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एकककृत सािाशजक पररचािन काययक्रि सञ्चािन काययकवलि, 

२०७७ 

गाउँ काययपालिकाको वैठकबाट स्वीकृत लिलत: २०७७/०७/०२  

प्रिाशिकरि लिलतः २०७७/०७/०६ 

प्रस्तावना:  

देवघाट गाउँपालिकािा सािाशजक पररचािनको िाध्यिबाट कवपन्न तथा कवकासको 
िूि प्रवाहवाट पछालड परेका नागररकहरुिाई उनीहरुको काि, कतयव्य, तथा हक, 

अलिकारका वारेिा चेतनिीि गराई ििुकुको कवद्यिान सम्पूिय आलथयक सािाशजक 
संरचनािाई कवकासको िूििारिा ल्याउन र नागररकको आवाज एवि ्िागिाई 
सम्वोिन गदै सेवा प्रवाहिाई सिावेिी, उत्तरदायी एवि ् जवाफदेही बनाउन 
सरकारी, गैर सरकारी, लनजी तथा सिदुायिा आिाररत लनकायहरु सिेतको 
सहकाययिा स्थानीयस्तरबाट न ै गररबी न्यूनीकरि र दीगो कवकासको 
अविारिािाई संस्थागत गदै सिदृ्ध नेपाि लनिायि गने काययिा सहयोग पयुायउन 
स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ र देवघाट 
गाउँपालिकाको प्रिासकीय काययकवलि लनयलित गने ऐन, २०७४ को दफा ४ िे 
ददएको अलिकार प्रयोग गरी बिोशजि देवघाट गाउँपालिकािे यो काययकवलि 
बनाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

१. सशिप्त नाि र प्रारम्भ: यस काययकवलिको नाि “एकककृत सािाशजक 
पररचािन काययकवलि, २०७७” रहेको छ । यो काययकवलि तरुुन्त िागू 
हनुेछ । 
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२. पररभाषाः  कवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययकवलििाः 
क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ सम्झन ुपदयछ । 

ख) “आलथयक प्रिासन लनयिाविी” भन्नािे स्थानीय लनकाय आलथयक 
प्रिासन लनयिाविी, २०६४ सम्झन ुपदयछ । 

ग) “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका सम्झन ुपदयछ । 

घ) “अध्यि” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

ङ) “वडा” भन्नािे गाउँपालिका अन्तगयतका वडाहरु सम्झन ुपदयछ । 

च) “सेवा प्रदायक” भन्नािे गाउँपालिकासँग सम्झौता गरी सम्वशन्ित 
वडाहरुिा सािाशजक पररचािनको कायय गने संस्थािाई सम्झन ु
पदयछ । 

छ) “अनदुान” भन्नािे नेपाि सरकार, कवकास साझेदार तथा अन्य 
लनकायबाट नगद वा वस्तगुत रुपिा गाउँपालिकािा प्राप्त हनु े
लनितय, सितय अनदुान तथा प्राकवलिक सहयोगिाई सिेत सम्झन ु
पदयछ । 

ज) “सािाशजक परीिि” भन्नािे स्थानीय तहिा आलथयक प्रिासन 
लनयिाविी, २०६४ को लनयि २०१ (१) र सािाशजक परीिि 
काययकवलि, २०६७ िा उल्िेख भए अनसुारको सािाशजक 
शजम्िेवारीको िेखाजोखा सम्झन ुपदयछ । 

झ) “सावयजलनक परीिि” भन्नािे स्थानीय लनकाय आलथयक प्रिासन 
लनयिाविी, २०६४ को लनयि २०१ (२) र सावयजलनक परीिि 
काययकवलि, २०६७ बिोशजि स्थानीय लनकायहरुिे सञ्चािन तथा 
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कायायन्वयन गने काययक्रि वा आयोजनाहरुको िेखाजोखा सम्झन ु
पदयछ । 

ञ) “िैकिक परीिि” भन्नािे िकहिा र परुुष बीचको भलूिका, सम्वन्ि, 

स्थान, स्तर, अवसर आददको िेखाजोखा र िकहिा परुुष बीच 
सिानता कायि गनयका िालग तय गररएको काययक्रि र बजेट 
सिेतको कवश्लषेि कायय सम्झन ुपदयछ । 

ट) “गैर सरकारी संस्था” भन्नािे प्रचलित कानून विोशजि तोककएको 
सरकारी कायायियिा दताय भई गाउँपालिकासँग सिन्वय राखी 
कायय गने नाफारकहत संघसंस्था सम्झन ुपदयछ । 

ठ) “काययक्रि” भन्नािे कुन ैयोजना अन्तगयतका कवलभन्न काययिेत्र जस्तै 
कृकष, उद्योग, यातायात आददको योजनावद्ध कवकासका िालग लनशित 
अवलि, भौगोलिक िेत्र तोकी तयार गररएको कवकास काययक्रििाई 
सम्झन ुपदयछ । 

ड) “आयोजना/पररयोजना” भन्नािे कवकास काययक्रि अन्तगयत कुन ै
भौगोलिक िेत्र वा काययिेत्रिा लनशित अवलि र िगानी रकि 
तोकी पूवय लनिायररत उद्देश्य प्रालप्तका िालग गररन े सिग्र 
कक्रयाकिापिाई सम्झन ुपदयछ । 

ढ) “कवकास साझेदार” भन्नािे नपेाि सरकारसँग भएको सम्झौता 
बिोशजि नगद, वस्तगुत एवं प्राकवलिक सहयोग  उपिव्ि गराउन े
दद्वपिीय, बहपुिीय दाता तथा संयकु्त राष्ट्रसङ्घीय लनकायहरु एवं 
अन्तराकष्ट्रय गैर सरकारी संस्था  सिेत सम्झन ुपदयछ । 

ि) “िूि प्रवाहीकरि” भन्नािे िशित सिहुको सिानता तथा अलिकार 
संरिि गनय उनीहरुको सिान र सकक्रय सहभालगता सम्झन ुपदयछ 
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। साथै, स्थानीय लनकायको उद्देश्य, कक्रयाकिाप, संगठन र स्रोत 
कवलनयोजन (आलथयक र िानवीय) िा िैकिक सिानता एवं 
सािाशजक र आलथयक रुपिे कपछलडएका वगय, सिदुाय र िेत्रिाई 
सिायोजन गने कायय सिेत सम्झन ुपदयछ । 

त) “िशित सिूह” भन्नािे सवै जातजालतका कवपन्न पररवार तथा 
आलथयक र सािाशजक रुपिा पछालड परेका वगयहरु (िकहिा, 
बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलित, आददबासी/जनजालत, अपािता 
भएका व्यशक्तहरु, ििेसी, िशुश्लि तथा कपछडावगय एवं दगुयि तथा 
कपछलडएको िेत्रका साथै नेपाि सरकारिे सूचना प्रकािन गरी 
िशित सिूह भनी तोकेका वगय एवं सिदुायिाई सम्झन ुपदयछ । 

थ) सािाशजक पररचािन भन्नािे आि नागररकहरुिाई सिूहिा 
संगदठत गरी आलथयक, सािाशजक तथा साँस्कृलतक सिशक्तकरिका 
िाध्यिवाट उनीहरुको व्यशक्तगत, पाररवाररक तथा सािाशजक 
जीवनिा सकारात्िक पररवतयन ल्याउने प्रकक्रयािाई जनाउँछ । 
सािाशजक पररचािनिे सिूहका सदस्यहरु बीच आपसी सहयोग, 

सद्भाव, कवश्वास, सिन्वय र सहकायय वृकद्ध गरी सािाशजक पूजँी 
लनिायि गनय सहयोग पयुायउँछ । 

 

३. सािाशजक पररचािनको उद्दशे्य: सािाशजक पररचािनका लनददयष्ट 
उदे्दश्यहरु देहाय अनसुार रहेका छन ्। 

क) सािाशजक सिशक्तकरि र सािाशजक रुपान्तरिको िाध्यिवाट 
आि नागररकको जीकवकोपाजयनिा सिुार ल्याउन,ु 
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ख) सावयजलनक िेत्रवाट प्रदान गररने सावयजलनक सेवा र सकुविािाई 
प्रभावकारी वनाई यस्ता सेवाहरुिा  नागररकको पहुँच सहज 
गराउन,ु 

ग) नागररक र नागररक संस्थाहरुिाई आफ्नो अलिकार प्रलतको 
सचेतता, कतयव्य र शजम्िेवारी प्रलत जागरुक गराउन,ु 

घ) नागररकहरु कविेष गरी कवपन्न वगयको कवकासका िालग कवद्यिान 
आलथयक, सािाशजक, साँस्कृलतक तथा अन्य संरचनागत अवरोिहरु 
हटाई नागररकहरुको जीवनस्तर िालथ उठाउन,ु 

ङ) सािाशजक पुजँीको लनिायिवाट सिदुायहरुिाई आफ्ना सिस्याहरु 
सिािान गनय सिि तलु्याउन,ु 

च) आपसी सद्भाव, िेिलििाप र सहयोगवाट सािाशजक पुजँी लनिायि 
गरी सािाशजक सकहष्ितुा वढाउन ुर 

छ) स्थानीय िोकतन्त्रको संस्थागत कवकासिा सहयोग पयुायउन ु। 

 

४. सािाशजक पररचािन रिनीलत: सािाशजक, आलथयक रुपिा पलछ परेका 
नागररक तथा सिदुायहरुिाई स्थानीयस्तरका लनियय प्रकक्रयाहरुिा 
सकक्रय रुपिा सहभागी गराई सावयजलनक स्रोत, सािन, सेवा र 
अवसरहरुिा सितािूिक पहुँच स्थाकपत गरी नागररकहरुको 
जीवनस्तरिा सिुार ल्याउन लनम्न रिनीलतहरु अनिुरि गररनेछ: 
 

५. वडा तथा गाउँपालिका िाफय त पकहचान भएका कवपन्न पररवारहरुिाई 
संिग्न गराइन ेछ । एकककृत नागररक सेवा केन्र कवलभन्न वडाका 
कवपन्न वस्तीहरुिा क्रििः कवस्तार गदै िलगनेछ । एकककृत नागररक 
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सेवा केन्रिाई सरकारी, गैरसरकारी तथा लनजी िेत्रसँग सिन्वय र 
आवद्धता गराउदै िलगने छ । 

पररच्छेद २ 

संस्थागत व्यवस्था 

६. गाउँपालिका स्तरीय सािाशजक पररचािन सिन्वय सलिलतको गठन: 
गाउँ सािाशजक पररचािन सिन्वय सलिलतको गठन देहाय बिोशजि 
हनुेछः 
क) गाउँपालिकाको अध्यि  - संयोजक 

ख) गाउँपालिकाको उपाध्यि  - सह-संयोजक 

ग) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत  - सदस्य सशचव 

घ) वडा अध्यि  - सदस्य 

ङ) गाउँकाययपालिकाका सदस्यहरु िध्येबाट कम्तीिा एक िकहिा 
सकहत दईुजना प्रलतलनलि  -सदस्य 

च) गैसस प्रलतलनलि  - सदस्य 

 

७. गाउँपालिका स्तरिा सािाशजक पररचािनको काि गने अन्य लनकाय 
वा संस्थाहरुिे नेपाि सरकारवाट सञ्चालित यस काययक्रिसंग लनकटति 
सहकायय र काययगत ताििेि गनुय ती संस्थाहरुको कतयव्य हनुेछ । 
यसरी सहकायय तथा साझेदारीिा काि गने संघ संस्थाका 
प्रलतलनलिहरुिाई गाउँ सािाशजक पररचािन सिन्वय सलिलतको वैठकिा 
आिशन्त्रत गररने छ । 
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८. गाउँपालिका सािाशजक पररचािन सिन्वय सलिलतको काि, कतयव्य र 
अलिकार गाउँपालिका सािाशजक  पररचािन सिन्वय सलिलतको काि, 

कतयव्य र अलिकार देहाय बिोशजि हनुेछः 
क) सािाशजक पररचािन सम्वन्िी स्थानीयस्तरका नीलत लनयिहरुको 

तजुयिा गरी कायायन्वयन गराउने, 
ख) गाउँपालिका िगायत अन्य कवलभन्न संस्थाहरुद्वारा सञ्चालित 

सािाशजक पररचािन कायय वीच सिन्वय गने र सोको चौिालसक 
र बाकषयक प्रलतवेदन गाउँ सभािा पठाउने, 

ग) सािाशजक पररचािन कायायन्वयन काययतालिका अनसुार काि भए 
नभएको यकीन गने र काययतालिका अनसुार काि नगरेको 
पाइएिा सम्बशन्ित पििाई काययक्रि सञ्चािन गनय सझुाव 
ददन/ेसचेत गराउने, 

घ) जीकवकोपाजयन सिुार काययक्रिको लनयलित रुपिा अनगुिन गरी 
सझुाव तथा पषृ्ठपोषि ददने, 

ङ) वडािा संचालित कवलभन्न अलभयानको अनगुिन तथा िूल्यांकन गने, 

च) गाउँपालिका स्तरिा सािाशजक पररचािन सम्वन्िी अन्य 
कक्रयाकिापहरु गनय  सहयोग पयुायउने । 

 

९. स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था: गाउँपालिका लभत्रका तोककएका 
वडाहरुिा सािाशजक पररचािन काययक्रि सञ्चािन गनय सावयजलनक 
खररद ऐन, २०६३ तथा सावयजलनक खररद लनयिाविी, २०६४ िे 
लनिायरि गरेको खररद प्रकृया/कवलि विोशजि स्थानीय सेवा प्रदायक 
संस्थाहरु छनौट गररनेछ । यसरी छनोट भएका संस्थाहरुिे 
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गाउँपालिकाका वडाहरुिा तोककए बिोशजिका काययक्रि सञ्चािन 
गनेछन ्। 

 

१०. स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाका िालग न्यूनति योग्यताः स्थानीय 
सेवाप्रदायकका िालग न्यनुति योग्यता देहाय अनसुार हनुेछ: 
क) सम्वशन्ित शजल्िा वा गाउँपालिकािा दताय भएका गैरसरकारी 

संस्था, परािियदाता फिय, प्रशििि संस्था, 
ख) गत आलथयक बषयसम्िको अशन्ति िेखापरीिि सम्पन्न गरेको, 
ग) चाि ुआलथयक वषयको िालग सम्बशन्ित सरकारी लनकायबाट संस्था 

नवीकरि भएको, 
घ) आलथयक वषयको िेखापरीिि प्रलतवेदन अनसुार औषत वाकषयक रु 

पांच िाख वा सो भन्दा वढी रकि बराबरको कारोवार गरेको, 
ङ) सम्वशन्ित शजल्िा लभत्र आफ्नै भवन वा भाडािा कायायिय 

सञ्चािन भएको, न्यूनति संखयािा कायायिय फलनयचर, कम््यटुर, 

टेलिफोन, इिेि, इन्टरनटे िगायत कियचारीहरुको व्यवस्था 
भएको, 

च) कवगतिा अन्य कुनै संघ संस्थाहरुसँग काि गदाय कािो सूशचिा 
नपरेको र 

छ) भ्याट/पानिा दताय भएको । 

 

११. स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था छनौट प्रकक्रयाः एकककृत कवकासिा 
सािाशजक पररचािन काययक्रि सञ्चािनका िालग प्रस्ताव पेि गनय 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः १५,      लिलतः २०७७/०७/०६ 

 

 

9 
एकककृत सािाशजक पररचािन काययक्रि सञ्चािन काययकवलि, २०७७ 

 

अनसूुची – २ को ढाँचािा लनवेदन ददन ु पनेछ र स्थानीय सेवा 
प्रदायक संस्था छनौट प्रकक्रया देहाय बिोशजि हनुेछः 
क) स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था छनौट सावयजलनक खररद ऐन, 

२०६३ तथा लनयिाविी, २०६४ िे लनिायरि गरेको खररद 
कवलि र प्रकृया विोशजि हनुेछ । 

ख) गाउँपालिकािे सािाशजक पररचािन काययक्रि कायायन्वयनका 
िालग उल्िेशखत योग्यता पगेुका सेवा प्रदायक संस्थाहरुवाट 
प्रस्तावना पत्र आव्हान सम्बन्िी सूचना अनसूुची – १ बिोशजि 
सावयजलनक गनेछ । सािाशजक पररचािनको काि गनय योग्यता 
पगेुका सेवा प्रदायक संस्थािे गाउँपालिकािा अनसूुची – ३ 
बिोशजि प्रस्तावना पेि गनेछन ्। तोककएको सियावलि लभत्र 
ररतपूवयक पनय आएका आिय पत्र तथा प्रस्तावनाहरुको 
िूल्यांकन गनय गाउँपालिकाको खररद सलिलतको संयोजकत्विा 
प्रस्तावना िूल्यांकन गरी सेवाप्रदायक संस्थाहरुको िूल्यांकन 
गरी गाउँपालिका स्तरीय सािशजक पररचािन सिन्वय इकाइिा 
पठाउनेछ ।गाउँपालिकािे प्राकवलिक प्रस्तावहरु िूल्यांकनका 
िालग आवश्यकता िहिसु भएिा कवषय कवज्ञहरुवाट प्राकवलिक 
सेवा लिन सक्नेछन ्। 

 

१२. स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था छनोटका आिारहरु: 
१) सम्वशन्ित कवषयिा गाउँपालिकासँग काि गरेको अनभुव, 

२) सािाशजक पररचािन काययप्रलतको अनभुव र दिता, 
३) कवपन्न तथा सीिान्तकृत सिदुायसँग काि गरेको अनभुव, 
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४) संस्थािा काययरत जनिशक्त, कायायिय तथा उपकरिहरुको 
उपिब्िता, 

५) संस्थाको िेखापरीिि तथा आन्तररक सिुासनको अवस्था तथा 
संस्था नवीकरि, 

६) संस्थािे सािाशजक पररचािन काययक्रिका िालग प्रस्ताव गरेका 
जनिशक्तको योग्यता, अनभुव र काययक्रि  अवलिभरको िालग 
उपिब्िता । 

 

१३. स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाको काि, कतयव्य र भलूिका: यस 
काययकवलिको उद्देश्य, ििय र प्राविान अनरुुप स्थानीय सेवा प्रदायक 
संस्था छनौट भई अनसूुची – ४ बिोशजिको ढाँचािा सम्झौता गरी 
सािाशजक पररचािन काययिा स्थानीय तहिाई देहाय बिोशजि स्थानीय 
सेवा प्रदायकिे आवश्यक सहयोग र सहशजकरि गनुयपनेछः 
क) काययक्रििे लनिायररत गरेको प्रकृया/कवलि/िापदण्ड अनसुार 

गाउँपालिका सािाशजक पररचािन सिन्वय सलिलतसँगको 
सिन्वयिा सािाशजक पररचािन संयोजक र सािाशजक 
पररचािकहरु छनोट गने, 

ख) सािाशजक पररचािकहरुिाई तोककए अनसुारको तालििको 
सञ्चािन गने, 

ग) काययक्रिको सिग्र व्यवस्थापनका िालग पिुयकािीन काययक्रि 
संयोजक छनोट गने र कम्तीिा िकहनाको दईु पटक स्थिगत 
रुपिा सािाशजक पररचािन काययक्रिको अनगुिन गने व्यवस्था 
लििाउने, 
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घ) सािाशजक पररचािकहरुिाई काययक्रि सञ्चािन गनय (वडास्तरिा 
लनवायशचत प्रलतलनलि, राजनीलतक दि, नागररक सािाज, सिदुायिा 
आिाररत संस्थाहरुिाई काययक्रिवारे अनशुििि, सञ्चािन गने, 

आवश्यकता अनसुार टोि कवकास संस्था गठन/ पनुयगठनिा 
सहशजकरि, जीकवकोपाजयन सिुार काययक्रि कायायन्वयन, अन्य 
सािाशजक पररचािन लनकायहरुसँग काययगत सम्वन्ि र सिन्वय 
कवस्तार गने तथा सािाशजक पररचािकहरुिाई लनरन्तर रुपिा 
सहजीकरि तथा प्राकवलिक सहयोग र पषृ्ठपोषि ददने, 

ङ) सािाशजक पररचािकहरुको लनयलित वैठक राख्न े र एक 
अकायवीच अनभुव, लसकाई तथा राम्रा कािहरुको आदान प्रदान 
गने । काययक्रिसँग सम्वशन्ित कुनै सिस्या भएिा सिािानका 
उपायहरुवारे छिफि गरी सिािानका िालग तत्काि पहि 
गने, 

च) पूिय सरसफाई, वातावरििैत्री काययक्रि, बाििैत्री स्थानीय िासन 
काययक्रि, एक वडा एक निनुा गाउँ काययक्रि , एक घर एक 
करेसाबारी काययक्रि, सािदुाकयक होिस्टे पररचािन, िददरा 
व्यवस्थापन, िघउुद्यि कवकास काययक्रि,  कृकष तथा पिपुािन 
पकेट िेत्र कवकास काययक्रि, वातावरििैत्री कृकष काययक्रि, 

कोलभड–१९ न्यूलनकरि, एकककृत नागररक सेवा केन्र 
व्यवस्थापन, ददगो कवकास, कवपद् व्यवस्थापन, िैकिक सिानता 
तथा सािाशजक सिावेिीकरि, आय आजयन, सािदुाकयक 
िेिलििाप, सािदुाकयक कवकास, सािाशजक सद्भाव अलभवृकद्ध, जषे्ठ 
नागररकको आदर र सम्िान, सािाशजक कवकृलत उन्िूिन, 
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नागररक अलिकार, कतयव्य आदद वारे जानकारी ददन ेखािका 
सूचना, शििा र सञ्चारका सािग्रीहरु संकिन गने र सािाशजक 
पररचािकहरुका िाध्यिवाट सिदुायिाई सचेतीकरि गने, 

छ) गाउँपालिका स्तरीय सािाशजक पररचािन सिन्वय सलिलतिे 
ददएका सझुाव तथा पषृ्ठपोषिहरु िागू गने, 

ज) तोककएको ढाँचा र लिलत लभत्र गाउँपालिकािा आलथयक तथा 
प्राकवलिक प्रलतवेदन पेि गने, 

झ) गाउँपालिकावाट प्राप्त गनुयपने सािाशजक पररचािनसँग सम्वशन्ित 
वजेट सािाशजक कवकास िाखा िाफय त सियिै लनकािा िाग 
गरी तोककएका िेत्रहरुिा खचय गने र काययक्रि संयोजकको 
पाररश्रलिक वैंक िाफय त भकु्तानी ददने, 

ञ) आलथयक तथा सािाशजक रुपिा पलछपरेका वगयहरुको पकहचान 
गनय तथा सहभालगतािूिक योजना तजुयिा प्रकृयाका  हरेक 
चरिहरुिा यी वगयहरुको आवश्यकता र चाहनाहरुिाई सिावेि 
गनय एकीकृत योजना तजुयिा सलिलतको काििाई सहजीकरि 
गने, 

ट) गाउँपालिकािे सिय-सियिा िाग गरेका कववरिहरु उपिव्ि 
गराउने, सािाशजक पररचािनका गलतकवलिहरुिा दोहोरोपन 
हटाउन, स्थानीय ज्ञान सीप र अनभुवहरुको आदान प्रदान गने 
र सािाशजक पररचािनका सवोत्ति अभ्यासहरुको प्रचार प्रसार 
गने । कवद्यिान संगठन, संस्था, कवषयगत कायायिय, अन्तरायकष्ट्रय, 

राकष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सिन्वय र सम्बन्ि स्थापना 
गनय, गाउँ, कृकष वन तथा वातावरि सलिलत सञ्जाि लनिािय गने, 
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ठ) गाउँपालिका प्राकृलतक स्रोत, कृकष, पि,ु स्वास््य, खानेपानी, लसंचाई, 

कवद्यतु, शििा र अन्य कवकवि  गलतकवलिहरुिा  संिग्न सरकारी, 
गैरसरकारी लनकायहरु तथा दात ृ संस्थाहरुसँग जीकवकोपाजयन 
सहयोग काययक्रि सञ्चािन गनय सिन्वय र सहकाययको वातावरि 
स्थाकपत गने, 

ड) काययक्रिसँग सम्वशन्ित कवषयिा स्थानीय तह, सािाशजक 
पररचािन सिन्वय सलिलत,  सेवा प्रदायकवाट प्राप्त सझुाव, 

लनदेिन र पषृ्ठपोषिहरुको पािना गने गराउने । 

 

१४. स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाको िालग वजेट लनकासाः स्थानीय सेवा 
प्रदायक संस्थाको िालग वजेट लनकासा सम्वन्ििा गाउँपालिकाको 
लनयि अनसुार हनुेछ । 

  

१५. काययकवलििा थपघट र हेरफेर: यस काययकवलििा कुनै थप घट वा 
संसोिन गरी सियानकूुि गनुय परेिा गाउँकाययपालिकािे गनेछ । 
 

१६. लनदेिनको पािनाः सािाशजक पररचािन सलिलत, स्थानीय सेवा 
प्रदायक संस्था िगायत सािाशजक पररचािन गने लनकायहरु िगायत 
सवै सम्वशन्ित पिहरुिे यस काययकवलिका अलतररक्त वजेट 
अशखतयारीिा तोककएका ितयहरु, काययपालिकावाट गररएका पररपत्र र 
लनदेिनहरुको सिेत पािना गनुयपनेछ । 

१७. बािा अड्काउ फुकाउनेः यो काययकवलिको कायायन्वयनको क्रििा 
कुनै वािा अवरोि र अस्पष्टता भएिा त्यस्तो वािा अडचन फुकाउन े
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र आवश्यकता अनसुार व्याखया गने अलिकार गाउँकाययपालिकािाई 
हनुेछ । 

 

१८. काययकवलिको प्रयोगः सािाशजक पररचािन काययक्रििाई सचुारु र 
सिन्वयात्िक रुपिा सञ्चािन गरी स्थानीय िासन प्रकृयािाई सदुृढ 
गनय नेपाि सरकार, सङ्घीय िालििा तथा स्थानीय कवकास िन्त्राियिे 
जारी गरेको यो काययकवलििाई स्थानीय स्तरिा अन्य सरकारी संघ 
संस्थाहरुिे िागयदियनको रुपिा लिई सहयोग र सिन्वयका िालग 
प्रयोग गनय सक्नेछन ्। 
 

१९. बचाउ: यस काययकवलिका कुन ै प्राविान स्थानीय कानून अनसुार 
बाशझएिा बाशझएको हदसम्ि स्वतः अिान्य हनुेछ । 
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अनसुचुी - १ 

(दफा ११ को उपदफा (ख) सँग सम्बशन्ित) 
 

प्रस्तावना पत्र आव्हानको सूचना 
एकककृत कवकासिा सािाशजक पररचािन काययक्रि सञ्चािनका िालग प्रस्ताव पेि 
गने सम्बन्िी सूचना 

प्रथि पटक सूचना प्रकाशित लिलत: ........................... 
“हाम्रो देवघाट, सिदृ्ध देवघाट” नारा िाई साकार पानयका िालग देवघाट 
गाउँपालिकाको आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत नीलत काययक्रि तथा बजेट अनसुार 
यस पालिकाको आलथयक सहयोगिा देवघाट गाउँपालिकाका सबै वडाहरुिा 
सञ्चािन गररन े एकककृत कवकासिा सािाशजक पररचािन काययक्रि िाफय त 
गाउँपालिकाको अगायलनक कृकष खेती, वाििैत्री, पिूय सरसफाइ जस्ता अलभयानहरुिा 
टोि कवकास संस्था, आिा सिूह, यवुा क्िब,बािक्िव, सािदुाकयक वन िगायतका 
स्थानीय संस्था पररचािन गरी कवलभन्न  कक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनयका िालग 
कक्रयासीि गैससहरु पररचािन गरी काययक्रिको िक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गनय 
सहयोगी कक्रयाकिापहरुका िालग प्रलतस्पिायत्िक रुपिा अनदुान उपिव्ि गराउने 
काययक्रि अनरुुप गैससहरुिाई प्रथि पटक प्रकािन भएको लिलतिे १५ ददन 
लभत्र गाउँपालिकािे लनददयष्ट गरेको ढाँचािा प्रस्ताव पेि गनय आव्हान गररएको छ 
।  

प्राथलिकताका अलभयानहरु 

क्र.सं. काययक्रि/ अलभयानको नाि क्र.सं. काययक्रि/ अलभयानको नाि 

१ पूिय सरसफाइ अलभयान  ७ िददरा व्यवस्थापन 

२ वातावरििैत्री काययक्रि ८ िघउुद्यि कवकास काययक्रि 
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३ बाििैत्री स्थानीय िासन 
काययक्रि 

९ कृकष तथा पिपुािन पकेट 
िेत्र कवकास काययक्रि 

४ एक वडा एक निनुा गाउँ 
काययक्रि 

१० वातावरििैत्री कृकष 
काययक्रि 

५ एक घर एक करेसाबारी 
काययक्रि 

११ कोलभड–१९ न्यूलनकरि 

६ सािदुाकयक होिस्टे 
पररचािन 

१२ एकककृत नागररक सेवा 
केन्र व्यवस्थापन 

 

प्रस्ताव पेि गनय सककने सहयोगका िते्रहरु 

• काययक्रिको प्राथलिकतािा परेका अलभयानहरु िाफय त गरीवी न्यूलनकरि 
गनय आवश्यक कक्रयाकिापहरु, 

• पूिय सरसफाइ उन्िखु गाउँपालिका घोषिाका िालग आवश्यक 
कक्रयाकिापहरु, 

• कृकष सहकारी, कृकष सलिलतहरुको संस्थागत ििता कवकासका सम्वन्िी 
कक्रयाकिापहरु, 

• तालिि, गोष्ठी, भ्रिि, अलभिशुखकरि, नीलत लनयिाविीहरु 
तयारी/अध्यावलिक आदी, 

• बाििैत्री स्थानीय िासन काययक्रि सञ्चािन सम्वन्िी कक्रयाकिापहरु, 
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प्रस्ताव पेि गदाय ध्यान ददनपुने कुराहरु 

• यस अनदुान प्रस्ताव पेि गने आवेदक संस्था यस काययक्रिको 
िेत्रलभत्रको वा सो िेत्रिाई प्रत्यि सेवा ददन ेगैससहरु  हनु सक्नेछन ्
। 

• यो सचुना अन्तगयत प्राप्त प्रस्तावहरु आयोजनाको प्राथलिकता िेत्र एवं 
स्थालनय आवश्यकता एवं उपयकु्तताको आिारिा छनौट गररने छ । 

• प्रस्तावना पेि गदाय आवेदक संस्थाको सवै कागजातहरुको प्रलतलिपी 
पलन पेि गनुय पनेछ । 

• उपयकु्त प्रस्तावना पेि गने आवेदक संस्थाहरुिाई िात्र थप कववरिको 
िालग सम्पकय  गररनेछ र छनौट भएका संस्थाहरु सँग प्रस्तवनाहरु उपर 
छिफि गरर सम्झौता गररनेछ । 

• प्रस्तकवत काययक्रििाई गाउँपालिकाको प्रलतलनिी एवं आवेदक 
प्रलतलनिीहरु कवच छिफि, अनगुिन एवं िलु्यांकन गरर पररिाजयन गनय 
सककनेछ । यसरी पररिाशजयत प्रस्तावनािाई अनदुान सलिलतिा पेि 
गररनेछ । यस सिग्र प्रकक्रयािा अनदुान सलिलत लनियय न ैअशन्ति 
लनियय हनुेछ । 

• प्रस्तावना पेि गने आवेदक संस्था कानलुनरुपिा दताय भएको र पानिा 
दताय भएको,  

• अनदुान अन्तगयत प्रस्ताकवत कक्रयाकिापहरु आवेदक संस्थाको कविान/ 

कवलनयि/ लनयिाविीिा उल्िेख भएको हनुपुनेछ । 
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• आवेदक संस्थािा कशम्तिा एक अलभयान एक जना पिूयकालिन अनभुवी 
कियचारी भएको र आफ्न ै काययिय भएकोिाई कविेष प्राथलिकता 
ददइनेछ । 

• यसरी प्राप्त अनदुानवाट सञ्चािन हनुे कक्रयाकिापहरु, संरचनाहरु एवं 
सािाग्रीहरुिा आयोजनािे लनददयष्ट गरेको िोगो वा शचनारी एवं 
जानकारीििुक वोडयहरु राख्न ुपने छ ।  

• अनदुान अन्तगयत भएका आलथयक एवं प्राकवलिक प्रगलत प्रलतवेदन 
काययक्रििे लनददयष्ट गरेको प्रारुपिा सम्झौता बिोशजि पेि गनुय पने छ 
। उक्त प्रलतवेदन तथा सो को कहसावककताविाई चसु्त दरुुस्त रुपिा 
सरुशित राख्न े शजम्िेवारी आवेदक संस्थाको नै हनुेछ । उक्त कायय 
प्रगलतको िेखाजोखा एवं अनगुिन िलु्यांकन काययक्रिबाट आवश्यकता 
बिोशजि हनुे र उक्त सियिा आवेदक संस्थािे लत कववरिहरु पेि 
गनुय पने छ । 

• आवेदक सस्थािे कायय सलिलतवाट प्रस्तावना पेि गने सम्वन्िी लनियय 
गनुय पनेछ । 

• यस अनदुान प्रस्ताव पेि गने फारि र अन्य सम्वशन्ित जानकारी 
आयोजनाको इिेि ...................................... िा सम्पकय  गरर 
प्राप्त गनय सककनेछ । उक्त               जानकारीहरु  
...................................................................वाट डाउनिोड 
गनय सककने छ । 
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आवश्यक कागजात तथा जानकारी 

• काययकारी//संचािक/कायय सलिलतको नािाविी 
• संस्था नकवकरिको प्रिाि पत्र 

• भ्याट/पान प्रिाि पत्र र कर चकु्ताको प्रिािपत्र 

• कियचारीको बायोडाटा 
• संस्थाको िक्ष्य उद्देश्य सकहतको कविान/कवलनयि 

• संस्थाको वेबसाईड/इिेि ठेगाना 
• संस्थाको भरपदो जनिशक्त 
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अनसूुची - २ 

(दफा ११ सँग सम्बशन्ित)  

 

लनवेदनको ढाचँा 
                                                                    

लिलतः  

श्री ................. गाउँपालिका 
 

                        कवषयः प्रस्ताव स्वीकृलत सम्वन्ििा 
 

उपरोक्त कवषयिा त्यस कायायियबाट लिलत ..................................िा 
प्रकाशित सूचना बिोशजि .......................................... काययक्रि िाफय त 
अनदुान सहयोग उपिव्ि गराईददनहुनु अनरुोि गदयछु । आवश्यक कागजात 
यसै साथ पेि गरेका छौ ।  

 

लनवेदक 

हस्तािर 

नाि 

ठेगाना 
सम्पकय  नं.  

संस्थाको छाप 

लिलत 
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अनसुचुी - ३ 

(दफा ११ को उपदफा (ख) सँग सम्बशन्ित) 
एकककृत कवकासका िालग सािाशजक पररचािन काययक्रि सञ्चािनका िालग 

निनुा प्रस्तावना–पत्र 

१. आवेदक र सम्पकय  व्यशक्त सम्बन्िी कववरि: 

आवेदकको नाि:    

पूिय ठेगाना (पत्राचारको िालग)     

आवेदक संस्थाको ककलसि:    

स्थापना/दताय भएको वषय:    

दताय नं.     

भ्याट/पान नम्वर    

संस्थाको िखुय उदे्दश्य      

अध्यिको नाि:    

टेलिफोन:    

पररयोजना स्थि (कायय िेत्र)    

प्रस्ताकवत आयोजनाको कुि खचय 
(यसिा अनदुान र अनदुानग्राहीको 
तफय बाट व्यहोने खचय सिेत 
सिावेि गने) 

कूि जम्िा 

बेहोररन े

काययक्रिको 
तफय बाट 

सहकारीको 
तफय बाट 

  
अन्य स्रोत वा कवशत्तय सहकाययिा 
कुनै काि भइरहेको भए, कुन 
संस्थाबाट के–के उदे्दश्यका 

   



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः १५,      लिलतः २०७७/०७/०६ 

 

 

22 
एकककृत सािाशजक पररचािन काययक्रि सञ्चािन काययकवलि, २०७७ 

 

िालग कवशत्तय सहयोग पाउन ु
भएको छ खिुाउनहुोस ्। 

२. संस्थाको हािको अवस्थाः (हाि सम्ि गरेको कक्रयाकिाप) 
३. संस्थाको वाकषयक आम्दानी र खचय कवश्लषेि ( कवगत वषयको तालिका 

बनाइ आम्दानी र खचयको कवश्लषेि गनुयहोस ् 

४. प्रस्तावनाको पषृ्ठभलूि, काययक्रिको उदे्घश्य, औशचत्य तथा िहत्व र 
काययक्रिको ददगोपना 

५. उपिव्िीः 
६. िाभाशन्वत िेत्रः 
७. िाभाशन्वत जनसंखया: 
८. फियको िागत साझेदारीिा सञ्चािन गने काययक्रिको अवलिः   

९. पररयोजनाका िखुय िखुय कक्रयाकिापहरु 

क्र.सं. 
कक्रयाकिाप 
कववरि 

एकाई 
पररिाि सम्पन्न 

गने लिलत हाि थप गने जम्िा 
       

       

       

       

१०. िागत साझेदारी  (तालिका बनाइ आम्दानी र खचयको कवश्लषेि गनुयहोस  

११. प्रस्ताकवत जनिशक्त  (बायो डाटा सकहत पेि गनुयपने) 
पद कविेषज्ञताको िेत्र नाि िूखय शजम्िेवारी 

    

    

१२. प्रत्यि िाभग्राही प्रलतित 
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क्र.सं. जनजालत प्रलतित 

   

   

१३. अनगुिन तथा िूल्यांकनः 
१४. काययक्रि कायायन्वयन गनय सिस्या, चनुौती तथा अबसर: 
१५. काययक्रि कायायन्वयनको सिन्वय: 
१६. काययक्रि कायययोजना  

१७. लनष्कषयः 
१८. प्रलतवेदन / प्रकािन  
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अनसूुची - ४ 

(दफा १३ सँग सम्बशन्ित) 
 

गाउँपालिका र स्थानीय सेवाप्रदायक वीच सािाशजक पररचािन कायायन्वयन 
गनयका िालग दद्वपिीय सम्झौताका ितयहरु 

देवघाट गाउँपालिकाको आलथयक सहयोगिा ........... .......पालिकाका .......... 
वडाहरुिा सािाशजक पररचािन काययक्रि सञ्चािन गनय सािाशजक पररचािन 
काययकवलि, २०७७ को बुँदा नं ..........िा व्यवस्था भए विोशजिका प्रकृयाहरु 
सकहत देहायिा उल्िेशखत ितयहरुको पािना गरी एककककृत सािाशजक पररचािन 
काययक्रि सञ्चािन गनय देवघाट गाउँपालिकाको कायायिय (यसपलछ प्रथि पि 
भलनने र ....................................(यसपलछ दोश्रो पि भलनन े) वीच लिलत 
...... साि ......िकहना....... गते यो दद्वपिीय सम्झौता गररयो । 

 

प्रथि पिको (गाउँकाययपालिकाको कायायिय ........) को शजम्िेवारी 

१. दोश्रो पििाई सािाशजक पररचािन काययकवलििा तय गररए विोशजिका 
काययक्रिहरु सञ्चािन गरेवापत देहाय बिोशजि चौिालसक रुपिा वजेट 
उपिव्ि गराउने, 
प्रथि ककस्ता रु ..............................................आशश्वन ७ गते 
लभत्र 

दोश्रो ककस्ता रु ................................................... 
अशन्ति ककस्ता रु .................................................लभत्र 
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दोश्रो पििे ककस्ता रकि लनकािा िाग गनय प्रगलत प्रलतवेदनका साथै 
दोश्रो र अशन्ति ककस्ताका िालग पकहिे लनकािा लिएको रकिको 
तोकएको ढाँचािा खचय फाँटवारी सिेत पेि गनुयपनेछ । 

२. दोश्रो पििाई सािाशजक पररचािन काययक्रि कायायन्वयन गनय 
आवश्यक सहयोग, सल्िाह, सझुाव र लनदेिन ददने ।  

३. स्थानीय लनकायसंग सािाशजक पररचािनसँग आवद्ध दोश्रो पिका 
कियचारीहरुिाई राकष्ट्रय सेवा प्रदायक संस्था तथा स्थानीय िासन तथा 
सािदुाकयक कवकास काययक्रि िेत्रीय सिन्वय इकाई िाफय त सािाशजक 
पररचािन सम्वन्िी कवलभन्न तािीि तथा अनशुििि काययक्रिहरु प्रदान 
गने व्यवस्था गने । 

४. सिन्वयात्िक रुपिा सािाशजक पररचािन गनय नगरशस्थत सािाशजक 
पररचािन लनकायहरु वीच काययगत एकता तथा साझेदाररता वृकद्धका 
िालग सहशजकरि गने । 

५. आवलिक रुपिा सािाशजक पररचािन काययक्रिको स्थिगत अनगुिन 
गरी सरोकारवािाहरुसँग अन्तरकक्रया,   पराििय गने, सझुाव तथा 
पषृ्ठपोषि ददने । 

६. सािाशजक पररचािन काययक्रििाई प्रभावकारी रुपिा कायायन्वयन गनय 
गराउन गाउँपालिका स्तररय सािाशजक पररचािन सिन्वय सलिलतिाई 
आवश्यक सहयोग गने । 

७. सम्झौता वजेट प्रलत वडा रु ............................... (अिरुपी 
...................................) को लनम्न भकु्तानी तािीका अनसुार 
चौिालसक रुपिा भकु्तानी ददने । 
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८. िन्त्राियिे तोके बिोशजि सािाशजक पररचािकहरुको तिव, भत्ता तथा 
अन्य सकुविा नगरपालिकािे सम्वशन्ित   सािाशजक पररचािकको बैंक 
खाता िाफय त भकु्तानी गने । दोश्रो पि ( .............स्थानीय 
सेवाप्रदायक ) को शजम्िेवारी 

१. एकककृत सािाशजक पररचािन काययकवलि, २०७७ िा उल्िेख भएका 
व्यवस्था र प्रकृयाका आिारिा ......... (गाउँपालिकाको नाि उल्िेख 
गने) सािाशजक पररचािन काययक्रि कायायन्वयन गनेछ । 

२. एकककृत सािाशजक पररचािन काययकवलि, २०७७ िा व्यवस्था गररए 
विोशजिका प्रकृयाहरुको पािना गरी नगर सािाशजक पररचािन 
सलिलतको परािियिा सािाशजक पररचािन काययक्रि संयोजक तथा 
सािाशजक पररचािन गररने वडाहरुका िालग स्थानीय सािाशजक 
पररचािकहरु करारिा लनयकु्त गने र तािीि पिात नगरपालिकाको 
वडािा खटाउने । 

३. नगरपालिका, स्थानीय िासन तथा सािदुाकयक कवकास काययक्रि तथा 
राकष्ट्रय सेवा प्रदायकिे आयोजना गने तालिि तथा अनशुििि 
काययक्रिहरुिा अलनवायय रुपिा तोककएको कियचारी वा संस्थाको 
पदालिकारीिाई सकक्रय रुपिा सहभागी गराउने । 

४. सािाशजक पररचािकहरुिाई काययक्रि कायायन्वयन गनयका िालग 
लनयलित रुपिा प्राकवलिक सहयोग उपिब्ि गराउने । 

५. गाउँपालिकास्तरिा सािाशजक पररचािनको काि गने लनकाय, 

कवषयगत कायायियहरु तथा अन्य सम्वशन्ित सहकारी, कवत्तीय तथा 
लनजी संस्थाहरुसँग काययगत सिन्वय र साझेदाररता कवकास गने । 
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६. गाउँपालिकािाई वाकषयक तथा आवलिक कवकास योजना तजुयिा, 
कायायन्वयन, अनगुिन तथा िूल्याकंन जस्ता काययहरुका अलतररक्त 
सािाशजक पररचािनको सम्वन्ििा सहयोग सल्िाह र सझुाव, प्रदान 
गने । 

७. लनयलित रुपिा सािाशजक पररचािन संयोजक र सािाशजक 
पररचािकहरुको काययको अनगुिन गरी स्थिगत रुपिै सल्िाह, 

सझुाव र पषृ्ठपोषि ददन े।  

८. िालसक तथा चौिालसक रुपिा तोशएको ढाँचािा गाउँपालिकाको 
सािाशजक कवकास िाखािा प्रलतवेदन पेि गने । 

९. तोककएका प्रकृयाहरु परुा गरी गाउँपालिकावाट चौिालसक रुपिा 
लनकािा लिन े। 

१०. सािाशजक पररचािन संयोजकिाई काययक्रििे लनिायरि गरे अनसुारको 
पाररश्रलिक लनजहरुको वैंक खाता िाफय त भकु्तानी गने ब्यवस्था 
लििाउने ।  

११. सािाशजक पररचािन काययक्रिको प्रभाव स्वरुप सिदुायस्तरिा 
देशखएका सकारात्िक नलतजाहरु, असि अभ्यासहरुको प्रचारप्रसार 
तथा अलभिेख राख्न े । सिन्वयात्िक रुपिा जीकवकोपाजयन सिुार 
काययक्रि कायायन्वयन गनय नागररक सचेतना केन्रिाई लनरन्तर रुपिा 
सहयोग गने तथा सियिै जीकवकोपाजयन सिुार काययक्रि अनदुान 
लनकािा गनय नगरपालिका र सम्वशन्ित वडािाई प्रकृयागत सहयोग 
पयुायउने । 

१२. गाउँपालिका स्तररय सािाशजक पररचािन सिन्वय सलिलत, 

गाउँपालिका, राकष्ट्रय सेवा प्रदायकवाट गररने अनगुिन काययका िालग 
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आवश्यक सिन्वय र सहजीकरि गने तथा िाग गररएका कववरि 
तथा त्यांकहरु उपिव्ि गराउन े। 

१३. गाउँपालिका, गाउँपालिका स्तररय सािाशजक पररचािन सिन्वय 
सलिलतबाट ददइएका सझुाव तथा पषृ्ठपोषिहरुको पािना गने ।  

१४. दोश्रो पििे स्थानीय लनकाय आलथयक प्रिासन सम्वन्िी लनयिाविी, 
२०६४ िा व्यवस्था भएविोशजि गाउँपालिकावाट लनकासा लिएको 
रकि छुटै खाता खोिी सञ्चािन गरी िेखा अलभिेख राख्न ुपने र 
आवलिक रुपिा कवत्तीय प्रलतवेदन नगरपालिकािा पेि गने । 

१५. दोस्रो पिबाट यस संझौताको पररपािना नभएिा स्थानीय लनकाय 
आलथयक प्रिासन लनयिाविी, २०६४ िा उल्िेख भएका ठेक्का संझौता 
अन्त गने सम्बन्िी सबै ितय र व्यवस्थाहरु यस संझौतािा स्वतः 
उल्िेख भएको िानी आवश्यक कारवाही गररनेछ । 

स्थानीय सेवा प्रदायकवाट अपिेा गररएका पररिािहरु: 
सािाशजक पररचािन काययक्रि प्रभावकरीरुपिा कायायन्वन भई स्थानीयस्तरका 
कवकास योजना व्यवस्थापनिा कविेष गरी सािाशजक तथा आलथयक रुपिा 
पलछपरेका नागररकहरुको सहभालगता वृकद्ध भएको हनुेछ । सरकारी तथा 
गैरसरकारी सेवा प्रदायक लनकायहरुका काययक्रिहरुिा गरीव, िकहिा, 
वािवालिका, सािाशजक रुपिा पलछ परेका वगयहरुका िालग उल्िेखय रुपिा 
श्रोतको व्यवस्था भएको हनुेछ । जीकवकोपाजयन सिुार काययक्रि सिन्वयात्िक 
रुपिा कायायन्वयन भई कवपन्न पररवारहरुको आलथयकस्तरिा अनभुलूत योग्य 
पररवतयन देशखन थाल्नेछन ् । काययक्रिका हरेक चरिहरुिा सीिान्तकृत 
नागररकहरुको सहभालगता िापन योग्य रुपिा वृकद्ध भएको हनुेछ । 
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यो दद्वपिीय सम्झौताको अवलि .....................देशख ...........................सम्ि 
हनुेछ र वाकषयक रुपिा स्थानीय सेवा प्रदायकको काययसम्पादन सिीिा गरी 
काययसम्पादन सन्तोषजनक देशखएिा सम्झौता अवलि तोककएको अवलिका िालग 
थप गनय सककनेछ । कुन ै कारि खिुाई वा नखिुाई स्थानीय िासन तथा 
सािदुाकयक कवकास काययक्रििे नगरपालिका िाफय त एक िकहनाको पूवय सूचना 
ददएर कुन ैपलन सियिा कुनै पलन वा सबै स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थासँगको यो 
करार सम्झौता अन्त्य गनय सक्नेछ । 

िालथ उल्िेशखत सेवा र ितयहरुको अलिनिा रही सािाशजक पररचािन काययक्रि 
सञ्चािन गनय गराउन हाम्रो िञ्जुरी छ । 

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

प्रथि पिका तफय वाट  दोश्रो पिका तफय वाट 

नाि:..................... नाि:.................... 
पद:.................. पद:.................. 
लिलत: .............  लिलत: ............. 
 

सािी 
नाि:..................... नाि:.................... 
पद:.................. पद:.................. 
लिलत: ............. लिलत: ............. 

  

 

 

आज्ञािे 

नरहरर सापकोटा 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


