भबभाद नगयऩाभरकाको उऩबोक्ता सभभभत गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन कामयववभध, २०७5
स्वीकृत भभभत् २०७५।०२।०६
प्रस्तावना
नेऩारको सॊ ववधान य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे भनर्दयष्ट गये को भबभाद नगयऩाभरकाको अभधकाय
ऺेत्र भबत्रको ववकास भनभायण सम्वन्धी कामय सञ्चारनको राभग भबभाद नगयऩाभरकारे उऩबोक्ता सभभभत गठन,
ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन गनय आवश्मक दे खिएकोरे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा 102
फभोखजभ भबभाद नगय कामयऩाभरकारे मो कामयववभध जायी गयेको छ ।
ऩरयच्छे द– १
प्रायखम्बक
१. सॊ खऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयववभधको नाभ भबभाद नगयऩाभरकाको उऩबोक्ता सभभभत गठन, ऩरयचारन
तथा व्मवस्थाऩन कामयववभध, २०७5 यहेको छ ।
(२) मो कामयववभध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववभधभा:–
(क) “अध्मऺ” बन्नारे उऩबोक्ता सभभभतको अध्मऺराई सम्झनु ऩदयछ ।
(ि) “आमोजना” बन्नारे भबभाद नगयऩाभरका वा सो अन्तयगतको वडाफाट ऩूण य वा आॊखिक रागत साझेदायीभा
सञ्चाभरत मोजना वा कामयक्रभ वा आमोजना वा ऩरयमोजनाराई सम्झनु ऩछय । य मसरे भबभाद नगयसबाफाट
स्वीकृत बएको गै य सयकायी सॊ घ सस्था, गै य नापाभू रक सॊ स्था वा अन्म साभुदावमक सॊ स्थाको आमोजना
सभेतराई जनाउनेछ ।
(ग) “उऩबोक्ता” बन्नारे आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबाखन्वत हुने आमोजना सञ्चारन हुने ऺेत्रभबत्रका व्मखक्तराई
जनाउॉ छ ।
(घ) “उऩबोक्ता सभभभत” बन्नारे आमोजनाको भनभायण, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य भभयतसम्बाय गनयको राभग उऩबोक्तारे
आपूहरूभध्मेफाट गठन गयेको सभभभत सम्झनु ऩदयछ ।
(ङ) “कामायरम” बन्नारे नगय कामयऩाभरकाको कामायरमराई फुझाउॉ छ । सो िब्दरे वडा कामायरम सभेतराई
फुझाउनेछ ।
(च) “कामयऩाभरका” बन्नारे नगय कामयऩाभरकाराई सम्झनु ऩदयछ ।
(छ) “ठू रा भेखिनयी तथा उऩकयण” बन्नारे वातावयणराई अत्मभधक ह्रास ऩुय ्माउने प्रकृभतका ठू रा भेखिनयी,
उऩकयण (फुरडोजय, एक्साबेटय जस्ता) य श्रभभू रक प्रववभधराई ववस्थावऩत गने िारका भेखिनयी तथा
उऩकयण सम्झनु ऩदयछ।
(ज) “ऩदाभधकायी” बन्नारे उऩबोक्ता सभभभतका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सखचव य कोषाध्मऺराई सम्झनु ऩदयछ ।
(झ) “वडा” बन्नारे भबभाद नगयऩाभरकाभबत्रका वडाराई सम्झनु ऩदयछ ।
(ञ) “वडा अध्मऺ” बन्नारे आमोजना सञ्चारन बएको वडाको वडा अध्मऺराई सम्झनु ऩदयछ ।

1

(ट) “सदस्म” बन्नारे उऩबोक्ता सभभभतका सदस्मराई जनाउनेछ य सो िब्दरे उऩबोक्ता सभभभतका ऩदाभधकायीराई
सभेत जनाउनेछ ।
(ठ) “सम्झौता” बन्नारे आमोजनाको भनभायण, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य भभयत सम्बाय गनयको राभग कामायरम य
उऩबोक्ता सभभभतफीच बएको भरखित कयायनाभा वा कफुभरमतनाभाराई जनाउनेछ ।
३. कामयववभधको ऩारना गनुऩय ने्(१) नगयऩाभरका भबत्र कामायन्वमन हुने आमोजनाको भनभायण, सञ्चारन, भभयत
सम्बाय कामय गनयको राभग गठन हुने उऩबोक्ता सभभभतरे ऩू णरु
य ऩभा मो कामयववभधको ऩारना गनुय ऩने छ ।
(२) कुर रागत रु. १ कयोडसम्भ बएको तथा स्थानीम सीऩ, श्रोत य साधन उऩमोग हुने य स्थानीम स्तयभा
कामय सम्ऩन्न गनय सक्ने आमोजनाको कामायन्वमन उऩबोक्ता सभभभत भापयत गनय सवकनेछ ।

ऩरयच्छे द–२
उऩबोक्ता सभभभतको गठन य सञ्चारन
४. उऩबोक्ता सभभभत गठनसम्फन्धी व्मवस्था् (१) उऩबोक्ता सभभभत गठन देहाम फभोखजभ गनुय ऩने छ्(क) आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबाखन्वत उऩबोक्ताहरुको आभ बेराफाट अभधकतभ सहबाभगताभा सम्फखन्धत
आमोजनास्थरभा नै सात दे खि एघाय (७ दे खि ११ जना) सदस्मीम उऩबोक्ता सभभभत गठन गनुय ऩने छ ।
(ि) सभभभत गठनको राभग आभ बेरा हुने सभम, भभभत, स्थान य बेराको ववषम त्मस्तो बेरा हुने भभभतरे कखम्तभा
सात र्दन (७ र्दन) अगावै सावयजभनक रुऩभा जानकायी गयाउनु ऩने छ ।
(ग) नगयऩाभरकास्तयीम /2 वा सोबन्दा फढी वडा सभेट्ने आमोजना सञ्चारनको राभग उऩबोक्ता सभभभतको गठन
गदाय कामयऩाभरकारे तोकेको कामयऩाभरकाका सदस्म वा कामायरमको प्रभतभनभधको योहवयभा गनुऩ
य ने छ ।
(घ) वडास्तयीम आमोजना सञ्चारनको राभग उऩबोक्ता सभभभत गठन गदाय सम्वखन्धत वडाको वडा अध्मऺ वा वडा
सदस्म वा कामायरमरे तोकेको कामायरमको प्रभतभनभधको योहवयभा गनुय ऩने छ ।
(ङ) उऩबोक्ता सभभभत गठनको राभग फोराईएको बेराभा मोजनाको सॊ खऺप्त वववयण य सभभभतको सॊ यचना सवहतको
जानकायी कामायरमको प्रभतभनभधरे गयाउनु ऩने छ ।
(च) उऩबोक्ता सभभभत गठन गदाय सभावेिी भसद्धान्तको अवरम्वन गनुय ऩने छ । सभभभतभा कखम्तभा तेत्तीस
प्रभतित (३३%) भवहरा सदस्म हुन ु ऩने छ । सभभभतको अध्मऺ, सखचव य कोषाध्मऺभध्मे कखम्तभा एकजना
भवहरा ऩदाभधकायी हुन ु ऩने छ ।
(छ) एक व्मखक्त एकबन्दा फढी उऩबोक्ता सभभभतको सदस्म हुन ऩाउने छै न । साथै सगोरका ऩरयवायफाट
एकजना बन्दा फढी व्मखक्त एउटै उऩबोक्ता सभभभतको सदस्म हुन ऩाइने छै न ।
(ज) उऩबोक्ता सभभभतको गठन सकेसम्भ सवयसम्भत तरयकारे गनुय ऩने छ । सवयसम्भत हुन नसकेभा
उऩबोक्ताहरुको फहुभतफाट उऩबोक्ता सभभभतको गठन गरयनेछ ।
(झ) उऩबोक्ताहरुको रागत सहबाभगताभा सञ्चारन हुने आमोजनाहरु उऩबोक्ता सभभभतफाट कामायन्वमन गनय
प्राथभभकता र्दइनेछ ।
(ञ) उऩबोक्ता सभभभतरे सम्झौता फभोखजभ गनुऩ
य ने काभ सभभभत आॉपैरे गनु,य गयाउनु ऩने छ । अन्म कुनै भनभायण
व्मवसामी वा अन्म व्मखक्त वा सस्थाराई ठे क्काभा र्दई गनय गयाउन ऩाइने छै न ।
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(ट) कामायरमरे आमोजना सञ्चारन एवभ् कामायन्वमनभा सॊ रग्न उऩबोक्ता सभभभतको अभबरेि अनुसूची १
फभोखजभको ढाॉचाभा व्मवखस्थत गनुय ऩने छ ।
५. उऩबोक्ता सभभभतका सदस्मको मोग्मता् (१) उऩबोक्ता सभभभतका सदस्मको मोग्मता देहाम फभोखजभ हुन ु
ऩने छ्(क) सम्वखन्धत आमोजना ऺेत्रको स्थामी वाभसन्दा
(ि) १८ वषय उभेय ऩू या बएको
(ग) पौजदायी अभबमोगभा अदारतफाट कसुयदाय नठहरयएको
(घ) सयकायी फाॉकी फक्मौता वा ऩेश्की पछ्र्मौट गनय फाॉकी नयहेको
(ङ) अन्म उऩबोक्ता सभभभतभा ऩदाभधकायी नयहे को
(२) दपा १ भा जुनसुकै कुया रेखिएको बएताऩभन जनप्रभतभनभध, याजनीभतक दरका ऩदाभधकायी, फहारवारा
सयकायी कभयचायी य खिऺक उऩबोक्ता सभभभतको सदस्मभा फस्न ऩाइने छै न ।
६.

उऩबोक्ता सभभभतको काभ, कतयब्म य अभधकाय् उऩबोक्ता सभभभतको काभ, कतयब्म य अभधकाय दे हाम फभोखजभ
हुनेछ्(क) सम्झौता फभोखजभको कामय सम्ऩादन गने ,
(ि) उऩबोक्ताहरुराई कामायरमफाट प्राप्त सूचना तथा भागयदियनको जानकायी गयाउने,
(ग) सम्झौता फभोखजभ कामय िुरु गदाय कामायरमफाट आवश्मक भनदे िन प्राप्त गनुय ऩने बए प्राप्त
गये य भात्र िुरु गने,
(घ) उऩबोक्ता सभभभतको कामय सम्ऩादनराई प्रबावकायी फनाउन सभभभतका सदस्महरुको कामय ववबाजन य
खजम्भेवायी फाॉडपाॉड गने ,
(ङ) उऩबोक्ता सभभभतका सदस्महरुको ऺभता ववकास गने ,
(च) सम्झौता फभोखजभको काभको ऩरयभाण, गुणस्तय, सभम य रागतभा ऩरयवतयन गनुऩ
य ने दे खिएभा
कामायरमराई अनुयोध गने ,
(छ) आमोजनाको र्दगो व्मवस्थाऩन सम्फन्धी आवश्मक अन्म कामय गने ।
ऩरयच्छे द – ३
कामायन्वमन तथा ब्मवस्थाऩन

७. आमोजना कामायन्वमन् (१) कामायरमरे आ.व. िुरु बएको १५ र्दन भबत्र उऩबोक्ता सभभभतफाट सॊ चारन हुने
आमोजना, ऩरयमोजना य कामयक्रभहरु ऩवहचान/छनौट गयी कामायन्वमन मोजना फनाउनु ऩने छ । उऩबोक्ता
सभभभत गठन ऩश्चात आमोजनाको ड्रईङ, भडजाईन य रागत अनुभान (नेऩारी बाषाभा तमाय गरयएको) स्वीकृत
गयी उऩबोक्ता सभभभतराई उऩरब्ध गयाउनु ऩने छ ।
(२) आमोजनाको कामायन्वमनको राभग उऩबोक्ता सभभभत य कामयरमफीच अनुसूची २ फभोखजभको ढाॉचाभा सम्झौता
गनुय ऩने छ ।
(३) (क) आमोजनाको प्रकृभत हे यी रागत सहबाभगताको ढाॉचा य अनुऩात (नगद वा श्रभदान वा फस्तुगत) ग्राभीण
ऺेत्रहरुभा न्मूनतभ 10 प्रभतित य िहयी ऺेत्रहरुभा न्मू नतभ 20 प्रभतित कामभ यहनेछ ।
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(ि) दपा 3 (क) भा जुनसुकै कुया रेखिएको बएताऩभन कवटङ्ग गरयने मोजनाको हकभा रागत
सहबाभगताको ढाॉचा य अनुऩात (नगद वा श्रभदान वा फस्तुगत) 20 प्रभतित अभनवामय कामभ यहनेछ ।
तय मसयी तोवकएको न्मूनतभ रागत सहबाभगता यकभ छु ट गनुय ऩने बएभा नगय कामयऩाभरकारे भनणयम गये
फभोखजभ भात्र छु ट हुनेछ । साथै 50-50 अन्तगयतको मोजनाभा रागत सहबाभगता छु ट हुने छै न ।
(ग) नगद रागत सहबाभगताको मोजना छनौटभा 50-50 अन्तगयतको मोजना ऩवहरो प्राथभभकता य 6040 अन्तगयतको मोजना दोश्रो प्राथभभकताभा यहनेछ ।
८. आमोजना सम्झौताको राभग आवश्मक कागजातहरु् (१) उऩबोक्ता सभभभतरे कामायरमसॉग सम्झौता गदाय
तऩखिरभा उखलरखित कागजातहरु ऩेि गनुऩय ने छ ।
(क) उऩबोक्ता सभभभत गठन गने आभ बेराको भनणयमको प्रभतभरवऩ,
(ि) उऩबोक्ता सभभभतका सदस्महरुको नागरयकताको प्रभतभरवऩ,
(ग) आमोजनाको रागत अनुभान वववयण,
(घ) उऩबोक्ता सभभभतफाट सम्झौताको राभग खजम्भेवाय ऩदाभधकायी तोवकएको उऩबोक्ता सभभभतको भनणयम,
(ङ) आमोजनाको कामायन्वमनको कामय ताभरका,
(च) िाता सञ्चारन गने ऩदाभधकायी तोवकएको भनणयम य िाता सञ्चारनको राभग आवश्मक कागजातहरु,
(छ) नगद सहबाभगताको हकभा उऩबोक्ता सभभभतको रागत सहबाभगताको वहस्सा उऩबोक्ता सभभभतको नाभभा
यहे को फैंक िाताभा जम्भा गयेको बौचय,
(ज) उऩबोक्ता सभभभतको नाभ एवकन बएको छाऩ,
(झ) मोजनाको िुरु पोटो,
(ञ) सम्झौताको राभग भनवेदन ।
९. उऩबोक्ता सभभभतको ऺभता ववकास् (१) कामायरमरे आमोजनाको कामायन्वमन अगावै उऩबोक्ता सभभभतका
ऩदाभधकायीहरुराई भनम्न ववषमभा अभबभुखिकयण गनुय ऩने छ :(क) उऩबोक्ता सभभभतको काभ, कतयब्म य अभधकाय,
(ि) सम्ऩादन गनुय ऩने काभको वववयण, काभ सम्ऩन्न गनुय ऩने अवभध, रागत य उऩबोक्ताको मोगदान,
(ग) भनभायण साभाग्रीको गुणस्तय य ऩरयभाण,
(घ) िरयद, यकभ भनकासा प्रक्रयमा, िचयको रेिाकॊन य अभबरेि व्मवस्थाऩन,
(ङ) कामायन्वमन य अनुगभन प्रवक्रमा,
(च) सावयजभनक ऩयीऺण, मोजनाको पयपायक य हस्तान्तयण,
(छ)

अन्म आवश्मक ववषमहरु ।

१०. िाता सञ्चारन् (१) उऩबोक्ता सभभभतको िाता कामायरमरे तोकेको फैंकभा सञ्चारन हुनेछ ।
(२) सभभभतको िाता अध्मऺ, कोषाध्मऺ य सखचव गयी तीनजना भध्मे दुईजनाको सॊ म ुक्त दस्तितफाट सञ्चारन
हुनेछ । िाता सञ्चारकहरुभध्मे कखम्तभा एकजना भवहरा हुन ु ऩने छ ।
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११. ब ुक्तानी प्रकृमा्(१) आमोजनाको ब ुक्तानी र्दॊ दा उऩबोक्ता सभभभतको नाभभा यहे को फैक िाताभापयत र्दनु
ऩने छ । उऩबोक्ता सभभभतरे एक व्मखक्त वा सस्थाराई एकराि बन्दा भाभथको यकभ ब ुक्तानी गदाय चेक
भापयत भात्र गनुय ऩने छ ।
(२) उऩबोक्ता सभभभतराई सम्झौता फभोखजभको काभको प्राववभधक भू लमाॊकन, कामय सम्ऩन्न प्रभतवेदन य अन्म
आवश्मक कागजातको आधायभा वकस्तागत य अखन्तभ ब ुक्तानी र्दइनेछ ।
(३) उऩबोक्ता सभभभतरे सम्ऩादन गयेको काभ य बएको िचयको वववयण सभभभतको फैठकफाट भनणयम गयी
ब ुक्तानीको राभग आवश्मक कागजात सवहत कामायरमभा ऩेि गनुय ऩने छ ।
(४) आमोजनाको अखन्तभ ब ुक्तानी हुन ुबन्दा अगावै कामायरमफाट अनुगभन गने व्मवस्था भभराउनु ऩने छ ।
(५) आमोजना सम्ऩन्न बई पयपायक गनुब
य न्दा अगावै उऩबोक्ता सभभभतरे अभनवामय रुऩभा कामायरमको
प्रभतभनभधको योहवयभा सावयजभनक ऩयीऺण गनुय ऩने छ । सावयजभनक ऩयीऺण प्रभतवेदनको ढाॉचा अनुसू ची ३
फभोखजभ हुनेछ ।
(६) उऩबोक्ता सभभभतरे आपूरे प्रत्मेक वकस्ताभा गये को िचयको सू चना अनुसू ची ४ फभोखजभको ढाॉचाभा
सावयजभनक गनुय ऩने छ ।
(७) आमोजनाको कूर रागत रु. ऩाॉच (5) राि बन्दा फढी बएका आमोजनाहरुको हकभा उऩबोक्ता सभभभतरे
काभ िुरु गनुय बन्दा अगावै आमोजनाको नाभ, रागत, रागत साझेदायीको अवस्था, काभ िुरु य सम्ऩन्न गनुय
ऩने अवभध सभेत दे खिने गयी तमाय गरयएको अनुसूची ५ फभोखजभको ढाॉचाभा आमोजना सू चना ऩाटी
आमोजना स्थरभा याख्नु ऩने छ ।
(८) उऩबोक्ता सभभभतराई सम्फखन्धत कामायरमरे ड्रइङ्ग, भडजाइन, रागत अनुभान तमाय गने, प्राववभधक सलराह र्दने,
जाॉचऩास गने रगामत अन्म प्राववभधक सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ । आमोजना कामायन्वमनको सभमभा कुनै
कायणफाट कामायरमरे प्राववभधक सेवा उऩरब्ध गयाउन नसकेभा सम्झौताभा उलरेि गयी तोवकएको िचयको
सीभाभबत्र यही उऩबोक्ता सभभभतरे कयायभा प्राववभधक भनमुक्त गनय वा प्राववभधक सेवा भरन सक्नेछ । तय,
ड्रइङ्ग, भडजाइन, रागत अनुभान, कामयसम्ऩन्न प्रभतवेदन य ब ुक्तानी भसपारयसको कामय कामायरमफाट नै हुनेछ ।
(९) उऩबोक्ता सभभभतफाट भनभायण हुने आमोजनाहरूको गुणस्तय कामभ गने गयाउने दावमत्व य खजम्भेवायी
जनप्रभतभनभध, सम्फखन्धत प्राववभधक कभयचायी, उऩबोक्ता सभभभत य अनुगभन सभभभतको हुनेछ ।
(१०) अनुकयणीम कामय गने उऩबोक्ता सभभभत, प्राववभधक कभयचायी य सम्फखन्धत कभयचायीराई सबाको भनणयम
फभोखजभ वावषयक रूऩभा उखचत ऩुयस्काय प्रदान गनय सवकनेछ ।
(११) तोवकएको सभमभा उऩबोक्ता सभभभत गठन हुन नसकेभा, सम्झौता हुन नसकेभा वा सम्झौताको ितय
फभोखजभ कामय सम्ऩादन हुन नसकेभा कामायरमरे अन्म प्रवक्रमाद्वाया काभ गयाउन सक्नेछ ।
१२. भनभायण कामयको गुणस्तय सुभनखश्चतता गनुय ऩने ् उऩबोक्ता सभभभतफाट सञ्चारन हुने आमोजना गुणस्तय सुभनखश्चत
गनुय सम्वखन्धत उऩबोक्ता सभभभतको कतयव्म हुनेछ । गुणस्तय सुभनखश्चतता गनयको राभग अन्म कुयाहरुको
अभतरयक्त भनम्न ववषमहरु ऩू ण य रुऩभा ऩारना गनुय ऩने छ ।
(क) भनभायण साभाग्रीको गुणस्तय् भनभायण साभाग्री ड्रइङ, भडजाईन य स्ऩेभसवपकेसन फभोखजभको गुणस्तय
कामभ गनुय ऩने छ ।
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(ि) भनभायण ववभध य प्रकृमाको गुणस्तय् भनभायण ववभध य प्रवक्रमा कामायरमसॉग बएको सम्झौता फभोखजभ गनुय
ऩने छ ।
(ग) भनभायण कामयको र्दगोऩना् उऩबोक्ता सभभभतफाट कामायन्वमन बएको मोजनाको र्दगोऩनाको राभग
सम्वखन्धत उऩबोक्ता सभभभतरे आवश्मक व्मवस्था गनुय ऩने छ ।
(घ) गुणस्तय सुभनखश्चत गने खजम्भेवायी् उऩबोक्ता सभभभतभापयत हुने काभको भनधायरयत गुणस्तय कामभ गने
खजम्भेवायी सम्फखन्धत कामयको राभग कामायरमफाट िवटएका प्राववभधक कभयचायी य उऩबोक्ता सभभभतको
हुनेछ ।
(ङ) रगत याख्नु ऩने् उऩबोक्ता सभभभतफाट हुने काभको सम्झौता फभोखजभको सभम, रागत य गुणस्तयभा
सम्ऩन्न हुन नसकेभा सम्वखन्धत प्राववभधक कभयचायीराई सचेत गयाउने य प्रकृभत हे यी आवश्मकता
अनुसाय कायवाही गनय सक्नेछ । त्मस्ता उऩबोक्ता सभभभतको रगत यािी उऩबोक्ता सभभभतका
ऩदाभधकायीराई भनखश्चत सभमसम्भको राभग अन्म उऩबोक्ता सभभभतभा यही काभ गनय भनषेध गने छ ।
१३.अनुगभन सभभभतको व्मवस्था्(१) आमोजना तोवकएको गुणस्तय, ऩरयभाण य सभमभा सम्ऩन्न गनय गयाउन
उऩबोक्ता सभभभतरे सम्ऩादन गने कामयको अनुगभन गयी आमोजनाको गुणस्तय, ऩरयभाण सुभनखश्चत गनय दपा ४
(१) (क) फभोखजभको बेराफाट कखम्तभा एक जना भवहरा सवहत ३ सदस्मीम एक अनुगभन सभभभत गठन
गनुय ऩने छ ।
(२) अनुगभन सभभभतको काभ, कतयव्म अभधकाय दे हाम फभोखजभ हुनेछ्
(क) आमोजनाको कामायन्वमनभा सहजीकयण गने तथा दे खिएका फाधा, व्मवधान य सभस्मा सभाधानका राभग
आवश्मक सभन्वम गने,
(ि) आमोजनाको कामायन्वमन कामयताभरका अनुसाय काभ बए नबएको मवकन गने य नगये को ऩाइएभा
सम्फखन्धत ऩऺराई सचेत गयाउने,
(ग) आवश्मक अन्म कामय गने ।
ऩरयच्छे द– ४
ववववध
१४. अन्म सॊ स्थाफाट कामय गयाउन सवकने् मस कामयववभध फभोखजभ उऩबोक्ता सभभभतफाट गरयने कामय राबग्राही
सभूह, साभुदावमक सॊ स्था जस्तै साभुदावमक वन, साभुदावमकस्तयका सहकायी सॊ स्थाहरू, टोर ववकास सॊ स्था,
आभा सभू ह, कृवष सभू ह, कानुन फभोखजभ गठन बएका अन्म साभुदावमक सॊगठन जस्ता सॊ स्थाहरुफाट स्थानीम
उऩबोक्ताहरुको आभबेराफाट भनणयम बई आएभा मस्ता सॊ स्थाहरुफाट मस कामयववभध फभोखजभ कामय
सञ्चारन गनय/गयाउन सवकनेछ ।
१५. सहजीकयण य सहमोग गनुय ऩने ् उऩबोक्ता सभभभतरे आमोजनाको सुऩरयवेऺण, अनुगभन/भनयीऺण गनय
कामायरमफाट आएको अनुगभन सभभभत, ऩदाभधकायी वा कभयचायीराई आवश्मक वववयण उऩरव्ध गयाउने
तथा आमोजनास्थर अनुगभनको राभग सहजीकयण य सहमोग गनुय ऩने छ ।
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१६. उऩबोक्ता सभभभतको दावमत्व् उऩबोक्ता सभभभतरे कामायरमसॉग बएको सम्झौता फभोखजभको कामय सम्ऩादन
गदाय कामायरमरे तोकेका ितयहरुको अभतरयक्त भनम्न दावमत्व वहन गनुय ऩने छ :(क) आमोजनाको र्दगो व्मवस्थाऩनको राभग भभयत सम्बाय गने सम्फन्धी आवश्मक कामय,
(ि) आमोजना कामायन्वमनफाट ऩनय सक्ने वातावयणीम सन्तुरन कामभ गने सम्फन्धी कामय,
(ग) अन्म आमोजनाहरुसॉग अन्तयसम्फन्ध कामभ गनुय ऩने,
(घ) असर नागरयकको आचयण ऩारना गनुय ऩने ।
(ङ) उऩबोक्ता सभभभतरे आमोजनाको पयपायकको राभग कामायरमभा कागजात ऩेि गदाय अनुसू ची ६
फभोखजभको ढाॉचाभा आमोजनाको बौभतक तथा ववखत्तम प्रभतवेदन ऩेि गनुय ऩने छ ।
१७.भाऩदण्ड फनाउन सक्ने्(१) आमोजनाको गुणस्तय सुभनखश्चतताको राभग कामायरमरे अनुगभन, भू लमाङ्कन गयी
सम्वखन्धत उऩबोक्ता सभभभतराई सलराह, सुझाव य आवश्मकता अनुसाय भनदे िन र्दने तथा सभन्वम गनुय
ऩने छ ।
(२) उऩबोक्ता सभभभतफाट सञ्चारन हुने आमोजनाको प्रकृभत हे यी गुणस्तय सुभनखश्चतता गने प्रमोजनको राभग
कामायरमरे थऩ भाऩदण्ड तथा भागयदियन फनाई रागू गनय सक्नेछ ।
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अनुसूची १
(कामयववभधको दपा ४ (१) ट सॊग सम्फखन्धत)
उऩबोक्ता सभभभतको रगत

भबभाद नगयऩाभरका
आ.व.

क्र.स.

उऩबोक्ता

सभभभतको नाभ य
ठे गाना

ऩदाभधकायीको नाभ य सम्ऩकय नॊ.

अध्मऺ

उऩाध्मऺ

सखचव
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कोषाध्मऺ

गठन
भभभत

फैंकको
नाभ

िाता नॊ .

अनुसूची २
कामयववभधको दपा ७(२) सॉग सम्वखन्धत)
भबभाद नगयऩाभरका
मोजना सम्झौता पायाभ
१. सम्झौता गने ऩऺ य आमोजना्
क) उऩबोक्ता सभभभतको वववयण्
१. नाभ्
२. ठेगाना्
ि) आमोजनाको वववयण्
१. नाभ्
२. आमोजना स्थर्
३ उद्देश्म्
४. आमोजना सुरु हुने भभभत्
२. आमोजनाको रागत सम्वन्धी वववयण्
क) रागत अनुभान रु. :
ि) रागत व्महोने स्रोतहरु :१. कामायरम्
२. उऩबोक्ता सभभभत्
३. अन्म्
ग) फस्तुगत अनुदानको वववयण

साभाग्रीको नाभ

१. सॊ घफाट
२. प्रदे िफाट
३. स्थानीम तहफाट
४. गैय सयकायी सॊ घसॊ स्थाफाट
५. ववदे िी दातृ सॊघ सॊ स्थाफाट
६. उऩबोक्ता सभभभतफाट
७. अन्म भनकामफाट
घ) आमोजनाफाट राबाखन्वत हुने्१. घयऩरयवाय सॊ खमा्
२. जनसॊ खमा्
३. सॊ गर्ठत सॊ स्था्
४= अन्म्
३. उऩबोक्ता सभभभत÷सभुदामभा आधारयत सॊ स्था÷गैह्रसयकायी सॊ स्थाको वववयण्
क) गठन बएको भभभत्
ि) ऩदाभधकायीको नाभ य ठेगाना (नागरयकता प्रभाणऩत्र नॊ. य खजलरा)
१. अध्मऺ :
२. उऩाध्मऺ :
३. कोषाध्मऺ :
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एकाई

४. सखचव :
५. सदस्म :
६. सदस्म :
७. सदस्म :
8. सदस्म :
9. सदस्म :
10. सदस्म :
11. सदस्म :
ग) गठन गदाय उऩखस्थत राबाखन्वतको सॊ खमा्
४. आमोजना सञ्चारन सम्वन्धी अनुबव्
५.उऩबोक्ता सभभभत सभुदामभा आधारयत सॊ स्था÷गैयसयकायी सॊ स्थारे प्राप्त गने वकस्ता वववयण्
वकस्ताको क्रभ

भभभत

वकस्ताको यकभ

भनभायण सभाग्री ऩरयभाण

कैवपमत

ऩवहरो
दोश्रो
ते श्रो
जम्भा
६. आमोजना भभयतसभ्बाय सम्फन्धी व्मवस्था :क) आमोजना भभयतसभ्बायको खजम्भा भरने सभभभत÷सॊ स्थाको नाभ्
ि) भभयतसम्बायको सम्बाववत स्रोत (छ, छै न िुराउने)
जनश्रभदान्
से वा िुलक्
दस्तुय, चन्दाफाट्
अन्म केही बए्

सम्झौताका ितयहरु
उऩबोक्ता सभभभतको खजम्भे वायी तथा ऩारना गरयने ितयहरु्
१. आमोजना भभभत ...............................दे खि िुरु गयी भभभत........................सम्भभा ऩूया गनुय ऩनेछ ।
२= प्राप्त यकभ तथा भनभायण साभाग्री सम्वखन्धत आमोजनाको उद्देश्मका राभग भात्र प्रमोग गनुय ऩनेछ ।
३= नगदी, खजन्सी साभानको प्राभप्त, िचय य फाॉकी तथा आमोजनाको प्रगभत वववयण याख्नु ऩनेछ ।
४= आम्दानी िचयको वववयण य कामय प्रगभतको जानकायी उऩबोक्ता सभू हभा छरपर गयी अको वकस्ता भाग गनुय ऩनेछ ।
५= आमोजनाको कूर रागतबन्दा घटी रागतभा आमोजना सम्ऩन्न बएको अवस्थाभा सो भुताववक नै अनुदान य श्रभदानको
प्रभतित भनधाययण गयी बुक्तानी भरनु ऩनेछ ।
६. उऩबोक्ता सभभभतरे प्राववभधकको याम, ऩयाभिय एवॊ भनदे िन अनुरुऩ काभ गनुय ऩनेछ ।
७=

उऩबोक्ता सभभभतरे आमोजनासॉग सम्वखन्धत ववर, बयऩाईहरु, डोय

हाखजयी पायाभहरु, खजन्सी नगदी िाताहरु,

सभभभत÷सभू हको भनणयमऩुखस्तका आर्द कागजातहरु कामायरमरे भागेको फित उऩरव्ध गयाउनु ऩनेछ य त्मसको
रे िाऩयीऺण ऩभन गयाउनु ऩनेछ ।
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८. कुनै साभाग्री िरयद गदाय आन्तरयक याजस्व कामायरमफाट स्थामी रे िा नम्वय य भूलम अभबफृवद्ध कय दताय प्रभाण ऩत्र प्राप्त
व्मखक्त वा पभय सॊ स्था वा कम्ऩनीफाट िरयद गयी सोही अनुसायको ववर बयऩाई आभधकारयक व्मखक्तफाट प्रभाखणत गयी
ऩेि गनुय ऩनेछ ।
९. भू लम अभबफृवद्ध कय (VAT)राग्ने फस्तु तथा से वा िरयद गदाय रु २०,०००।– बन्दा फढी भू लमको साभाग्रीभा अभनवामय
रुऩभा भू लम अभबफृवद्ध कय दताय प्रभाणऩत्र प्राप्त गये का व्मखक्त, पभय, सॊ स्था वा कम्ऩनीफाट िरयद गनुय ऩनेछ । साथै
उक्त ववरभा उखलरखित भु.अ.कय फाहे कको यकभभा १.५% अभग्रभ आमकय फाऩत कय कट्टी गयी फाॉकी यकभ भात्र
सम्वखन्धत से वा प्रदामकराई बुक्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– बन्दा कभ भू लमको साभाग्री िरयदभा ऩान नम्वय भरएको
व्मखक्त वा पभयफाट िरयद गनुय ऩनेछ । अन्मथा िरयद गने ऩदाभधकायी स्वमभ् खजम्भे वाय हुनेछ ।
१०. डोजय, योरय रगामतका भे खिनयी साभान बाडाभा भरएको एवभ् घय फहारभा भरई ववर बयऩाई ऩेि बएको अवस्थाभा
१०% प्रभतित घय बाडा कय एफभ् फहार कय भतनुय ऩनेछ ।
११.

प्रखिऺकरे ऩाउने ऩारयश्रभभक एवभ् सहबागीरे ऩाउने बत्ताभा प्रचभरत भनमभानुसाय कय राग्नेछ ।

१२.

भनभायण

कामयको

हकभा

िुरु

रागत

अनुभानका

कुनै

आईटभहरुभा

ऩरयवयतन

हुने

बएभा

अभधकाय

प्राप्त

व्मखक्त÷कामायरमफाट रागत अनुभान सॊ िोधन गये ऩश्चात भात्र कामय गयाउनु ऩनेछ । मसयी रागत अनुभान सॊ िोधन
नगयी कामय गये भा उऩबोक्ता सभभभत÷सभू ह नै खजम्भे वाय हुनेछ ।
१३. उऩबोक्ता सभभभतरे काभ सम्ऩन्न गरयसकेऩभछ फाॉकी यहन गएका िप्ने साभानहरु भभयतसभ्बाय सभभभत गठन बएको
बए सो सभभभतराई य सो नबए सम्वखन्धत कामायरमराई फुझाउनु ऩनेछ । तय भभयत सभभभतराई फुझाएको साभानको
वववयण एक प्रभत सम्वखन्धत कामायरमराई जानकायीको राभग फुझाउनु ऩनेछ ।
१४. सम्झौता फभोखजभ आमोजना सम्ऩन्न बएऩभछ अखन्तभ बुक्तानीको राभग कामय सम्ऩन्न प्रभतवेदन, नाऩी वकताव, प्रभाखणत
ववर बयऩाई, मोजनाको पोटो, सम्वखन्धत उऩबोक्ता सभभभतरे आमोजना सञ्चारन गदाय बएको आम व्ममको अनुभोदन
सवहतको भनणयम, उऩबोक्ता बे राफाट बएको सावयजभनक रे िा ऩयीऺणको भनणयमको प्रभतभरवऩ तथा सम्वखन्धत
कामायरमको वडा कामायरमको भसपारयस सवहत अखन्तभ वकस्ता बुक्तानीको राभग भनवेदन ऩेि गनुय ऩनेछ ।
१५. आमोजना सम्ऩन्न बएऩभछ कामायरमफाट जाॉचऩास गयी पयपायकको प्रभाणऩत्र भरनु ऩनेछ । साथै आमोजनाको
आवश्मक भभयतसभ्बायको व्मवस्था सम्वखन्धत उऩबोक्ताहरुरे नै गनुय ऩनेछ ।
१६. आमोजना कामायन्वमन गने सभू ह वा उऩबोक्ता सभभभतरे आमोजनाको बौभतक तथा ववत्तीम प्रगती प्रभतवेदन अनुसूची ६
को ढाॉचाभा सम्झौताभा तोवकए फभोखजभ कामायरमभा ऩेि गनुय ऩनेछ ।
१७. आमोजनाको र्दगो सञ्चारन तथा भभयतसभ्बायको व्मवस्था गनुय ऩनेछ ।
१८. आमोजनाको सवै काभ उऩबोक्ता सभभभत÷सभू हको भनणयम अनुसाय गनुय गयाउनु ऩनेछ ।

कामायरमको खजम्भे वायी तथा ऩारना गरयने ितयहरु्
१. आमोजनाको वजे ट, उऩबोक्ता सभभभतको काभ, कतयव्म तथा अभधकाय, िरयद, रे िाङ्कन, प्रभतवेदन आर्द ववषमभा उऩबोक्ता
सभभभतका ऩदाभधकायीहरुराई अनुखिऺण कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
२. आमोजनाभा आवश्मक प्राववभधक सहमोग कामायरमफाट उऩरव्ध गयाउन सवकने अवस्थाभा गयाईनेछ य नसवकने अवस्था
बएभा उऩबोक्ता सभभभतरे फाह्य फजायफाट से वा ऩयाभिय अन्तगयत से वा भरन सक्नेछ ।
३. आमोजनाको प्राववभधक सुऩरयवेऺणका राभग कामायरमको तपयफाट प्राववभधक िटाईनेछ । उऩबोक्ता सभभभतफाट बएको
काभको भनमभभत सुऩरयवेऺण गने खजम्भे वायी भनज प्राववभधकको हुनेछ ।
४. ऩेश्की भरएय राभो सभमसम्भ आमोजना सञ् चारन नगने उऩबोक्ता सभभभतराई कामायरमरे भनमभ अनुसाय कायवाही
गनेछ ।
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५. श्रभभू रक प्रववभधफाट कामय गयाउने गयी रागत अनुभान स्वीकृत गयाई सोही फभोखजभ सम्झौता गयी भे खिनयी
उऩकयणको प्रमोगफाट कामय गये को ऩाईएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सभभभतसॊ ग सम्झौता यद्ध गयी उऩबोक्ता सभभभतराई
बुक्तानी गरयएको यकभ भू लमाॊकन गयी फढी बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गरयनेछ ।
६. आमोजना सम्ऩन्न बएऩभछ कामायरमफाट जाॉच ऩास गयी पयपायक गनुय ऩनेछ ।
७. आवश्मक कागजात सॊ रग्न गयी बुक्तानी उऩरव्ध गयाउन सम्वखन्धत उऩबोक्ता सभभभतफाट अनुयोध बई आएऩभछ
उऩबोक्ता सभभभतको फैं क िाताभा बुक्तानी र्दनु ऩनेछ ।
८. मसभा उलरे ि नबएका कुयाहरु प्रचभरत कानून वभोखजभ हुनेछ ।
भाभथ उलरे ि बए फभोखजभका ितयहरु ऩारना गनय हाभी भनम्न ऩऺहरु भन्जुय गदय छौं ।

उऩबोक्ता सभभभत÷सभुहको तपयफाट

कामायरमको तपयफाट

दस्तित...................

दस्तित.............

नाभ थय.....................

नाभ थय.............

ऩद.............................

ऩद.................

ठेगाना..........................

ठेगाना..................

सम्ऩकय नॊ......................

सम्ऩकय नॊ...............

भभभत............................

भभभत....................

साऺीहरु्
क्र.सॊ .

नाभ

कामायरम/सॊ स्था

1
2
3
4
5
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ठेगाना

दस्तित

अनुसूची ३
(कामयववभधको दपा ११ (५) सॉग सम्वखन्धत)
सावयजभनक ऩयीऺण पायाभको ढाॉचा ऩेि गये को कामायरम..........
१. आमोजनाको नाभ्

क) स्थर्

ि) रागत अनुभान्

ग) आमोजना िुरू हुने भभभत्

२. उऩबोक्ता सभभभत÷साभुदावमक सॊ स्थाको
क) अध्मऺको नाभ्

घ) आमोजना सम्ऩन्न हुने भभभत्

क) नाभ्
ि) सदस्म सॊ खमा्

भवहरा्

ऩुरूष्

३. आम्दानी िचयको वववयण्
क) आम्दानीतपय जम्भा्
आम्दानीको श्रोत (कहाॉफाट कभत
नगद तथा खजन्सी प्राप्त बमो

िुराउने)

यकभ वा ऩरयभाण
यकभ वा ऩरयभाण

कैवपमत
कैवपमत

ि) िचयतपय
िचयको वववयण

१. साभाग्री (के के साभाग्री िरयद बमो

दय

ऩरयभाण

जम्भा

?)

२. ज्मारा (के भा कभत ब ुक्तानी बमो ?)
३. श्रभदान (कभत जनारे श्रभदान गये ?)
४. व्मवस्थाऩन िचय (ढुवानी तथा अन्म
िचय)

ग) भौज्दात
वववयण

यकभ वा ऩरयभाण

कैवपमत

१ नगद
फैंक

व्मखक्तको खजम्भा
२ साभग्रीहरु

घ) ब ुक्तानी र्दन फाॉकी
वववयण

यकभ वा ऩरयभाण

४. सम्ऩन्न आमोजनाको रक्ष्म तथा प्रगभत वववयण
काभको वववयण

रक्ष्म
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प्रगभत

५. आमोजनारे ऩु¥माएको राब तथा प्रत्मऺ रूऩभा राबाखन्वत जनसॊ खमा (आमोजना सञ्चारन बएको स्थानका
उऩबोक्ताहरू):
६. आमोजना सञ्चारन गदाय आमोजक सॊ स्थाभा काभको खजम्भेवायी फाॉडपाॉड (कस कसरे कस्तो कस्तो काभको
खजम्भेवायी भरएका भथए? िुराउने)
उऩखस्थभत्
१
२
३
४
५
योहवय् नाभथय्

ऩद्

भभभत्

द्रष्टव्म् सावयजभनक ऩरयऺण कामयक्रभभा उऩखस्थत सयोकायवाराहरुको उऩखस्थभत अभनवामय रूऩभा सॊ रग्न हुन ु ऩने छ
।
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अनुसूची ४
-कामयववभधको दपा ११ (६) सॉग सम्वखन्धत)
िचय सावयजभनक सूचना पायाभ
भभभत् २० ।
१. आमोजनाको नाभ्—
३. ववभनमोखजत वजेट्—

।

.

२. आमोजना स्थर्—
४. आमोजना खस्वकृत बएको आ.व्—

६. काभ सम्ऩन्न गनुय ऩने भभभत्—

५. आमोजना सम्झौता बएको भभभत्—

७. काभ सम्ऩन्न बएको भभभत्—

८. उ.स. को फैठकरे िचय स्वीकृत गयेको भभभत्—
आम्दानी य िचयको वववयण
आम्दानी
वववयण

िचय
यकभ रू

वववयण

प्रथभ वकस्ता

ज्मारा

दोश्रो वकस्ता

भनभायण साभाग्री िरयद

जनश्रभदान

बाडा

वस्तुगत सहामता

व्मवस्थाऩन िचय

तेश्रो वकस्ता

यकभ

ढु वानी

रागत सहबाभगता

उऩमुक्त
य ानुसायको आम्दानी तथा िचय वववयण मथाथय हो । मसभा सफै आम्दानी तथा िचयहरु सभावेि गरयएको
छ । साथै उऩबोक्ताहरुको प्रत्मऺ सहबाभगताभा आमोजना कामायन्वमन गरयएको छ । मसको एक प्रभत वडा
कामायरमभा सभेत ऩेि गरयएको छ ।
......................
कोषाध्मऺ

...............................
सखचव

...............................
अध्मऺ
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अनुसूची ५
-कामयववभधको दपा ११(७) सॊग सम्वखन्धत)
आमोजना सूचना ऩाटीको नभू ना
१. आमोजनाको नाभ्
२. आमोजना सञ्चारन गने कामायरम/कामयक्रभको नाभ्
३. उऩबोक्ता सभभभतको अध्मऺको नाभ य सम्ऩकय नॊ .M
४. आमोजनाको कूर रागत यकभ रु्
४.१. आमोजनाभा कामायरमफाट व्महोने रागत रु्
४.२. जनसहबाभगताफाट व्महोने रागत यकभ रु्
४.३. आमोजनाभा रगानी गने अन्म भनकामको नाभ
५. आमोजना सम्झौता भभभत्
६. आमोजना सम्ऩन्न गने भभभत्
७. आमोजनाफाट राबाखन्वत जनसॊखमा्
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य व्महोने रागत यकभ रु्

अनुसूची ६
-कामयववभधको दपा १६(ङ) सॉग सम्वखन्धत)
उऩबोक्ता सभभभतको बौभतक तथा ववत्तीम प्रगभत प्रभतवेदन
वववयण ऩेि गये को कामायरम....................
१. आमोजनाको वववयण
आमोजनाको नाभ्

वडा नॊ .M टोर÷फस्ती्

उऩबोक्ता सभभभतका अध्मऺ्

सखचव्

२. आमोजनाको रागत् प्राप्त अनुदान यकभ रू. ............................
रू...................... जनसहबाभगता यकभ रू. ==============

चन्दा यकभ
जम्भा यकभ रू.

.............................
३. हारसम्भको िचय रू. ==============
क. कामायरमफाट प्राप्त यकभ रू.............
१. भनभायण साभग्रीभा (भसभेन्ट, छड, काठ, ढुॊ गा वा पुवा, भगट्टी, उऩकयण आर्द) रू. .
२. ज्मारा्– दऺ रू्–

अदऺ रू.

जम्भा रू.

३. भसरन्द साभान (कवऩ, करभ, भसी, कागज आर्द) रू.

४. दै भनक भ्रभण बत्ता (सम्झौताभा स्वीकृत

बए) रू.
५. प्राववभधक भनयीऺण फाऩत िचय (सम्झौताभा स्वीकृत बए) रू.
६. अन्म
ि. जनसहबाभगताफाट व्महोरयएको िचय रू् ...................श्रभको भू लम फयाफय यकभ रू. .......................
खजन्सी साभान भू लम फयाफय यकभ रू. .............

कूर जम्भा रू. .............

४. प्राववभधक प्रभतवेदन फभोखजभ भू लमाॊकन यकभ रू. .............
५. उऩबोक्ता सभू हको भनणयम फभोखजभ÷सभीऺाफाट िचय दे खिएको रू. .............
६. कामायन्वमनभा दे खिएका भुखम सभस्माहरू् क. ि. ग.
७. सभाधानका उऩामहरू
क.
ि.
ग.
८. कामायरमफाट य अन्म भनकामफाट अनुगभन बए अनुगभनको सुझाव्

९. हार भाग गये को वकस्ता यकभ रू.
१०. भुखम िचय प्रमोजन
११. प्राप्त यकभ आमोजना फाहेक अन्म कामयभा िचय गने गयाउने छै नौ ।
.............

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

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

तमाय गने

सखचव

कोषाध्मऺ
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अध्मऺ

