ;xof]usf] nflu :yfgLo ;/sf/ ;dIf l;kmfl/z 

ug]{, -em_ v]ns'b ;DaGwL :t/ a9fpg] k':ts krf{, rnlrq jf lel8of] rnlrq cflbsf] ;|i6f 

Pj+d\ lgdf{tfnfO{ cfly{s jf cGo ;xof]u k|bfg u/L k|f]T;fxg ug]{,  

-`_ v]ns'bsf] ljsf;sf] nflu cfjZostfg';f/ ;Dej eP;Dd k|To]s j8fdf v]ns'b d}bfgsf] 

lgdf{0f u/L ;+/If0f tyf /]vb]v ug]{,  

-6_ v]nf8Lx?sf] :t/a[l4 ug{ cfjZostfg';f/ :jb]zL tyf ljb]zL k|lzIfsx?af6 k|lzIf0f 

lbnfpg] Joj:yf ug]{ / pko'Qm v]nf8Lsf] 5gf}6 u/L k|of{Kt ;|f]t pknJw ePdf cf}lrTo x]/L 

ljb]zdf ;d]t tflnd xfl;n ug{sf] nflu k7fpg]   

-7_ ufpF leqsf v]nf8Lx?nfO{ cfly{s ;xfotf tyf 5fqj[lQ k|bfg ug{sf] nflu :yfgLo 

;/sf/ ;dIf l;kmfl/z ug]{,  

-8_ v]nf8Lsf] :jf:Yosf] k|j4{g ug{sf] nflu cfjZos Joj:yf ug]{,  

-9_ ljleGg sf/0faf6 zf/Ll/s tyf dfgl;s ?kdf czQm x'g k'u]sf ckfËx?sf]v]ns'bsf] 

ljsf; ug{ tflnd tyf k|ltof]lutf ;~rfng ug{ Joj:yf ug]{ / cfjZostfg';f/ To:tf] 

v]ns'bsf] dxTjsf] ;DaGwdf k|rf/ k|;f/ ug]{ u/fpg],  

-0f_ 6f]n tyf j8f :t/ / ljBfno :t/df v]ns'b ultljlw ;~rfng ug]{ u/fpg],  

-t_ v]ns'b dfkm{t /f]huf/Lsf nflu cfjZos kxn ug]{  

-y_ v]ns'bsf] ljsf;sf] nflu cGo cfjZos Joj:yfx? ug]{ u/fpg] . 

-b_ v]ns'b k|lzIfsnfO{ lgod adf]lhd tna÷eQmf tyf cGo ;]jf ;'lawf pknAw u/fpg] 
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&= ;b:o ;lrjsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M  

-s_ cWoIfsf] cfb]zfg';f/ a}7ssf] nflu kqfrf/ ug]{, clen]v /fVg], lg0f{o k'l:tsfsf] ;'/Iff 

ug]{ / cfb]zfg';f/ a}7ssf] nflu cfjZos laifo ;"lr / ;fdu|L h'6fpg] .  

-v_ a}7ssf] dfOGo"6 p7fpg] / a}7s ;~rfng ;DaGwL cfjZos sfd ug]{ .  

-u_ ;ldltsf] ;lrjfnosf] Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ ug]{ .  

 

*= ;ldltsf ;b:ox?sf] kbfjlw M  

-!_ dgf]gLt ;b:ox?sf] kbfjlw rf/ jif{sf] x'g]5 kbfjlw ;dfKt ePkl5 lghx?sf] k'gM 

dgf]gog x'g ;Sg]5 . t/ :yfgLo txsf] lgjf{rg ePdf lghx?sf] kbfjlw :jtM ;dfKt x'g]5 

.  

-@_ kbfjlw ;dfKt gx'Fb} s'g} ;b:osf] kb l/Qm x'g cfPdf afFsL kbfjlwsf] nflu bkmf # sf] 

k|lj|mof adf]lhd kb k"lt{ ul/g]5 .  

-#_ ;b:on] /fhLgfdf u/L :jLs[t ePdf lgh cfˆgf] kbaf6 d'Qm ePsf] dflgg]5 .  

-$_ s'g} ;b:on] cfˆgf] st{Jo kfng u/]sf] 5}g eGg] nfu]df ;ldltsf] l;kmfl/;df 

sfo{kflnsfsf] lg0f{on] To:tf] ;b:onfO{ h'g;'s} avt x6fpg ;Sg]5 . sf/jfxL ubf{ 

;DalGwt ;b:onfO{ ;kmfO{ lbg] df}sfaf6 al~rt ul/g] 5}g .  

 

(= ;b:osf] cof]UotfM b]xfosf] s'g} JolQm ;b:odf dgf]lgt x'g jf axfn /xg ;Sg] 5}gM–  

-s_ u}/ g]kfnL gful/s,  

-v sfo{/t j}tlgs sd{rf/L,  

-u_ ;fx'sf] C0f ltg{ g;sL bfdf;fxLdf k/]sf],  

-3_ g}lts ktg b]lvg] kmf}hbf/L cleof]udf cbfntaf6 s;"/bf/ 7x/L ;hfo kfPsf],  

-ª_ duh lju]|sf] .  

!)= ;b:otf ;dfKt x'g] cj:yf M b]xfosf] cj:yfdf ;b:otf ;dfKt ePsf] dflgg]5M–  

-s_ bkmf ( adf]lhd ;b:odf axfn g/x]df,  

-v_ ;b:on] /fhLgfdf u/]df,  

-u_ d[To' ePdf,  

-3_ ;ldltnfO{ sf/0f ;lxtsf] ;"rgf glbO{ nuftf/ tLg k6s eGbf a9L ;ldltsf] a}7sdf 

cg'kl:yt ePdf .  

 

Kfl/R5]b–$ 

;ldltsf] a}7s  

!!= ;ldltsf] a}7s / lg0f{o M  

-!_ ;+of]hsaf6 lgb]{zg eP cg';f/ ;b:o–;lrjn] ldlt, ;do / :yfg tf]sL ;ldltsf] a}7s 

af]nfpg]5 .  

-@_ ;ldltsf] a}7ssf] cWoIftf ;+of]hsn] ug]{5 / lghsf] cg'kl:yltdf ;b:ox?n] cfkm" 

dWo]af6 5fg]sf] ;b:on] a}7ssf] cWoIftf ug]{5 .  

-#_ ;ldltsf] s"n ;b:o ;+Vofsf] %! -PsfpGg_ k|ltzt ;b:ox? pkl:yt ePdf a}7ssf] 

nflu u0fk'/s ;+Vof k'u]sf] dflgg]5 .  
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-$_ ;ldltsf] a}7s ;fdfGotof k|To]s @÷@ dlxgfdf a:g' kg]{5 . j}7s jif{sf] sDtLdf ^ 

k6s g36g] u/L cfjZostf cg';f/ a:g ;Sg]5 .  

-%_ hDdf ;b:o ;+Vofsf] Ps ltxfO{ ;b:ox?n] dgfl;j dflkmssf] sf/0f b]vfO{ a}7s 

af]nfOof]; egL ;+of]hs ;dIf lnlvt cg'/f]w u/]df ;+of]hsn] @! lbgleq a}7s af]nfpg' 

kg]{5 .  

-^_ a}7sdf pkl:yt ;b:osf] ax'dtsf] /fo dfGo x'g]5 / dt a/fa/ ePdf cWoIftf ug]{ 

JolQmn] lg0ff{os dt lbg kfpg] 5 .  

-&_ a}7ssf] lg0f{o k'l:tsf ;b:o–;lrjn] /fVg]5 . 

 

 

kl/R5]b–% 

l6d, Snj, ;+3;+:yfx?sf] btf{ / Joj:yfkg  

!@= v]ns'b ;DaGwL ;+:yfsf] btf{ M  

-!_ v]ns'b ;DaGwL ultljlw ;~rfng ug{ k|rlnt sfg"g adf]lhd btf{ ePsf] ;+:yfn] o; 

;ldltdf ;d]t bkmf !# adf]lhd btf{ ug'{ kg]{ 5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;ldltdf btf{ gePsf] v]ns'b ;DaGwL l6d, Snj, ;+3 ;+:yfn] 

ufpFkflnsf leq v]ns'b ;DaGwL ultljlw ;~rfng ug{ ;Sg] 5}g .  

 

!#= ;+:yf btf{sf] nflu b/vf:t lbg' kg]{ M  

-!_ ;ldltsf] nutdf ;+:yf btf{ u/fpg rfxg] v]ns'b ;DaGwL ;+:yfn] b]xfosf s'/fx? 

v'nfO{ ;ldltdf gfd btf{sf] nflu lgj]bg b:t'/ %)).– sf ;fy cg";"rL ! adf]lhdsf] 

9fFrfdf b/vf:t lbg' kg]{5 M  

-s_ ;+:yfsf] gfd / 7]ufgf,  

-v_ ;~rfng ul/g] v]ns'bsf] lsl;d÷ljwf,  

-u_ sfo{sfl/0fL ;ldltsf ;b:ox?sf] gfd, 7]ufgf ;Dks{ g+= / k]zf  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd b/vf:t lb+bf v]ns'b ;DaGwL ;+:yfn] ;+:yf btf{ k|df0f kq / 

ljwfgsf] k|ltlnlk ;d]t b/vf:t ;fy ;+nUg u/]sf] x'g' kg]{5 .  

 

!$= v]ns'b ;DaGwL ;+:yfsf] gfd btf{ ug{ ;Sg]M  

-!_ -!) bkmf !# adf]lhd gfd btf{ u/fpgsf] nflu b/vf:t k/]df b/vf:t k|fKt ePsf] 

ldltn] k}+tL; lbg leq ;ldltn] cfjZos hfFra'em u/L To:tf] v]ns'b ;DaGwL ;+:yfnfO{ 

cfˆgf] nutdf gfd btf{ u/fO{ cg";"rL–@ adf]lhdsf] k|df0f kq lbg' kg]{5 . ;f]xL k|df0f x/]s 

jif{ निीकयण ePsf] ljj/0f pNn]v u/L ;DalGwt sd{rf/Ln] ;xL u/L निीकयण ug{' kg]{5 .  

-@_ klxNo} btf{ eO ;s]sf] ;+:yf eP ufpFkflnsfdf ;"rLs[tsf] nflu cg';"rL # sf] 9fFrfdf 

lnlvt lgj]bg lbg' kg]{5,  

-#_ ;"rLs[t ePsf ;+:yfx?nfO{ cg';"rL–$ adf]lhd k|df0f kq lbO{g]5 . k|df0f kqdf x/]s 

jif{ निीकयण ePsf] ljj/0f pNn]v u/L ;DalGwt sd{rf/Ln] ;xL u/L निीकयण ug'{kg]{5,  
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-$_ btf{ jf ;"rLs[t ePsf ;+:yfsf] निीकयण ug{ lbO{g] lgj]bg cg';"rL % adf]lhdsf] 

9fFrfdf x'g' kg]{5 .  

-%_ ufpFkflnsfdf btf{ jf ;"rLs[t ubf{ cfj]bg kmf/d z"Ns afx]s cGo b:t'/ nfUg]5}g .  

-^_ k|To]s jif{sf] cfiff9 d;fGtleq ;a} btf{jfn jf ;"rLs[t ;+:yfx? ufpFkflnsfdf clgjfo{ 

निीकयण u/fpg' kg]{5 .  

-&_ cfly{s sf/f]af/ ul/g] ;+:yfn] :yfoL n]vf (PAN) g+= lnPsf] x'g' kg]{5 .  

-*_ btf{ / निीकयण ug'{ eGbf klxn] ;ldltn] tf]s]sf] k|ltlglwåf/f ;DalGwt 7fpFsf] lg/LIf0f 

ug'{ kg]{5 .  

-(_ pkbkmf -!_ adf]lhd nutdf gfd btf{ ug{ g;lsg] 7xl/Pdf btf{ ug{ g;lsg] Joxf]/fsf] 

;"rgf ;ldltn] To:tf] v]ns'b ;DaGwL ;+:yfnfO{ lbg' kg]{5 .  

-!)_ btf{ ePsf l6d Snj, ;+3 ;+:yfn] h'g;'s} v]ns'bsf] k|ltof]lutf ug'{eGbf cufl8 ufpF 

v]ns'b ;ldltnfO{ hfgsf/L u/fO{ :jLs[lt lng' kg]{5 .  

-!!_ ufpF v]ns'b kl/ifbdf btf{ ePsf l6d, Snj, ;+3;+:yfx?n] v]ns'b kl/ifbsf] p2]Zo 

cg';f/ v]ns'b k|ltof]lutf ;~rfng ug{ ;xof]u dfu u/sf] v08df cfof]hs ;ldltnfO{ 

ufpF v]ns'b kl/ifbsf] l;kmfl/;df ufpFkfnLsfaf6 cfjZos /sd pknAw u/fpg ;lsg]5   

-!@_ ufpFsf] klxrfg j9fpg] v]n tyf ufpF If]qleq v]lng] ;j} k|sf/sf v]nx?sf] ;Gt'lnt 

ljsf; tyf v]n k|ltefx?sf] k|ikm'6g Pj+ Ifdtf ljsf; ug{ gLlt, sfo{s|d tyf dfkb08 

jgfpg]  

 

!%= x]/k]m/sf] ;"rgf ug'{ M  

-!_ sfo{ljlw adf]lhd nutdf gfd btf{ ePsf] v]ns'b;DaGwL ;+:yfn] bkmf !# adf]lhd gfd 

btf{sf] nflu lbPsf] b/vf:tdf pNn]v ePsf] Joxf]/f jf b/vf:t ;fy ;+nUg ljwfgsf] 

Joxf]/fdf s'g} x]/k]m/ ePdf To;/L x]/k]m/ ug'{ k/]sf] sf/0f ;lxtsf] ;"rgf kGw| lbgleq 

;ldltnfO{ lbg' kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd x]/k]m/sf] ;"rgf k|fKt ePkl5 To:tf] x]/k]m/ ug{' kg]{ sf/0f dgfl;j 

b]v]df ;ldltn] To:tf] x]/k]m/sf] Joxf]/f nutdf hgfO{ cBfjlBs agfO{ /fVg' kg]{5 

 

 !^= v]ns'b ;DaGwL ;+:yfn] lx;fasf] >]:tf /fVg' kg]{ M  

-!_ v]ns'b ;DaGwL ;+:yfn] cfˆgf] cfDbfgL vr{sf] lx;fasf] >]:tf ;ldltn ] tf]lslbPsf] 

9fFrfdf /fVg' kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd v]ns'b ;DaGwL ;+:yfn] /fv]sf] >]itfsf] hfFra'em v]ns'b kl/ifbn] 

h'g;'s}a]nf klg ug{ ;Sg]5 .  

-#_ v]ns'b kl/ifbsf] pkbkmf -@_ adf]lhd v]ns'b ljsf; ;DaGwL ;+:yfsf] >]:tf hfFra'em 

ubf{ u/fpFbf cfDbfgL vr{sf] lx;fa lstfa clgoldt ePsf] jf /sd lxgfldgf ePsf] 

b]lvPdf To;/L clgoldt ePsf] lx;fa lstfa lgoldt ug{ nufpFg / lxgfldgf ePsf] /sd 

;DalGwt JolQmaf6 c;"n pk/ ug{ u/fpg cfjZos sf/jfxL rnfpg' ;Sg]5 .  

\ 
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!&= kl/ifbn] lgb]{zg lbg / nutaf6 gfd s§f ug{ ;Sg] M  

-!_ kl/ifbn] v]ns'b ;DaGwL ;+:yfnfO{ v]ns'bsf] ljsf;sf] ;DaGwdf ;do ;dodf cfjZos 

lgb]{zg lbg ;Sg]5 / To:tf] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ ;DalGwt v]ns'b ;DaGwL ;+:yfsf] st{Jo 

x'g]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd kl/ifbn] lbPsf] lgb]{zgsf] kfng gug]{ v]ns'b ;DaGwL ;3;+:yf jf 

;ldltn] tf]lslbPsf] 9fFrfdf cfˆgf] cfDbfgL vr{sf] lx;fa lstfasf] >]:tf g/fVg] jf /sd 

lxgfldgf ug]{ v]ns'b ;DaGwL ;+:yfsf] gfd ;ldltn] cfˆgf] nutaf6 s§f ug{ ;Sg]5 . -#_ 

pkbkmf -@_ adf]lhd ;ldltn] cfˆgf] nutaf6 s'g} v]ns'b ;DaGwL ;+:yfsf] gfd s§f u/]df 

To;sf] ;"rgf ;DalGwt v]ns'b ;DaGwL ;+:yfnfO{ lbg' kg]{5 .  

 

!*= ;ldltsf] :jLs[lt lng' kg]{M  

v]ns"b ;DaGwL ;+:yfn] v]ns'b k|ltof]lutf ufpF eGbf aflx/ jf /fli6«o jf cGt/f{li6«o v]ns'b 

ljifosf] ;ef jf ;Dd]ngdf efu lng s'g} ;b:o jf v]nf8LnfO{ k7fpg jf sfg]kf]v/L 

ufpFkflnsfdf x'g] v]ns'b k|ltof]lutf jf v]ns'b ljifosf] ;ef jf ;Dd]ngdf cGo If]qsf] 

v]nf8L clwsf/Lx?nfO{ cfdGq0f ug{ ;ldltsf] :jLs[lt lng' kg]{5 .  

 

!(= ;b:ox?sf] eQf M  

-!_ ;b:ox?n] kl/ifbsf] a}7sdf efu lnP afkt tf]lsP adf]lhd a}7s eQf kfpg]5g .  

-@_ kl/ifbn] ;ldltsf] sfd ljz]ifn] e|d0f ug'{k/]df tf]lsP adf]lhdsf] e|d0f vr{ tyf b}lgs 

eQf kfpg] 5g\ .  

@)= sfo{j|md tyf ah]6 M v]ns'b kl/ifbsf] k|j4g{sf] nflu sfg]kf]v/L ufpFkflnsfn] cfjZos 

ah]6 aflif{s of]hgfdf ;dfj]z ug'{ kg]{5 .  

 

kl/R5]b–^ 

cfrf/ ;+lxtf @!= cfrf/ ;+lxtf M  

-!_ v]n ;DaGwL ljifosf v]nf8L, kl/ifbsf cWoIf tyf ;b:o, sd{rf/L ufpF sfo{kflnsf / 

ufpF;ef ;b:o tyf ;/f]sf/jfnfx?n] b]xfo adf]lhdsf] cfrf/ ;+lxtf kfngf ug]'{ kg]{5 M—  

-s_ v]nsf lg0ff{os, v]nf8L, bz{s, cfof]hs s;}n] klg v]n ;~rfngsf] ;dodf s'g} klg 

k|ltalGwt nfu'cf}ifw / dfbs kbfy{ ;]jg ug{ kfO{g] 5}g .  

-v_ k|lt:kwL{ l6dn] ljb]zL gful/s dfq ;dfj]z u/]/ :jb]zL l6d agfpg kfOg 5}g . t/ 

ljb]zL v]nf8L ;d]tnfO{ cfdGq0f ul/bf u}/ g]kfnL l6dnfO{ dfGotf lbOg]5 .  

-u_ k|lt:kwf{Tds v]n ;~rfng ubf{ btf{jfnf l6dnfO{ dfq dfGotf lbOg]5 . 

-3_ g}lts ktg x'g] kmf}hbf/L ck/fwdf bf]ifL 7xl/Psf] v]nf8LnfO{ v]nsf] l6daf6 x6fOg] 5 . 

-ª_ v]nsf] ljho kZrft kfpg] lzN8, 6«lkm slx+ st} a]Rg, w/f}6L /fVg jf pkxf/ lbg kfOg] 

5}g . t/ s'g} btf{jfnf Snj lj36g x'g uO{ pSt Snjn] k|fKt u/]sf zLN8, 6«lkm 

ufpFkflnsfsf] :jLs[ltdf csf]{ btf{jfn SnjnfO{ pkxf/ lbg eg] jfwf kg]{5}g .  

-r_ s'Gf} v]ndf JolQmnfO{ lbPsf] pkxf/ afx]s l6dn] kfPsf] pkxf/ JolQmsf] cwLgdf /fVg 

kfOg]5}g t/ ;+/If0f ug{ afwf kg]{5}g .  

-5_ v]nsf] lg0ff{os /fVbf tflnd k|fKt cflwsfl/s JolQm afx]s c?nfO{ /fVg kfOg]5}g .  
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-h_ v]nf8Lx?n] cfk;df k|lt:kwf{ ubf{ cfˆgf] l6dsf] kIf lnO{ tfnL jhfpg, SNoflkË x'l6Ë 

ug{, cg'xf/ d]sck / lrq k|bz{g ug{ kfOg]5 t/ ljkIfL 6Ldsf JolStx? jf 6LdnfO{ O+lut 

u/L sf6{'g, lrqsfl/tf, x'l6Ë JolStut jf ;+:yfut gfdaf6 clZnn zJb jf ceb| Jojxf/ 

ug{ kfOg] 5}g .  

-em_ v]nsf] ljsf; u/L k|rf/ k|;f/ / k|lt:kwL{ Ifdtf ljsf; ug{ ufpFkflnsfsf] :jLs[lt / 

Ohfht lagf cfˆgf] l6dsf] gfddf hjh{:tL rGbf p7fpg kfOg] 5}g .  

-`_ ufpFkflnsfsf] :jLs[lt jf Ohfht lnO{ p7fOPsf] rGbf ;+:yfsf] cfDbfgL vftfdf cfo 

hgfO{ ;DalGwt Snaaf6 kfl/t u/fP/ dfq vr{ ug{ kfOg]5 .  

-6_ o; cl3g} cGoq btf{ ePsf jf ufpFkflnsfdf ;"rLs[t ePsf ;+:yfx?n] ufpFkflnsfdf 

lnlvt hfgsf/L lbP/ dfq :jtGq 9+un] v]n ;~rfng ug{ kfpg]5g\ .  

 

@@= ;f}hGotfM 

btf{jfnf ;+:yfx?n] cGo ;+3 ;+:yfx?sf] ;f}hGodf s'g} v]n ;~rfng ug{ ufFpkflnssf] k"j{ 

:jLs[lt lng'kg]{5 . ;+:yfsf] ;f}hGotfaf6 k|fKt gubL lhG;L jf cGo ;xof]unfO{ ;fj{hlgs 

u/L v]n ;~rfng ug'{sf ;fy} ;f]sf] ljj/0f b'\?:t /fVg' kg]{5 . t/ o:tf] ;f}hGotf k|fKt ubf{ 

:jf:Yodf xfgL k'¥ofpg] dlb/f Pj+ dlb/fhGo kbfy{ / ;"lt{hGo kbfy{x?sf] lj1fkg ug{ 

ufFpkflnsfjf6 :jLs[tL lbOg] 5}g .  

 

kl/R5]b–& 

;hfo @#= hl/jfgf M  

-!_ btf{ ePsf v]ns'b ;DaGwL ;+:yfx?n] तोङ्जककको सभमभा निीकयण नगयाकभा b]xfo 

adf]lhd hl/jfgf ul/g]5  

-s_ Ps jif{;Dd klg निीकयण नगयाकभा ऩाॉच सम –रु.५००/-  
-v_ b'O{ jif{;Dd klg निीकयण नगयाकभा कक हजाय दङ्टई सम –रु.१२००/- 
-u_ tLg jif{;Dd klg निीकयण नगयाकभा तीन हजाय –रू.३०००/- 
-3_ kfFr jif{;Dd klg निीकयण नगयाकभा ऩाॉच हजाय –रु.५०००/- 
(२) kfFr jif{ eGbf a9L ;do;Dd klg निीकयण gug]{ ;+:yfnfO{ btf{sf] ;"rLaf6 x6fOg]5 . 

o;/L ;dod} निीकयण नगयाकभा btf{sf] ;"rLaf6 x6L ;s]sf] ;+:yfdf ;+nUg JolQmsf] csf]{ 

;+:yf btf{ ul/g] 5}g .  

-#_ ;dod} निीकयण gug]{ ;+:yfn] cfˆgf] sf]ifaf6 hl/jfgf a'emfpg' kg]{5 . ;+:yfdf cfj4 

s'g} JolQmsf] sf/0fn] ;+:yf निीकयण ug{ ljnDa x'g uPsf] eP pQm JolQmaf6 ;+:yfn] 

To:tf] hl/jfgf c;"n pk/ ug{ ;Sg]5 .  

 

@$ ;hfoM  

-!_ kl/ifbsf] s'g} ;b:o jf sd{rf/Ln] hfgL hfgL jf nfk/jfxL u/L jf ablgot;fy 

kl/ifbnfO{ xfgL gf]S;fgL k'¥ofPdf lghnfO{ @),))).– - aL; xhf/_ ?k}ofF;Dd hl/afgf x'g 

;Sg]5 .  
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-@_ kl/ifbsf] s'g} ;b:on] cfly{s xfgL gf]S;fgL k'¥ofPdf cfly{s P]gdf pNn]v eP cg';f/ 

sf/jfxL x'g]5 .  

 

@%= ;+:yfsf] lj36g M  

-!_ btf{ ePsf] v]ns'bsf ;+:yfx? b]xfosf] cj:yfdf lj36g x'g ;Sg] 5g M—  

-s_ ;+:yfsf b'O{ltxfO{ ax'dtn] ;+:yf lj36g ug]{egL lg0f{o u/]df,  

-v_ nuftf/ % jif{;Dd ;+:yf निीकयण ufFp]df,  

-u_ ;+:yfsf kbflwsf/L lgis[o ePdf jf j]kQf ePdf,  

-3_ k|fs[lts ljklQsf] sf/0faf6 ;+:yf ;'rf? x'g g;s]df .  

@^= lj3l6t ;+:yfsf] ;DklQ M lj36g ePsf] ;+:yfsf] ;DklQ ufFpkflnsf dftxtdf /xg]5 .  

@&= c;n lgotn] u/]sf] sfddf arfp M o; sfo{ljlw adf]lhd v]ns'b ;DaGwL z}lIfs 

;+:yf, Snj nufotsf ;+:yfx?sf] cg'udg tyf lgodg ubf{ असर ङ्झनमतरे गयेको काभका 
हकभा ;b:ox? pk/ s'g} sf/jfxL ul/g]5}g .  

@*= o; sfo{ljlwdf n]lvPsf] s'/fdf o;} adf]lhd / cGodf k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 .  

@(= ;ldltsf] k|ltj]bg M jflif{s k|ult k|ltj]bg ;+of]hsn] sfo{kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 .  

#)= Affwf c8sfp km'sfpg] clwsf/ M o; sfo{ljlwsf] sfof{Gjogdf s'g} afwf c8sfp k/]df 

jf s'g} c:k:6tf ePdf ;f] sf] AofVof ug]{ clwsf/ कानऩेोखयी ufFpkflnsfnfO{ x'g]5 .  

#!= ;+zf]wg Mo; sfo{ljlwdf cfjZostf cg';f/ ufFpsfo{kflnsfn] ;+zf]wg ug{ ;Sg]5 .  
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सॊस्था दतायको आिेदन पायभ 

cg';"rL–! 

-bkmf !# sf] pkbkmf ! ;Fu ;DalGwt_ 

ldlt 

M===================== 

 

>L k|d'v k|zf;sLo clws[tHo"  

sfg]kf]v/L ufpFkflnsf,  

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no,  

jo/jg, df]/ª  

k|b]z नॊ.१, g]kfn .  

ljifo M ;+:yf btf{ ;DaGwdf .  

d÷xfdL]n] tkl;ndf n]lvPsf] ljj/0f cg';f/sf] v]ns'b ;DaGwL ;+:yf btf{ ug]{ dg;fon] 

OR5's JolQmx?sf] e]nfaf6 ul7t tby{ ;ldltn] ;+:yfsf] ljwfg ;d]t tof/ u/L ;s]sf]n] 

Ps k|lt ljwfg o;} lgj]bg ;fYf ;+nUg /flv ljwfg :jLs[lt / ;+:yf btf{sf nflu cfj]bg 

u/]sf] 5'÷5f} . lgodfg';f/ ;+:yf btf{ ul/lbg'x'g cg'/f]w ul/G5 .  

 

;+:yfsf] sfof{no /xg] :yfg M================================================  

Sfg]kf]v/L ufpFkflnsf jf8{ g+==============================, 6f]nsf] gfd====================  

 

;lrj M      cWoIf M  

gfd M       gfd M  

ldlt M       ldlt M   

;Dks{ g+ M      ;Dks{ g+ M  

 

lgj]bg ;fy k]z ug{ kg]{ sfuhftx? M  

s_ ;+:yfsf] ljwfgsf] d:of}bf .  

v_ cfj]bs / ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk .  

u_ ;+:yfsf] 5fksf] gd"gf . 
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cg';"rL–@  

-bkmf !$ sf] pkbkmf ! ;Fu ;DalGwt_ 

ldltM=============================  

 

sfg]kf]v/L ufpFkflnsf, 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, 

jo/jg, df]/ª 

k|b]z नॊ.१, g]kfn . 

 

;+:yf btf{ k|df0f kq  

 

सॊस्था दताय प्रभाण ऩत्र सॊस्था गने सॊस्था् 
 

gfd M========================================  

7]ufgf M========================================  

btf{ xF'bfsf avt /xg' ePsf ;ldltsf] kbflwsf/L / ;b:o ;+Vof M  

btf{ x'Fbfsf avt /xg' ePsf] cWoIfsf] gfd M  

dfly pNn]lvt ljj/0f ePsf] ;+:yfsf] ljwfg :jLs[t u/L ;+:yf btf{sf] k|df0f k|bfg ul/Psf] 

5 . कानेऩोखयी ufFp v]ns'b ऩङ्चयर्द सॊचारन तथा व्मिस्थाऩन sfo{ljlw / ljwfgsf] cwLgdf 

/xL v]ns'b ;DaGwL ultljlwx? ;~rfng ug{ cg'dlt lbO{Psf] 5 .  

 

k|d'v k|zf;sLo clws[t  

sfg]kf]v/L ufpFkfnLsf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

;+:Yff निीकयणsf] ljj/0f -k[i7 efudf_  

s|= ; ;+:yfsf] gfd निीकयण ePsf] ldlt निीकयण b:t'/ / ljn निीकयण ug]{ sd{rf/Lsf] 

;xL / g=kf=sf] 5fk s}lkmot  
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cg';"rL–# 

-bkmf !$ sf] pkbkmf @ ;Fu ;DalGwt_ 

सॊस्था सूचीकृतको ङ्झनिेदन पायभ 
>L k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho"  

sfg]kf]v/L ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no  

jo/jg, df]/ª 

k|b]z नॊ.१, g]kfn .  

ljifoM ;+:yf ;'rLs[t ul/lbg' x'g .  

 

xfdLn] tk;Lnsf] ljj/0f cg';f/sf] ;+:yf u7g u/L ;~rfng ub}{ cfPsf 5f}+ . ufFp 

sfo{kflnsfsf] lgodfg';f/ ;+:yf ;"rLs[t ul/lbg'x'g ub{5f}+ .  

;+nUg sfuhftx?  

s_ btf{ k|df0f kq .  

v_ ut jif{sf] n]vf k/LIf0f k|ltj]bg .  

u_ s/ r'Stf k|df0f kq .  

3_ sfo{ ;ldltsf] lg0f{o .  

==============================     ==============================  

x:tfIf/        x:tfIf/  

;lrj         cWoIf  

;Dks{ g+ M        ;Dks{ g+ M 
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cg';"rL–$ 

-bkmf !$ sf] pkbkmf # ;Fu ;DalGwt_ 

 

sfg]kf]v/L ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

jo/jg, df]/ª  

प्रदेश नॊ.१, g]kfn . 

 

;+:yf ;"rLs[t k|df0f kq . 

;+:yfsf] gfdM====================================================  

7]ufgf M==========================================================  

btf{ x'Fbfsf avt /xg' ePsf ;ldltsf] kbflwsf/L / ;b:o ;+Vof M  

btf{ x'Fbfsf avt /xg' ePsf] cWoIfsf] gfd M  

dfly plNnlvt ljj/0f ePsf] ;+:yf ;"rLs[t u/L k|df0f kq k|bfg ul/Psf] 5 . ltnf]Qdf ufFp 

v]ns'b ljsf; ;ldlt sfo{ljlw / ljwfgsf] cwLgdf /xL v]ns'b ;DaGwL ultljlwx? 

;~rfng ug{ cg'dlt lbO{Psf] Joxf]/f cg'/f]w 5 .  

ङ्झभङ्झत्.....................           ......................... 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 

  

;+:yf निीकयणsf] ljj/0f s|= ; ;+:yfsf] gfd M निीकयण ePsf] ldlt M निीकयण b:t'/ ljn g+ 

ldlt निीकयण ug]{ sd{rf/Lsf] ;xL / g=kf=sf] 5fk s}lkmot 
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cg';"rL–% 

-bkmf !$ sf] pkbkmf $ ;Fu ;DalGwt_ 

ldlt M======================== 

 >L k|d'v k|zf;sLo clws[tHo"  

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, jo/jg, df]/+u 

 

ljifo M ;+:yf निीकयण u/L kfpF . 

============================================================================================gfds ;+:yf o; 

ufFpkflnsfdf btf{÷;"rLs[t eO{ v]ns'b ;DaGwL ultljlwx? ;~rfng u/L /x]sf] xF'bf 

tkzLn adf]lhdsf sfuh kq ;+nUg /flv निीकयण ul/kfpF elg lgj]bg ug{cfPsf 5f} . ctM 

cfly{s aif{ ================ sf] ;+:yf निीकयण u/L kfpF .  

lgj]bg ;fy ;+nUg sfuhftx?  

s_ cfly{s jif{ ==================sf] n]vfk/LIf0f k|ltj]bg,  

v_ ;+:yfsf] jflif{s ultljlw,  

u_ efjL of]hgf / ah]6 .  

lgj]bs  

========================  
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२०७७ सािको काययिििध न.ं९ 

कानपेोखरी गाईँपाििका टोि ििकास संस्था सञ्चािन काययिििध, २०७७ 

गाईँ काययपाििकाको बठैकबाट स्िीकृत िमितः २०७७/१२/२० 

प्रमािणकरण िमितः२०७७/१२/२५ 

प्रस्तािना :सामुिहक प्रयासमा टोिको संस्थागत, सामािजक तथा अर्तथक ििकास, स्थानीय स्तरमा सुिासन 

प्रियर्द्न गनय गाईँपाििकाको भौगोििक क्षेत्रिभत्र रहकेा सबै घरधुरी सदस्य रहने गरी स्थानीय स्तरमा िडा 

सिमितको मातहत तथा सहयोगीको रुपमा रहन े गरी ितन ै सस्थाहरुबाट सेिा सुििधाको पहुच बढाईन 

बाधछनीय भएकािे, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे क्रदएको ऄिधकार प्रयोग 

स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा १२ को ईपदफा (२) “ढ” खण्ड २ को कायायधियन गने गरी 

कानेपोखरी गाईँकाययपाििकाको बैठकिे यो काययिििध जारी गरेको छ । 

१. सिंक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

क) यो काययिििधको नाम “टोि ििकास संस्था सञ्चािन काययिििध, २०७७” रहकेो छ । 

ख) यो काययिििध तुरुधत िागू हुनेछ । 

२. पररभाषा : 

ििषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययिििधमाः 

क) “टोि ििकास संस्था ” भन्नािे दफा ३ बमोिजम गरठत सिमितिाइ सम्झनुपछय । 

ख) “टोि ििकास संस्था काययसिमित ” भन्नािे दफा ३ “क” बमोिजम गरठत सिमितिाइ सम्झनुपछय । 

ग) “साधारण सभा” भन्नािे टोि ििकास संस्थाका प्र्येक घरधुरीबाट प्रितिनिध्ि गने साधारण 

सदस्य सिहतको िार्तषक भिेािाइ जनाईँदछ । सो िब्दिे ििषेि साधारण सभा र टोि भेिा 

समेतिाइ जनाईनेछ । 

घ) “सामुदाियक ििकास ऄिभयान ” भन्नािे पररश्रम, स्ियंसेिा, सहकायय र इमाधदारीताका मुल्य र 

माधयतामा अधाररत ऄिभयान काययक्रम भन्ने बुझाँईछ । 

ङ) “पूणय सरसफाआ ईधमुख ऄिस्था” भन्नािे सफा र स्िच्छ, पूणय सरसफाआ ईधमुख दिुै चरणका 

सूचकहरु पूरा गरेपिछ सम्बिधधत सिमितबाट ऄनुमोदन एिं प्रमाणीकरण भएको ऄिस्थािाइ 

जनाईँछ । 

च) “सामािजक समािेिीकरण” भन्नािे समुदायका सबै ििङ्ग, जात, जाित, िगय, धमय, व्यिसाय र सब ै

क्षेत्रका व्यिक्तको पहुचँ रहकेो ऄिस्था बुझाईँछ । 

३. ईद्देश्य 

टोि ििकास संस्था गठन गनुयका मुख्य ईद्दशे्यहरु िनम्न ऄनसुार छन् । 

क) टोि िस्तीस्तरमा िििभन्न िनकायहरुबाट प्रिाह हुन ेसेिामा टोििासीको पहुँच ऄिभबृिर्द् गने । 

ख) टोििासीहरुमा ईद्यमिििताको ििकास गराइ टोि स्तरमा िघु ईद्यमको सृजना, ििकास र 

प्रियर्द्न गने । 

ग) टोि िस्ती स्तरमा समानता, समताको भािना जागृत गराईने, अपसी सदभाि, समझदारी, 

समधिय र मेििमिाप कायम गराईने । 

घ) अर्तथक सामािजक सिािमा सबै टोििासीहरुिाइ िनणयय प्रकृयामा समान ऄिसर र ऄिधकार 

प्रदान गने । 

ङ) टोिको सामािजक काययमा पारदर्तिता कायम गरर सुिासनिाइ बढिा क्रदने । 

च) िस्ती/टोि स्तरमा सबै संस्थाहरुको प्रिेिद्वारको रुपमा टोि ििकास संस्थािाइ ििकास गद ै

िििभन्न िनकायहरुबाट सञ्चािन हुने ििकास काययमा सहयोग गने । 

छ) टोि ििकास संस्थाहरुिे सहभािगता्मक योजना तजुयमा, ऄनुगमन एिम् मुल्याङ्कन प्रकृयामा 

सहयोग पुयायईने । 
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ज) टोिका सदस्यहरुको गररबीिाइ नेपाि सरकारिे तोकेको अधारमा िगीकरण गरर ितनीहरुको 

ऄिभिेख तयार गने । 

झ) टोिको समग्र ििकास िगायत सामुदाियक ििकास ऄिभयानका काययक्रम कायायधियनको िािग 

सक्रक्रय हुने । 

ञ) िातािरण र सरसफाइ, बािमैत्री गाईँ/िडा घोषणा, प्राङ्गररक खेती िबस्तार, नश्ल सुधार, 

ईद्यमिििता  ििकासका ऄिभयान सञ्चािन गने । 

ट) टोि ििकास संस्थामा रहकेा सामुदाियक, साियजिनक स्थि, सम्पितीसहरुको संरक्षण सिंयर्द्न गने । 

ठ) अफ्ना समस्यािाइ सम्िृिर्द्मा परु् याईन स्िःमूल्याङ्कन गरी जिाफदिेहता बनाईने । 

४. टोि ििकास ससं्थाको गठनः 

टोि ििकास संस्थाको गठन दहेाय बमोिजम हुनेछः 

क) गाईँपाििका क्षेत्रिभत्रका टोि तहमा रहकेा घरपररिारका सदस्यहरुबाट टोि ििकास संस्थाको 

गठन गररनेछ । सामाधयतय िनिश्चत भौगाििक क्षेत्रको टोिमा धयुनतम ५० घरधुरी नभए सम्म सो 

टोिमा टोिििकास संस्थागठन गनय सक्रकने छैन तर कुन ैिनिश्चत भौगाििक क्षेत्रको टोिमा १०० 

भधदा बक्रढ घरधुरी भएको हकमा धयुनतम १५० घरधरुी कायम गरी बढी हुने धयनुतम घरधरुी 

संख्या (५०) िाइ अधार मानेर मात्र ऄको टोि ििकास संस्था गठन गनय सक्रकनेछ । तर भौगोििक 

ऄििस्थितका कारणिे धयूनतम ५० घर धरुी भधदा कम घर धुरी संख्या भएमा पिन गठन गनय िाधा 

पने छैन । टोि ििकास ससं्था गठन गदाय सकेसम्म टोिका सम्पुणय घरधरुीिाइ एक घर एक 

सदस्यको रुपमा समेट्नु पनेछ । सो सम्भि नभए किम्तमा ७५% घरधरुी सहभागी गराइ 

टोिििकास संस्था गठन गररनेछ । मिहिा सहभािगता हुन सके्न ऄिस्थामा टोि ििकास संस्था 

सिमितमा सहभागी भएका मध्ये धयूनतम ३३% मिहिा अबर्द् गराईनु पनेछ । 

ख) पिहिो पटकका िािग टोि ििकास संस्था गठन गदाय समुदायको व्यापक भेिाबाट ऄध्यक्ष, 

ईपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सिचि र सदस्य गरी ऄिधकतम ११ सदस्यीय एक कायय सिमित गठन हुनेछ 

। ईक्त कायय सिमितमा धयूनतम ३३ प्रितित मिहिाको प्रितिनिध्ि गराईनु पनेछ । सिमितमा 

यथासम्भि सबै िगय, जात, ििङ्ग र समुदायको सामािजक समािेिीकरण हुनेगरी प्रितिनिध्ि 

गराईनु पनेछ । 

ग) कायय सिमितका सदस्य बाहके सम्ििधधत टोिका टोि ििकास संस्थामा अबर्द् भएका सबै घरधुरी 

संस्थाका साधारण सदस्य हुनेछन् ।  

घ) टोि ििकास कायय सिमितको पदाििध २ िषयको हुनेछ । साधारण सभाको सियसम्मत िा सो 

नभएमा बहुमतबाट नतेृ्ि पररियतन हुनेछ । एक पटक ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सिचि र कोषाध्यक्ष 

भएको व्यिक्त पुनः सोिह पदमा २ िषयको ऄििध व्यितत नभइ िनिायिचत हुनेछैन ।  

काययसिमितमा ऄध्यक्ष, सिचि र कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक जना ऄिनिायय रुपमा मिहिा हुनुपनेछ । 

ङ) िनितयमान ऄध्यक्षको संयोजक्िमा ३ सदस्यीय सल्िाहकार सिमितको गठन गररनेछ । 

सल्िाहकार सिमितको संयोजक टोि ििकास कायय सिमितको िैठकमा अमिधत्रत सदस्यको रुपमा 

सहभािग हुनेछ । पिहिो फरक सल्िाहकार संयोजकका रुपमा समाजका ऄगुिा िा प्रितिष्ठत 

व्यिक्त्ििाइ राखी गठन गररने छ । 

च) टोि ििकास संस्थाको व्यिस्थापन ढाँचािाइ स्पि पाने ऄनुसुिच-१ मा ईल्िेिखत नमुना ििधानका 

अधारमा टोि ििकास संस्थाको ििधान तयार गनुपनेछ । 

५. दताय/सिूचकृत गनःे 

टोि ििकास संस्थाको दताय/सूिचकृत दहेाय बमोिजम हुनछेः 

क) टोि ििकास संस्थाको बैठकमा सियसम्मत िनणयय गराइ िडा सिमितको िसफाररसमा 

गाईँपाििकािे दताय/सूिचकृत गनेछ । टोि ििकास संस्थािाइ गाईँपाििकामा दताय सूिचकृत गदाय 

पेि गने िनिेदनको नमूना ऄनुसूिच-२ मा ईल्िेख गररएको छ । टोि ििकास संस्थाबाट िनणयय गरर 
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दतायका िािग िनिेदन पेि गरेमा गाईँपाििकािे ऄनुसुची-३ बमोिजमको टोि ििकास संस्था दताय 

प्रमाणपत्र प्रदान गनेछ । 

ख) टोि ििकास संस्थािे यस काययिििध बमोिजमका ईद्दशे्य ििपररत कुनै काम गरेमा िा प्रचिित 

कानुनि े गनय नपाईने कायय गरेमा िडा सिमितको िसफाररसमा गाईँपाििकाि े टोि ििकास 

संस्थाको दताय खारेज गनय सके्नछ । दताय खारेज भएको ३० क्रदन िभत्र सो स्थानमा नयाँ टोि ििकास 

संस्था गठन गनुय पनेछ । 

६. टोि ििकास ससं्थाको काम कतयव्य र ऄिधकारः 

टोि ििकास संस्थािे अफनो टोि क्षेत्रको समग्र ििकास रसदस्यहरुको िहतका िािग दहेायका काययहरु 

गनेछन्ः 

क) टोिमा धिन गररबको भािना हटाइ सब ैसदस्यहरुिाइ िनणयय प्रकृया र श्रोतमा समान ऄिधकार 

प्रदान गने । 

ख) िििभन्न सरकारी एिम् गैर सरकारी िनकायहरुसँग सुमधुर सम्बधध स्थािपत गरर टोिको ििकासको 

िािग सहिजकरण गने । 

ग) टोिमा ईद्यम ििकाससँग सम्बिधधत योजनाहरु सञ्चािन गनय अिश्यक सहिजकरण गने । 

घ) टोिको ििकासका िािग िििभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको ईच्चतम सदपुयोग गने । 

ङ) टोिको सामुिहक समस्या पिहचान गरी प्राथिमकताका अधारमा टोि ििकास योजना तजुयमा गन े

। 

च) पूणय सरसफाइ ईधमुख ऄिस्था, एच.अइ.िभ/एड्स, ऄधधििश्वास, बाििििाह, बहुिििाह जस्ता 

सामािजक समस्याको पिहचान गरर सुधारका काययक्रमहरु सञ्चािन गने । 

छ) टोिको अर्तथक तथा सामािजक त्याङ्क ऄध्याििधक गनय सूचना ऄिभिेख गने । 

ज) सहभािगता्मक योजना तजुयमा गदाय प्राथिमकताको अधारमा अयोजनाहरुको पिहचान गरी 

िडामा िसफाररस गन े। 

झ) टोिमा िििभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था माफय त हुने काययक्रमहरु टोि ििकास संस्था 

माफय त सञ्चािन हुन ेिातािरण श्रृजना गने । 

ञ) अफनो िडा तथा टोििाइ सामुदाियक ििकास ऄिभयानसँग सम्बिधधत स्िास््य तथा 

िातािरणमैत्री, बािमैत्री, प्राङ्गाररक खेती ििस्तार, नश्ल सुधार, ईद्यमिििता बनाईन े

काययक्रमहरु सञ्चािन गने । 

ट) टोिमा भिन िनमायण मापदण्ड, सामािजक सरुक्षा भतीसा अक्रद सामािजक सरोकारका ििषयमा 

चेतनामूिक काययक्रम सञ्चािन गने । 

ठ) टोिमा रहकेा साियजिनक, ऐिानी जग्गाको सरंक्षणमा गाईँपाििकािाइ सहयोग गने । 

ड) गाईँपाििकाको राजश्व पररचािनका िािग सहयोग प्रदान गने । 

ढ) संस्थामा प्राप्त रकमको संस्थाको नीित बमोिजम रकम खचय गने । िेखा राख्ने र िेखा पररक्षण 

गराईने । 

ण) गाईँपाििकासँग भएको साझदेारी ऄनुसार ऄधय कायय गने । 

७. टोि ििकास कायय सिमितको िठैकः 

टोि ििकास कायय सिमितको बैठक व्यिस्थापन दहेाय बमोिजम हुनेछः 

क) टोि ििकास संस्थाका सदस्यहरुको िहत एिम् समधियका िािग टोि ििकास संस्थाको कायय 

सिमितको बैठक २ मिहनामा किम्तमा १ पटकमा नघट्ने गरी बस्नेछ । अिश्यक परे जुनसुकै 

िेिामा बस्न सके्नछ । 

ख) सिमितको िैठकमा अिश्यकता ऄनुसार सरोकारिािािाइ अमिधत्रत गनय सक्रकनेछ । 

ग) सिचििे संस्थाको िैठकको िनणययहरु िैठक पुिस्तकामा ििेख ऄध्यक्षबाट प्रमािणत गराईनु पनेछ । 
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घ) टोिभेिा िा साधारण सभा िा ििषेि साधारण सभा सञ्चािन गदाय त्काि कायम रहकेो सम्पुणय 

सदस्य संख्याको कम्तीमा दइु ितहाइ ईपिस्थितमा प्रमािणत भएको हुनपनेछ । 

ङ) काम कतयव्य र िजम्मेिारको महिुस गराइ मािसक बचत गराईन सके्नछ । 

८. सदस्यता 

संस्थाको सदस्यता दहेाय बमोिजम हुनेछः 

क) नेपािी नागररक 

ख) यस ििधानको ईद्दशे्य बमोिजम संस्थाप्रित श्रर्द्ा र िनष्ठा राखी ििधानिाइ स्िीकार गने स्थािनय    

टोिबासी, 

ग) सदस्य बने्न आच्छुक नयाँ टोिबासीिाइ संस्थािे तोके बमोिजम संस्थामा दरखास्त क्रदएमा । 

९. अर्तथक व्यिस्थापनः 

संस्थाको अम्दानी, खचय, नाफा, िेखा, िेखा पररक्षण िगायत अर्तथक व्यिस्थापन दहेाय बमोिजम 

हुनेछः 

ऄ) टोि ििकास ससं्थाको अम्दानीः 

क) िििभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी िनकायहरु, िििभन्न सामुदाियक संस्था तथा व्यिक्तहरुबाट 

प्राप्त हुने सहायता र ऄनुदान । 

ख) टोि ििकास संस्थाि ेअयमूिक काययहरु सञ्चािन गरी प्राप्त हुने अम्दानी । 

ग) टोि ििकास संस्थाको नाफाबाट प्राप्त सिमितको िनणययानुसार प्राप्त हुने रकम । 

घ) संस्थािे ऄधय श्रोतबाट जम्मा गरेको रकम । 

अ) खचय प्रणािी 

क) संस्थाको ििकास िनमायणको िािग टोि ििकास कोषको रकम संस्थाको िनणयय ऄनसुार खचय 

हुनेछ । 

ख) संस्थाको सञ्चािन, व्यिस्थापन र िेखा पररक्षणका िािग गनुयपने खचयहरु टोि ििकास 

संस्थाको नीित ऄनसुार खचय हुनेछ । 

आ) नाफा 

क) टोि ििकास संस्थािे अजयन गरेको अम्दानीबाट खचय कटाइ बाँकी रहकेो रकम संस्थाको नाफा 

मािननेछ । 

ख) नाफाको किम्तमा २ प्रितित रकम टोिको पूिायधार र सामािजक क्षेत्रको ििकासका िािग खचय 

गनुय पनेछ । 

इ) िखेा व्यिस्थापन 

संस्थाको िेखा व्यिस्थापन दहेाय बमोिजम हुनेछः 

क) कोषाध्यक्षिे सबै प्रकारको नगदी तथा िजधसी अम्दानी, सम्पूणय ििकास खचयको िििरण 

संस्थाको सञ्चािन तथा व्यिस्थापनमा भएको प्रिासिनक खचयहरुको स्पि िेखा राख्नुपदयछ । 

ख) कोषाध्यक्षिे राखेको अम्दानी खचयको िहसाब टोि ििकास संस्थाको बैठकमा पेि गनुयपदयछ । 

ग) िेखा पररक्षण गराईनु ऄिघ ऄिनिायय सामािजक पररक्षण गराईनु पनेछ । 

ई) िखेा परीक्षण 

संस्थाको िेखा परीक्षण दहेाय बमोिजम हुनेछ । 

क) संस्थािे िनयुक्त गरेको िेखापरीक्षकबाट िेखापरीक्षण गराईनु पनेछ । 

ख) संस्थािे अफ्नो िार्तषक िेखा परीक्षणको प्रितिेदन गाईँपाििकामा समेत पेि गनुयपनेछ । 

१०. परुस्कार, सम्मान र कदरः 

टोि ििकास संस्थाका व्यिक्त िा संस्था अक्रदिाइ समुदायको ििकासमा ई्कृि कायय गनेिाइ िडा 

सिमित िा गाईँपाििकािे सम्मान एिम् पुरस्कृत गनय सक्रकनेछ । 
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११. ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कनः 

क) िडा सिमितिे अफ्नो क्षेत्र िभत्रका टोि ििकास संस्थाको िनयिमत रुपमा ऄनुगमन गरी प्राप्त कमी 

कमजोरीहरुको सुधारका िािग सुझािहरु क्रदन सके्नछ । 

ख) गाईँपाििकािे समग्र गाईँ क्षेत्र िभत्रको टोि ििकास संस्थाहरुको अिश्यकता ऄनुसार ऄनुगमन 

गनुयका साथ ैिडा सिमित िा टोि ििकास संस्थाहरुिाइ पृष्ठपोषण गनय सके्नछ । 

१२. सिंोधनः यस काययिििधिाइ व्यििस्थत र प्रभािकारी रुपमा कायायधियन गनय अिश्यकता ऄनसुार 

गाईँ काययपाििकािे संसोधन िा खारेज गनय सके्नछ । 

१३. बचाई तथा खारेजीः यस काययिििधमा व्यिस्था भएका कुराहरु, स्थानीय सरकार सञ्चािन 

ऐन,२०७४ सँग बािझएको हदसम्म स्ितः ऄमाधय हुनेछ । 

१४. अर्तथक व्यिस्था 

१. संस्थाको दहेाय बमोिजम अर्तथक स्रोत हुनेछः 

क) सदस्यता बाट प्राप्त िुल्क । 

ख) सरकारी तथा गैरसरकारी ससं्थाबाट प्राप्त हुने ऄनुदान । 

ग) संस्थाको कृयाकिापको िसििसिामा प्राप्त हुने अय िा पुरस्कार । 

घ) ऄधय अम्दानी । 

२. प्र्येक ऄसार मसाधतमा िेखा तयार गरी परीक्षण पश्चात िििरण साधारणसभामा प्रस्तुत गने 

िजम्मेिारी संस्थाको हुनेछ । 

३. संस्थाको नाममा प्राप्त िा खरीद चि-ऄचि सम्पितको पररचािन र प्रयोग तोक्रकए बमोजीम हुनेछ 

। 

१५. काययसिमित तथा पदािधकारीको राजीनामाः 

१. सिमितका सदस्यहरुिे अफ्नो पदबाट राजीनामा क्रदन चाहमेा ऄध्यक्ष समक्ष क्रदन सके्नछन ।  

२. ऄध्यक्षिे अफ्नो रािजनामा सिचि माफय त संस्थाको बठैकमा पेि गनुयपनेछ र सो ईपर संस्थाि े

िनणयय गरे बमोिजम हुनेछ ।  

१६. कायय सिमितिाइ ऄििश्वासको प्रस्तािः 

कायय सिमितका ऄध्यक्ष एिम् पदािधकारीहरु ईपर ऄििश्वास िागेमा यथोिचत कारण दखेाइ संस्थाका 

२५% सदस्यहरुिे िििेष साधारण सभा राखी ऄििश्वासको प्रस्ताि पेि गनय सके्नछ । ऄििश्वासको 

प्रस्ताि ईपर छिफि गरी सियसहमित गन ेप्रयास गररनछे । सो नभएमा बहुमतको िनणयय माधय हुनेछ 

।  

१७. बाधा,ऄडकाई फुकाईनःे 

१. टोि ििकास संस्थाको काम कािायही,िििाद,संस्था सम्बधधी कुनै िाधा ऄडकाई भए गाईँ 

काययपाििकाको िनणययमा फुकाईने कायय हुनेछ।गाईँ काययपाििकाको िनणयय ऄिधतम हुनेछ । 

१८. ििििधः 

१. ििधान संिोधन गनुयपने भएमा कायय सिमितिे स्िीकृत गरेपिछ साधारणसभामा पेि गररनेछ । 

साधारण सभामा ईपिस्थत सदस्यहरुको दइु ितहाइ बहुमतिे ििधान संिोधन हुनेछ । 

२. प्रचिित ऐन, िनयमहरुसँग बािझएका बुँदाहरु हदसम्म स्ितः खारेज हुनेछ । 
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ऄनसुचूी – १ 

कानपेोखरी गाईँपाििका 

टोि ििकास ससं्थाको ििधानको नमनूा 

प्रस्तािनाः 

स्थानीय रुपमा ईपिब्ध श्रम, सीप र साधन तथा ऄिसरहरुिाइ ऄिधकतम पररचािन गद ैगाईँको 

सामािजक तथा अर्तथक व्यिस्थािाइ एकऄकायको पररपुरकको रुपमा ििकिसत गरी गररबी धयूनीकरणका 

प्रयासमा ठोस योगदान, सहभािगतामुिक योजना तजुयमा गने तथा अफनो टोिको समग्र ििकास गन े

िातािरण िसजयना गनय यो .......... टोि ििकास संस्था,  ... को स्थापना गरी सञ्चािन गनय िाधछिनय 

भएकोिे यो ििधान बनाइएको छ । 

२. प्रारिम्भकः 

संिक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

(क) यो ििधान .........टोि ििकास संस्थाको ििधान हुनेछ । 

(ख) यो संस्थाको नाम ....हुनेछ । 

(ग) यो ििधान ........ टोि ििकास संस्थाको साधारण सभाबाट स्िीकृत भएको िमितदिेख िागू हुनेछ । 

(घ) यस संस्थाको कायायिय .... मा हुनेछ । 

(ङ) यस संस्थाको िसमाना दहेाय बमोिजम हुनेछः 

पूिय .......... पिश्चम........... 

ईतीसर ......... दिक्षण .......................... 

३. पररभाषाः 

ििषय र प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस ििधानमाः 

१. "संस्था" भन्नािे ........ टोि ििकास संस्थािाइ सम्झन ुपदयछ । 

२. "ििधान" भन्नािे टोि ििकास संस्थाको ििधानिाइ सम्झनु पदयछ । 

३. "साधारण सभा" भन्नािे संस्थाको साधारण सदस्यको भिेािाइ सम्झनु पदयछ । 

४. "सिमित" भन्नािे टोि ििकास संस्थाको काययसिमित सम्झनु पदयछ । 

५. "बैठक" भन्नािे संस्थाको संयकु्त िा छुट्टाछुटै्ट बैठक सम्झनु पदयछ । 

६. "पदािधकारी" भन्नािे काययसिमितका ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सिचि र सदस्यिाइ सम्झनु पदयछ । 

४. सगंरठत ससं्था हुनःे 

(क) संस्थाको अफनै छुटै्ट छाप हुनेछ । साथै संस्थािे व्यिक्त सरह अफ्नो नामबाट कायय गनय सके्नछ । 

(ख) संस्थािे चि-ऄचि सम्पितीस प्राप्त गनय, ईपभोग गनय सके्नछ । तर संस्थािे अफ्नो ऄचि सम्पितीस 

िबक्री गनय भने पाईने छैन । संस्था ििघठन भए सो संस्थाको सम्पूणय चि-ऄचि सम्पितीस 

गाईँपाििकामा हस्ताधतरण हुनेछ । 

५. ससं्थाको ईद्दशे्यहरु: 

संस्थाको संस्थागत, सामािजक तथा अर्तथक ििकासका िािग दहेाय बमोिजमको ईद्दशे्य हुनेछः 

क) टोि स्तरमा सक्षम र क्रदगो स्िायतीस संस्थाको ििकास गने । 

ख) टोिका ब्यिक्तहरुको अयमा बृिर्द् गने काययक्रम सञ्चािन गरी गररबी धयूिनकरणमा मद्दत पुयायईने । 

ग) स्थानीय स्तरको ििकास प्रक्रक्रयािाइ क्रदगो र अ्मिनभयर बनाईन स्थानीय स्तरको समुदायको 

ब्यिक्तहरुको क्षमता ििकास काययक्रम कायायधियनमा टेिा पुयायईने । 

घ) संस्थाहरुिाइ सहभािगता्मक योजना तजुयमा,ऄनुगमन तथा मुल्याङ्कन प्रक्रक्रयामा सक्रक्रय 

सहभािगता बनाईने । 

६. टोि ििकास कायय सिमितको गठनः 

टोि ििकास कायय सिमितको गठन दहेाय बमोिजम हुनेछः 
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क) गाईँपाििकाको िनिश्चत भौगोििक क्षेत्रिभत्रका टोि तहमा रहकेा घरपररिारका सदस्यहरुबाट 

टोि ििकास संस्थाको गठन गररनेछ । 

ख) पिहिो पटकका िािग टोि ििकास संस्थाको व्यापक भेिाबाट ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 

सिचि र अिश्यकता ऄनुसारको सदस्यहरु रहकेो एक टोि ििकास कायय सिमित गठन हुनेछ । 

दोश्रो पटकको हकमा यस्तो कायय सिमित साधारण सभाको सियसम्मत िा सो नभएमा बहुमतबाट 

पूनयगठन हुनेछ । टोि ििकास कायय सिमितको ऄििध २ िषयको हुनेछ । एकपटक ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष 

र सिचि भएको व्यिक्त पुनः सोिह पदमा िगतै दइु िषयको ऄििध व्यितत नभइ िनिायिचत हुने छैन 

। कायय सिमितमा ऄध्यक्ष, सिचि र कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक जना ऄिनिायय रुपमा मिहिा 

हुनुपनेछ । 

ग) टोि ििकास संस्थाको गठन गदाय सकेसम्म टोिका सम्पूणय घरधूरीिाइ समेट्नु पदयछ । यक्रद सो 

सम्भि नभए किम्तीमा ७५ प्रितित घरधरूी सहभािग गराइ टोि ििकास संस्था गठन गररनेछ । 

टोि ििकास संस्थामा सहभागी भएका सदस्यहरुमध्ये कम्तीमा ३३ प्रितित मिहिा अिर्द् 

गराईनु पनेछ । 

७. ससं्थाको काययहरुः 

टोि ििकास संस्थाको काययहरु दहेाय बमोिजम हुनेछन ्। 

१. प्र्येक टोि स्तरमा सम्भि भएसम्म सबै घरपररिार सहभागी भएको टोि ििकास ससं्था गठन गन े

। 

२. संस्थाको सदस्यहरुिाइ ईद्यमिििता तफय  ऄग्रसर गराईन अिश्यक पहि गन ेसोिह बमोिजमको 

काययक्रमहरु सञ्चािन गने । 

३. टोिमा अइपरेको समस्याहरु समाधान गनय एकऄकायमा भाइचारा सम्बधध कायम गरी सभ्य 

समाजको सजृना गन े। 

४. ईपिब्ध श्रोतको समुिचत पररचािन गद ै टोिको समग्र ििकासका िािग टोि ििकास योजना 

बनाईने । 

५. एच.अआ.भी./एडस, ऄििक्षा, ऄधधििश्वास, छाईपडी प्रथा, बाि िििाह िहु िििाह, झुमा, दईेकी 

तथा िहुपित प्रथा जस्ता सामािजक समस्याका बारेमा सम्पूणय टोि ििकास संस्थाको सदस्यहरुिाइ 

चेतना ऄिभिृिर्द् गन े। 

६. अफ्नो टोि तथा साियजिनक संस्थामा िृक्षारोपण गने । 

७. अफ्नो िडा तथा टोििाइ िातािरण मैत्री बनाईने ििििध काययक्रमहरु सञ्चािन गने । 

८. टोिमा बसोिास गने बािसधदाका बीचमा भिन िनमायण मापदण्ड, सामािजक सुरक्षा भतीसा 

िगायतका सामािजक सरोकारका ििषयहरुमा िििभन्न चतेनामूिक काययक्रम सञ्चािन गने । 

९. िातािरणमैत्री स्थानीय िासनका सूचकहरुको टोिमा कायायधियन गने र गाईँपाििकािाइ सूचक 

कायायधियन गनय सहयोग गने । 

१०. अफ्नो टोि िस्तीिाइ नमुना िस्तीको रुपमा ििकास गनय सहयोग गने । 

११. हररत नगर, ईज्यािो सहर, सफा िहर र सम्पन्न तथा सभ्य िहर स्थापना ऄिभयानमा सहयोग 

गने  

१२. अफ्नो क्षेत्रमा भिनसंिहता तथा मापदण्डको कायायधियनमा सहयोग गने । 

१३. पूणय साक्षर, पूणय खोप, व्यिक्तगत घटना दताय अदीमा गाईँपाििकािाइ सहयोग गने । 

१४. टोिमा रहकेो साियजिनक, पर्तत, एिानी अदी जग्गाको संरक्षणमा गाईँपाििकािाइ सहयोग गन े

। 

१५. संस्थाको ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सिचिको चयन सियसम्मितमा िा सो नभएमा बहुमतमा गने । 

१६. गाईँपाििकाको राजश्व पररचािनमा सहयोग गने । 

१७. गाईँपाििकासँग भएको समझदारी ऄनुसारका ऄधय काययहरु गने । 
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८. सदस्यताः 

संस्थाको सदस्यता दहेाय बमोिजम हुनेछः 

क) नेपािी नागररक 

ख) यस ििधानको ईद्दशे्य बमोिजम संस्थाप्रित श्रर्द्ा र िनष्ठा राखी ििधानिाइ स्िीकार गने स्थािनय    

टोिबासी, 

ग) सदस्य बने्न आच्छुक नयाँ टोिबासीिाइ संस्थािे तोके बमोिजम संस्थामा दरखास्त क्रदएमा । 

९. सदस्यता नरहनःे 

दहेाय ऄिस्थामा सदस्य रहने छैनः 

क) सदस्यको मृ्यु भएमा िा मानिसक सधतुिन गुमाएको प्रमाणीत भएमा, 

ख) सदस्यिे क्रदएको सदस्यता परर्यागको िििखत िनिेदन ससं्थािे स्िीकृत गरेमा,  

तर संस्थाको िनणयय ईपर िचतीस नबुझेमा साधारण सभामा पेि गने र साधारण सभाको िनणयय 

ऄिधतम हुनेछ । 

ग) सदस्यता िुल्क नितरेको िा संस्थाको िनणयय पािन नगरेमा संस्थािे िनणयय गरी सम्पूणय सदस्यिाइ 

जानकारी गराएमा । 

घ) संस्थािाइ हानी नोक्सानी हुने कायय गरेमा िा नैितक पतन, अर्तथक ऄिनयिमतता िा भ्रिाचार 

गरेको ऄिभयोग प्रमािणत भइ सजाय पाएको कारण दखेाइ संस्थािे सदस्यबाट हटाईने िनणयय 

गरेमा । 

तर सम्बिधधत सदस्यिाइ सफाइ क्रदने ऄिसरबाट बिञ्चत गररने छैन । यस सम्बधधी ऄिधतम िनणयय 

गने ऄिधकार साधारण सभाको हुनेछ । 

ङ) नेपािको प्रचिित कानुको िनषेध गरेको कायय गरेमा । 

१०. ससं्था गठन एि ंकायय सचंािन गन ेिििधः 

संस्थाको गठन एिम् कायय सञ्चािन िििध दहेाय बमोिजम हुनेछः 

क) िनिश्चत भौगोििक क्षेत्रका व्यिक्तहरुको सियसम्मत िनणययबाट टोिको क्षेत्र िनक्र्यौि गरेपिछ ्यस 

टोििभत्र बसोिास गने ऄिधकािं घरधूरीहरुको ईपिस्थितमा संस्था गठन गररनेछ । 

ख) टोि ििकास संस्था गठन गदाय ईपिस्थत भएको व्यिक्तहरुिे गरेको सियसम्मत िनणययको अधारमा 

एक-एक जना ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सिचि र ऄधय घरधूरीहरु सदस्य हुनेछन् । 

ग) संस्थामा किम्तमा ३३ प्रितित मिहिा सदस्य हुनेछन् । ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सिचि मध्ये किम्तमा 

१ जना मिहिा हुनेछ । 

११. ससं्थाको पदािधकारीको काम, कतयव्य र ऄिधकारः 

संस्थाको पदािधकारीको काम, कतयव्य र ऄिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछन्ः 

क) ऄध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄिधकारः 

१) संस्थाको िनयिमत बैठक बोिाईने । 

२) बैठकको ऄध्यक्षता गरी बैठक सञ्चािन गन े। 

३) बैठकमा ऄनुिासनको पािना गनय िगाईने र छिफिका ििषयहरु रटपोट गने िा गनय िगाईने 

४) छिफि हुदा सबैको ििचार संकिन गने र सियसम्मत िनणयय गनय पहि गने । 

५) िनणययहरु िागु गने र गनय िगाईने । 

६) सिचि र कोषाध्यक्षिाइ अिश्यक ऄनुसार सहयोग पुयायईने । 

७) संस्थािे अजयन/प्राप्त गरेको नगद िा िजधसी सामानहरुको सुरक्षाको प्रिधध िमिाईने । 

८) अिश्यक काययमा संस्थाको प्रितिनिध्ि गन ेिा गराईने । 

९) िििेष बैठकहरुको अिश्यक्ता परेमा सबै सदस्यहरुको सहमितमा बैठक बोिाईने । 

ख) ईपाध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄिधकारः 
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१. ऄध्यक्षको ऄनुपिस्थितमा िनजको िजम्मेिारी सम्पादन गने 

२. िनणयय कायायधियन,ऄनुगमन तथा प्रितिेदन गन,े 

३. ऄधय काययहरु  

ग) ससं्थाको सिचिको काम, कतयव्य र ऄिधकार 

१) ऄध्यक्षको अदिे ऄनुसार बैठक बोिाईने । 

२) ऄध्यक्ष तथा ईपाध्यक्षको ऄनपुिस्थतीमा बैठकको ऄध्यक्षता गने । 

३) एक ितहाइ सदस्यहरुिे िििेष बैठकका िािग िििखत माग गरेमा िििेष बैठक बोिाईने । 

४) बैठक पुिस्तकामा ईपिस्थती गराईने । 

५) छिफिको प्रस्तािहरु संकिन गरी बैठकमा पेि गने र बठैकको िनणयय प्रमािणत गराईने । 

६) संस्थाको क्रक्रयाकिापका बारेमा सदस्यिाइ जानकारी गराईने । 

७) तोक्रकएको ऄधय कायय गन े। 

घ) ससं्थाको कोषाध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄिधकार 

१) संस्थािे गरेको अर्तथक कारोबारको िेखा पररक्षण गराईने । 

२) बैकमा संयुक्त रुपमा खाता संचािन गने । 

३) ऄधय सदस्यहरु संग समधिय राखी सहयोग ििने क्रदने । 

४) संस्थाको नगद र िजधसी सामानको िजम्मा ििइ सरुक्षण गने । 

५) कोष िृिर्द्का िािग पहि गन े। 

ङ) ससं्थाको सदस्यहरुको काम, कतयव्य र ऄिधकार 

१) गाईँपाििकासँग भएको साझदेारी पत्रमा ईल्िेिखत ितय ऄनुसार गनुयपने कामहरु गने । 

२) संस्थाको िहसाि क्रकताि चेक गने । 

३) संस्थाका पदािधकारीहरुिे गरेका कामको मुल्याङ्कन िनयिमत रुपमा गने । 

४) संस्था संचािनका िािग अिश्यकता ऄनुसार नीित िनाईन सहयोग गने । 

५) बैठकमा ईपिस्थत भइ प्र्येक छिफिमा भाग ििने । 

१२. साधारण सभाको गठन र कायय प्रणािीः 

साधारण सभाको गठन र कायय प्रणािी दहेाय बमोिजम हुनेछः 

१) संस्थाको सम्पूणय सदस्यहरु रहकेो एक साधारण सभा हुनछे । 

२) संस्थाको साधारण सभाको ऄध्यक्षता संस्थाको ऄध्यक्षि ेगनेछ । िनजको ऄनुपिस्थतीमा िनजको 

सिचि र िनजको पिन ऄनुपिस्थतीमा संस्थाको जेष्ठ सदस्यिे गनेछ । 

३) साधारणसभा संस्थाको सिोच्च िनकाय हुनेछ । 

१३. साधारण सभाको काम, कतयब्य र ऄिधकारः 

साधारण सभाको काम कतयब्य र ऄिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछः 

१. साधारण सभामा पेि भएका सल्िाहा सुझािहरु तथा नीितगत ििषयमा िनणयय गन े 

२. िेखापरीक्षक िनयुिक्त गने । 

३. संस्थाको िेखापररक्षकको प्रितिेदन पाररत गने । 

४. कायय सिमितिाइ ऄिधकार प्र्यायोजन गने । 

५. कायय सिमित सम्बधधमा भएका ईजुरी पुनरािेदन सुने्न र िनणयय क्रदने । 

६. संस्थाको ििधान संिोधन गने । 

७. अिश्यकता ऄनुसार सल्िाहकारको मनोनयन गने । 

८. संस्थाको िार्तषक कायययोजना स्िीकृत गने । 
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१४. अर्तथक व्यिस्थाः 

१. संस्थाको दहेाय बमोजीम अर्तथक स्रोत हुनेछः 

क) सदस्यता बाट प्राप्त िुल्क ।   

ख) सरकारी तथा गैरसरकारी ससं्थाबाट प्राप्त हुने ऄनुदान ।  

ग) संस्थाको कृयाकिापको िसििसिामा प्राप्त हुने अय िा पुरस्कार ।  

घ) ऄधय अम्दानी ।  

२. प्र्येक ऄसार मसाधतमा िेखा तयार गरी परीक्षण पश्चात िििरण साधारणसभामा प्रस्तुत गने 

िजम्मेिारी संस्थाको हुनेछ ।  

३. संस्थाको नाममा प्राप्त िा खरीद चि–ऄचि सम्पितको पररचािन र प्रयोग तोक्रकए बमोजीम हुनेछ 

। 

१५. काययसिमित तथा पदािधकारीको राजीनामाः 

१. सिमितका सदस्यहरुिे अफ्नो पदबाट राजीनामा क्रदन चाहमेा ऄध्यक्ष समक्ष क्रदन सके्नछन । 

२. ऄध्यक्षिे अफ्नो राजीनामा सिचि माफय त संस्थाको बठैकमा पेि गनुयपनेछ र सो ईपर संस्थािे 

िनणयय गरे बमोिजम हुनेछ । 

१६. कायय सिमितिाइ ऄििस्िासको प्रस्ताि 

कायय सिमितका ऄध्यक्ष एिम् पदािधकारीहरु ईपर ऄििश्वास िागेमा यथोिचत कारण दखेाइ संस्थाका 

२५% सदस्यहरुिे िििेष साधारणसभा राखी ऄििश्वासको प्रस्ताि पेि गनय सके्नछ । ऄििश्वासको 

प्रस्ताि ईपर छिफि गरी सियसहमित गन ेप्रयास गररनछे । सो नभएमा बहुमतको िनणयय माधय हुनेछ 

।  

१७. ििििधः 

१. ििधान संिोधन गनुयपन ेभएमा कायय सिमितिे स्िीकृत गरेपिछ साधारण सभामा पेि गररनेछ ।  

२. साधारण सभामा ईपिस्थत सदस्यहरुको दइुितहाइ बहुमतिे ििधान संिोधन हुनेछ । 

३. प्रचिित ऐन, िनयमहरुसँग बािझएका बुँदाहरु हदसम्म स्ितः खारेज हुनेछ । 

४. गाईँ काययपाििकािे संिोधन भएको ििद्यान स्िीकृत गरेपिछ िागू हुनेछ । 
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ऄनसुचूी–२ 

टोि ििकास ससं्था दताय गन ेिनिदेनको नमनूा 

िमितः २०७..../..../..... 

श्री प्रमखु प्रिासकीय ऄिधकृतज्यू, 

कानपेोखरी गाईँ काययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मोरङ । 

ििषयः टोि ििकास ससं्था दताय गन ेसम्बधधमा । 

 

ईपयुयक्त सम्बधधमा यस गाईँपाििकाद्वारा सञ्चािित िडा नं. ...... को ........................... टोिमा 

गठन गररएको .............................. टोि ििकास ससं्थािाइ कानेपोखरी गाईँपाििकाको कायायियमा 

दताय सुिचकृत गररक्रदनुहुन ऄनुरोध गदयछु । यस ..................... टोि ििकास संस्थाको क्षेत्र िनम्न ईल्िेिखत 

चार क्रकल्िा िभत्र िसिमत रहनेछ । 

 

पुिय िसमानाः .................. 

पिश्चम िसमानाः .............. 

ईतीसर िसमानाः ................. 

दिक्षण िसमानाः .............. 

टोि ििकास संस्थामा पने गाईँ टोिहरु 

  

  

  

  

................

.... 

                    िनिदेक 

 

 

ऄध्यक्षको नामः 

टोि ििकास ससं्थाको नामः 

ठेगानाः 
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ऄनसुचूी ३ 

टोि ििकास ससं्थािाइ क्रदन ेप्रमाण पत्रको नमनुा 

कानपेोखरी गाईँपाििका 

गाईँ काययपाििकाको कायायिय 

बयरिन, मोरङ  

१ न.ं प्रदिे, नपेाि 

 

प्रमाण- पत्र 

 

कानेपोखरी गाईँपाििका िडा नं. .............. िस्थत ............................................... मा गठन 

भएको .......................................................... टोि ििकास संस्थािाइ यस कायायियमा िमित 

.............................. मा दताय गरी यो प्रमाण–पत्र प्रदान गररएको छ । 

यस गाईँपाििकाको अर्तथक, सामािजक, भौितक पूिायधार, िहरी सुिासन िगायतका क्षेत्रमा यस 

टोि ििकास संस्थाको सहभािगताको ऄपेक्षाका साथै ईतीसरोतीसर प्रगितको िुभकामना व्यक्त गदयछु । 

टोि ििकास संस्थाको कायय क्षेत्रः 

 पूियः- 

 पिश्चमः- 

 ईतीसरः- 

 दिक्षणः- 

 संस्थामा अिर्द् भएका टोि/गाईँहरु 
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२०७८ सारको कामयङ्जिङ्झध नॊ.१ 

कानऩेोखयी गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सेिा कोर् (आ.स.) सञ्चारन तथा 
व्मिस्थाऩन कामयङ्जिङ्झध, २०७८ 

गाउॉकामयऩाङ्झरकफाट स्िीकृत ङ्झभङ्झत्२०७८/०१/०९ 

प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत्२०७८/०१/०९ 

प्रस्तािना् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका कभजोय आङ्झथयक अिस्था बकका नागङ्चयकहरुको स्िास््मोऩचायभा केही यकभ 
आङ्झथयक सहमोग गयी मस ऺेत्रङ्झबत्रको प्रिर्द्यनात्भक, ङ्झनयोधात्भक किभ ्उऩचायात्भक स्िास््मप्रङ्झत प्रत्मऺ तथा ऩयोऺ 
ङ्जकङ्झसभरे सॊिेदनशीरता प्रदशयन गदै तत्कार सहमोग ऩङ्टर् माउन साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सेिा कोर् (आ.स.) को व्मिङ्ञस्थत 
सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩनका ङ्झनङ्झभत्त प्रबािकायी, ङ्झभतव्ममी तथा ऩायदशॉ फनाउन िाञ्छनीम देङ्ञखककारे स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ य कानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरकाको स्िास््म तथा सयसपाइ ऐन, २०७६ 
को दपा ३८ फभोङ्ञजभ कानेऩोखयी गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे मो कामयङ्जिङ्झध स्िीकृत गयी रागू गयेको छ । 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
(१) मस कामयङ्जिङ्झधको नाभ "साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सेिा कोर् (आ.स.) सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन कामयङ्जिङ्झध, 

२०७७" यहनेछ । 

(२) मो कामयङ्जिङ्झध तत्कार रागू हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबार्ा् ङ्जिर्म िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा 
(१) मस कामयङ्जिङ्झधभा 'कामयङ्जिङ्झध' बङ्ङारे कानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरकाको 'साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सेिा कोर् (आ.स.)' 

सम्झनङ्टऩछय । 

(२) 'कोर्' बङ्ङारे कानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉसबाफाट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयकको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सेिा कोर् 
(आ.स.) बङ्ङे सम्झनङ्ट ऩछय । 

(३) 'कामयऩाङ्झरका' बङ्ङारे कानेऩोखयी गाउॉ कामयऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्ट ऩछय । 

(४) 'िडा' बङ्ङारे कानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरका िडा नॊ. १ देङ्ञख ७ सम्भका सफै िडा सम्झनङ्टऩछय । 

(५) 'अध्मऺ' बङ्ङारे कानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺ बङ्ङे सम्झनङ्ट ऩछय । 

(६) 'आङ्झथयक सहामता' बङ्ङारे कभजोय आङ्झथयक अिस्था बकका कानेऩोखयीका फाङ्झसन्दाराई ङ्छदइने स्िास््म 
उऩचाय सम्फन्धी यकभ सम्झनङ्टऩछय । 

(७) 'स्िास््म उऩचाय' बङ्ङारे ङ्जिङ्झबङ्ङ घातक योग रागेका, आकङ्ञस्भक रुऩभा अङ्ग बङ्ग बकका व्मङ्ञक्तराई ङ्छदइने 
स्िास््म उऩचायको यकभ बङ्ङे सम्झनङ्ट ऩछय । 

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

कोर्को अिधायणा, रक्ष्म, उद्दशे्म य नीङ्झत 

३. अिधायणा् 
कानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका कभजोय आङ्झथयक अिस्था बकका दीघययोगीहरु रगामत अप्रत्माङ्झसत घटना िा 
दङ्टघयटनाभा ऩयी अङ्ग बङ्ग बककाहरुराई ऩङ्जहचान गयी याहत स्िरुऩ सहमोग ऩङ्टर् माउन मस प्रकायको कोर्को 
स्थाऩना गङ्चयकको छ । 

४. रक्ष्म् 
कभजोय आङ्झथयक अिस्था बकका दीघययोगीहरु, आकङ्ञस्भक घटना िा दङ्टघयटनाभा ऩयी अङ्ग बङ्ग बककाहरुराई 
तत्कार याहत सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्ट मस कोर्को रक्ष्म यहेको छ । 

५. उद्दशे्म् 
(१) कभजोय आङ्झथयक अिस्था बककाराई सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्ट, 
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(२) स्थानीम सयकायका तपय फाट स्िास््म जस्तो अत्मन्त सॊिेदनशीर ङ्जिर्मभा उऩचाय गनय आङ्झथयक अिस्था 
कभजोय बकका स्थानीम फाङ्झसन्दाप्रङ्झत ऐक्मफर्द्ता जनाउनङ्ट । 

 

६. नीङ्झत् 
(१) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेका कभजोय आङ्झथयक अिस्था बकका दीघययोगीहरु, दङ्टघयटनाभा ऩङ्चय अङ्ग बङ्ग बकका 

िा सघन उऩचाय कऺ (ICU) भा उऩचाययत यहेकाराई तत्कार याहत उऩरधध गयाउने । 

 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

कोर्को स्थाऩना 
७. कोर्को स्थाऩना् 

(१) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सेिा कोर् (आ.स.) नाभक कक कोर्को स्थाऩना हङ्टनेछ । 

८. कोर्भा जम्भा हङ्टन ेयकभ् 
(१) गाउॉसबाफाट साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सेिा कोर् (आ.स.) का राङ्झग िाङ्जर्यक रुऩभा ङ्जिङ्झनमोजन हङ्टने यकभ, 
(२) नेऩार सयकाय,प्रदेश सयकाय,दात ृ ङ्झनकाम,गैह्र सहकायी सॊ्मा कङ्ट नै सॊस्था, व्मङ्ञक्त िा ऺेत्रहरुफाट कोर्राई 

प्राप्त हङ्टने यकभ । 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

कोर्को यकभ ऩङ्चयचारन सम्फन्धी व्मिस्था 
९. कोर्फाट खचय हङ्टन ेऺते्र् 

(१) कभजोय आङ्झथयक अिस्था बकका ङ्जिऩङ्ङ िगयका ऩङ्चयिायको ङ्झनङ्झभत्त और्धी उऩचायका राङ्झग तत्कार याहत 
ऩङ्टर् माउन मस कोर्फाट यकभ उऩरधध गयाउन सङ्जकनेछ । 

(२) दीघययोग, ङ्जिङ्झबङ्ङ जङ्जटर योग, आकङ्ञस्भक य दङ्टघयटनाफाट अङ्ग बङ्ग बकका व्मङ्ञक्तहरुराई फढीभा रु. ५०, 
०००/- (अऺयेऩी ऩचास हजाय रुऩैमाभा भात्र) सम्भ उऩचायका राङ्झग उऩरधध गयाउन सङ्जकनेछ । 

(३) तत्कारै कभजोय आङ्झथयक अिस्था बककाराई आङ्झथयक सहमोग ङ्छदने योगहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय हङ्टनेछन:् 
(क) ङ्झभगौरा प्रत्मायोऩण/डामराइङ्झसस 

(ख) क्मान्सय योग (अिङ्टदय योग) 
(ग) भङ्टटङ्टको सजययी 
(घ) ्मायाराइङ्झसस 

(ङ) बे्रन ट मङ्टभय 

(च) ऩाङ्जकय न्सस 

(छ) हेऩाटाइङ्जटस 

(ज) अल्जाइभसय 
(झ) आकङ्ञस्भक, दङ्टघयटनाफाट अङ्ग बङ्ग बकको 
(ञ) अन्म असाभान्म य दीघय योगहरु 

(ट) किीकभ (Arteriovenous Malformation) 
 

१०. आङ्झथयक सहमोग भाग गदाय ऩेश गनङ्टयऩने कागजातहरु् 
(१) ङ्झनिेदन् (अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको िडा कामायरमभा ङ्छदइने ढाॉचाको), 
(२) सम्फङ्ञन्धत िडाको ङ्झसपाङ्चयस (अनङ्टसूची-२ को ढाॉचाभा), 
(३) गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्छदकको ङ्झनिेदन (अनङ्टसूची-३ को ढाॉचाभा), 
(४) उऩचाय गयाकको अस्ऩतार िा स्िास््म सॊस्थाको प्रभाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(५) नेऩारी नागङ्चयकता प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(६) नेऩार सयकाय भापय त गङ्चयकको स्िास््म फीभाको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(७) िडाफाट आङ्झथयक अिस्था कभजोय बकको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झत, 
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(८) स्थानीम गाउॉऩाङ्झरकाको स्िास््म शाखाको ङ्झसपाङ्चयस, 
(९) ङ्झनिेदक ङ्झफयाभी स्िमभ ्िा ङ्झनजको अङ्झबबािक िा सॊयऺकरे ङ्झनिेदनभा हस्ताऺय गयेको हङ्टन ङ्टऩने । 

११. आङ्झथयक सहमोगको ङ्झनणयम् 
(१) मस कामयङ्जिङ्झधको दपा-१० फभोङ्ञजभको प्रकृमा ऩूया गयी सहमोग भाग बकभा रु. १५,०००/- (अऺयेऩी 

ऩन्र हजाय रुऩैमा भात्र) सम्भको हकभा अध्मऺको तोक आदेशभा उऩरधध गयाउनङ्ट ऩनेछ । मसयी यकभ 
उऩरधध गयाइकको सूची ङ्झनमङ्झभत हङ्टने फैठकभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

(२) आङ्झथयक अिस्था कभजोय बकको व्महोया गा.ऩा.उऩाध्मऺरे प्रभाङ्ञणत गयेभा िा अध्मऺरे आङ्झथयक अिस्था 
कभजोय बकको बनी ङ्जकटान गयेभा दपा १० को (७) को ङ्जिङ्झध ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ य आङ्झथयक सहमोग ङ्छदन 
फाधा ऩङ्टगेको भाङ्झनने छैन । 

(३) उऩदपा (१) भा तोङ्जककको बन्दा भाङ्झथको आङ्झथयक सहामता उऩरधध गयाउनङ्ट ऩयेभा कामयऩाङ्झरकाको 
फैठकरे ङ्झनणयम गनङ्टय ऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

कोर्को आङ्झथयक तथा प्रशासङ्झनक व्मिस्था 
१२. कोर्को आङ्झथयक तथा प्रशासङ्झनक व्मिस्था् 

(१) कोर्को आङ्झथयक तथा प्रशासङ्झनक व्मिस्थाऩन स्थानीम तहको आङ्झथयक प्रशासन सम्फन्धी प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-६ 

ङ्जिङ्जिध 

१३. आङ्झथयक सहामता कोर्को यकभभा िङृ्जर्द् गनय सक्ने्  
(१) गाउॉऩाङ्झरकारे गाउॉ सबाफाट स्िीकृत गयाई आङ्झथयक सहामता कोर्भा यहने यकभभा आिश्मकता अनङ्टसाय 

िङृ्जर्द् गयाउन सक्नेछ । 

१४. िाङ्जर्यक प्रङ्झतिेदन साियजङ्झनक गनङ्टयऩने् 
(१) गाउॉऩाङ्झरकारे मस कोर्फाट बकको खचयको िाङ्जर्यक प्रङ्झतिेदन आङ्झथयक िर्य सभाप्त बकको तीन भङ्जहनाङ्झबत्र 

साियजङ्झनक गनङ्टय ऩनेछ । 

१५. कामयङ्जिङ्झधको सॊशोधन् 
(१) मस कामयङ्जिङ्झधराई गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे आिश्मक सॊशोधन गनय सक्नेछ । 

१६. खायेजी य फचाउ्  

(१) ङ्जिऩङ्ङ जनता उऩचाय सहामता कामयक्रभ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७५ खायेज गङ्चयकको छ । 

(२) कोर्को आिश्मक य  औङ्ञचत्म नदेखेभा गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे कोर्राई खायेज गनय सक्नेछ । 

(३) मस कामयङ्जिङ्झधभा व्मिस्था बकका कङ्ट याहरुको हकभा मसै कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ य मस कामयङ्जिङ्झधभा 
उल्रेख नबकको व्मिस्थाका हकभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ स्थानीम तहको आङ्झथयक 
प्रशासन सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
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pkrf/ ;xof]usf nflu j8fdf lbOg] lgj]bg kmf/d 

cg';"rL १ 
-bKfmf !) sf] १= ;Fu ;DalGwt_ 

मित िः- 

श्रीमान ्वडाऄध्यक्षज्यू, 

कानेपोखरी गाउँकाययपाललका वडा नं. ….. को कायायलय । 

लवषयः- सामालजक सरुक्षा सेवा कोष (अ.स. ) पाउँ भन्ने वारे ।  

महोदय, 

मरेो अलथयक ऄवस्था ऄत्यन्त कमजोर भएकोले म अलथयक ऄभावले उपचार गनय ऄसमथय भएको छु। यसथय मरेो 

तपलसलको लववरण ऄध्ययन गरी उपचारको लालग अवश्यक रकम उपलब्ध गराई पाउँ । नेपाली नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतललपी, उपचार गराईरहकेो ऄस्पतालको रोग उल्लेख भएको कागजात, सम्बलन्धत स्वास््य 

केन्रको लसफाररस तथा वडाको लसफाररस समते संलग्न राखेको छु । 

क्र.स िििरण 

१ नाम थरः  

२ ठेगानाः कानेपोखरीः………गाईँ/टोिः………………………… 

३ अमा/ बाबकुो नामः  

४ पलत वा पत्नीको नामः  

५ अवेदकको उमेरः  

६ अलथयक ऄवस्था/ घर/जग्गा जलमनको के्षत्रफलः  

७ पेशा/व्यवसायः  

८ रोगको नामः  

९ उपचार गरेको ऄस्पतालको नाम र ठेगानाः  

१० पररवार संखयाः  

११ न.े ना.प्र.प.नं. र जारी लमलत र लजल्ला  

१२ रोग लागकेो लमलतः  

१३ अ.स. लदन ुपने कारण  

संलग्न कागजातहरः 

                   लनवेदक 

१. ऄस्पताल वा स्वास््य चौकी/केन्रको लवरामी जाँचेको कागज                       ................................ 

२. औषधी उपचार अलदको लवल भरपाईको प्रलतलललप                                  सही छापः 

३. नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप                               नामथरः 

४. नेपाल सरकार माफय त गररएको स्वास््य लवमाको प्रलतलललप ।                        ठेगानाःकानेपोखरी गा.पा. वडा नं... 
सम्पकय  फोन नं............................ 
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pkrf/ ;xof]usf nflu j8faf6 lbOg] l;Kfmfl/; Kfmf/d 

कानेऩोखयी गाउॉऩाङ्झरका  

======================g+= j8f sfo{fno 

======================df]/ª । 
cg';"rL २ 

-bKfmf !) sf] २ ;Fu ;DalGwt_ 

ऩ.सॊ. 
च.नॊ.          ङ्झभङ्झत् 

श्रीभान ्अध्मऺज्मू, 

कानेऩोखयी गाउॉकामयऩाङ्झरका िडा नॊ…… को कामायरम, 

 …………., भोयङ । 
भहोदम, 

उऩमङ्टयक्त ङ्जिर्मभा कानेऩोखयी िडा नॊ. ……. िसोिास बकको  ……………………………….. रे  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सेिा कोर् 
(आ.स.) ऩाॉउ बङ्झन ङ्छदनङ्ट बकको ङ्झनिेदनका मथाथय फङ्टझ्दा ङ्झनम्नानङ्टसायको ङ्जिियण थाहा बककोरे ङ्झनजराई सहमोग गनङ्टयऩने 
िङ्टङ्ञझककोरे आिश्मक सहमोगका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गदयछङ्ट  ।  
क्र.स िििरण 

१ नाम थरः  

२ ठेगानाः कानेपोखरीः………गाईँ/टोिः………………………… 

३ अमा/ बाबकुो नामः  

४ पलत वा पत्नीको नामः  

५ अवेदकको उमेरः  

६ अलथयक ऄवस्था/ घर/जग्गा जलमनको के्षत्रफलः  

७ पेशा/व्यवसायः  

८ रोगको नामः  

९ उपचार गरेको ऄस्पतालको नामः  

१० पररवार संखयाः  

११ न.े ना.प्र.प.नं. र जारी लमलत र लजल्ला  

१२ रोग लागकेो लमलतः  

१३ अ.स. लदन ुपने कारण  

नेपाल सरकार माफय त गररएको स्वास््य लवमाको प्रलतलललप । 

               ............................ 

१. ऄस्पताल वा स्वास््य चौकी/केन्रको लवरामी जाँचेको कागज    वडा ऄध्यक्ष 

२. औषधी उपचार अलदको लवल भरपाईको प्रलतलललप              

३. नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

४. नेपाल सरकार माफय त गररएको स्वास््य लवमाको प्रलतलललप । 
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ऄनुसचूी-३ 

(ननयम १० को (३) सगँ सम्बनधधत)                                                                     
                                                                                                                      नमनतः 

(अनथिक साहयताका लानग गा.पा.मा नदने ननवेदन फारम) 

 
श्रीमान ऄध्यक्षज्यू, 
कानेपोखरी गाउँ कायिपानलकाको कायािलय, 
बयरवन, मोरङ । 
नवषयः सामानजक सरुक्षा सेवाकोष (अ.स.) पाउँ भधने बारे । 
महोदय, 
मेरो घरको अनथिक ऄवस्था ऄत्यधत कमजोर भएकाले म अनथिक ऄभावले उपचार गनि ऄसमथि भएको छु । यसथि 

मेरो तपनसलको नववरण ऄध्ययन गरी उपचारको लानग अवश्यक रकम उपलब्ध गराआ पाँउ । नेपाली ना.प्र.प.को 

प्रनतनलनप, उपचार गराआरहेको ऄस्पतालको रोग उल्लेख भएको कागजात, सम्बनधधत स्वास््य केधरको नसफाररस तथा 

वडाको नसफाररश समेत सलंग्न राखेको छु । 
तपनसलः 

क्र.स िििरण 

१ नाम थरः  

२ ठेगानाः कानेपोखरीः………गाईँ/टोिः………………………… 

३ अमा/ बाबकुो नामः  

४ पलत वा पत्नीको नामः  

५ अवेदकको उमेरः  

६ अलथयक ऄवस्था/ घर/जग्गा जलमनको के्षत्रफलः  

७ पेशा/व्यवसायः  

८ रोगको नामः  

९ उपचार गरेको ऄस्पतालको नाम र ठेगानाः  

१० पररवार संखयाः  

११ न.े ना.प्र.प.नं. र जारी लमलत र लजल्ला  

१२ रोग लागकेो लमलतः  

१३ अ.स. लदन ुपने कारण  

नेपाल सरकार माफय त गररएको स्वास््य लवमाको प्रलतलललप । 

१. वडा कायायलयको लसफाररस पत्र,                  लनवेदक 

२. ऄस्पताल वा स्वास््य चौकी/केन्रको लसफाररस पत्र      हस्ताक्षरः- 

३. औषधी उपचार अलदको लवल भरपाईको प्रलतलललप                                                   नामथरः- 

४. नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप                              ठेगानाः- 

५. नेपाल सरकार माफय त गररएको स्वास््य लवमाको प्रलतलललप ।      सम्पकय  फोन नं. 

६. स्वास््य शाखाको लसफाररस 
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२०७८ सािको काययिििध न.ं२ 

कानपेोखरी गाईँपाििकाको ििपद ्व्यिस्थापन कोष सञ्चािन तथा व्यिस्थापन काययिििध, २०७८ 
काययपाििकाबाट भएको िनणयय िमितः२०७८।०१।२० 

प्रमाणीकरण िमितः२०७८।०१।२२ 

 

प्रस्तािनाः गाईँपाििका क्षेत्रिभत्र हुने प्राकृितक, गैर प्राकृितक तथा मानि सृिजत ििपद ्को ऄसरमा परेका 

तथा ऄप्र्यािित कारणबाट सृजना भएको िििेष पररिस्थितको सामना गरररहकेा नागररकहरुिाइ त्काि 

राहत ईपिब्ध गराईन िाञ्छनीय भएकोिे,  

कानेपोखरी गाईँपाििकाको गाईँ ििपद ्जोिखम धयूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा 

२७ बमोिजम  ििपद ् व्यिस्थापन कोषिाइ व्यििस्थत, प्रभािकारी र िमतव्ययी तिरिे सञ्चािन तथा 

व्यिस्थापन गनय यो काययिििध गाईँ काययपाििकाको बैठकबाट स्िीकृत गरी िागू गररएको छ ।   

१. सिंक्षप्त नाम र प्रारम्भः  (१) यस काययिििधको नाम “ििपद ् व्यिस्थापन सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 

काययिििध २०७८” रहकेो छ ।  

(२) यो काययिििध त्काि िागू हुनेछ ।  

२. पररभाषाः  ििषय िा प्रसंगि ेऄको ऄथय निागेमा यस काययिििधमाः 

(क) "ऄध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाको ऄध्यक्ष सम्झनु पछय । 

(ख) "ईपाध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाको ईपाध्यक्ष सम्झनु पछय । 

(ग) “काययपाििका” भन्नािे कानेपोखरी गाईँ काययपाििकािाइ बुझ्नुपछय । 

(घ)  “काययिििध” भन्नािे कानपेोखरी गाईँपाििकाको ििपद ् व्यिस्थापन कोष सञ्चािन तथा 

व्यिस्थापन काययिििध,२०७८ िाइ सम्झन ुपदयछ ।  

(ङ)  “कोष” भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाको ििपद ्व्यिस्थापन कोष ऄधतगयतको कोषिाइ बुझ्नुपछय 

।  

(च)  "प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत" भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाको प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत 

सम्झनुपछय । 

(छ)  “राहत सहायता” भन्नािे भकुम्प, बाढी, पिहरो, अगिागी, माहामारी जस्ता प्राकृितक तथा गैर 

प्राकृितक ििपद ् िगायतबाट पीिडत व्यिक्तहरुको िािग त्काि गररने ििपद्को राहत िापतको 

अर्तथक सहायतािाइ बुझ्नुपछय । 

(ज) "िडा ऄध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाको िडाको िडा ऄध्यक्ष सम्झनु पछय । 

३. कोषको ऄिधारणाः  कानपेोखरी गाईँपाििकामा हुन े प्राकृितक, गैर प्राकृितक तथा मानि सृिजत 

ििपद ्बाट प्रभािित व्यिक्त, पररिार तथा संघ/संस्थािाइ त्काि राहत सहयोग ईपिब्ध गराईन 

कोषको स्थापना गररनेछ ।    

४. कोषको िययः प्राकृितक, गैर प्राकृितक तथा मानि सृिजत ििपद्को प्रकोपमा परेका व्यिक्त, पररिार 

तथा संघ/संस्थािाइ त्काि राहत सहयोग ईपिब्ध गराईनु नै कोषको ियय रहकेो छ ।  

५. ईद्देश्यः (१) ििपद ्मा परेका घर तथा पररिारको त्काि ईद्दार, जोिखम क्षेत्रबाट सुरिक्षत क्षते्रमा 

स्थानाधतरण र अिश्यक राहत ईपिब्ध गराईन,े 

(२) अकिष्मक िा ऄप्र्यािित घटनाबाट सृजना भएको िििेष पररिस्थितमा त्काि गररने अकिष्मक 

प्रकृितका ऄधय कायय गनय । 

६. नीितः (१) ििपद ् पीिडतहरुिाइ त्काि ईद्दार गरी राहत ईपिब्ध गराआ पुनःस्थापना तफय  ईधमुख 

गराईने, 

(२) गाईँपाििकाको काययक्षेत्र िभत्र भइपरी अईने ऄसामाधय पररिस्थितिाइ व्यिस्थापन गनय त्काि 

अिश्यक दिेखएको कायय गरी क्षित धयूनीकरण गने । 

७. कोष स्थापनाः (१) ििपद ् व्यिस्थापन गनय कानेपोखरी गाईँपाििकाको ििपद ् व्यिस्थापनका िािग 

ििपद ्व्यिस्थापन कोष स्थापना गररनेछ । 

८. कोषमा जम्मा हुन ेरकमः (१)  गाईँसभाबाट ििपद ्व्यिस्थापनका िािग िार्तषक रुपमा िििनयोजन हुन े

रकम,  

(२) नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार, दातृ िनकाय, गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम,  
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(३) समय समयमा गाईँपाििकािे छुट् याएको रकम । 

(४) ऄधय स्रोतहरुबाट कोषिाइ प्राप्त हुने रकम ।  

९. ििपद्को िगीकरणः (१) कानेपोखरी गाईँपाििका भौगििक, सामािजक, अर्तथक तथा सांस्कृितक 

रुपमा ििििधतािे भररएको गाईँपाििका भएकोिे यहा ँघट्ने ििपद्िाइ िनम्नानुसार प्राकृितक र गैर 

प्रकृित ििपद्का रुपमा िगीकरण गररएको छ।  

(क) प्राकृितक कारणबाट ई्पन्न हुन ेििपद ्र सकंटहरु 

१. भूकम्प, 

२. िाढी पिहरो, भूस्खिन, 

३. चट्डाङ्ग, 

४. हूरी, हािा ितास, अँधी िेहरेी, 

५. ऄिसना पानी, 

६. िीत िहर, सुख्खा िािीनािी डढ्ने, खडरेी िाग्ने, 

७. रुख, बोट ििरुिाबाट हुने नोक्सानीरक्षित, 

८. ऄितिृिि, ऄनािृिि र खण्डिृििबाट हुने क्षित । 

(ख) गरै प्राकृितक कारणबाट हुन ेििपद ्िा सकंटहरु 

१. अगिागी, 

२. बेिाररसे मािनस, बेिाररस ेमािनसको मृ्यू र दाह संस्कार, 

३. िि व्यिस्थापन र काजक्रक्रया, 

४. महामारी रोग (कोिभड-१९, जस्ता रोग, व्याधी) 

५. दघुयटना, सिारी साधन, मेििनरी िा औजार, 

६. ििषािु पदाथय सेिन, अ्मह्या, 

७. घर पािुिा जनािरबाट अक्रमण, 

८. ििषािु सपयदिं, 

९. जंगिी जनािर (हातीसी, मृग, श्याि अक्रद), 

१०. िडयफ्िु, ििषाक्त खाद्य, 

११. ग्याँस ििष्फोटन, 

१२. भौितक संरचनाको क्षित (घर, भिन अक्रद) बाट हुन ेदघुयटना । 

(२) ईपदफा (१) बमोिजम ििपद ् र संकटको रोकथाम, प्रितकायय तथा राहत सहयोग गाईँपाििकािे 

सम्भि भएसम्म ईपिब्ध गराईनु पनेछ।  

१०. कोषबाट खचय हुन ेक्षते्रः  (१) कोषबाट प्राकृितक, गैर प्राकृितक र मानि सृिजत ििपद ्बाट भएका 

धनजनको क्षितका िािग राहत अर्तथक सहयोग ईपिब्ध गराईन सके्नछ । 

(२) प्राकृितक, गैर प्राकृितक िा मानि सृिजत ििपद ्जस्तैबाढी तथा पिहरो, अगिागी अक्रदका कारण 

धनजनको क्षित भएमा दहेाय ऄनुसारको सहयोग ईपिब्ध गराईन सके्नछ ।  

क्र.स. 
अर्तथक सहयोग गन े क्षते्र (क्षतेीको 

िििरण) 

सामाग्री तथा नगद सहयोग 

त्काि ईपिब्ध गराईन े

राहत सहयोग 
सहयोग गन ेरकम 

१ 
घर र गोठ दिुै जिेर/ िगेर/ पुररएर 

सम्पूणय सामग्री समेत नि भएको ऄिस्था 
 पाि थान-१, खाना 

पकाईने तथा खाने भाँडा-१ 

सेट, १ हप्ताको िािग 

०-१०,००० सम्म 

२ 
घर जिेर/ िगेर/पुररएर सम्पूणय सामाग्री 

समेत नि भएको 
०-१०,०००सम्म 
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११. सहयोग माग गदाय पेि गनुयपने कागजातः (१) दफा १० बमोिजमको प्राकृितक िा गैर प्राकृितक 

ििपद ्बाट जनिजिनको क्षित भइ अर्तथक सहयोग प्राप्त गनय गाईँ काययपाििकाको कायायियमा तपिसि 

बमोिजमका कागजातहरु पेि गनुयपनेछ ।     

(क) ििपद ् पीिडतिे सियप्रथम सम्ििधधत िडामा ऄनुसचूी-१ बमोिजमको 

िनिेदन क्रदनुपनेछ ।  

(ख) सम्बिधधत िडा कायायियकिे अिश्यक जाँचिुझ, ऄनुगमन िनरीक्षण गरी ऄनुसचूी-२ बमोिजमको 

िसफाररस गाईँपाििकामा पठाईनु पनेछ । 

(ग) सम्बिधधत प्रहरी चौकीको स्थिगत सजयिमन मुचुल्का, प्रितिेदन (ििपद ्मा) 

(घ) क्षितको फोटो 

(ङ) अिश्यक भएमा क्षितको प्रािििधक मूल्याङ्कन 

(च) (च) मािथको (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) का कागजात सिहत ऄनुसूची-३ बमोिजमको िनिेदन 

गाईँपाििकामा क्रदनु पनेछ । 

१२. ििपद\ राहत सहयोगको िनणयय र भुक्तानी प्रकृयाः (१) दफा १० ईपदफा (२) बमोिजमका राहत 

रकम भुक्तानीका िािग सब ैप्रकृया पुरा भइ िसफाररस समेत भएकाको हकमा रु. २५,०००/- (पच्चीस 

हजार मात्र) सम्मको राहत रकम ऄध्यक्षिे प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत माफय त सोझै तोक अदिे र 

३ 

घर र गोठ दिुै जिेर सम्पूणय सामाग्री 

समेत नि भएमा र मािनसको समेत मृ्य ू

भएमा  

अिश्यक पने खाद्यान्न । 

 ओड्ने ओछ्याईन े 

कपडा, िगाईने कपाडाहरु 

एक/एक सेट । 

 अिश्यक पने 

खाद्यान्न िगायत माथी 

पंकरण न.ं १ बमोिजम 

सामग्री 

०-२००००सम्म 

४ 

घर र गोठ दिुै जिेर सम्पूणय सामाग्री 

समेत नि भएमा र पिुको समेत मृ्य ू

भएमा । 

०-१०,००० सम्म 

५ गोठ मात्र जिेर र पिुको समेत मृ्य ू

भएमा 
 ०-२०,००० सम्म 

६ 
गोठ जिेर/ बगेर/पुररएर सम्पूणय सामाग्री 

समेत नि 
 ०-१००००सम्म 

७ 

प्राकृितक प्रकोप तथा दघुयटनामा परी 

घाइते भएका व्यिक्तको िािग ऄस्पताि 

गइ ईपचार गनय सहयोग । 

 
 

०-२०,००० सम्म 

८ 
िि व्यिस्थापन, पोि माटयम, काजक्रक्रया 

अक्रदका िािग 
 

०-१५,००० सम्म 

९ 

प्राकृितक प्रकोप, हािाहुरी, 

ितास,िाढी,डुिानबाट भएको क्षित िा 

जग्गा,िािीनािी,बोटििरुिा समेतको 

क्षित 

घटनाको प्रकृित हरेी । 

 

 

०-२५,००० सम्म 

१० 
जंगिी जनािार (हातीसी सपयदिं बाट 

भएको क्षतीको राहत) 
 

०-२०,००० सम्म 

११ 
चट्डाङ्गबाट भएको क्षित घर, पिु िा 

ऄधय सम्पतीसी समेत 
 

०-२०,००० सम्म 

१२ 
ऄधय ििििध कारणिे हुने ििपद ्

 ०-१०,००० सम्म 
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ऄनुसूची-४ बमोिजमको राहत रकम भुक्तानी अदिे फारामको अधारमा तोक्रकए बमोिजमको रकम 

ईपिव्ध गराईन सके्नछ र ्यसरी ईपिब्ध गराएको रकमको िििरण ्यस पिछ बस्ने गाईँ काययपाििका 

बैठकबाट ऄनुमोदन गराईनपुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) मा तोक्रकएको भधदा मािथको ििपद ्राहत सहयोग रकम ईपिब्ध गराईन परेमा गाईँ 

काययपाििकाको बैंठकिे िनणयय गनुयपनेछ ।  

तर,  

त्काि ििपद ्जधय ईर्द्ारका िािग खचय गनुयपने तर गाईँ काययपाििकाको बैठक बस्ने ऄिस्था नभएमा 

गाईँपाििका ऄध्यक्षिे अिश्यक रकम िििनयोजनका िािग प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतिाइ िनदिेन 

क्रदइ ििपद ्मा परेका व्यिक्त, पररिारहरुिाइ ईद्दार गनय बाधा पनेछैन र ्यस्तो रकम भुक्तानीको समेत 

्यस पिछ बस्ने गाईँ काययपाििकाको बैठकबाट ऄनुमोदन गराईनु पनेछ । 

(३) दफा १० को ईपदफा (२) बमोिजमको सामग्री त्काि ईपिब्ध गराईन ऄध्यक्षको िनदिेनमा 

प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतिे सोझै अदिे क्रदन सके्नछ ।  

(४) ऄध्यक्षको अदिेमा र प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतको अदिेमा भएको खचय ्यस पिछ बस्ने गाईँ 

काययपाििकाको बैठकिाइ जानकारी गराईनु पनेछ । 

(५) ििपद्सँग सम्बिधधत खचय रकम ििपद ्व्यिस्थापनका िािग गरठत सिमितको बैठकमा समेत 

जानकारी गराईन ुपनेछ । 

१३. कोषको अर्तथक तथा प्रिासिनक व्यिस्थाः (१) कोषको अर्तथक तथा प्रिासिनक व्यिस्थापन 

स्थानीय तहको अर्तथक प्रिासन सम्बधधी प्रचिित कानुन बमोिजम हुनेछ । 

१४. ििपद्सगँ सम्बिधधत रोकथाम, िनयधत्रण र त्कािीन काययः (१) प्राकृितक ििपद्जधय प्रकृितका िनम्न 

काययहरु त्काि सञ्चािन गरी जोिखमको रोकथाम, िनयधत्रण र त्काि िनमायण कायय गनुयपने भएमा 

सम्बिधधत िडाको िसफाररस तथा ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतको स्थिगत ऄनुगमन 

िनरीक्षण प्रितिेदनका अधारमा, प्रािििधक ि.इ. गराइ त्कािै कायय सञ्चािन गनय गाईँ 

काययपाििकाका ऄध्यक्षको तोक अदिेमा रु .२,००,०००/- (ऄक्षरेपी दइु िाख रुपैया) सम्मको 

रोकथाम, िनयधत्रणको कायय प्रारम्भ गनय सक्रकनेछ । तर अगामी काययपाििका िठैकमा ईक्त रकम 

ऄनुमोदन गराईनु पनेछ ।  

(क) बाढी, डुिानको रोकथाम िनयधत्रण कायय, 

(ख) हािा, हुरीबाट भएको क्षित धयूनीकरण िनयधत्रण, 

(ग) खोिाको िाढी िनयधत्रणका िािग तटबधधन, 

(घ) बहुिा जनािर (कुकुर,स्याि) िे टोकेको ईपचार, 

(ङ) जंगिी जनािरको िनयधत्रण, 

(च) मािनसमा हुन ेमहामारी िा पिुमा हुने महामारी रोगको ईपचार, 

(छ) ज्ञात िा ऄज्ञात महामारी क्षित धयूनीकरण । 

(ज) हाि दिेखएको कोिभड-१९(कोरोना भाइरस रोग) अक्रद । 

१५. ििपद ्व्यिस्थापन कोषको रकममा बिृर्द् गनय सके्नः (१) गाईँपाििकािे गाईँसभाबाट स्िीकृत गराइ 

ििपद ्व्यिस्थापन कोषमा रहने रकममा अिश्यकता ऄनसुार िृिर्द् गराईन सके्नछ ।  

१६. जाचँ पास तथा फरफारकः (१) कोष बाट खचय भएको रकमको जाँच पास तथा फरफारक प्रचिित 

कानून बमोिजम हुनेछ ।  

१७. काययिििधको सिंोधनः (१) यस काययिििधिाइ गाईँकाययपाििकािे अिश्यक दखेेमा संिोधन गनय 

सके्नछ ।  

१८. बचाउ र खारेजीः (१) यस काययिििधमा व्यिस्था भएका कुराहरुको हकमा यसै काययिििध बमोिजम 

हुनेछ र यस काययिििधमा ईल्िेख नभएको व्यिस्थाको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, 

स्थानीय तहको अर्तथक प्रिासन सम्बधधी प्रचिित कानुन बमोिजम हुनेछ ।  

१९. बाधा ऄड्चन फुकाईनःे (१) यस काययिििधमा ईल्िेख भएका ििषयमा िाहके ऄधय ििषयमा िाधा 

ऄडकाई भएमा गाईँ काययपाििकािे िाधा ऄड्चन फुकाईनेछ ।  
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(२) कुनै कारणबाट कोष सञ्चािन हुन नसकेमा िा कोषको औिच्य नदखेेमा गाईँ काययपाििकािे 

कोषिाइ खारेज गनय सके्नछ । र ्यसरी खारेज हुदँा कोषमा रहकेो रकम गाईँपाििकाको सिञ्चत कोषमा 

जम्मा गनुयपनेछ । 
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ऄनुसूची-१ 

(काययिििधको दफा ११(२) सँग सम्बिधधत)  

िडा कायायियमा क्रदन ेिनिेदन फारम 
िमितः 

 

श्रीमान िडा ऄध्यक्षज्य,ू 

कानपेोखरी गाईँकाययपाििका िडा न…ं……, को िडा कायायिय 

……………..,मोरङ । 

ििषयः- ििपद्को राहतका िनिमतीस िसफाररस पाईँ । 
 

महोदय, 

ईपयूयक्त ििषयमा मेरो तपिसिमा िििरण ईल्िेख गरेको छु ।िडा बाट स्यत्य बुझी ििपद ्

व्यिस्थापन कोषबाट अिश्यक सहयोग ईपिब्ध गराइ पाईन िसफाररस पाईँ। मैिे पेि गनुयपने अिश्यक 

कागजपत्र संिग्न राखी ऄनरुोध गरेको छु । 

क्र.स िििरण 

१ नाम थर  

२ ठेगाना कानेपोखरीः……................…गाईँ/टोिः…………………… 

३ अमा/ बाबुको नाम अमा……………………. िािु……………………. 

४ पित िा पत्नीको नाम  

५ घट्नाको िििरण (के भएको 

हो ?) क्षितको िििरण  

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

६ क्षितभएको िमित र समय िमित…………… समयः क्रदन/रातको……..बज े

७ क्षित भएको स्थान  

८ क्षित भएको ऄनुमािनत रकम  

९ थप ऄधय िििरण  

सिंग्न कागजातहरुः 

१. नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको प्रितिििप-१ 

२. प्रहरी चौकीको स्थिगत सजयिमन मुचुल्का प्रितिेदन-१ 

३. क्षितको फोटो-१(अिश्यकता ऄनुसार) 

४. ऄधय िििरण भएः      

िनिदेक 

दस्तखतः 

नामथरः 

ठेगानाः कानेपोखरी…… 

गाईँ टोिः  

सम्पकय  फोन न.ं 
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ऄनसुचूी-२ 

(काययिििधको दफा ११(२) (च) सँग सम्बिधधत) 

ििपद ्सगँ सम्बिधधत िनिदेन फारम 

िमितः 

श्रीमान ऄध्यक्षज्य,ू 

कानेपोखरी गाईँकाययपाििकाको कायायिय, बयरिन,मोरङ । 

ििषयः अिश्यक सहयोग पाईँ । 

 

महोदय, 

ईपयूयक्त ििषयमा मेरो तपिसिमा िििरण ईल्िेख गरेको छु । ििपद ् व्यिस्थापन कोषबाट अिश्यक 

सहयोग ईपिब्ध गराइ पाईँ । मैिे पेि गनुयपने अिश्यक कागजपत्र संिग्न राखी ऄनरुोध गदयछु । 

क्र.स िििरण 

१ नाम थर  

२ ठेगाना कानेपोखरीः.............गाईँ/टोिः............................... 

३ अमा/ बाबुको नाम अमा.................... िािु............................. 

४ पित िा पत्नीको नाम  

५ घट्नाको िििरण (के भएको हो ?) 

क्षितको िििरण  
१.  

२.  

३.  

४.  

६ क्षितभएको िमित र समय िमित…………… समयः क्रदन/रातको……..बजे 

७ क्षित भएको स्थान  

८ क्षित भएको ऄनुमािनत रकम  

९ थप ऄधय िििरण  

सिंग्न कागजातहरुः 

१. नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको प्रितिििप-१ 

२. सम्ििधधत िडा काययियको िसफाररस-१ 

३. प्रहरी चौकी......................को स्थिगत सजयिमन मुचुल्का प्रितिेदन-१ 

४. क्षितको फोटो-१ 

५. अिश्यक भएमा क्षितको प्रािििधक मुल्यांकन-१ 

६. ऄधय िििरण भएः        िनिदेक 

दस्तखतः 

नामथरः 

ठेगानाः कानेपोखरी…… 

गाईँ टोिः 

सम्पकय  फोन न.ं 

 
 
 

ऄनसुचूी-३ 

(काययिििधको दफा ११ को २ (ख) सँग सम्बिधधत)  

गाईँपाििकामा ििपद ्व्यिस्थापन सम्बधधी िडाबाट क्रदइन ेिसफाररस फारम 
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कानपेोखरी गाईँपाििका 
….. िडा न.ं िडा कायायिय ………….. , मोरङ । 

प्रदिे न.ं१ 

प.स.  

च.नं.                   िमितः 
 

ििषयः ििपद ्व्यिस्थापनको िसफाररस सम्बधधमा । 

श्रीमान ्ऄध्यक्षज्य,ू 

कानपेोखरी गाईँपाििकाको कायायिय, ियरिन, मोरङ । 
 

ईपयुयक्त ििषयमा यस िडामा प्राकृितक प्रकोप/ गैर प्राकृितक प्रकोपबाट भएको क्षित भनी श्री 

.......................................  िे िनिेदन क्रदनु भएकोमा ऄनुमगन िनरीक्षण गदाय ति िििरणमा खुिे बमोिजमको 

क्षित भएकोि े त्काि ििपद ् व्यिस्थापन कोषबाट अिश्यक सहयोग ईपिब्ध गराइ क्रदनू हुन िसफाररस साथ 

ऄनुरोध छ।  

तपिसि 

१. क्षित हुने पीिडतको नाम थरः- 

२. ठेगाना र सम्पकय  फोन न.ं- 

३. क्षित हुने कारणः 

४. क्षित भएको िमित र स्थानः 

५. क्षितको िििरणः 

६. ऄनुमािनत क्षितः 

७. ऄधय िििरण भएः- 

 

….…………… 

   िडा ऄध्यक्ष 
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ऄनुसूची-४ 

(काययिििधको दफा १२ को ईपदफा १ सँग सम्बिधधत)  

ििपद ्जधय राहत रकमको भकु्तानी अदिे फाराम 
 

कानपेोखरी गाईँपाििका 
गाईँ काययपाििकाको कायायिय, बयरिन, मोरङ 

प्रदेि न.ं१, नपेाि 

                     िमितः 
 

ििषयः रकम भकु्तानी सम्बधधमा । 

श्री प्रमखु प्रिासकीय ऄिधकृतज्य,ू 

कानपेोखरी गाईँपाििकाको कायायिय, 

बयरिन, मोरङ । 
 

ईपयुयक्त ििषयमा कानेपोखरी गाईँपाििका िडा नं. .......... बस्न ेिषय ..... को श्री ................................ 

िे प्राकृितक/गैर प्राकृितक/मानि सृिजत ििपद ्मा परी समस्या परेको भनी िनिेदन प्राप्त भएकोमा स्थिगत िनरीक्षण 

र िडा कायायियको िसफाररस समेतको अधारमा गाईँ काययपाििकाको िनणयय/त्काि राहतको अिश्यकता 

दिेखएकािे िनजिाइ ििपद ् व्यिस्थापन कोषबाट रकम रु. ................ (ऄक्षरेपी ............) भुक्तानीका िािग 

व्यिस्था िमिाईनु हुन जानकारी गराइधछ ।  

 

   ….…………… 

गाईँपाििका ऄध्यक्ष 

बोधाथयः 

श्री अर्तथक प्रिासन िाखा, कानेपोखरी गाईँपाििका भकु्तानी व्यिस्था िमिाईने । 
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२०७८ सािको काययिििध न.ं३ 

कानपेोखरी गाईँपाििकाको खरको छाना ििस्थापन काययिििध, २०७८ 
काययपाििकाबाट स्िीकृत िमितः- २०७८/०१/२८ 

प्रमाणीकरण िमितः- २०७८/०१/२८ 

प्रस्तािनाः- कानेपोखरी गाईँपाििका क्षेत्र िभत्र रहकेा गरीि, ऄसहाय, ऄपाङ्ग, दिित, ऄल्पसंख्यक समुदायका 

पराि िा खरको छाना भएका घर पररिारिाइ जस्तापाताको छानामुिन ल्याइ सुरिक्षत अिास िनमायण गनय सघाई 

पुर् याईन िाञ्छनीय भएकाि,े 

कानेपोखरी गाईँ काययपाििकािे प्रिासकीय काययिििध (िनयिमत गने) ऐन, २०७७ को दफा ४ बमोिजम खरको 

छाना ििस्थापन काययिििध, २०७८ जारी गरेको छ । 

१. सिंक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययिििधको नाम "खरको छाना ििस्थापन काययिििध, २०७८" रहकेो छ । 

(२) यो काययिििध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः ििषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययिििधमाः 

(क) "ऄध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाका ऄध्यक्ष सम्झनुपछय । 

(ख) "ऄनुगमन र िनरीक्षण सिमित" भन्नािे गाईँ काययपाििकाबाट गरठत खरको छाना ििस्थापन गरी 

जस्तापाता िगाईने ऄनुगमन/िनरीक्षण सिमित भन्ने सम्झनुपछय । 

(ग) "ईपाध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाका ईपाध्यक्ष सम्झनुपछय । 

(घ) "गाईँपाििका" भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििका भने्न सम्झनुपछय । 

(ङ) "गाईँ काययपाििका" भन्नािे कानेपोखरी गाईँ काययपाििकािाइ सम्झनुपछय । 

(च) "जस्ता पाता" भन्नािे खर/फुसको छाना ििस्थापन गनय गाईँपाििका माफय त ईपिब्ध गराआने छाना छाईन े

जस्तापाता, ्िेन िसट र छाना िगाईँदा प्रयोग हुने सामग्री सम्झनुपछय । 

(छ) "प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत" भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाका प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत सम्झनुपछय । 

(ज) "िाभग्राही" भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाबाट सुरिक्षत अिासका िनिमतीस जस्तापाता प्राप्त गने गरीब, 

ऄसहाय, ऄपाङ्ग, दिित, ऄल्पसंख्यक, प्राकृितक ििपद ्बाट ििस्थािपत एकि मिहिा, द्वधद्व पीिडत 

कानेपोखरीका बािसधदािाइ सम्झनुपछय । 

(झ) "ििक्षत िगय" भन्नािे जस्तापाता प्राप्त गनय योग्य िाभग्राही भने्न सम्झनुपछय । 

(ञ) "िागत आिस्टमेट" भन्नािे गाईँपाििकाका िडामा खरटएका प्रािििधक िा प्रािििधक िाखाबाट गरेको 

िागत आिस्टमेट सम्झनुपछय । 

(ट) "िडा ऄध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाईँपाििकाका सबै िडाका िडा ऄध्यक्ष सम्झनुपछय । 

३. ििक्षत िगयको पिहचानः ििक्षत िगयको पिहचान दहेायको अधारमा गररनेछः- 

(क) िाभग्राही बसोबास गद ैअएको घरको छानो पराि, खर, स्याईिा िा यस्त ैप्रकृितका अगो, पानी तथा 

हािाहुरीबाट सहजै प्रभािित हुन सके्न सामग्रीबाट छाएको, 

(ख) ििक्षत िगयिभत्र परेका कानेपोखरी गाईँपाििकाका बािसधदाहरु, 

(ग) सम्बिधधत िडामा कम्तीमा ३ िषयदिेख स्थायी बसोबास गरेका नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्र भएका िा 

मतदाता नामाििीमा नाम समािेि भएको व्यिक्त िा पररिार, 

(घ) िनजी जग्गा जिमन नभएको भए बढीमा ०-३-० तीन कट्ढा मात्र भएको, 

(ङ) सम्बिधधत िडािे पिहचान गरी समय-समयमा संकिन गरेको िाभग्राहीको सचूीमा समािेि भएको, 

(च) िडा कायायियिे िाभग्राहीका िािग दरखास्त अह्िान गरी िनिेदन माग गरी पिहचान गरेको हुनुपने । 

४. ििक्षत िगयको छनौट अधार र िििधहरुः (१) िाभग्राहीिे हाि प्रयोग गरररहकेो घरको क्षेत्रफि, घरको 

संरचनामा प्रयोग भएको खम्बा, छानाका िािग प्रयोग भएको काठ िा फिाम, घरको छानोको ऄिस्थाको 

अधारमा ऄनुसूची-१ बमोिजम ऄंक प्रदान गरी प्राथिमकता क्रम िनधायरण गनुय पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोिजम िाभग्राही छनौट गदाय गरीि, ज्येष्ठ सदस्य, एकि मिहिा िा पुरुष, ऄनाथ 

बािबाििका, ऄसहाय, ऄपाङ्गता भएका तथा प्राकृितक िा गैर प्राकृितक ििपद ्बाट घरिार ििहीन भएकािाइ 

प्राथिमकतामा राख्नु पनेछ । 
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(३) प्राथिमकता िनधायरण गदाय घर न ैनभएका, ििगतमा द्वधद्व पीिडत, र खर/फुसको छानो भएकािाइ दिृिगत 

गनुयपनेछ । 

५. िाभग्राहीिाइ प्रदान गररन े जस्तापाता सम्बधधी सिेा सिुिधाः (१) िाभग्राहीिाइ गाईँपाििकािे त्काि 

खरको छाना ििस्थापन गनय िनम्नानुसारको सेिा सुििधा प्रदान गनय सके्नछ । 

(क) जस्तापाता बढीमा ३ बण्डि (२१६ िगयक्रफट) 

(ख) घरका िािग ्िेन िसट (जस्तापातामा िाग्ने) 

(ग) खाँिा/खुट्टी खम्बा नभएको भए- बढीमा ९ िटासम्म 

(घ) जस्तापाताका िािग अिश्यक काँटी क्रकल्िा 

(ङ) जस्तापाता राख्ने/ठोके्न काठ िा फिामका सामग्रीहरु 

(२) गाईँपाििकािे ईपदफा (१) बमोिजमको िजधसी सामग्री िा नगद िाभग्राहीको समेत िागत सहभािगतामा 

काययपाििकािे िनणयय गरे ऄनुसार रकम ऄनुदानका रुपमा ईपिब्ध गराईन सके्नछ । 

६. िाभग्राहीि े पिे गनुय पन े कागजातहरुः (१) िाभग्राहीिे सम्बिधधत िडा कायायियमा दहेायका कागजातहरु 

सिहत ऄनुसूची-२ बमोिजमको िनिेदन क्रदनु पनेछ । 

(क) ऄनुसूची-२ को ढाँचाको िनिेदन, 

(ख) नेपािी नागररकता प्रमाण पत्रको प्रितिििप, 

(ग) िगातार तीन िषय दिेख स्थायी बसोबास खुल्ने कागज/प्रमाण, 

(घ) िाभग्राहीिे अफूिे जस्तापाता िगाईने घरको फोटो । 

(२) ऄनुसूची-२ बमोिजमको िनिेदन प्राप्त भआसकेपिछ िडा ऄध्यक्षिे िडा कायायियिे दफा ४ को ऄनुसूची-१ 

बमोिजम प्राथिमकताक्रम िनधायरण गनेछ । 

(३) िडा कायायियिे प्राथिमकताक्रम िनधायरण गरेपिछ जस्तापाता प्राप्त गनकेो सूची िडा सिमितको िनणययमा 

साियजिनक गनुय पनेछ । 

७. िाभग्राहीिाइ जस्तापाता ईपिब्ध गराईनःे (१) गाईँपाििकािे िार्तषक िििनयोिजत बजेटका अधारमा 

िनधायरण गरे बमोिजमको जस्तापाता तथा ऄधय सामग्री िडा ऄध्यक्षको िजम्मेिारीमा ईपिब्ध गराईनेछ । 

जस्तापाता तथा ऄधय सामग्रीको सट्टा गाईँ काययपाििकाको िनणययमा िाभग्राहीको समेत िागत सहभािगतामा 

ऄनुदान रकम ईपिब्ध गराईन सके्नछ । 

(२) िाभग्राहीिे सम्बिधधत िडाबाटै जस्तापाता बुझी िजैानु पनेछ । जस्तापाता तथा ऄधय सामग्री बुझी िजैान े

िाभग्राहीसँग िडा कायायियिे ऄनुसूची-३ बमोिजमको सम्झौता २ प्रित तयार गरी जस्तापाता बुझेको भरपाइ 

र सम्झौताको १ प्रित पधर क्रदनिभत्र गाईँपाििकाको िजधसी िाखामा बुझाईनु पनेछ । 

(३) िडा कायायियिे िाभग्राहीिाइ िितरण गरेको जस्तापाताको िििरण ऄनुसूची-४ बमोिजमको ऄिभिेख 

तयार पारी सुरिक्षत राख्नु पनछे । 

८. िाभग्राहीको खरको छानाको िागत आिस्टमेटः (१) िाभग्राही छनौट हुनु ऄिघ प्र्येक िडािे प्रािििधक खटाआ 

खरको छाना ििस्थापन गदायको िागत आिस्टमेट गनुय पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोिजमको िागत आिस्टमेटका अधारमा िडा कायायियिे िाभग्राहीिाइ जस्तापाता र ऄधय 

सामग्री िितरण गनुय पनेछ । 

९. ऄनगुमन र िनरीक्षणः (१) िाभग्राहीि े जस्तापाता बझुी खरको छाना ििस्थापन गरे/नगरेको ििषय गाईँ 

काययपाििकािे ऄनुगमन र िनरीक्षण गनयका िनिमतीस बढीमा तीन सदस्य सिमित गठन गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोिजमको सिमितिे ऄनुगमन िनरीक्षण गरी सो को प्रितिेदन १५ (पधर) क्रदन िभत्र 

गाईँपाििकामा पेि गनुय पनेछ । 

१०. जस्तापाता िाभग्राहीबाट क्रफताय गनय सक्रकनःे (१) िाभग्राहीिे सम्झौता गरेको िमित िभत्रमा प्राप्त 

जस्तापातािे छाना छाईने काम सम्पन्न गनुय पनेछ । 

(२) ईिचत कारणिि तोक्रकएको िमितमा जस्तापाता िगाईन नसकेमा िडा कायायियिे ३० (तीस) क्रदन म्याद 

थप गनय सके्नछ । 

(३) िाभग्राहीिे छाना िगाईने काम सम्पन्न गरेपिछ सो को जानकारी िडा कायायियिाइ ७ (सात) क्रदनिभत्र 

क्रदनु पनेछ । 
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(४) िाभग्राहीिे बढीमा तीन मिहनािभत्र जस्तापाता तोक्रकएको काममा प्रयोग नगरेमा जस्तापाता िडा 

कायायियिे क्रफताय ििन सके्नछ । 

११. सिंोधन, खारेजी र बचाईः (१) गाईँ काययपाििकािे यस काययिििधको संिोधन िा पररमाजयन गनय सके्नछ । 

(२) काययिििधको अिश्यकता नदखेेमा गाईँ काययपाििकािे खारेज गनय सके्नछ । 

(३) यो काययिििध िागू हुन ु ऄिघ खर/फुसको छाना ििस्थापन सम्बधधी सम्पादन भएका काम कािायही यस ै

काययिििध बमोिजम भएको मािननेछ । 
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ऄनुसूची-१ 

(काययिििधको दफा ४ सँग सम्बिधधत) 

ििक्षत िगयको छनौटका अधारहरु 

िाभग्राहीको नामः          िमितः 

ठेगानाः 

क्र.स.ं िििरण क्रदआन े

ऄकंको 

अधार 

ऄकं भार प्राप्ताङ्क कैक्रफयत 

१. ििक्षत िगय (प्राथिमकताक्रम ऄनसुार): 

 गरीब दिित, गरीब ऄसहाय 

 गरीब ऄपाङ्ग, गरीब ऄल्पसंख्यक 

 गरीब प्राकृितक िा गैर प्राकृितक  

ििपद् मा परेका ििस्थािपत 

 एकि मिहिा, ज्येष्ठ सदस्य 

 द्वधद्व पीिडत, ऄधय गरीब 

 घर नभएको घरिार ििहीन 

प्राथिमकता 

ऄनुसार 

३०   

२. घरको ऄिस्थाः 

 खर/फूसको छानो 

 ऄधय स्याईिा िा ्िाििकको छानो 

प्राथिमकता 

ऄनुसार 

३०   

३. जग्गाको स्िािम्िः 

 अफ्नो जग्गा नभएको (नदी क्रकनार) 

 ऐिानी प्रित जग्गा (बाटो क्रकनार) 

 नम्बरी िनजी जग्गा 

प्राथिमकता 

ऄनुसार 

३०   

४. घरमिूीको ऄिस्थाः 

ऄसहाय 

िृर्द्/िृर्द्ा 

ऄनाथ 

एकि  

बािबाििका  

ििपन्न 

प्राथिमकता 

ऄनुसार 

१०   

जम्मा १००   

 

नोटः 

(१) सबै भधदा बढी ऄंक ल्याईनेिाइ सूचीको पिहिो नम्बरमा राखी क्रमिः सूचीमा नाम समािेि गने । 

(२) िडा ऄध्यक्षको िनदिेनमा ििक्षत िगयको छनौटका अधारहरु िडा कायायियिे तयार पाने । 

 

 

प्रमािणत गन े       तयार गन े

 

हस्ताक्षरः       हस्ताक्षरः 

नामथरः        नामथरः 

पदः िडाध्यक्ष       पदः 

िमितः         िमितः
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ऄनुसूची-२ 

(काययिििधको दफा ६ सँग सम्बिधधत) 

िाभग्राहीि ेिडा कायायियमा क्रदन ेिनिदेन 

िमितः 

श्रीमान ्िडा ऄध्यक्षज्य,ू 

कानपेोखरी गाईँपाििकाको ........... न.ं िडा कायायिय 

 

ििषयः जस्तापाता/ककय ट पाता ईपिब्ध गराआ पाईँ भन्न ेबारे । 

 

महोदय, 

 ईपयुयक्त ििषयमा कानेपोखरी गाईँपाििकािे खर/फुसको छाना ििस्थापन गने ऄिभयान प्रारम्भ गरेको 

थाहा भएर यो िनिेदन क्रदएको छु । मेरो घरको ऄिस्था ऄ्यधत कमजोर भएकािे ति िििरण खुिाइ पेि गरेको छु 

। यथाथय बुझी जस्तापाता तथा ऄधय अिश्यक सामग्रीहरु ईपिब्ध गराआ क्रदनु हुन ििनम्र ऄनुरोध गदयछु । अिश्यक 

कागजात यस ैपत्रसाथ संिग्न छन् । 

 

िििरण 

१. नाम, थरः ........................................................................................ ईमरेः ............................ 

२. बुिा/अमाको नामः ................................................................................................................... 

३. पत्नी/पितको नाम थरः ............................................................................................................... 

४. िनिेदकको ठेगानाः 

िडा नं.: ............................................ गाईँ/टोिः ........................................................... 

५. घरको ऄिस्थाः 

 छानोः (के बाट छाएको छ, ईल्िेख 

गने)........................................................................................... 

 घरको खम्बा/खाँिा (केको छ ईल्िेख गने): ................................................................................. 

 घरको अकार (िम्बाइ ................................................... चौडाइ ..........................................) 

६. छानो िगाईन नसके्न कारणः........................................................................................................ 

७. जग्गा जिमनको ऄिस्थाः 

ऄकायको जग्गा जिमन 

ऐिानी प्रित 

नम्बरी भए क्षेत्रफिः....................... 

८. घर पररिार संख्याः..................... 

९. घरमूिीको िारीररक ऄिस्थाः ............................................................................................. 

 

सिंग्न कागजातहरुः 

१. नेपािी नागररकता प्रमाण पत्रको प्रितिििप 

२. िगातार ३ िषयदिेख बसोबास गरेको खुल्न ेप्रमाण 

३. जस्तापाता िगाईने घरको फोटो 

िनिदेक 

सही छापः 

नामथरः 

ठेगानाः 

सम्पकय  फोन नं. 
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ऄनुसूची-३ 

(काययिििधको दफा ७ को २ सँग सम्बिधधत) 

िाभग्राही र िडा कायायियका बीच भएको सम्झौता 

श्री कानेपोखरी गाईँपाििका, िडा कायायिय, िडा नं................... (जसिाइ यस पिछ प्रथम पक्ष भिननेछ) । 

कानेपोखरी गाईँपाििका िडा नं. ............., ................................... टोि बस्न े(जसिाइ यस पिछ दोश्रो पक्ष 

भिननेछ) दिुै बीच िनम्न ितयहरुको पूणय रुपमा पािना गने गरर कानेपोखरी गाईँपाििकाको िडा नं. ..... िडा 

कायायिय, ....... बसी िनम्न ितयहरु पािना गने गरी दिुै पक्ष मञ्जुर भइ यो सम्झौता पत्रमा सही गरी क्रदयौं, िियौं । 

१. पिहिो पक्षिे दोश्रो पक्षिाइ प्रािििधक िागत ऄनुमान बमोिजमको जस्तापाता र ्िेनिसट ईपिब्ध गराईने छ 

। 

२. दोश्रो पक्षिे ऄिनिायय रुपमा िडा कायायियको प्राथिमक्रककरण तथा स्िीकृत िनणययको िसफाररस प्रितिििप र 

नागररकताको प्रितििपी र घरको फोटो सिंग्न गरर िनिेदन पेि गनुय पनेछ । 

३. दोश्रो पक्षको िािग पिहिो पक्षिे एक घरको िािग मात्र जस्ता पाता ईपिब्ध गराईनेछ । यक्रद कुनै कारणिि 

एकै व्यिक्तिे फरक िििरण पेि गरी दइु पटक जस्तापाता िगेमा ्यस कुराको जानकारी प्राप्त भएमा सोही 

व्यिक्तिे अफ्नै खचयमा सम्बिधधत िडा कायायियमा जस्तापाता क्रफताय गनुयपनेछ । 

४. मािथ बुँदा नं.-३ मा जुनसकैु कुरा िेिखएको भएता पिन यक्रद कुनै व्यिक्तको दइु िटा घर भएमा दिुै घरमा 

खरको छानामा भएमा दिु ै घरको िािग जस्तापाता िितरणको प्राथिमक्रककरणको ऄध्यमा रािख ईपिब्ध 

गराआनेछ । तर गोठको िािग जस्तापाता ईपिब्ध गराआने छैन तर गोठसँग जोिडएको घर भएमा सामाधयतया 

२१६ िगय क्रफट िािग मात्र जस्तापाता ईपिब्ध गराआनेछ । 

५. पिहिो पक्षबाट ईपिब्ध गराआएको जस्तापाताको सुरक्षा गने िजम्मेिारी दोश्रो पक्षको हुनेछ भने यसरी प्राप्त 

गरेका जस्तापाताबाट ऄिनिायय रुपमा प्राप्त गरेको िमित दिेख ३ मिहना िभत्र छाना छाआसकु्न पनेछ यक्रद सो 

ऄििध सम्म पिन छाना नछाएमा स्ियम् दोश्रो पक्षिे न ैढुिानी खचय व्यहोरी िडा कायायियमा जस्तापाता क्रफताय 

गनुय पनेछ । यसरी क्रफताय भए पश्चात पुनःजस्तापाता ईपिब्ध गराआने छैन । 

६. जस्तापाताको ढुिानी िडा कायायियहरु सम्म कानेपोखरी गाईँपाििकािे गनेछ भने िडा कायायिय दिेख 

िाभग्राहीको घर सम्मको ढुिानी स्ियम् व्यिक्तिे गनुयपनेछ । 

७. कायायियिे क्रदन ेजस्तापाता र ्िेन िसट बाहके घर छाईन प्रयोग हुन ेसामग्रीहरु (क्रकिा, काटी, काठ र ऄधय 

अिश्यक सामग्री) स्ियम् िाभग्राहीिे व्यहोनुय पनेछ । 

८. जस्तापाताको प्रयोग गदाय िा ओसारपसार गदाय कुनै दघुयटना हुन गएमा स्ियम् व्यिक्त नै िजम्मेिार हुनेछ । 

९. जस्तापाता प्राप्त गने व्यिक्त िा पररिारिे प्राप्त गरेको जस्तापाता घर छाईने प्रयोजन बाहके ऄधय काययका िािग 

ईपयोग गनय पाईने छैन । 

१०. जस्तापाता प्राप्त गने व्यिक्त िा पररिारिे जस्तापाता पाईने िनिेदनका साथ खरको छाना स्पि दिेखने िा घर 

छाईन बाँकी रहकेो घरको फोटो ऄिनिायय राख्नु पनेछ । 

११. जस्तापाता बुिझ ििएको ३ मिहनािभत्र प्रयोग गरी सकु्न पनेछ । 

१२. जस्तापाता बाहके गाईँपाििकािे क्रदने सामग्री िनम्नानुसार हुनेछ । 

 ्िेन िसटः 

 काँटी, कब्जाः 

 घरको खम्बा खुट्टीः 

 जस्तापाताका िािग मोठ पानाः 
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ईपयकु्तय  बमोिजम गनय गराईन हामी दिु ैपक्षको मञ्जरुी छ । 

िाभग्राहीको तफय बाटः      कायायियको तफय बाटः 

दस्तखतः       दस्तखतः 

घरमूिी/प्रितिनिधको नामथरः     कायायियः- िडा कायायिय 

ठेगानाः        नामः 

िमितः         पदः िडा ऄध्यक्ष 

िमितः 

कायायिय छापः 

साक्षी रोहिरः 

श्री ..................................................., िडा सिचि 

श्री ..................................................., िडा प्रािििधक सहायक 

आित सम्ित् २० ........ मिहना .......... रोज ......... िुभम् ।
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ऄनुसूची-४ 

(काययिििधको दफा ७ को ३ सँग सम्बिधधत) 

जस्तापाता र ऄधय सामग्री बिुझ ििएको ऄिभिखे 

 

क्र.स.ं जस्तापाता र 

ऄधय सामग्री 

बझुकेो िमित 

िाभग्राहीको 

नाम थर र 

ठेगाना 

सम्पकय  फोन 

नम्बर 

बिुझ ििएको सामग्रीको पररमाण बिुझ 

ििनकेो 

हस्ताक्षर 

बझुाईनकेो 

हस्ताक्षर 

कैक्रफयत 

जस्तापाता ्िने िसट काटँी 

क्रकल्िा 

खािा ँखटु्टी छाना 

छाईँदाको 

काठपात 

ऄधय भए 
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२०७८ सािको िनदिेिका न.ं-१ 

कानपेोखरी गाईँपाििकाको कायय सञ् चािन िनदिेिका, २०७८  
काययपाििकाको बठैक िनणयय िमितः२०७८/०१/२८ 

प्रमाणीकरण िमितः २०७८/०१/२८ 

 

प्रस्तािनाः कानेपोखरी गाईँपाििकाको कायय सञ् चािनिाइ प्रभािकारी बनाईन, ईपिव्ध स्रोत साधनको 

पररचािन एिम् प्रयोगमा पारदर्तिता, िमतव्यियता र प्रभािकाररता ल्याइ अर्तथक सुिासन कायम गनय 

ई्पादनमूिक तथा प्रितफियुक्त क्षेत्रमा िगानी ऄिभिृिर्द् गनय िाञ्छनीय भएकािे, 

कानेपोखरी गाईँपाििकाको प्रिासकीय काययिििध (िनयिमत गने) ऐन, २०७७ को दफा ४ को 

ईपदफा (२) बमोिजम काययपाििकािे यो िनदिेिका जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद- १ 

सिंक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१. सिंक्षप्त नाम र प्रारम्भः- 

(क) यो िनदिेिकाको नाम “कानेपोखरी गाईँपाििकाको काययसञ् चािन िनदिेिका, २०७८” रहकेो छ ।  

(ख) यो िनदिेिका तुरुधत िागु हुनेछ ।  

२. पररभाषा र व्याख्याः- ििषय िा प्रसंगिे ऄको ऄथय निागमेा यस िनदिेिकामाः- 

(क) "कमयचारी" भन्नािे गाईँ काययपाििकाको कायायियमा काययरत कमयचारीिाइ जनाईँछ ।  

(ख) "प्रिासिनक खचय" भन्नािे तिब, भतीसा, बैठक भतीसा, पोिाक, आधधन, बीमा, िचयापान, 

काययिािा/ताििम/गोष्ठी/सेिमनार जस्ता काययक्रम तथा ऄितिथ स्कार खचय िगायत हुन े  दिैनक 

खचय जनाईँछ ।  

(ग) "पदािधकारी" भन्नािे गाईँ काययपाििकाका पदािधकारीहरुिाइ जनाईने छ । सो िव्दिे गाईँ 

सभाका सदस्यहरुिाइ समेत जनाईँछ । 

(घ) "बैठक" भन्नािे गाईँ सभा िा गाईँ काययपाििका िा ििषयगत सिमितहरु िा िडा सिमित िा कुन ै

कानुनी िा नीितगत ब्यिस्था बमोिजम गरठत सिमित िा काययदिहरुको बैठक सम्झनु पदयछ । 

(ङ) "मधत्रािय" भन्नािे सङ् घीय मािमिा तथा सामाधय प्रिासन मधत्रािय सम्झनु पछय । 

(च) "प्रदिे मधत्रािय" भन्नािे प्रदिे नं.-१ को स्थानीय तहसँग सम्बिधधत मधत्रािय सम्झनु पछय । 

 

पररच्छेद-२ 

बैठक भतीसा सम्िधधी व्यिस्था 

३. िैठकः (१) गाईँपाििकामा हुने बैठकमा सहभागीहरुिे सङ्घ तथा प्रदिे कानुनमा तोक्रकएको ऄिस्थामा 

सोही बमोिजम र सङ्घ तथा प्रदिे कानूनमा नतोक्रकएको ऄिस्थामा दहेाय बमोिजम बैठक भतीसा तथा 

ऄधय सुििधा पाईनेछन् । 

(क) प्रचिित कानून तथा िार्तषक काययक्रम बमोिजम गाईँ काययपाििका र गाईँसभाको िनणययानुसार 

गरठत सिमित िा काययदिको बैठकका िािग मात्र िैठक भतीसा ईपिव्ध गराईन सक्रकनेछ । 

(ख) सिमित िा काययदि गठन गदाय न ैबैठक भतीसा तथा खाजा सुििधा ईपिब्ध गराईन ेगरी िनणयय 

भएको ऄिस्थामा मात्र बैठक भतीसा तथा खाजा सुििधा ईपिब्ध हुनेछ। कायायियि ेकायय सूची 

तोक्रकएको िा एजेण्डा क्रकटान भएको ििषयमा मात्र बैठक राख्नु पनेछ । 

(ग) काययप्रकृित ऄनुसार सकेसम्म िमतव्ययी हुने गरी बैठक राख्नु पनेछ । 

(घ) सिमित िा काययदिको कूि सदस्य बाहके सो सङ्ख्याको बढीमा पच्चीस प्रितितिे हुन अईन े

सङ्ख्यामा ििज्ञ, अमिधत्रत सदस्य िा कमयचारीिाइ मात्र यस िनदिेिका बमोिजम बैठक भतीसा 

ईपिब्ध गराआनेछ।  

(ङ) धयाियक सिमितको िनयिमत बैठकिाइ यस िनदिेिकाको प्रयोजनका िािग बैठक मािनने छैन । 
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(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेिखएको भएता पिन कायायिय समयमा बसकेो बठैकको बैठक भतीसा 

ईपिब्ध गराआने छैन।  

४. बैठक खचय सम्िधधी ब्यिस्थाः (१) सिमित तथा काययदिका पदािधकारी तथा कमयचारीहरुि े दहेाय 

बमोिजम प्रित व्यिक्त बैठक भतीसा पाईने छन ।  

(क) ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्षको ऄध्यक्षतामा हुन ेबैठकमा प्रित बैठक प्रदिे कानूनमा तोक्रकए बाहकेका रु 

एक हजार पाँच सय 

(ख) ऄधय पदािधकारी िा कमयचारीको ऄध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रित बैठक रु एक हजार दइु सय, 

(ग) यस िनयममा जनुसकैु कुरा िेिखएको भएता पिन एक व्यिक्तिे एक क्रदनमा िढीमा दइु िटा 

बैठकको मात्र बैठक भतीसा ईपिब्ध गराआनेछ । 

(घ) बैठक भतीसामा िनयमानुसार कर कट्टी हुनेछ । 

(२) बैठकमा सहभागी व्यिक्तहरुको पानी तथा खाजा खचय बापत बढीमा प्रित व्यिक्त दइु सय पचास 

रुपैयाँसम्म खचय गनय सक्रकनेछ । 

पररच्छेद-३ 

खाजा तथा ऄितिथ स्कार खचय सम्बधधी व्यिस्था 

५. खाजा खचयः दहेायको ऄिस्थामा स्थानीय तहका कमयचारीिाइ खाजा खचय ईपिव्ध गराईन सक्रकनेछ । 

(क)  कायायिय समयमा सम्पादन हुन नसके्न भनी प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृति ेतोकेको िनर्ददि कामको 

िािग मात्र कायायिय समय ऄिघ िा पिछ बैठक राख्न िा कायायियको ऄधय काममा िगाईन 

सक्रकनेछ । प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतको स्िीकृती िबना रािखएको बैठकको बैठक भतीसा, खाजा खचय 

भुक्तानी हुने छैन । कायायिय समय बाहके किम्तमा दइु घण्टा ऄितररक्त समय कायय गरेको 

ऄिस्थामा मात्र खाजा खचय गनय ईपिब्ध गराआनेछ । 

(ख) ऄितररक्त समयमा काम गनुय पने भएमा दहेाय िमोिजम खाजा तथा खाना खचय ईपिब्ध गराईन 

िा सो बराबरको खाना तथा खाजा खचय गनय सक्रकनेछ । 

(१) साियजिनक ििदाको क्रदन भए प्रितक्रदन प्रित व्यिक्त बढीमा छ सय रुपैंया ।  

(२) कायायिय खुल्ने क्रदन भए प्रितक्रदन प्रित व्यिक्त बढीमा तीन सय रुपैंया । 

(३) अठ घण्टा भधदा बढी ऄििध िनरधतर बैठक बसेको ऄिस्थामा खाजा खचयमा थप पचास 

प्रितित सम्म भुक्तानी गनय सक्रकनेछ ।  

(ग) धयाियक सिमितको बैठक बसकेो क्रदन धयाियक सिमितका सदस्य तथा सहभागी कमयचारीहरुिे दफा 

४ को ईपदफा (२) बमोिजम खाजा खचयको सुििधा पाईन ेछन् ।  

(घ) यस दफामा जुनसुकै कुरा ििेखएको भएता पिन रासन िापतको सुििधा ििएका िा बैठक भतीसा 

प्राप्त गरेका कमयचारीि ेखाजा खचय पाईने छैन । 

६. िचयापान र ऄितिथ स्कार खचयः (१) िचयापान तथा ऄितिथ स्कार बापत दहेाय बमोिजमका 

पदािधकारीिे दहेाय बमोिजमको रकममा नबढ्ने गरी मािसक रुपमा ििििध खचयको अदिे क्रदन 

सके्नछन् ।  

(क) गाईँपाििका ऄध्यक्षिे रु. बीस हजार, 

(ख) गाईँपाििका ईपाध्यक्षिे रु.दि हजार, 

(ग) गाईँपाििकाको कायायियिे रु.बीस हजार, 

(घ) िडाऄध्यक्ष/िडा कायायियिे रु.पधर हजार । 

(२) ईपदफा (१) बमोिजमको रकममा नबढ्न ेगरी कायायिय व्यिस्थापन गने कमयचारीिे िजम्मा ििइ 

सम्बिधधत पदािधकारीको ऄनुमितिे कायायिय प्रयोजनका िािग मात्र खचयको अदिे क्रदन पाईनेछ 

। 

(३) ईपदफा (१) र (२) मा ईल्िेिखत सीमा भधदा बढीको खचयको अदिे भएको ऄिस्थामा अधार र 

औिच्य सिहत काययपाििका बैठकमा पेि गनुय पनेछ । काययपाििकाको स्िीकृित नभइ ्यस्तो रकम 

भुक्तानी हुन ेछैन । 
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पररच्छेद-४ 

दिैनक भतीसा तथा भ्रमण खचय सम्िधधी व्यिस्था 

 

७. दिैनक भतीसा तथा भ्रमण खचयः कमयचारीिे सङ्घीय कानून बमोिजमको दरमा दिैनक तथा भ्रमण भतीसा 

पाईनेछन् । जनप्रितिनिधको दिैनक तथा भ्रमण भतीसा सम्बधधी व्यिस्था प्रदिे कानून बमोिजम हुनेछ। 

दिैनक तथा भ्रमण भतीसा सम्बधधी ऄधय व्यिस्था दहेाय बमोिजम हुनेछः 

(१) साधारणतया गाईँपाििकाका पदािधकारी/कमयचारी सम्ििधधत कामको िािग क्रफल्डमा खरटनु, 

खटाईनु पदाय िा ऄनुगमन तथा सुपरीिेक्षण गनुय पदाय भ्रमण अदिे स्िीकृत गराएर मात्र जानु पनेछ 

। स्िीकृत भ्रमण अदिे िबना भ्रमण खचय तथा दिैनक भतीसा भुक्तानी गररन ेछैन । 

(२) दहेायका पदािधकारीिे भ्रमण िा काजको ईद्दशे्य, ऄििध र भ्रमण गने साधन तोकी भ्रमण अदिे 

स्िीकृत गनय सके्नछन । 

(क) ईपाध्यक्ष तथा ऄधय जनप्रितिनिधहरु - ऄध्यक्ष, 

(ख) प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत  - ऄध्यक्ष, 

(ग) प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत बाहकेका ऄधय कमयचारीहरु  - प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत । 

(३) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा भएता पिन गाईँ क्षेत्र बािहर भ्रमण गनुय पदायको ऄिस्थामा ३ क्रदन 

भधदा बढीको ऄध्यक्षको भ्रमण अदिे गाईँ काययपाििकाबाट स्िीकृत गराईन ुपनेछ । 

(४) प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतको सात क्रदन भधदा बढी ऄििधको गाईँ क्षेत्रबािहरको भ्रमण गनुय पन े

ऄिस्थामा संघीय मािमिा तथा सामाधय प्रिासन मधत्रािय तथा प्रदेिको प्रमुख सिचििाइ 

जानकारी पनेछ ।  

(५) पदािधकारी तथा कमयचारीको ििदिे भ्रमण सम्िधधी व्यिस्था सङ् घीय काननू बमोिजम हुनेछ ।  

(६) कायायियको कामको ििििििामा बास बस्ने गरी कायायिय रहकेो स्थानबाट कम्तीमा दि 

क्रकिोिमटर बािहरको क्षेत्रमा भ्रमण िा काजमा खरटएको कमयचारीहरुिे नेपाि सरकारिे तोकेको 

दर र प्रक्रक्रया बमोिजमको दिैनक भतीसा तथा भ्रमण खचय पाईनेछन् । तर पदािधकारी तथा 

कमयचारीिे भ्रमण गदाय सरकारी सिारी साधन प्रयोग भएको ऄिस्थामा यातायात खचय पाइने छैन 

। साियजिनक सिारी साधनमा भ्रमण गनुय परेमा प्रचिित भाडा दर बमोिजमको रकम ईपिव्ध 

गराइनेछ । 

(७) भ्रमण खचय सम्िधधी फरफारक गनय िा भुक्तानी माग गदाय ऄिनिायय रुपमा भ्रमण प्रितिेदन 

कायायियमा पेि गनुय पनेछ । 

(८) सात क्रदन भधदा बढी ऄििधको िािग पदािधकारी िा कमयचारीिाइ भ्रमण िा काज खटाईनु पने 

भएमा भ्रमण अदिे स्िीकृत गने पदािधकारीिे ्यसको स्पि कारण खोिी गाईँपाििकाका 

ऄध्यक्षिे स्िीकृत गरेको भ्रमण अदिे काययपाििका बैठकमा र प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतिे स्िीकृत 

गरेको भ्रमण अदिे ऄध्यक्षबाट स्िीकृित ििइ भ्रमण अदिे स्िीकृत गनुय पनेछ । 

(९) सरकारी खचयमा भ्रमण गने पदािधकारी िा कमयचारीिे सम्भि भए सम्म क्रकफायती र कम खर्तचिो 

बाटो िा सिारी साधन प्रयोग गरी भ्रमण गनुयपनेछ । 

(१०) दिैनक भ्रमण भतीसा ईपभोग गने कमयचारीिे दिैनक भतीसा ईपभोग गरेको ऄििध भर क्रफल्ड भतीसा 

िा ऄधय कुनै क्रकिसमको भतीसा पाईने छैन । 

(११) कुनै पदािधकारी िा कमयचारीिे भ्रमण िा काजमा रहेको ऄििधमा िबदा बसेमा ्यसरी िबदामा 

बस्दाको ऄििधमा िनजिे यस काननु बमोिजम पाईने दिैनक भतीसा, भ्रमण खचय पाईने छैन । 

(१२) भ्रमणमा खरटने पदािधकारी तथा कमयचारीको भ्रमण ऄिभिेख खाता कायायियिे व्यििस्थत 

रुपमा राख्नु पनेछ ।  
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(१३) यस दफामा ऄधयधत्र जुनसकैु कुरा िेिखएको भएता पिन स्थानीय तहका पदािधकारी तथा 

कमयचारीको भ्रमण सम्िधधी ऄधय व्यिस्था नेपाि सरकारको भ्रमण खचय िनयमाििी बमोिजम 

हुनेछ ।  

 

पररच्छेद-५ 

पारिहन तथा इधधन सिुिधा सम्बधधी व्यिस्था 

८. पारिहन सिुिधाः- 

(१) कायायियमा ईपिब्ध सिारी साधन पदािधकारी र कमयचारीको िजम्मेिारी र िनजहरुिे सम्पादन 

गनुयपने कायय चापको अधारमा समधयाियक रुपमा ईपिब्ध गराईन े िजम्मेिारी प्रमुख प्रिासकीय 

ऄिधकृतको हुनेछ । प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतिे कायायियको नाममा रहकेो तथा भाडामा ििइ िा 

ऄधय कुनै तररकािे कायायियिे प्रयोगमा ल्याएको सिारी साधन सरकारी कामको िािग मात्र 

प्रयोगमा ल्याईने व्यिस्था िमिाईनु पनेछ । 

(२) कायायियिे प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतिाइ कायायियको कामको प्रयोजनको िािग ईपिब्ध भए 

सम्म एक चार पाङ् गे्र सिारी साधन ईपिव्ध गराईनेछ । 

(३) कायायियमा सिारी साधनको ईपिव्धता नभएमा अर्तथक िषयको प्रारम्भमै मापदण्ड तय गरी 

कायायियिे धयूनतम मूल्यमा िजप/कार भाडामा ििन सके्नछ । 

(४) कायायियका महािाखा/िाखा प्रमुखिाइ कायायियबाट ईपिब्ध भएसम्म सिारी साधनको व्यिस्था 

गररनेछ । 

(५) कुनै पदािधकारी िा कमयचारीिे सरकारी सिारी साधन कायायियको काम बाहके ऄधय प्रयोजनमा 

प्रयोग गनय पाआने छैन । सरकारी सिारी साधनको िहफाजत गरी सरुिक्षत राख्नु सम्बिधधत सिारी 

साधन बुिझ ििने कमयचारीको िजम्मेिारी हुनेछ । साियजिनक िबदाको क्रदन कायायियबाट ईपिब्ध 

गराआएको सिारी पास िबना कायायियको सिारी साधन सञ् चािन गनय पाआने छैन । 

(६) कायायियिे काननु बमोिजम सिारी साधनको राजस्ि ितने, िबमा गन,े प्रदषुण जाँच गरी सिारी 

साधन चुस्त दरुुस्त राख्ने व्यिस्था िमिाईनेछ । 

(७) सरकारी सिारी साधन प्रयोग गने कमयचारीिाइ िनजि ेप्रयोग गरेको सिारी साधनको िािग ममयत 

ििि बमोिजम बढीमा कार/िजपको िार्तषक पचास हजार र मोटरसाइकि िा स्कूटरको िािग 

िार्तषक दि हजार नबढ्न ेगरी ममयत खचय ईपिव्ध गराइनेछ । यस भधदा बढी रकमको सिारी 

साधनको ममयत सम्भार बापतको रकम भुक्तानी गनुय पने ऄिस्थामा काययपाििकाको िनणयय 

बमोिजम हुनेछ ।  

(८) सरकारी सिारी साधनमा िनजी नम्िर ्िेट राख् न पाआने छैन । 

(९) कायायियबाट सिारी साधन ईपिब्ध नगराएको ऄिस्थामा िनजी दइु पाङ्गे्र सिारी साधन ईपयोग 

गने पदािधकारीिाइ ममयत सम्हार बापत िार्तषक एकमुष्ठ रु. पधर हजार ईपिब्ध गराआनेछ । 

९. आधधन सिुिधाः 

(१) सरकारी तथा िनजी सिारी साधन प्रयोग गरी िनयिमत रुपमा कायायियमा अईन े कमयचारीिाइ 

ऄनुसूची-१ बमोिजमको आधधन सुििधा ईपिब्ध हुनेछ । 

(२) िनजी सिारी साधन प्रयोग गने कमयचारीहरुिे आधधन सिुिधा ििन चाहमेा अफुि ेप्रयोग गरेको 

सिारी साधनको ब्िु बुकको छायाँप्रित र सिारी चािक ऄनुमितपत्र प्रितिििप ऄिनिायय रुपमा 

कायायियमा पेि गनुय पनेछ । ब्िू बुकको र सम्बिधधत कमयचारीको नाममा रहकेो सिारी चािक 

ऄनुमितपत्रको छायाँ प्रित पेि नगरे सम्म आधधन बापतको सुििधा ईपिब्ध गराआने छैन । 

(३) कायायियिे आधधन सुििधा िितरणको ऄिभिेख ऄद्याििधक गरी राख्न ुपनेछ । 

१०. सिारी साधन सम्िधधी ऄधय व्यिस्थाः 

(१) सिारी साधनको सिुिधा प्राप्त गने िा ईपिव्ध गराईनु पने पदािधकारी तथा कमयचारीिाइ 

कायायियमा ईपिब्ध सिारी साधन प्रयोग गन ेव्यिस्था िमिाआनेछ । कायायियमा सिारी साधन 
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ईपिब्ध नभएको ऄिस्थामा कायायियमा श्रोत ईपिब्धताको ऄिस्था हरेी दहेाय बमोिजमको 

मापदण्ड िभत्र रही सिारी साधन खररद गनय सक्रकनेछ । 

(क) राजपत्रािङ्कत तृतीय शे्रणीका ऄिधकृतिाइ काययपाििकािे िनणयय गरे बमोिजमको सिारी 

साधन, 

(ख) मोटरसाइकि तथा स्कुटर २०० िस. िस. सम्म । 

(२) कायायियका सिारी साधन िनयिमत रुपमा ममयत सम्भार गरी चािु हाितमा राख्नुपनेछ । 

कायायियबाट नयाँ सिारी साधन खररदिाइ िनरु्साहन गररनेछ । कायायियिे नयाँ सिारी साधन 

खररद गनुय पने ऄिस्थामा इिेिक्ट्रकि तथा िातािरण मैत्री सिारी साधन खररद तथा प्रयोगमा 

जोड क्रदआनेछ । 

 

 

 

पररच्छेद-६ 

सञ् चार, पोिाक, प्रो्साहन भतीसा सम्िधधी व्यिस्था 

११. स्थानीय तहका पदािधकारीको सञ् चार, पोिाक, तथा ऄधय भतीसा: स्थानीय तहका पदािधकारीको 

सञ्चार, पोिाक तथा ऄधय भतीसा प्रदिे कानुनमा भए िमोिजम हुनेछ । 

१२. पत्रपित्रका तथा सञ् चार सिुिधाः 

(१) कायायियिे पदािधकारी तथा कमयचारीिाइ स्रोतको ईपिब्धता हरेी पत्रपित्रका खररद गरी 

ईपिव्ध गराईन सके्नछ । 

(२) प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतिाइ मािसक पधर सय रुपैयाँमा नबढाइ सञ् चार सुििधा िापतको रकम 

िा मोबाआि ररचाजयको सुििधा ईपिब्ध गराआनेछ । 

(३) कायायियिाट ईपिव्ध भएको सञ् चार खचय कायायियको प्रयोजनको िािग मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

१३. पोिाक भतीसा: स्थानीय तहका कमयचारीिाइ प्र्येक िषयको चैत्र मिहनामा पोिाक भतीसा बापत नेपाि 

सरकारका कमयचारीिे पाए सरहको रकम ईपिब्ध गराआनेछ ।  

 

पररच्छेद-७ 

ताििम/गोिष्ठ/सिेमनार/काययिािा सञ्चािन 

१४. ताििम/गोिष्ठ/सिेमनारः  

(१) िार्तषक काययक्रम तथा िजेटमा समािेि भएका ताििम/गोिष्ठ/सेिमनार जस्ता काययक्रमहरु ईपिब्ध 

भएसम्म सरकारी हिमा न ैसञ्चािन गररनेछ । 

(२) स्िीकृत िार्तषक काययक्रम ऄधतगयत सञ्चािन हुन ेकाययक्रममा प्रििक्षक, स्रोत व्यिक्त, सहभागी तथा 

काययपत्र प्रस्तुतकतायको पाररश्रिमक भुक्तानी दहेाय बमोिजम हुनेछः 

(क)  प्रििक्षक तथा काययपत्र प्रस्तुतकतायिे दिैनक तीन सेसनको भुक्तानी ििन सके्नछन् तथा कक्षा 

ऄििध किम्तमा डडे घण्टाको हुनुपदयछ । प्रित सेसन रु दइुहजार रुपैया र काययपत्र तयारी रु एक 

हजार पाँच सय सम्म भुक्तानी गनय सक्रकनेछ । 

(ख) काययक्रम सञ्चािन गने स्थानीय तह भधदा बािहरबाट प्रििक्षक तथा स्रोत व्यिक्त बोिाईन ु

परेमा िनजिाइ िनयमानुसार अतजेात ेयातायात खचय र दिैनक भतीसा तथा काययपत्र िनमायण र 

सेसन सञ्चािन भतीसा ईपिव्ध गराइने छ । 

(ग) ताििम/गोिष्ठ/सेिमनार/काययिािा जस्ता काययक्रममा पानी तथा खाजाको िािग प्रित व्यिक्त 

प्रितक्रदन बढीमा तीन सय पचास रुपैयाँ र खाना खुिाईन ुपने ऄिस्था भए खाना बापत बढीमा 

पाँच सय रुपैयाँ सम्म खचय गनय सक्रकनेछ । 

(घ) काययक्रममा सहभागीहरुका िािग ताििम/गोष्ठी मसिधद बापत सात कायय क्रदन सम्मको िािग 

प्रित सहभागी बढीमा दइु सय पचासको ताििम/गोष्ठी मसिधद सामाग्री खररद गरी ईपिब्ध 
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गराईन सक्रकनेछ । सात क्रदिसीय भधदा कम कायय क्रदनको भए दिैनक रु. ५० (पचास) का दरि े

सामग्री खररद गरी ईपिब्ध गराईन सक्रकनेछ । 

(ङ) संयोजक भतीसा प्रितक्रदन एक हजार, सहयोगी भतीसा प्रित व्यिक्त पाँच सय तथा ििििध खचय 

(प्रमाण पत्र,  सरसफाइ, व्यानर अक्रद ७ कायय क्रदनको ऄनुपातमा) पाँच हजार सम्म खचय गनय 

सक्रकनेछ । 

(च) सके सम्म सरकारी छात्रा/छात्रिासमा िसोबासको  व्यिस्था गनुय पछय । यसका िािग घर 

भाडामा ििन पाइन ेछैन । दिैनक भतीसा पाईन ेिाहके व्यिक्तगत पहिमा िास िस्न ुपरेमा प्रित 

सहभागी दिैनक एक हजारका दरिे अिास भतीसा ईपिव्ध गराईन सक्रकनेछ । 

(छ) पाँच क्रकिोिमटर टाढाबाट अईनु पने सहभागीहरुिाइ साियजिनक यातायात बापतको खचय 

ईपिव्ध हुनेछ । अिासीय काययक्रममा एक पटकको मात्र अतेजाते सुििधा ईपिब्ध गराआने छ 

। 

(ज) प्रितिेदकको पाररश्रिमक एक क्रदनको एक हजारको दरिे ईपिव्ध गराईन सक्रकनेछ । प्रितिेदन 

पेि गररसकेपिछ मात्र यस्तो रकम भुक्तानी हुनेछ । प्रित काययक्रम तीन हजारमा निढ्ने गरी 

प्रितिेदन तयारी खचय भुक्तानी क्रदन सक्रकनेछ । कसैिे पिन दोहोरो सुििधा ििन पाईनेछैन । 

(३) प्रािििधक िििेषज्ञ अिश्यक पने िा सेसन सञ्चािन गने अधा भधदा बढी ििषय ििज्ञ बािहरबाट 

ििनु पने ऄिस्थामा िा अिासीय रुपमा सञ्चािन गनुयपने काययक्रम कायायियबाट सोझै सञ्चािन 

गनय नसक्रकने भएमा प्रचिित साियजिनक खररद सम्बधधी कानून बमोिजमको प्रकृयाबाट सेिा खररद 

गरी तािीम गोष्ठी जस्ता काययक्रम सञ्चािन गनय सक्रकनेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

पानी, िबजिुी, टेििफोन तथा घरभाडा सम्धधी व्यिस्था 

१५. पानी, िबजिुी, टेििफोन तथा घरभाडाः 

(१) कायायिय तथा पदािधकारीिे पानी, ििजुिी, टेििफोन जस्ता सुििधाको प्रयोगमा िमतव्यियता 

ऄपनाईनु पनेछ । 

(२) कायायियिे पानी, िबजुिी तथा टेििफोनको ििि समयमै भुक्तानी गरी जररिाना नितनय र छुट 

सुििधा ििने व्यिस्था िमिाईनु पनेछ । 

(३) कायायियको कामका बाहके ऄनािश्यक रुपमा िबजुिी र टेििफोन प्रयोग गनुय हुदँनै । 

(४) कायायिय प्रयोजनका िािग बाहके घरभाडामा ििआन ेछैन । कायायियमा ईपिव्ध स्थानिे नपुग हुन े

ऄिस्थामा कारण सिहत गाईँ काययपाििकाको िनणययबाट कायायियको कामको िािग घरभाडामा 

ििनु पनेछ । 

(५) कायायियको िािग घरभाडामा ििन ु पने ऄिस्थामा प्रचिित साियजिनक खररद ऐन तथा खररद 

िनयमाििी बमोिजमको प्रक्रक्रयाबाट घरभाडामा ििआनछे । 

 

पररच्छेद- ९ 

खररद तथा िजधसी व्यिस्थापन 

१६. खररद सम्िधधी व्यिस्थाः 

(१) प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत िा िनजि ेतोकेको ऄिधकृत कमयचारीको िििखत अदिे िबना कसैिे कुन ै

मािसामान खररद गनय, गराईन हुदँनै । 

(२) मािसामान खररद सम्बधधी कारबाही िुरु गनुय ऄिघ खररद एकाआिे महािाखा, िाखाबाट 

अिश्यक पने िस्तुहरुको माग सङ्किन गरी प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत िा िनजिे तोकेको 

ऄिधकृत कमयचारीबाट अिश्यक पने िस्तुहरुको कूि माग स्िीकृत गराईन ुपनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोिजमको खररद मागमा दहेायका कुरा ईल्िेख भएको हुनु पनेछः 

(क) मािसामानको प्रकार, गुणस्तर, पररमाण सम्बधधी िििरण, 
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(ख) मािसामान अिश्यक पने समय, 

(ग) खररदको ऄनुमािनत मूल्य,  

(घ) मूल्य व्यहोररने स्रोत । 

(४) खररदको िािग अिश्यक बजेट व्यिस्था नभइ खररद कारबाही िुरु गनुय हुदँनै । 

(५) कायायियिे साधारणतया पेश्कीिाइ िनरु्सािहत गनुयपनेछ । पेश्की फछ्यौट नगरी दोहोर् याएर 

पेश्की रकम क्रदआने छैन । पेश्की रकम समयमै फछ्यौट गनुय प्र्येक कमयचारीको कतयव्य हुनेछ । 

(६) खररद सम्बधधी सम्पूणय व्यिस्था साियजिनक खररद ऐन, २०६३ तथा िनयमाििी बमोिजम हुनेछ । 

 

१७. िजधसी व्यिस्थापन : 

(१) कायायियमा प्राप्त प्र्येक िजधसी सामग्रीको िगीकरण गरी सामानको िििरण र मूल्य खुिाइ 

महािेखा परीक्षकिे स्िीकृत गरेको ढाँचामा िगत तयार गरी ऄिभिेख राख्नुपनेछ । 

(२) महािाखा/िाखामा रहकेो कुनै मािसामान ममयत सम्भार गनुयपने भए सोको िििखत जानकारी 

ईपयोगकतायिे प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतिाइ क्रदनुपनेछ । 

(३) स्थानीय तहको प्र्येक िाखा/महािाखा तथा िडा कायायियका प्र्येक कोठामा भएका िजधसी 

सामानको ऄिभिेख सोही कोठामा टासँ गनुयपनेछ । 

(४) खचय भएर नजाने प्र्येक िजधसी सामग्रीमा िजधसी सङ् केत नम्बर ईल्िेख गनुयपनेछ । 

(५) अर्तथक िषय समाप्त भएको ३ मिहना िभत्र गत िषयको मौज्दात, चािु िषयको खररद, 

हस्ताधतरण भइ प्राप्त सामानको पररमाण र मूल्य एिम् सामानको ऄिस्था (सबतु, ममयत 

गनुयपने, िििाम गनुयपन े र िमधहा गनुयपने) खोिी िजधसी िाखािे िजधसी प्रितिेदन तयार 

गनुयपनेछ । 

(६) ईपदफा (५) बमोिजम तयार भएको प्रितिेदनको अधारमा प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत िा 

िनजिे तोकेको ऄिधकृत कमयचारीिे िजधसी िनरीक्षण गरी राय सुझाब सिहतको प्रितिेदन 

प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृतिाइ क्रदनुपनेछ । 

(७) ईपदफा (६) बमोिजमको प्रितिेदन प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृति े छिफिका िािग 

काययपाििकाको बैठकमा पेस गनुयपनेछ । 

(८) िजधसी व्यिस्थापन सम्बधधी ऄधय व्यिस्था प्रचिित अर्तथक काययिििध, ऐन तथा िनयमाििी 

बमोिजम हुनेछ l 

पररच्छेद १० 

ििििध 

१८. िनजी सिचिािय सम्बधधी व्यिस्था:- (१) ऄध्यक्षको िनजी सिचिाियमा सहयोगी व्यिस्थापन गनय 

िढीमा पाँचौ तहको सेिा सिुिधा पाईने गरी र ईपाध्यक्षको िािग चौथो तहको सिेा सुििधा पाईन े

गरी मािसक खचय गनय सक्रकने छ ।ईक्त रकम एकमुष्ठ रकम ईपिब्ध गराईने िा िनजी सिचिाियको 

िािग कमयचारी राख्ने मध्ये कुनै एक तररकाबाट मात्र खचय गनय सक्रकनेछ । 

१९. दघुयटना ििमा व्यिस्था:- पदािधकारीका सिारी साधन, दमकि, एम्बुिेधस र िि िाहन सञ् चािनको 

काममा तोक्रकएका कमयचारीको िािग कायायियिे दघुयटना बीमा गराईनेछ । 

२०. िनणयय गरी खचय गनुय पनःे- कायायियिे स्िीकृत काययक्रम ऄधतगयत कुनै काययक्रम, तािीम, गोष्ठी अक्रद 

सञ्चािन गदाय साियजिनक खररद तथा अर्तथक काययिििध सम्बधधी काननू बमोिजम ऄिधकारप्रपाप्त 

ऄिधकारीबाट िनणयय गरेर मात्र सञ्चािन गनुय पनेछ। ऄिधकार प्राप्त ऄिधकारीको स्िीकृित बेगर गरेको 

खचय भुक्तानी गररन ेछैन । 

२१. सिंोधनः गाईँ काययपाििकािे यस िनदिेिकािाइ अिश्यकता ऄनसुार संिोधन र पररमाजयन गनय 

सके्नछ । 

२२. खारेजी र बचाईः (१) गाईँ काययपाििकािे यो िनदिेिकाको अिश्यकता नदखेेमा खारेज गनय सके्नछ । 

(३) यस ऄिघ भए गरेका काम कारिाही यस ैिनदिेिका बमोिजम भए गरेको मािननेछ । 
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ऄनुसूची-१ 

िनयम ९ को ईपिनयम (१)सगँ सम्बिधधत 

कमयचारीको िािग मािसक आधधन सुििधा 

आधधन(पेट्रोि/िडजेि ििटरमा) 

क्र.स.ं तह/ पद 
मािसक इधधन 

(ििटरमा) 
कैक्रफयत 

१ प्रमुख प्रिासकीय ऄिधकृत(चारपाङ्गे्र) ६०  

२ ऄिधकृतस्तर(दिौं र एघारौं) (चारपाङ्गे्र) ६०  

३ ऄिधकृतस्तर(अठौं र निौं)(चारपाङ्गे्र) ४०  

४ ऄिधकृतस्तर ६ औ र ७ औ(मोटरसाआकि/स्कुटर) १०  

५ सहायकस्तर(मोटरसाआकि/स्कुटर) १०  

६ सहयोगी स्तर(मोटरसाआकि/स्कुटर) ५  

 

आधधन सिुिधा पाईन ेअधारहरुः 

१. पदािधकारी र कमयचारीको िािग कायायियिे ईपिब्ध गराएको िा अफ्नै गाडी िा मोटरसाआकि 

हुनुपनेछ । 

२. मिहना भरी ििदामा रहकेो ऄिस्थामा सो मिहनाको आधधन ईपिब्ध गराआने छैन । 

३. मािसक कोटा आधधन सोही मिहना िभत्र निगेमा ऄको मिहना थप हुने छैन । 

४. दमकि, एम्बुिेधस, िि िाहन र सरसफाआका साधनमा अिश्यकता ऄनुसार आधधन ईपिब्ध गराआनेछ 

। 

५. कायायियको सिारी साधन भएमा सर्तभिसङ्गका िािग प्र्येक तीन मिहनामा कार/िजपको िािग पाँच 

ििटर मोििि र प्रित मोटरसाइकि एक ििटर मोििि ईपिव्ध हुनेछ । 

६. चार पाङ् गे्र िा सो भधदा ठूिा साधन सञ् चािनको िगबुक भरी तोक्रकएको ऄिधकारीिे प्रमािणत गरेको 

हुनुपनेछ । 


