
 

 
 

बैजनाथ गाउँपालिका  

बैजनाथ राजपत्र  
खण्ड : ०६         सॊख्मा : ०३             बाग : ०१              प्रकाशित मभमत :२०७९/11/08 

 

फैजनाथ गाउॉऩामरका फाॉकेको साझेदायीभा कामयक्रभ सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धी ऐन २०७९ 

ufpF;efaf6 :jLs[t ldltM @)&(÷!)÷)% 

गाउॉऩामरका अध्मऺफाट प्रभाशणकयण मभमत :२०७9/१0/15 

प्रस्तावना: 
मनजी तथा गैय सयकायी ऺेत्रसॉगको साझेदायीको भाध्मभफाट शिऺा, स्वास््म, कृषि, ऩि ु षवकास, योजगायी, 
आमआजयनको अवसय, ऩूवायधाय मनभायण, षवऩत ् व्मवस्थाऩन तथा जरवाम ुऩरयवतयन, खानेऩानी तथा सयसपाई, 

वन तथा वातावयण सॊयऺण, सॊस्थागत षवकास तथा सिुासन, सहकायी सॊस्थाहरुको सवरीकयण तथा स्थानीम 
उत्ऩादनको फजायीकयण रगामतका कामयक्रभका रामग साझेदायीको भाध्मभफाट सवयसाधायणराई बयऩदो, 
षकपामती य सवयिरुब रुऩभा सेवा सषुवधा उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनय वाञ्छनीम 
बएकोरे मस फैजनाथ गाउॉऩामरकारे मो ऐन फनाएको छ ।  
 

नेऩारको सॊषवधानको धाया २२६ भा उल्रेख बए अनसुाय गाउॉ सबा य नगय सबारे                
अनसूुची ८  फभोशजभको सूचीभा उल्रेशखत षविमभा आवश्मक काननु फनाउन सक्न े व्मवस्था         
गयेको य उक्त सूशचभा æस्थानीम स्तयको षवकास मोजना य ऩरयमोजनाहरुÆको अमधकाय सभावेि           
गरयएको छ । साथै स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ (१) फभोशजभ         
गाॉउसबा य नगयसबारे  आफ्नो अमधकायऺेत्र मबत्रका षविमभा ऐन फनाउन सक्ने अमधकायको         
प्रमोग गयी मस फैजनाथ गाउॉऩामरकाको गाॉउसबारे मो ऐन फनाएको छ । 
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परिच्छेद–१ 

प्रािम्भिक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “फैजनाथ गाउॉऩामरकाको साझेदायीभा कामयक्रभ सॊचारन 
तथा व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धी ऐन, २०७९” यहेको छ । 

(२) मो ऐन मस फैजनाथ गाउॉऩामरकाको गाउॉ सबारे ऩारयत गयी स्थामनम याजऩत्रभा प्रकाशित बएको 
मभमत देशख राग ुहनुेछ । 

(३) मो ऐन मस फैजनाथ गाउॉऩामरका ऺेत्रभा राग ुहनुेछ । 

२. ऩरयबािा्षविम य प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा् 

(क) "गाउॉऩामरका"बन्नारे मस फैजनाथ गाउॉऩामरकाराई सम्झनऩुछय । 

(ख) "कामयक्रभ"बन्नारे मस ऐनको दपा ३ फभोशजभ गाउॉऩामरकासॉग साझेदायीभा सॊचारन 
गरयने कामयक्रभ सम्झनऩुछय । 

(ग) "राबग्राही"बन्नारे मस ऐन फभोशजभको सेवा सषुवधा उऩबोग गने व्मशक्त तथा 
सभदुामराईसम्झन ुऩछय । 

(घ) "प्रस्तावक"बन्नारे दपा ५ फभोशजभ मस फैजनाथ गाउॉऩामरकासॉग साझेदायी भा कामयक्रभ 
सञ्चारन गनयका रामग प्रस्तावना ऩेि गने वा आवेदन ददने व्मशक्त, कम्ऩनी, पभय, याषिम 
गैयसयकायी सॊस्था, साभदुाषमक सॊस्था, सहकायी, सयसपाई, अन्म सॊघ सॊस्थाराई सम्झनऩुछय । 

(ङ) "स्थानीम सयकाय"बन्नारे मस फैजनाथ गाउॉऩामरकाराई सम्झन ुऩछय । 

(च) "सम्झौता"बन्नारे कामयक्रभ कामायन्वमन गनय दपा ८ फभोशजभ  फैजनाथ गाउॉऩामरकारे 
प्रस्तावकसॉग गयेको साझेदायी सम्झौता सम्झन ुऩछय ।  

(छ) "साझेदायी"बन्नारे साझेदायीको अवधायणा अनरुुऩ कुनै ऩमन कामयक्रभको तजुयभा, सॊचारन 
तथा व्मवस्थाऩनका साथै आॉशिक वा ऩूणय रुऩभा षवश म रगानी गने गयी मस फैजनाथ 
गाउॉऩामरका य साझेदाय फीच बएको कयायीम प्रफन्ध सम्झन ुऩछय । 

(ज) "साझेदाय"बन्नारे मस फैजनाथ गाउॉऩामरकासॉग साझेदायी गयी दपा ३ फभोशजभको 
कामयक्रभ सॊचारन गनयका रामग दपा ८ फभोशजभ सम्झौता गने प्रस्तावक सम्झनऩुछय ।  
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(झ) "तोषकएको"वा "तोषकए फभोशजभ"बन्नारे मस ऐन अन्तगयत फनेको  मनमभ, कामयषवधी वा 
मनदेशिकाभा तोषकएको वा तोषकए फभोशजभ सम्झन ुऩछय । 

(ञ) "गाउॉसबा"बन्नारे गाउॉऩामरकाको गाउॉसबा सम्झनऩुदयछ । 

(ट) "कामयऩामरका"बन्नारे गाउॉकामयऩामरका वा गाउॉकामयऩामरका सम्झनऩुदयछ 

 

परिच्छेद २ 

कार्यक्रमको पम्िचान तथा स्वीकृम्त 

३. साझेदायीभा कामयक्रभ सञ्चारन गनय सषकने् (क) मस फैजनाथ गाउॉऩामरकासॉग मभरेय अल्ऩकामरन तथा 
ददघयकामरन सभमावमधको रामग रागत तथा प्राषवमधक साझेदायीभा कामयक्रभ सञ्चारन गनय 
सषकनेछ ।   

(ख) मस ऐन फभोशजभ सॊचारन हनुे कामयक्रभ गाउॉवासीको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउने, 
योजगायी सजृना गने तथा गरयफी मनवायण गनय उन्भखु हनुऩुने छ । 

(ग) गाउॉऩामरकारे सञ्चारन गने कामयभा रागत न्मूनीकयण गयी बौमतक, आमथयक तथा भानव 
स्रोत य साधनको अमधकतभ उऩमोग य प्रबावकायी ऩरयचारन गने । 

(घ) साझेदायीभा कामयक्रभ सॊचारन गनयका रामग ऩषहचान बएका ऺेत्रहरुभा आवश्मक थऩ 
षविमगत प्राषवमधक दऺता बएका साझेदायसॉग सहकामय गने । 

(ङ) वहृत ऩूवायधाय य ठुरा आमोजनाको रामग स्रोत समुनशित गने । 

(च) असर अभ्मास य अनबुवहरुको आदान प्रदान गने । 

साझेदायीभा सॊचारन गरयने कामयक्रभको षविमगत ऺेत्र मस फैजनाथ गाउॉऩामरकारे कामयषवधी 
फनाएय तम गनेछ । 

४. साझेदायीभा सॊचारन गरयन ेकामयक्रभभा देहामका षवििेताहरु हनुऩुने छ । 

(क) साझेदायरे कम्तीभा ३०-४० प्रमतित रागत साझेदायी गयेको, 
(ख) साझेदायराई ददगो साभदुाषमक षवकास कामयक्रभ, ऩूवायधाय षवकास तथा भभयत 
रगामतका कामयहरु गने गयी शजम्भेवायी ददईएको वा व्मवस्थाऩनका रामग सम्झौता बएको,  
(ग) मोजना तथा कामयक्रभको कामायन्वमन अवमध स्ऩष्ट बएको । 
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५. कामयक्रभ ऩषहचान तथा कामायन्वमनका रामग प्रस्ताव आह्वान प्रकृमा्  

(१)मस फैजनाथ गाउॉऩामरकारे मस ऐन फभोशजभ गाउॉसबारे स्वीकृत गयेका वा कामयऩामरकारे 
आवश्मकता भहिसु गयेका एक विीम वा ददघयकारीन मोजना तथा कामयक्रभहरु, जसको 
कामयन्वमनका रामग साझेदायको रागत तथा प्राषवमधक सहमोग आवश्मकता ऩदयछ, ती 
कामयक्रभहरुको ऩषहचान गनेछ । 

(२) मस फैजनाथ गाउॉऩामरकारे स्वीकृत साझेदायी कामयक्रभ कामायन्वमनका रामग सावयजमनक सूचना 
प्रकािन गयी आिम ऩत्र आह्वान गनुयऩनेछ । आिम ऩत्रको सूचनाभा देहामका षववयण 
खरुाउनऩुनेछ् 

क) आिमऩत्र ऩेि गने कामायरम वा मनकाम, 

ख) आिमऩत्र ऩेि गने अवमध, 

ग) आिमऩत्रभा खरुाउन ुऩने षववयण, 

घ) आिमऩत्र साथ सॊरग्न गनुय ऩने कागजातहरु, 

ङ) प्रस्तावकको प्राषवमधक तथा आमथयक ऺभता 
च) तोषकए फभोशजभका अन्म षववयण । 

(३) सॊशऺप्त सूची तमाय ऩाने M उऩ–दपा २ फभोशजभ आिम ऩत्र प्राप्त बएऩमछ तोषकए फभोशजभको 
आधायभा भूल्माॊकन गयी तोषकएका प्रषक्रमा फभोशजभ प्रस्तावकहरुको सॊशऺप्त सूची तमाय गनुयऩनेछ । 

(४) प्रस्ताव आह्वान गने् सूचीभा ऩयेका प्रस्तावकहरुसॉग तोषकए फभोशजभका षविमहरु खरुाई सूचनाभा 
उल्रेशखत अवधीमबत्र तोषकएको ढाॉचाभा प्रस्ताव आह्वानको रामग सचुना प्रकाशित गनेछ । 

(५) प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको ढाॉचा, आवेदन ऩत्र तथा प्रस्तावको ढाॉचा तोषकए फभोशजभ हनुेछ । 

(६) प्रस्ताव छनौट् ऩामरकारे तोषकए फभोशजभको भूल्माॊकन समभमत गठन गयी तोषकएका अवमधमबत्र 
तोषकएको प्राषवमधक तथा आमथयक भूल्माॊकनका आधायभा प्रस्ताव छनौट गनुयऩनेछ । 

६. कामयक्रभको कामायन्वमन तथा व्मवस्थाऩन्  

(१) मस फैजनाथ गाउॉऩामरकारे मस ऐन फभोशजभ कामयक्रभको व्मवस्थाऩन, सभन्वम, अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन गनयको रामग षवमबन्न समभमत, उऩ–समभमत तथा कामयदर गठन गनय सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गठन गरयएका समभमत, उऩ–समभमत तथा कामयदरका ऩदामधकायी, काभ, 

कतयव्म य अमधकाय तोषकए फभोशजभ हनुेछ । 

(३) अनदुान उऩरब्ध गयाउन सषकने् कामयक्रभ कामायन्वमनको क्रभभा मस फैजनाथ गाउॉऩामरकारे 
आवश्मक मनमभ, कामयषवमध, मनदेशिका वा भाऩदण्ड फनाई अनदुान उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 
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परिच्छेद –३ 

साझदेािी सभझौता सभबन्धी व्यवस्था 

७. सम्झौता गने्(१) मस फैजनाथ गाउॉऩामरकारे दपा ५ को उऩदपा (६) भा उल्रेख बएको भूल्माॊकन 
समभमतको मसपारयि फभोशजभ प्रस्तावकसॉग आवश्मकता अनसुाय वाताय गयी साझेदायी सम्झौता गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गरयएको सम्झौताको ढाॉचा सम्झौता गने ऩऺहरुरे कामायन्वमन गनय 
रामगएको कामयक्रभको आवश्मकता अनसुाय तोषकए फभोशजभ हनुेछ । 

 

परिच्छेद–४ 

८. षवश म व्मवस्थाऩन, प्रगमत प्रमतवेदन तथा बकु्तानी(१) मस फैजनाथ गाउॉऩामरकाको कामयक्रभभा टेवा 
ऩमुायउने उद्धेश्मरे साझेदायीभा आएका साझेदायहरुराई कामयक्रभ सॊचारन गनयका मनशम्त तोषकए 
फभोशजभ ऩेश्की उऩरब्ध गयाउन सषकनेछ । मसयी गाउॉऩामरकासॉग साझेदायीभा आउने 
साझेदायराई कामयक्रभ सॊचारन गनयको रामग ऩेश्की प्रदान गदाय साझेदायरे गने रागत तथा 
प्राषवमधक वा दवैु सहबामगताको स्तय य साझेदायको सॊरग्नताको उद्धेश्म आमथयक प्रमतपर प्राप्त 
गने यहे नयहेको षवचाय गयी ऩेश्की जभानत आवश्मक नऩने गयी व्मवस्था गनय सषकनेछ । ऩेश्की 
जभानत आवश्मक हनुे नहनुे व्महोया प्रस्तावभा उल्रेख गनुयऩनेछ । 

(२) साझेदायी कामयक्रभको प्रकृमत य आवश्मकता अनसुाय बौमतक तथा षवश म प्रगमत प्रमतवेदन तथा 
मफर बऩायइ सम्झौताभा तोषकए फभोशजभको ढाॉचा य सभमभा ऩेि गनुयऩनेछ ।  

(३) साझेदायी कामयक्रभको बकु्तानी गने सभम तथा प्रकृमा दपा ७ अनसुाय सम्ऩन्न गरयएको साझेदायी 
सम्झौता ऩत्रभा तोषकए फभोशजभ हनुेछ ।  

९. कामयक्रभ अनगुभन तथा भूल्माङ्कन्सम्झौता गयी कामयक्रभको कामायन्वमन गदाय दपा ६(२) फभोशजभ 
गठन बएका समभमत, उऩ–समभमत तथा कामयदररे कामयक्रभको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गनेछ वा 
षवििेऻ भापय त ऩमन गयाउन सषकनेछ । 

परिच्छेद–५ 

म्वम्वध 

१०. षववादको सभाधान्(१)  कामयक्रभ सञ्चारन गने  सम्फन्धभा मस फैजनाथ गाउॉऩामरका  य  
साझेदायफीच कुनै षववाद उत्ऩन्न बएभा त्मस्तो षववाद आऩसी सभझदायीफाट ३० ददनमबत्र सभाधान 
गनुय ऩनेछ । 
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(२)  उऩदपा  (१)  फभोशजभ  आऩसी  सभझादायीफाट  षववाद  सभाधान  नबएको खण्डभा 
सम्झौताभा उल्रेख बएको हकभा सोही फभोशजभ य उल्रेख नबएको अवस्थाभा प्रचमरत कानून 
फभोशजभ हनुेछ । 

११. स्थानीम स्रोत, साधन य जनिशक्तको उऩमोग गनुय ऩने :साझेदायरे कामयक्रभ कामायन्वमनको मसरमसराभा 
सम्बव बएसम्भ स्थानीम स्रोत, साधन, जनिशक्त य भरुकुमबत्र उत्ऩादन हनुे वस्त ुतथा सेवा उऩमोग गनुय 
ऩनेछ । 

१२. मनमभ  फनाउन े अमधकाय्मस ऐनभा व्मवस्था बएका प्रावधानहको कामायन्वमन  गनय मस फैजनाथ 
गाउॉऩामरकारे  आवश्मक मनमभ फनाउन सक्नेछ । 

१३. कामयषवमध   तथा   मनदेशिका   फनाउन   सक्न े:मस ऐनभा व्मवस्था बएका प्रावधानकोकामायन्वमन  
गनय मस फैजनाथ गाउॉऩामरकारे  आवश्मक कामयषवमध, मनदेशिका वा भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ । 

१४. सॊिोधन तथा हेयपेय :मस ऐनको कामायन्वमनराई व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाउन  गाउॉऩामरकाको 
गाउॉसबारे आवश्मकता अनसुाय सॊिोधन तथा हेयपेय गनय सक्नेछ । 

१५. फाधा अडकाउ पुकाउन य व्माख्मा गनय सक्न े:मस ऐनको कामयन्वमनभा कुनै सभस्मा उत्ऩन्न बएभा 
फाधा अडकाउ पुकाउने य व्माख्मा गने अमधकाय गाउॉऩामरकाभा मनषहत हनुेछ । 

 

 

 

 

आऻारे, 
गंगाराम सापकोटा  

प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत 
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