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थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोिजम रोशी गाउँ 
कायर्पािलकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको कायर्िबिध सबर्साधारणको 
जानकारीको लािग पर्काशन गिरएको छ ।  

सम्वत ्२०७६ सालको कायर्िबिध नं: १   
 

रोशी गाउँपािलकाको 
जनताको अभाव रोशीको सद्भाव कायर्िविध, २०७६ 
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प्र तावनाः 

 िविनयोजन ऐनमा अनमुान नगिरएको नँया के्षतर् एवं अनमुान गिरएको भएपिन 

काम गदैर् जादँा रकम नपगु भएको र तत्काल सो कायर् नगदार् अित क्षित हुने र सभाको 

म्याण्डेट पखर्न नसक्ने भइ तत्काल कायार्न्वयन गनर् आव यक हुने योजना संचालन गनर् 

वान्छिनय भएकोले, 

पर्शासकीय कायर्िविध िनयिमत गनेर् ऐन २०७५ को दफा ३ ले िदएको 

अिधकार पर्योग गरी रोशी गाउँपािलकाले यो कायर्िविध बनाएको छ । 
पिर छ�द – १ 

१. संिक्ष  नाम र प्रारं भः 
क) यो कायर्िविधको नाम “जनताको अभाव रोशीको स ाव कायर्िविध, 

२०७६” रहनेछ । 

ख) यो कायर्िविध तत्काल लाग ुहुनेछ । 
२. पिरभाषाः  

क) “कायर्िविध” भ ाले जनताको अभाव रोशीको स ाव कायर्िविध, २०७६ 

लाई बझुाउँनेछ ।  

ख) “गाउँपािलका” भ ाले रोशी गाउँपािलकालाई बझुाउँनेछ । 

ग) थानीय तह” भ ाले रोशी गाउँपािलकालाई बझुाउँनेछ । 

घ) “उपभोक्ता सिमित” भ ाले गाउँपािलकाको टोल र व ती के्षतर्मा स ालन 

हुने आयोजनाबाट पर्त्यक्ष सेवा पु े समूहबाट उक्त योजना संचालन गनर् 

बनेको सिमित भ े बझुाउँनेछ । 
 

पिर छ�द –२ 
३. रकम माग गनेर् प्रकृया  

क) कुन ैके्षतर्मा तत्काल केिह गनुर्पनेर् दिेखएमा वडामा िनवेदन गनेर्, वडाले 

सम या एिकन गरी कायार्न्वयन नगिरहुने कुराको पर्ाथिमकीकरण गरी 

गा.पा.मा िसफारीस गनेर् । 

ख) गाउँपािलकाको अध्यक्षले सो गनर् आव यक ठानेमा पर्ािविधक 

ि टमेटका लािग पर्मखु पर्शासकीय अिधकृत समक्ष पेश गनेर् । 
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ग) पर्मखु पर्शासकीय अिधकृतले तत्काल पर्ािविधक खटाइ ला.इ गराउने । 

घ) पर्ा  लागत ि टमेट अनु प मूलयाङकन सिमितले तत्काल  िनणर्य गरी 

कायार्न्वयन गनेर् । 

ङ) य तो योजनाको योजना माग गनेर् उपभोक्ता सिमित र कायार्न्वयन गनेर् 

उपभोक्ता सिमित भने फरक हुन ुपनेर्छ । अथार्त रकम नपगेुको माग गनेर् 

उपभोक्ता सिमितले कायार्न्वयनमा रहन पाउने छैन । 

च) संघीय सावर्जिनक खिरद ऐनले तोके अनु प भवन िनमार्ण मेिसनरी 

उपयकु्त पर्योग गनेर्, उपभोक्तालाई पर्त्यक्ष लाभ नहुने योजना जितसकैु 

रकमको भएपिन ठेक्का माफर् त संचालन हुनेछन ्। 
 

४.  मू याङकन सिमित 

 १. गा.पा. अध्यक्ष     - अध्यक्ष 
 २. पर्.पर्.अ    - सद य 
 ३. इिन्जिनयर   - सद य सिचब 

 

पिर छ�द – ३ 
५. कायर्िविधल� सम�ट्न� क्ष�त्रह  

१. पर्त्यक्ष लाभ नदिेखने ज तै महोत्सव गनेर्, िदवस मनाउने, भर्मण गनेर् ज ता 

कायर्कर्ममा रकम मा  र िविनयोजन गनर् नपाइने । 

२. काम गदैर् जादँा अधरुो भएको वा हुने अव था भएको योजनालाई 

पर्ाथिमकता िदइने । 

३. उपभोक्ताह ले ३०% भन्दा मािथ नगद ैदािखला गरी उक्त आयोजनालाई 

ठेक्का लगाउन सहमत भएमा सोलाई पर्ाथिमक्ता िदने । (यिद नगद 

सहभािगता गरेर पिन ठेक्का/पर्ित पधार्मा जान सहमत हुनकुो अथर् उक्त 

योजना उपभोक्ताको अत्यन्त आव यकताको योजना हो र उपभोक्ताको 

वाथर् छैन भ े दिेखनका लािग) 

४. कुन ैसमहुले प ट Business Plan सिहत किम्तमा ६०% आयोजना 

च ने रकमको जोहो गरेको सिुनि ा गरेमा सो आयोजनामा साझेदारी गनेर् 
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(यसको लािग गाउँपािलकाले िनमार्ण गरेको सावर्जिनक िनिज साझेदारी 

िनदेर्िशका यसको मखु्य अंग हुनेछ ।) 

५. पर्कोपको कारणले तत्काल सम या दिेखएकाको हकमा दहेायनसुार गिरने । 

क) आगलािगबाट परैु घर तथा अ पात जली तत्काल खाने  तथा 
लगाउने अव था नभएको लािग . २५०००/- (अव था खु ने 
आिधकािरक पर्ितवेदनको आधारमा अध्यक्षले तोक लगाएको 
आधारमा भूक्तानी हुने (मािथको अन्य पर्कृया लाग ुनहुने)) । 

ख) कडा रोग लािग अ पताल न ै जान नसक्ने अव था, आिथर्क 
अव थाको कारणले रहछे भने अ पताल पु े खचर् िदने ।यसको 
आधारको पमा घर पिरवार सवेर्क्षणलाई िलइने (वािषर्क भन्दा कम 
आय हुने पिरवारलाई लाग ुहुने) । 

ग) कुन ै थानमा वेवािरसे लास फेला परेमा त्यसको सदगि को 
पर्बन्धका लािग अिधकतम . २० हजार िदने (िवल भपार्इ 
नचािहने, सिमितको िसफारीस नचािहने) । 

घ) नाम ठेगाना नखलेुको वो न समेत नसक्ने हदेार् रोगी ज तो ला े 
अशक्त यिक्त गाउँपािलका के्षतर्मा दिेखए सो यिक्तलाई 
अ पतालसम्म पयुार्उन ला े खचर् ( ाकसी) भाडा . ५०००/- 
िदइ अ पतालमा उपचार गराउने पर्बन्ध अध्यक्षको तोक आदशेमा 
गनेर् । 

ङ) सिमितले गरेको िनणर्यको पर्ितवेदन गाउँ कायर्पािलकामा पेश गरी 
अनमुोदन हुनेछ । 

च) य तो रकमको िसमा (िवकासात्मक) पर्ित वडा ५ लाख भन्दा बिढ 
नहुने । 

छ) गाउँसभावाट एकमु  पमा िविनयोजन भएको बजेट खचर् 
भईसकेपिछ यो कायर्कर्मबाट भूक्तानी गनर् सिकने छैन ।  

 आ ाले 
 डम्ब  दाहाल 
 ूमखु ूशासकीय अिधकृत 


