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गौभुर गाउॉऩालरकाको कामाारम
घट्भुना फाजुया

साभुदायमक यिद्यारमको साभाजजक ऩरयऺण एिभ
रेखाऩरयऺण लनदे जिका २०७८
गौभुर गाउॉऩालरकाको िैजऺक ऺेत्रराई व्मिजथथत य गुणथतरयम फनाउन गाउॉऩालरका फाट
गरयएका सिस्त्र अनुदान , ऩुजजगत अनुदान , का साथै अन्म सयोकाय िारा फाट गरयएका यिकास
िैजऺक भाऩण्द अनुसाय बए

नबएको अिरोकन गना

, यिद्यारमको आन्तरयक स्रोत

एिभ

गाउॉऩालरका फाट गरयएका यिकासराइ उऩरजधध भुरक िनाउन य गाउॉऩालरका बरय साभाजजक
ऩरयऺण रे खाऩरयऺणभा एकरुऩता ल्माउन थथानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ११
ज

)१४(रे तोयकएको काभ कताधम य अलधकाय कामान्िन गने सन्दबाभा साभुदायमक

यिद्यारमको साभाजजक ऩरयऺण एिभ रे खा ऩरयऺण गना गौभुर गाउॉऩालरकारे मो लनदे जिका
जारय गये को छ ।
ऩरयच्छद्

१

प्रायजभबक १

=

१ सॊ जऺप्त नाभ य प्रयभब् मस लनदे जिकाको नाभ साभुदायमक यिद्यारमको साभाजजक ऩरयऺण एिभ
रेखाऩरयऺण लनदे जिका २०७८ यहेको छ ।
२

=

मो लनदे जिका गाउॉकामा ऩालरकाको फैठक फाट ऩारयत बएको लभलत दे जख रागु हुने छ

क ऩरयबाषा बन्नारे ) यिषम य प्रिॊघरे अको अथा नरागेभा मस लनदे जिकाभा

, ऐन बन्नारे थथालनम

सयकाय सॊ चारन एन २०७४ राई सभझनु ऩछा ।
ख गाउॉऩालरका बन्नारे ् गौभुर गाउॉऩालरकाराई सभझनु ऩछा ।
ग यिद्यारम बन्नारे ् )गौभुर गाउॉऩालरकाभा सॊ ञ्चालरत साभुदायमक कऺा १ दे जख ३ ,१ दे जख ५,१दे जख
८ १ दे जख १० य १ दे जख १२ सॊ ञ्चालरत यिद्यारम सभझनु ऩछा ।
घ साभाजजक ऩरयऺण सलभलत बन्नरे ्जिऺा ऐन लनमभािरी अनुसाय गठन बएका यिद्यारमको िैजऺक
आलथाक बौलतक गलतयिलधहरुको अलबरे ख तमाय गरय
ल्माउने सलभलत सभझनु ऩछा ।

अलबबािकहरुभा सत्म तथ्म यिियण
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ङ साभाजजक ऩरयऺण बन्नारे ् साभाजजक ऩरयऺण सलभलतरे यिद्यारमको िैजऺक आलथाक गलतयिलधहरु
राई आलथाक िषा ऩुया गये को ४५ ददन लबत्र यिद्यारमको अलबरे ख अिरोकन गरय सािाजलनक
ु ाई गरय ऩारयत गये को अलबरे ख राई जनाउने छ ।
सुनि
छ रेखाऩरयऺक बन्नारे ् नेऩार सयकायको आलथाक ऐन लनमभािलर अनुसाय तोयकएका चाटडा
एकाउन्टे न्ट अथिा एरकन फाट अनुभलत प्राप्त धमक्ती तथा सथथा लनमभनुसाय गौभुर
गाउॉऩालरकाभा सुजचकृता बएका व्माजक्त िा सथथाराइ सभझनु ऩछा ।
ज अध्मऺ बन्नारे् गौभुर गाउॉऩालरका गाउॉकामाऩालरकाको लनिााजचत प्रभुख व्माजक्तराई सभझनु ऩछा
झ )आलथाक िषा बन्नारे् नेऩार सयकायरे तम गये को श्रािण १ गते दे जख ऐ ऐ असाय भसान्त
सभभराई सभझनु ऩछा ।
ञ िैजऺक िषा बन्नारे ् नेऩार सयकायरे तोकेको िा गाउॉऩालरकारे लनधायण गये को सभमािलधराई
सभझनु ऩदाछ ।
ट सलभलत बन्नारेः् गाउॉऩालरकाको जिऺा ऐन िाट गठन गरयमको जिऺा सलभलतराई सभझनु ऩदाछ
।
ठ) लफध्मारम धमिथथाऩन सलभलत बन्नारे गाउॉऩालरकाको जिऺा एन अनुसाय गदठत लफधारम
व्मिथथाऩन सलभतीराइ सभझनु ऩदाछ ।
३ उद्देश्महरु् मस लनदे जिकाको उद्देश्म लनभनानुसाय यहे को छ ।
क= यिद्यारमको िैजऺक अफथथा गुथतरयम िनाउन सहमोग गनुा ।
ख. यिद्यारमको आलथाक अिथथा यिश्वसनीम, िथतु लनष्ठ य ऩायदाजिक फनाउन सहमोग गनुा

ग. गाउॉऩालरकाफाट बएका लनकासा उद्धेश्म अनुसाय खचा बए नबएको एयकन गना सहमोग गना।
ऩरयच्छे द – २
साभाजजक ऩरयऺण् सञ्चारन

तथा व्मिथथाऩन

४. साभाजजक ऩरयऺण सलभलत: (१) प्रत्मेक यिद्यारमभा जिऺा ऐन लनमभािरी अनुसाय जिऺक
अयिबािक सॊ घको अध्मऺको सॊ मोजकत्िभा ५ सदथमीम साभाजजक ऩरयऺक सलभलत यहनेछ ।
सॊ मोजक : जिऺक अलबबािक सॊ घको अध्मऺ
सदथम : सभफजन्धत िडाका सभाज सेिी फुयद्धजीयिहरु फाट १ जना भयहरा सयहत जभभा २ जना
सदथम : सभफजन्धत िडा अध्मऺ िा िडा अध्मऺरे तोकेको व्मजक्त सदथम १ जना
सदथम

सजचि: प्रधानाध्माकरे तोकेको एकजना जिऺक

efu @ v08 #

c+s !^ @)&* c;f/ !* ut] z'qmjf/

(२) सलभलतका भनोलनत सदथमको ऩदािलध एक िषाको हुनेछ ।
(३) मसको सजचिारम यिद्यारमभा यहने छ
५. साभाजजक ऩरयऺण सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय
(१) सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय दे हाम अनुसाय हुनेछ ।
क) आलथाक िषा सभाप्त बएको ४५ ददन लबत्र यिद्यारमको िैजऺक आलथाक गलत यिलधहरुको रे खा
जोखा गने गयाउने ।
ख) साभाजजक ऩरयऺण सभऩन्न बएको सात ददन लबत्र िा बाद्र गते लबत्र प्रलतिेदन तमाय गरय
ु ाई गने / गयाउने
सािाजलनक सुनि
ग) यिद्यारम व्मिथथाऩन सलभलतराई लरजखत सुझािहरु ददने ।
घ) ददइएका सुझािहरु कामाान्िमन बए नबएको लनमलभत अनुगभन गने िा कामाान्िमन गना रगाउने
।
ङ) सोही प्रलतिेदनको आधायभा त्मस आलथाक िषाको रे खाऩरयऺण गना रगाउने ।
ऩरयच्छे द – ३
साभुदायमक यिद्यारम रे खा ऩरयऺण
६. यिद्यारमको आलथाक धमिथथाऩन जिऺा ऐन लनमभािलर आलथाक ऐन लनमभािलर अनुसाय बएको
छयक छै न बलन आलथाक िषा सभाप्त बएको लभलतरे

२ भयहना लबत्र साभुदायमक यिद्यारमरे

रेखाऩरयऺण लनमभानुसाय गयाई सक्नु ऩदाछ ।साभाजजक ऩरयऺणका रालग गाउॉऩलरकारे दे हामको
अिथथा लनधाायण गये को छ ।
१

रेखा ऩरयऺण गनुा ऩुि ा यिद्यारमरे साभाजजक ऩरयऺण गरय त्मसको प्रलतिेदन गाउॉऩालरकाभा ऩेि
गनुा ऩछा ।

२

गाउॉऩालरका फाट लनमभनुसाय लनमुजक्त गरयएका रे खा ऩरयऺक फाट रे खा ऩरयऺण गयाउने ऩने
छ।

३ यिद्यारमको आन्तरयक स्रोत नहुने य रे खाऩरयऺण गना ससात ् य अनुदान फाट गरयने लनकासा न्मू न
बएको हुदा त्मसको व्मम बाय गाउॉऩालरकारे व्मिथथाऩन गने छ ।
४ गाउॉऩालरकारे ऩालरका लबत्र यहे का सफै यिध्मारमको रे खा ऩरयऺण एकभुथट रुऩभा बाद्र भयहना
लबत्र ऩालरका िा यिध्मारमभा गरयने छ ।
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५ रेखा ऩरयऺकरे रेखा ऩरयऺण गये को प्रलतिेदन १५ ददन लबत्र सभिजन्धत यिध्मारम िा ऩालरकाभा
ऩेि गनुा प्रने छ ।
६ रेखा ऩरयऺक िाट आएका सुझािहरु कामान्िमन बए नबएको लनमलभत अनुगभन गने कामाान्िमन
गयाउने दायमत्ि ऩालरको हुने छ ।
७ साभाजजक रे खा ऩरयऺक रे खाऩरयऺकिाट आएका सुझािराई कामाान्िमन नगये भा ऩालरकारे ददने
अनुदान यकभ सभेत योक्का गरयने छ ।
ऩरयच्छे द -४
रे खा ऩरयच्छे क लनमू जक्त काभ कताव्म य अलधकाय
७. रेखा ऩरयऺकको लनमूजक्त सभफन्धी व्मिथथा
साभुदायमक यिद्यारउको आलथाक अिथथा च ुथत दुरुथत याख्न गाउॉ ऩालरका रे रे खा ऩरयऺकको
लनमू जत गयी गाउॉऩालरका लबत्रका सफै साभुदायमक यिद्यारमहरुको आलथाक िषा सभाप्त बएको
लभलतरे २ भयहना लबत्र रे खाऩरयऺण गरयने छ । त्मसका रालग तऩजिरको प्रयिमा ऩुया गरय
रेखा ऩरयऺक लनमू जक्त गरयने छ ।
१. गाउॉऩालरकाभा सूजचकृत रे खा ऩरयऺकराइ ऩन्र ददनको सािाजलनक सूचना प्रकािन गरयने
छ ।
२. प्राप्त लनिेदनभा उल्रेख बएका सता य

कामा यिियणका आधायभा कजभतभा ३ जनाराई

कामाऩालरकाभा सूजचतकृत गरयने छ ।
३. सूजचकृत बएका रे खा ऩरयऺक फाट आलथाक ऐन, लनमभािरी अनुसाय ७ ददने गोप्म खाभफन्दी
रुऩभा फोर ऩत्र आह्वान गरय रे खा ऩरयऺक छनौट गरयने छ ।
४. मसयी छनौट बएका रे खा ऩरयऺक राई सभझौता गयी ऩालरका फाट लनमू जक्त गरयने छ।
लनमूकजक्त बएको लभलतरे ७ ददन लबत्र काभको सभझौता गनुा ऩने छ । अन्मथा
िैकजल्ऩकराई लनमूजक्त गना सयकन्छ छ ।
५. रेखाऩरयऺक ऩूणरु
ा ऩभा गाउॉऩालरका प्रलत उतयदायम हुन ु ऩने छ । साथै सभझौता बएको
लभलतरे ४५ ददन लबत्र रेखा ऩरयऺण गरय प्रलतिेदन ददइ सक्नु ऩने छ ।
६. रेखाऩयीऺकरे आलथाक ऐन लनमभािरी को भातहतभा ययह रे खा ऩरयऺण गनुा ऩनेछ ।
७. रेखा ऩरयऺकरे लनमभानुसाय प्रलतिेदन ददने कय दाजखरा गने दायमत्ि थमभ् रे खाऩरयऺक को
हुनेछ ।
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८. रेखाऩरयऺक छनौटका रालग प्रभुख प्रिासयकम अलधकृत समोजक यहने गरय जिऺा िाखा
प्रभुख य रेखाऩार सदथम यहने गयी एक सलभती यहनेछ ।
ऩरयच्छे द – ५
ऩारयश्रलभक, सेिा य सुयिधा
८ रेखा ऩरयऺकको सेिा सुयिधा य ऩारयश्रलभक दे हाम अनुसाय हुनेछ ।
१. रेखा ऩरयऺकको ऩारयश्रलभक सेिा , सुयिधा कोटे सन (दय बाउ ऩत्र ) िा फोर ऩत्रभा तोयकए
अनुसाय हुनेछ िा दुई ऩऺको सभझौता अनुसाय हुनेछ ।
२. जिरफन्दी दयबाउ ऩत्रको सेिा सुयिधा सभफजन्ध जिषाक कामाऩालरकाकारे लनधाायण गये
अनुसाय हुनेछ ।
३. ऩारयश्रलभक यिद्यारमको रे खाऩरयऺण प्रलतिेदन

ऩेि गये ऩलछभात्र बूक्तानी गरयने छ ।

४. प्रत्मेक यिद्यारमको रे खा ऩरयऺण प्रलतिेदन अगर अगर ऩेि गनुा ऩने छ ।
ऩरयच्छे द – ६
यियिध
९. रेखा ऩरयऺक रे ददने लनिेदन, लनिेदन दथतुय आलथाक लनमभािरी अनुसाय िा
गाउॉऩालरकारे तोयकए अनुसाय हुनेछ ।
१०. रे खा ऩरयऺण गयाउने, आलथाक श्रे थता लनमभानुसाय याख्ने, सुझािहरु कामाान्िमन गने ऩूण ा
दायमत्ि यिद्यारमको हुनेछ ।
११. फाधा अड्काउ पुकाउने अलधकाय : मो लनदे जिका कामाान्िमन गदाा कुनै फाधा अड्काउ
ऩना गएभा िा मो लनदे जिका भा उल्रे ख नबएको यिषमका सभफन्धभा कुनै व्मिथथा गना
आिश्मक ऩये भा गाउॉऩालरकारे लनणाम गये फभोजजभ हुनेछ ।

