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घरपझोङ गाउँपामिकाद्वारा प्रकामिि 

घरपझोङ राजपत्र 
          खण्ड : २ ) जोमसोम, चैत्र १४ गिे, २०७८ साि (संख्या :  १५)  

  

भाग २ 

घरपझोङ गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायियको सूचना 

  

नेपािको संमिधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोमजम 

घरपझोङ गाउँ काययपामिकािे यो काययमिमध बनाएको छ 

 

भसु्ताङ इको म्मूजजमभ सञ्चारन सम्फन्धी कामयविधध, २०७८ 

प्रस्तािना: स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११. को उऩदपा (२) खण्ड प. को उऩखण्ड 
(२) भा गाउॉऩाधरकाको काभ, कतयव्म य अधधकाय अन्तगयत ऩयुातत्त्ि, प्राचीन स्भायक तथा सङ्ग्रारमको 
सॊयऺण, सम्बाय, प्रिर्द्यन य विकास सम्फन्धी व्मिस्था यहेको य सोही ऐनको दपा ११. को उऩदपा (४) को 
खण्ड ज. भा स्थानीमस्तयभा ऩयुातत्त्ि, प्राचीन स्भायक य सङ्ग्रारम सॊयऺण, सम्िर्द्यन य ऩनु: धनभायणको 
कामयराई सभेत गाउॉऩाधरकाको अधधकाय ऺेत्र तोकेको अिस्थाराई भध्मनजय गदै याविम प्रकृधत सॊयऺण कोष, 
अन्नऩूणय सॊयऺण ऺेत्र आमोजनाको सहमोगभा धनधभयत भसु्ताङ इको म्मूजजमभ स्थानीम सभदुामको सॊस्कृधत, 
सम्ऩदा य ऩमायियणको सम्फर्द्यन एिभ ्सॊयऺण गने उद्दशे्मका साथ  ऩमायियणीम तथा ऩमयटकीम दृविकोणरे 
भहत्िऩूणय यहेको तथा २०७२ सारको भहाबकूम्ऩफाट प्रबावित बई राभो सभमसम्भ फन्द अिस्थाभा यहेको 
भसु्ताङ इको म्मूजजमभराई स-ुव्मजस्थत रुऩरे व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन गनय िाञ्छनीम बएकोरे प्रशासकीम 
कामयविधध )धनमधभत गने (ऐन , २०७७ को दपा ४. रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी घयऩझोङ 
गाउॉऩाधरकारे मो कामयविधध फनाएको छ। 
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ऩरयच्छेद १ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयविधधको नाभ "भसु्ताङ इको म्मूजजमभ सञ्चारन सम्फन्धी 
कामयविधध, २०७८ यहेको छ। 

(२) मो कामयविधध घयऩझोङ गाउॉ कामयऩाधरकाको फैठकफाट स्िीकृत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन 
बएको धभधतदेजख राग ुहनुेछ । 

२. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा  

क) "इको म्मूजजमभ" बन्नारे स्थानीम सभदुामको सॊस्कृधत, सम्ऩदा य ऩमायियणीम उऩजहरुको सॊयऺण 
एिभ ्सम्िर्द्यन गने उद्देश्मरे स्थाऩना बएको ऩमायियणीम म्मूजजमभको रुऩभा यहेको भसु्ताङ इको 
म्मूजजमभराई सम्झन ुऩदयछ। 

ख) "कामयऩाधरका" बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩाधरकाको गाउॉ कामयऩाधरकाराई सम्झन ुऩदयछ। 

ग) "गाउॉऩाधरका" बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩाधरका सम्झन ुऩदयछ। 

घ) "व्मिस्थाऩक" बन्नारे दपा ६. फभोजजभ इको म्मूजजमभको व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारनको राधग 
छनोट बएको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩक सम्झन ुऩदयछ। 

ङ) "सधभधत" बन्नारे दपा ३. फभोजजभको इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारनको राधग   
गदठत इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन सधभधत सम्झन ुऩदयछ। 

च) "सॊमोजक" बन्नारे दपा ३. फभोजजभको इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन     
सधभधतको सॊमोजक सम्झन ुऩदयछ। 

 

 

ऩरयच्छेद २ 

इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन सधभधत सम्फन्धी  व्मिस्था 
३. इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन सधभधत गठन विधध: (१) इको म्मूजजमभको सभर 

गधतविधधहरुराई व्मिजस्थत रुऩरे सॊञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गनय घयऩझोङ गाउॉऩाधरकाभा देहामको 
एउटा इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन सधभधत यहनेछ। 

क) गाउॉऩाधरका अध्मऺ      सॊमोजक 

ख) गाउॉऩाधरका  उऩाध्मऺ        सदस्म 

ग) प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत सदस्म 
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घ) जजल्रा प्रशासन कामायरम भसु्ताङको अधधकृत स्तयको प्रधतधनधध  सदस्म 

ङ) साभाजजक विकास सधभधतको सॊमोजक  सदस्म 

च) आधथयक विकास सधभधतको सॊमोजक सदस्म 

छ) म्मूजजमभ यहेको सम्फजन्धत िडाको िडा अध्मऺ सदस्म 

ज) अन्नऩूणय सॊयऺण ऺेत्र आमोजनाको प्रभखु सदस्म 

झ) सॊयऺण ऺेत्र व्मिस्थाऩन सधभधतहरुफाट सॊमोजकरे तोकेको  १ 
जना 

सदस्म 

ञ) स्थानीम सयोकायिाराहरुफाट सॊमोजकरे तोकेको १ जना सदस्म 

ट) आम्ची भध्मेफाट सधभधतरे तोकेको १ जना सदस्म 

ठ) राभा भध्मेफाट सधभधतरे तोकेको १ जना सदस्म 

ड) गाउॉऩाधरकाको जशऺा शाखा प्रभखु  सदस्म सजचि 

 

(२) सधभधतको फैठक आिश्मकता अनसुाय फस्न सक्नेछ य उक्त फैठकभा अन्म सयोकायिाराहरुराई 
सभेत आभन्त्रण गनय सवकनछे । 

4. सॊमोजक य सदस्मको ऩदािधध: दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड क) फभोजजभ इको म्मूजजमभ 
व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन सधभधतको सॊमोजक, खण्ड ख), ग), घ), ङ), च), छ), ज) य ड) 
फभोजजभको सदस्महरु ऩदेन सदस्मको रुऩभा यहनेछन ् य  खण्ड झ), ञ), ट) य ठ) फभोजजभका 
सदस्महरुको ऩदािधध ५ िषय हनुेछ। 

 

 

ऩरयच्छेद ३ 

इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय 

5. इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय: (१) इको म्मूजजमभराई 
व्मिजस्थत रुऩरे व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन गनयका राधग इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन 
सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोजजभ हनुछे: 

क) इको म्मूजजमभको सभर व्मिस्थाऩन य सञ्चारन सम्फन्धी नीधत धनभायण तथा नीधतगत भागय 
धनदेशन गने, 
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ख) इको म्मूजजमभको सभर व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारनको सऩुयीिेऺण गने,  

ग) इको म्मूजजमभराई अनसुन्धान य ऩमायियणीम अध्ममन केन्रको रुऩभा विकास गने, 
घ) इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩकराई आिश्मक धनदेशन एिभ ्सझुाि ददने, 
ङ) सयोकायिारा धनकामहरुसॉग आिश्मक सभन्िम एिभ ्सहकामय गने, 

       (२) सधभधतरे आिश्मक ठानभेा कुनै ऩधन फेरा म्मूजजमभको धनयीऺण गनय सक्नेछ।  

 

 

ऩरयच्छेद ४ 

इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩक सम्फन्धी व्मिस्था 
6. इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩकको छनोट : (१) इको म्मूजजमभको व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारनको राधग 

एउटा म्मूजजमभ व्मिस्थाऩकको छनोट गरयनेछ। म्मूजजमभ व्मिस्थाऩकको छनोट देहामका आधायभा 
गरयनेछ। 

क) म्मूजजमभ व्मिस्थाऩकको राधग इच्छुक व्मजक्त िा सॊघ/सॊस्थारे प्रस्ताि ऩेश गनय सक्नेछन,् 
ख) व्मजक्तको हकभा आिेदन साथ नेऩारी नागरयकताको प्रभाण-ऩत्रको छाॉमाप्रधत, म्मूजजमभ िा 

सॊघ सॊस्था सञ्चारन गयेको अनबुि बए सो को छाॉमाप्रधत, 
ग) सॊघ सॊस्थाको हकभा सम्फजन्धत सॊस्थाको दताय प्रभाण ऩत्र, स्थामी रेखा प्रभाण ऩत्र (PAN), 

कय चकु्ता प्रभाण ऩत्रको छाॉमाप्रधत य धनिेदन/प्रस्ताि, 
घ) म्मूजजमभ सञ्चारन गयी अनबुि प्राप्त साभाजजक सॊघ, सॊस्थाराई विशेष प्राथधभकता ददइनेछ, 
ङ) म्मूजजमभ व्मिस्थाऩकको छनोटका राधग १५ ददनको साियजधनक सूचना आिह्वान 

गरयनेछ। तय ऩवहरो ऩटक प्रकाजशत सूचना फभोजजभ आिेदन/प्रस्ताि ऩेश हनु नआएभा 
ऩनु: सूचना प्रकाशन गरयनछे।  

च) ऩेश बएका आिेदन/प्रस्तािहरुराई आधथयक प्रस्ताि िाऩत ४० अॊक य प्राविधधक प्रस्तािका 
राधग ६० अॊकको आधायभा विबाजन गयी भूल्माॊकन गरयनेछ। 

(२) म्मूजजमभ व्मिस्थाऩकरे ऩयुा गनुय ऩने कामय जजम्भेिायी य अधधकाय धनम्न फभोजजभ यहनेछ: 
क) इको म्मूजजमभको दैधनक कामय सचुारू य सवु्मिजस्थत रुऩरे सञ्चारन गने, 
ख) इको म्मूजजमभको बौधतक सॊयचनाराई व्मिजस्थत फनाई याख्न,े 
ग) इको म्मूजजमभ धबत्र  यहेका िस्तहुरुको सयुऺात्भक रुऩरे व्मिस्थाऩन गयी प्रदशयन गने,  

घ) इको म्मूजजमभ धबत्र यहेको मन्त्र उऩकयण, पधनयचय, प्रदजशयत िस्तहुरु, जडीिटुीहरु, 
कामायरम साभारीहरु य ऩसु्तक एिभ ्ऩसु्तकारम राई व्मिजस्थत गयी याख्न,े 
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ङ) इको म्मूजजमभ अिरोकनका राधग आउने स्िदेशी तथा विदेशी अिरोकनकतायराई उऩमकु्त 
िाताियण धसजयना गयी मथेि सूचना प्रिाह गने,  

च) गाउॉऩाधरकासॉग आिश्मक सभन्िम गने, 
छ) इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन सम्फन्धी विमाकराऩको जिापदेवहता िहन गने। 

 

 

ऩरयच्छेद ५ 
सम्झौता सम्फन्धी व्मिस्था 

7. व्मिस्थाऩकसॉगको सम्झौता सम्फन्धी व्मिस्था: (१) दपा ६. फभोजजभ इको म्मूजजमभ 
व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारनको राधग छनोट बएको व्मजक्त िा सॊस्थासॉग सम्झौता गदाय 
व्मिस्थाऩकरे देहामका शतयहरु ऩारना गनुयऩने गयी सम्झौता गरयनेछ। 

क) इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩनका कामयहरु धनमधभत रुऩभा सञ् चारन गनुयऩने छ। 

ख) इको म्मूजजमभ अिरोकनका राधग खलु्रा यहन ेसभम य ददन सधभधतरे तोवकददएको 
सभम य ददन बन्दा नघट्न ेगयी व्मिस्थाऩकरे धनधाययण गनय सक्नेछ। 

ग) म्मूजजमभ व्मिस्थाऩनका कामयहरु बन्नारे सयसपाई, ऩमयटकराई स्िागत तथा वटकट 
वितयण, सम्ऩजिको सयुऺा य उद्यनको भभयत सधुाय, सूचना प्रदान सम्फन्धी व्मिस्था 
सम्झन ुऩदयछ। 

घ) व्मिस्थाऩकरे म्मूजजमभ व्मिस्थाऩनको राधग आिश्मक कभयचायीको व्मिस्था आपैरे 
गनय सक्नेछ। कभयचायीको व्मिस्था गदाय म्मूजजमभ इन्चाजयको शैजऺक मोग्मता प्रिीणता 
प्रभाणऩत्र तह, १०+२ िा सो सयह हनुऩुनेछ य म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ऻान 
बएको व्मजक्तराई प्राथधभकताभा याख्न ुऩनेछ।  

ङ) व्मिस्थाऩकरे प्रत्मेक तीन भवहनाभा म्मूजजमभ सम्फन्धी व्मिस्थाऩनको प्रधतिेदन 
अनसूुची १ फभोजजभको ढाॉचाभा सधभधत सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ। 

च) व्मिस्थाऩकरे गाउॉऩाधरकाको अधीनभा यही काभ गनुय ऩनेछ। 

छ) व्मिस्थाऩकरे म्मूजजमभभा यहेको नाभ य छाऩ हटाउन केयभेट गनय ऩाउने छैन। 

ज) व्मिस्थाऩकरे म्मूजजमभ फावहय यहेको खारी ठाउॉभा परपूर खेती, िृऺ ायोऩण तथा 
अन्म सॊयचनाहरु धनभायण गनय गाउॉऩाधरकाको ऩूिय स्िीकृधत धरनऩुनेछ। 

झ) व्मिस्थाऩकरे प्रदशयन हेयपेय िा थऩ गनुय ऩयेभा गाउॉऩाधरकाको ऩूिय स्िीकृधत धरन ु
ऩनेछ। 
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ञ) व्मिस्थाऩकरे म्मूजजमभराई पाइदा ऩगु्ने गयी आफ्नै खचयभा प्रचायप्रसाय गनय सक्नेछ। 

ट) व्मिस्थाऩकरे तोकेको कामय तथा जजम्भेिायीहरु प्रबािकारयताका साथ तोवकएको 
सभमभा सम्ऩन्न गनुय ऩनेछ। 

ठ) व्मिस्थाऩकरे म्मूजजमभराई प्रबािकायी रुऩभा सञ्चारन गनयको राधग सधभधतरे ददएको 
याम सझुाि य धनदेशनहरुको ऩूणय ऩारना गनुय ऩनेछ। 

ड) व्मिस्थाऩकरे म्मूजजमभ सञ्चारन िाऩत िावषयक यकभ रु. १,००,०००/- बाडा िाऩत 
फझुाउन ु ऩनेछ  य सो यकभ ३/३ भवहनाभा वकस्तािन्दीभा फझुाउन ु ऩनेछ। प्रत्मेक 
२/२ िषयभा बाडाभा १०% प्रधतशत िवृर्द् हुॉदै जानछे। 

ढ) सम्झौता िभोजजभ कफोर गयेको यकभको ५% धयौटी िाऩत याख्न ुऩनेछ।  

ण) व्मिस्थाऩकरे म्मूजजमभ व्मिस्थाऩनका िभभा थऩ विमाकराऩहरु तथा इको 
म्मूजजमभको व्मिस्थाऩन य वहतराई ध्मानभा याखी याविम तथा अन्तयायविम सॊस्था य 
व्मजक्तसॉग सहमोगको राधग अनयुोध गदाय इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन 
सधभधतको स्िीकृधत धरई गनय सक्नेछ। 

त) म्मूजजमभभा यहेको बौधतक सॊयचना म्मूजजमभ प्रमोजनको राधग भात्र प्रमोग गनय ऩाईनेछ। स-
साना भभयत, सयसपाई, खानऩेानी भहशरु, विद्यतु भहशरु सभेत व्मिस्थाऩकरे व्महोनुय ऩनेछ। 

थ) म्मूजजमभ फाहेकका खारी जग्गा गाउॉऩाधरकारे आिश्मक ऩयेको सभमभा उऩमोग गनय 
सक्नेछ, 

द) सम्झौताको अिधध ५ िषयको हनुेछ। ऩरयऺणकार १ िषयको हनुेछ।मदद 
ऩरयऺणकारको अिधधभा कामय सन्तोषजनक नबएभा १ भवहनाको सूचना ददई सम्झौता 
यद्द गनय सवकनेछ। 

 

 

ऩरयच्छेद ६ 

जजन्सी तथा सम्ऩजि सम्फन्धी व्मिस्था 
8. जजन्सी सम्फन्धी व्मिस्था: (१) म्मूजजमभ धबत्र यहेका सॊयऺण एिभ ् सम्िर्द्यन गने जजम्भेिायी 

व्मिस्थाऩकको हनुेछ।  

   (२) व्मिस्थाऩकरे  म्मूजजमभभा यहेका सम्ऩूणय जजन्सीराई चसु्त दरुुस्त याख्न ुऩनेछ।  

 (३) म्मूजजमभधबत्र यहेका बिन रगामतका जग्गाको येखदेख एिभ ् सॊयऺण गने दावमत्ि गाउॉऩाधरकाको 
हनुेछ। 
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ऩरयच्छेद ७ 

प्रिेश शलु्क सम्फन्धी व्मिस्था 
9. प्रिेश शलु्क धनधाययण: (१) व्मिस्थाऩकरे म्मूजजमभको अिरोकनका राधग प्रिेश गने घयऩझोङ 

गाउॉऩाधरकाफासीको हकभा धन:शलु्क, नेऩारी नागरयकहरुको हकभा रु. २० (फीस रुऩैमाॉ), नेऩारी 
विद्याथॉका राधग ५०% छुट, साकय  देशका नागरयकहरुको हकभा रू. ५० (ऩचाॉस रुऩैमाॉ) य साकय  
देशहरु फाहेक अन्म विदेशी नागरयकहरुको हकभा रु. १०० (एक सम रुऩैमाॉ) प्रिेश शलु्क धरन 
सक्नछे। 

 (२) प्रिेश शलु्क सम्फन्धभा हेयपेय गनुय  ऩयेभा सधभधतरे हेयपेय गनय सक्नछे। 

 

 

ऩरयच्छेद ८ 

अऺम कोष सम्फन्धी व्मिस्था 
10. अऺम कोष सम्फन्धी व्मिस्था:(१) मस अगाधड भसु्ताङ इको म्मूजजमभको व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारनको 

राधग याविम प्रकृधत सॊयऺण कोष, अन्नऩूणय सॊयऺण ऺेत्र आमोजना य म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन सधभधत फीच 
सम्झौता बए फभोजजभ याविम प्रकृधत सॊयऺण कोष, अन्नऩूणय सॊयऺण ऺेत्र आमोजनारे उऩरब्ध गयाएको रु. 
४० राखको अऺम कोषराई म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन सधभधतको नाभभा मथाित याजखनछे।  

(२) उक्त अऺम कोषभा यहेको रु. ४० राखराई इको म्मूजजमभ व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन सधभधतभा 
हस्तान्तयण गने व्मिस्था धभराई इको म्मूजजमभको व्मिस्थाऩन य सञ्चारनभा भात्र खचय गने गयी एउटा 
छुटै्ट कोषको व्मिस्था गरयनछे।  
(३) उक्त अऺम कोषको सॊयऺण एिभ ् सञ्चारन गने दावमत्ि सधभधतको हनुछे।उक्त अऺम कोषको 
सञ्चारन सधभधतको सॊमोजक य सदस्म सजचिको सॊमकु्त दस्तखतफाट हनुेछ। 

 

 

ऩरयच्छेद ९ 

विविध 

11. सॊशोधन िा हेयपेय: (१) कामयऩाधरकारे सधभधतको ऩयाभशयभा मस कामयविधधभा आिश्मकता अनसुाय 
सॊशोधन िा हेयपेय गनय सक्नेछ। 

12. आिश्मक व्मिस्था गनय सक्न:े मस कामयविधधको कामायन्िमनभा कुनै फाधा अड्काउ उत्ऩन्न बएभा 
कामयऩाधरकारे आिश्मक व्मिस्था गयी फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

दपा ७. को खण्ड ङ) फभोजजभ ऩेश गनुयऩने 
प्रधतिेदनको ढाॉचाको नभूना 

 

क) ऩरयचम, 
ख) उद्देश्म, 

ग) म्मूजजमभ व्मिस्थाऩनका राधग अऩनाईएका तौय तरयका, विधध, ऩर्द्धत, 
घ) म्मूजजमभ अिरोकन गनय आउने स्िदेशी तथा विदेशी ऩमयटकको सॊख्मा सम्फन्धी विियण, 
ङ) म्मूजजमभ व्मिस्थाऩनराई थऩ प्रबािकायी फनाउन गनुयऩने सधुाय सम्फन्धी विषम। 

 

 

 
  

आऻारे, 

नाभ : गौयी प्रसाद आचामय 
प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 

धभधत :2078/1२/1४ गते 
 


