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w/fg pkdxfgu/kflnsf

ईपभोक्ता समममत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्बमधध काययमवमध
२०७४
प्रस्तावना
नेपालको संमवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मनर्ददष्ट गरे को स्थानीय
तहको ऄमधकार क्षेत्र मभत्रको मवकास मनमायण सम्वमधध कायय संचालनको लामग
नगरपामलकाले ईपभोक्ता समममत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन गनय अवश्यक
देमिएकोले धरान ईपमहानगरपामलकाको प्रशासकीय काययमवमध मनयममत गने ऐन
२०७४ को दफा ४ बमोमजम धरान ईपमहानगरपामलकाले यो काययमवमध स्वीकृत गयी
लागू गरे को छ ।

पररच्छेद– १
प्रारमम्भक
१. संमक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययमवमधको नाम धरान ईपमहानगरपामलकाको
ईपभोक्ता समममत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन काययमवमध, २०७५ रहेको छ ।
(२) मो कामयववधध कामयऩाधरकारे धनणयम गये को धभधतफाट प्रायम्ब हुनेछ ।
२. पररभाषाः मवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययमवमधमा:–
(क) “ऄध्यक्ष” भन्नाले ईपभोक्ता समममतको ऄध्यक्षलाइ सम्झनु पदयछ ।
(ि) “अयोजना” भन्नाले धरान ईपमहानगरपामलका वा सो ऄधतरगतको वडावाट पूणय
वा अंमशक लागत साझेदारीमा सञ्चामलत योजना वा काययक्रम वा अयोजना वा
पररयोजनालाइ सम्झनु पछय । यसले धरान ईपमहानगरपामलकाको नगरसभाबाट
स्वीकृ त भएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफामूलक संस्था वा ऄधय सामुदामयक
संस्थाको अयोजना समेतलाइ जनाईनेछ ।
(ग) “ईपभोक्ता” भन्नाले अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभामधवत हुने अयोजना सञ्चालन हुने
क्षेत्र मभत्रका व्यमक्तलाइ जनाईछ ।
(घ) “ईपभोक्ता समममत” भन्नाले अयोजनाको मनमायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममयत
सम्भार गनयको लामग ईपभोक्ताले अफू हरू मध्येबाट गठन गरे को समममत सम्झनु
पदयछ ।
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“कायायलय” भन्नाले धरान ईपमहानगरपामलकाको नगरकाययपामलकाको
कायायलयलाइ बुझाईँ छ । सो शब्दले वडा कायायलय समेतलाइ बुझाईनेछ ।
(च) “काययपामलका” भन्नाले धरान ईपमहानगरपामलकाको नगर काययपामलकालाइ
सम्झनु पदयछ ।
(छ) “ठू ला मेमशनरी तथा ईपकरण” भन्नाले वातावरणलाइ ऄत्यमधक ह्रास पुर्याईने
प्रकृ मतका ठू ला मेमशनरी, ईपकरण (बुलडोजर, एक्साभेटर जस्ता) र श्रममूलक
प्रमवमधलाइ मवस्थामपत गने िालका मेमशनरी तथा ईपकरण सम्झनु पदयछ।
(ज) “पदामधकारी” भन्नाले ईपभोक्ता समममतका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, समचव र
कोषाध्यक्षलाइ सम्झनु पदयछ ।
(झ) “वडा” भन्नाले धरान ईपमहानगरपामलका मभत्रका वडाहरुलाइ सम्झनु पदयछ ।
(ञ) “वडा ऄध्यक्ष” भन्नाले अयोजना सञ्चालन भएको वडाको वडा
ऄध्यक्षलाइ
सम्झनु पदयछ ।
(ट) “सदस्य” भन्नाले ईपभोक्ता समममतका सदस्यलाइ जनाईनेछ र सो शब्दले ईपभोक्ता
समममतका पदामधकारीलाइ समेत जनाईनेछ ।
(ठ) “सम्झौता” भन्नाले अयोजनाको मनमायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममयत सम्भार
गनयको लामग कायायलय र ईपभोक्ता समममत बीच भएको मलमित करारनामा वा
कबुमलयतनामालाइ जनाईनेछ ।
(ङ)

३. काययमवमधको पालना गनुप
य नेः(१) ईपमहानगरपामलका मभत्र कायायधवयन हुने
अयोजनाको मनमायण, सञ्चालन,ममयत सम्भार कायय गनयको लामग गठन हुने ईपभोक्ता
समममतले पूणयरुपमा यो काययमवमधको पालना गनुय पनेछ ।
(२) कु ल लागत रु १ करोडसम्म भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन ईपयोग हुने
र स्थानीय स्तरमा कायय सम्पन्न गनय सक्ने अयोजनाको कायायधवयन ईपभोक्ता समममत
माफय त गनय सककनेछ ।

पररच्छेद–२
ईपभोक्ता समममतको गठन र सञ्चालन
४. ईपभोक्ता समममत गठन सम्बधधी व्यवस्थाः (१) ईपभोक्ता समममत गठन देहाय
बमोमजम गनुय पनेछ ।
(क) अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभामधवत ईपभोक्ताहरुको अम भेलाबाट ऄमधकतम
सहभामगतामा सम्बमधधत अयोजना स्थलमा नै सात देमि एघार (७ देमि ११ जना)
सदस्यीय ईपभोक्ता समममत गठन गनुयपनेछ ।
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(ि) समममत गठनको लामग अम भेला हुने समय, मममत, स्थान र भेलाको मबषय त्यस्तो
भेला हुने मममतले कमम्तमा सात कदन (७ कदन) ऄगावै सावयजमनक रुपमा जानकारी
गराईनु पनेछ ।
(ग) ईपमहानगरपामलका स्तरीय अयोजना सञ्चालनको लामग ईपभोक्ता समममतको
गठन गदाय काययपामलकाले तोके को काययपामलकाका सदस्य वा कायायलयको
प्रमतमनमधको रोहवरमा गनुय पनेछ ।
(घ) वडास्तरीय अयोजना सञ्चालनको लामग ईपभोक्ता समममत गठन गदाय सम्वमधधत
वडाको वडा ऄध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायलयले तोके को कायायलयको
प्रमतमनमधको रोहवरमा गनुय पनेछ ।
(ङ) ईपभोक्ता समममत गठनको लामग बोलाइएको भेलामा योजनाको संमक्षप्त मववरण र
समममतको संरचना समहतको जानकारी कायायलयको प्रमतमनमधले गराईनु पनेछ ।
(च) ईपभोक्ता समममत गठन गदाय समावेशी मसद्धाधतको ऄवलम्वन गनुय पने छ ।
समममतमा कमम्तमा तेत्तीस प्रमतशत (३३%) ममहला सदस्य हुनुपनेछ । समममतको
ऄध्यक्ष, समचव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना ममहला पदामधकारी हुनुपनेछ ।
(छ) एक व्यमक्त एकभधदा बढी ईपभोक्ता समममतको सदस्य हुन पाईने छैन । साथै
सगोलका पररवारबाट एकजना भधदा बढी व्यमक्त एईटै ईपभोक्ता समममतको सदस्य
हुन पाआने छैन ।
(ज) ईपभोक्ता समममतको गठन सके सम्म सवयसम्मत तररकाले गनुयपनेछ । सवयसम्मत हुन
नसके मा ईपभोक्ताहरुको बहुमतबाट ईपभोक्ता समममतको गठन गररने छ ।
(झ) ईपभोक्ताहरुको लागत सहभामगतामा सञ्चालन हुने अयोजनाहरु ईपभोक्ता
समममतबाट कायायधवयन गनय प्राथममकता कदइनेछ ।
(ञ) ईपभोक्ता समममतले सम्झौता बमोमजम गनुय पने काम समममत अफैं ले गनुय गराईनु
पनेछ । ऄधय कु नै मनमायण व्यवसायी वा ऄधय व्यमक्त वा सस्थालाइ ठे क्कामा कदइ गनय
गराईन पाआने छैन ।
(ट) कायायलयले अयोजना सञ्चालन एवम् कायायधवयनमा संलग्न ईपभोक्ता समममतको
ऄमभलेि ऄनुसूची १ बमोमजमको ढाँचामा व्यवमस्थत गनुय पनेछ ।
५. ईपभोक्ता समममतका सदस्यको योग्यताः (१) ईपभोक्ता समममतका सदस्यको योग्यता
देहाय बमोमजम हुनु पनेछ ।
(क) सम्वमधधत अयोजना क्षेत्रको स्थायी वामसधदा
(ि) १८ वषय ईमेर पुरा भएको
(ग) फौजदारी ऄमभयोगमा ऄदालतबाट कसुरदार नठहररएको
(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी नरहेको
(ङ) ऄधय ईपभोक्ता समममतमा सदस्य नरहेको
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(२) बुदा१ मा जुनसुकै कु रा लेमिएको भएतापमन जनप्रमतमनमध, राजनीमतक दलका
पदामधकारी, बहालवाला सरकारी कमयचारी र मशक्षक ईपभोक्ता समममतको
सदस्यमा बस्न पाइने छैन ।
६. ईपभोक्ता समममतको काम, कतयब्य र ऄमधकारः ईपभोक्ता समममतको काम कतयब्य र
ऄमधकार देहाय बमोमजम हुनेछ
(क) सम्झौता बमोमजमको कायय सम्पादन गने,
(ि) ईपभोक्ताहरुलाइ कायायलयबाट प्राप्त सूचना तथा मागयदशयनको जानकारी
गराईने,
(ग) सम्झौता बमोमजम कायय शुरु गदाय कायायलयबाट अवश्यक मनदेशन प्राप्त गनुय
पने भए प्राप्त गरे र मात्र शुरु गने,
(घ) ईपभोक्ता समममतको कायय सम्पादनलाइ प्रभावकारी बनाईन समममतका
सदस्यहरुको कायय मवभाजन र मजम्मेवारी बाँडफाँड गने,
(ङ) ईपभोक्ता समममतका सदस्यहरुको क्षमता मवकास गने ।
(च) सम्झौता बमोमजमको कामको पररमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा
पररवतयन गनुय पने
देमिएमा कायायलयलाइ ऄनुरोध गने,
(छ) अयोजनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बधधी अवश्यक ऄधय कायय गने ।
पररच्छेद – ३
कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन
७. अयोजना कायायधवयनः (१) कायायलयले अ.व. शुरु भएको १५ कदन मभत्र ईपभोक्ता
समममतबाट संचालन हुने अयोजना, पररयोजना र काययक्रमहरु पमहचान/छनौट गरी
कायायधवयन योजना बनाईनु पनेछ । ईपभोक्ता समममत गठन पश्चात अयोजनाको
ड्रइङ, मडजाइन र लागत ऄनुमान (नेपाली भाषामा तयार गररएको) स्वीकृ त गरी
ईपभोक्ता समममतलाइ ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।
(२) अयोजनाको कायायधवयनको लामग ईपभोक्ता समममत र कायायलय बीच ऄनुसूची २
बमोमजमको ढाँचामा सम्झौता गनुयपनेछ ।
(३) अयोजनाको प्रकृ मत हेरी कायायलयले लागत सहभामगताको ढाँचा र ऄनुपात (नगद
वा श्रमदान वा बस्तुगत) तोक्नु पनेछ
८. अयोजना सम्झौताको लामग अवश्यक कागजातहरुः (१) ईपभोक्ता समममतले
कायायलयसँग सम्झौता गदाय तपमशलमा ईमललमित कागजातहरु पेश गनुयपनेछ
(क) ईपभोक्ता समममत गठन गने अम भेलाको मनणययको प्रमतमलमप
(ि) ईपभोक्ता समममतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रमतमलमप
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(ग) अयोजनाको लागत ऄनुमान मववरण
(घ) ईपभोक्ता समममतबाट सम्झौताको लामग मजम्मेवार पदामधकारी तोककएको
ईपभोक्ता समममतको मनणयय
(ङ) अयोजनाको कायायधवयनको कायय तामलका ।
(च) िाता सञ्चालन गने पदामधकारी तोककएको मनणयय र िाता सञ्चालनको लामग
अवश्यक कागजातहरु
९. ईपभोक्ता समममतको क्षमता मवकासः (१) कायायलयले अयोजनाको कायायधवयन
ऄगावै ईपभोक्ता समममतका पदामधकारीहरुलाइ मनम्न मवषयमा ऄमभमुमिकरण गनुय
पनेछ
(क) ईपभोक्ता समममतको काम, कतयब्य र ऄमधकार,
(ि) सम्पादन गनुय पने कामको मववरण, काम सम्पन्न गनुयपने ऄवमध, लागत र
ईपभोक्ताको योगदान
(ग) मनमायण सामारीकीको गुणस्तर र पररमाण
(घ) िररद, रकम मनकासा प्रकृ या, िचयको लेिाकं न र ऄमभलेि व्यवस्थापन
(ङ) कायायधवयन र ऄनुगमन प्रकृ या
(च) सावयजमनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ताधतरण
(छ) ऄधय अवश्यक मवषयहरु ।
१०. िाता सञ्चालनः (१) ईपभोक्ता समममतको िाता कायायलयले तोके को बैंकमा
सञ्चालन हुनेछ ।
(२) समममतको िाता ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र समचव गरी तीन जनाको संयुक्त
दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ । िाता सञ्चालकहरु मध्ये कमम्तमा एकजना ममहला
हुनु पनेछ ।
११. भुक्तानी प्रकृ याः (१) अयोजनाको भुक्तानी दददा ईपभोक्ता समममतको नाममा
रहेको बैक िाता माफय त कदनु पनेछ । ईपभोक्ता समममतले एक व्यमक्त वा सस्थालाइ
एकलाि भधदा मामथको रकम भुक्तानी गदाय चेक माफय त मात्र गनुय पनेछ ।
(२) ईपभोक्ता समममतलाइ सम्झौता बमोमजमको कामको प्रामवमधक मूलयांकन, कायय
सम्पन्न प्रमतवेदन र ऄधय अवश्यक कागजातको अधारमा ककस्तागत र ऄमधतम
भुक्तानी कदइनेछ ।
(३) ईपभोक्ता समममतले सम्पादन गरे को काम र भएको िचयको मववरण समममतको
बैठकबाट मनणयय गरी भुक्तानीको लामग अवश्यक कागजात समहत कायायलयमा पेश
गनुयपनेछ ।
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(४) अयोजनाको ऄमधतम भुक्तानी हुनु भधदा ऄगावै कायायलयबाट ऄनुगमन गने
व्यवस्था ममलाईनु पनेछ
(५) अयोजना सम्पन्न भइ फरफारक गनुय भधदा ऄगावै ईपभोक्ता समममतले ऄमनवायय
रुपमा कायायलयको प्रमतमनमधको रोहवरमा सावयजमनक परीक्षण गनुय पनेछ ।
सावयजमनक परीक्षण प्रमतवेदनको ढाँचा ऄनुसूची ३ बमोमजम हुनेछ ।
(६) ईपभोक्ता समममतले अफू ले प्रत्येक ककस्तामा गरे को िचयको सूचना ऄनुसूची ४
बमोमजमको ढाँचामा सावयजमनक गनुय पनेछ ।
(७) अयोजनाको कु ल लागत रु ३ लाि भधदा बढी भएका अयोजनाहरुको हकमा
ईपभोक्ता समममतले काम शुरु गनुय भधदा ऄगावै अयोजनाको नाम, लागत, लागत
साझेदारीको ऄवस्था, काम शुरु र सम्पन्न गनुय पने ऄवमध समेत देमिने गरी तयार
गररएको ऄनुसूची ५ बमोमजमको ढाँचामा अयोजना सूचना पाटी अयोजना स्थलमा
राख्नु पनेछ
(८) ईपभोक्ता समममतलाइ सम्बमधधत कायायलयले ड्रआङ्ग, मडजाआन, लागत ऄनुमान
तयार गने, प्रामवमधक सललाह कदने, जाँचपास गने लगायत ऄधय प्रामवमधक सहयोग
ईपलब्ध गराईनेछ । अयोजना कायायधवयनको समयमा कु नै कारणबाट कायायलयले
प्रामवमधक सेवा ईपलब्ध गराईन नसके मा सम्झौतामा ईललेि गरी तोककएको िचयको
सीमा मभत्र रही ईपभोक्ता समममतले करारमा प्रामवमधक मनयुक्त गनय वा प्रामवमधक
सेवा मलन सक्नेछ । तर, ड्रआङ्ग, मडजाआन, लागत ऄनुमान, काययसम्पन्न प्रमतवेदन र
भुक्तानी मसफाररसको कायय कायायलयबाट नै हुनेछ ।
(९) ईपभोक्ता समममतबाट मनमायण हुने अयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गने गराईने
दामयत्व र मजम्मेवारी जनप्रमतमनमध, सम्बमधधत प्रामवमधक कमयचारी, ईपभोक्ता
समममत र ऄनुगमन समममतको हुनेछ ।
(१०) ऄनुकरणीय कायय गने ईपभोक्ता समममत, प्रामवमधक कमयचारी र सम्बमधधत
कमयचारीलाइ सभाको मनणयय बमोमजम वार्षषक रूपमा ईमचत पुरस्कार प्रदान गनय
सककनेछ ।
(११) तोककएको समयमा ईपभोक्ता समममत गठन हुन नसके मा, सम्झौता हुन नसके मा
वा सम्झौताको शतय बमोमजम कायय सम्पादन हुन नसके मा कायायलयले ऄधय
प्रकृ याद्वारा काम गराईन सक्नेछ ।
१२. मनमायण काययको गुणस्तर सुमनमश्चतता गनुय पनेः ईपभोक्ता समममतबाट सञ्चालन हुने
अयोजना गुणस्तर सुमनमश्चत गनुय सम्वमधधत ईपभोक्ता समममतको कतयव्य हुनेछ ।
गुणस्तर सुमनमश्चतता गनयको लामग ऄधय कु राहरुको ऄमतररक्त मनम्न मवषयहरु पूणय
रुपमा पालना गनुय पनेछ ।
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(क) मनमायण सामारीकीको गुणस्तरः मनमायण सामारीकी ड्रआङ, मडजाइन र स्पेमसकफके सन
बमोमजमको गुणस्तर कायम गनुय पनेछ ।
(ि) मनमायण मवमध र प्रकृ याको गुणस्तरः मनमायण मवमध र प्रकृ या कायायलयसँग
भएको सम्झौता बमोमजम गनुय पनेछ
(ग) मनमायण काययको कदगोपनाः ईपभोक्ता समममतबाट कायायधवयन भएको योजनाको
कदगोपनाको लामग सम्वमधधत ईपभोक्ता समममतले अवश्यक व्यवस्था गनुय पनेछ
।
(घ) गुणस्तर सुमनमश्चत गने मजम्मेवारीः ईपभोक्ता समममत माफय त हुने कामको
मनधायररत गुणस्तर कायम गने मजम्मेवारी सम्बमधधत काययको लामग
कायायलयबाट िरटएका प्रामवमधक कमयचारी र ईपभोक्ता समममतको हुनेछ ।
(ङ) लगत राख्नु पनेः ईपभोक्ता समममतबाट हुने कामको सम्झौता बमोमजमको समय,
लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन नसके मा सम्वमधधत प्रामवमधक कमयचारीलाइ
सचेत गराईने र प्रकृ मत हेरी अवश्यकता ऄनुसार कारवाही गनय सक्नेछ । त्यस्ता
ईपभोक्ता समममतको लगत रािी ईपभोक्ता समममतका पदामधकारीलाइ मनमश्चत
समयसम्मको लामग ऄधय ईपभोक्ता समममतमा रही काम गनय मनषेध गनेछ ।
१३. ऄनुगमन समममतको व्यवस्थाः(१) अयोजना तोककएको गुणस्तर, पररमाण र
समयमा सम्पन्न गनय गराईन ईपभोक्ता समममतले सम्पादन गने काययको ऄनुगमन गरी
अयोजनाको गुणस्तर, पररमाण सुमनमश्चत गनय बुदा ४ (१) (क) बमोमजमको
भेलाबाट कमम्तमा एक जना ममहला समहत ३ सदस्यीय एक ऄनुगमन समममत गठन
गनुय पनेछ ।
(२) ऄनुगमन समममतको काम, कतयव्य ऄमधकार देहाय बमोमजम हुनेछः
(क) अयोजनाको कायायधवयनमा सहजीकरण गने तथा देमिएका बाधा, व्यवधान र
समस्या समाधानका लामग अवश्यक समधवय गने,
(ि) अयोजनाको कायायधवयन काययतामलका ऄनुसार काम भए नभएको यकीन गने र
नगरे को पाआएमा सम्बमधधत पक्षलाइ सचेत गराईने,
(ग) अवश्यक ऄधय कायय गने ।
पररच्छेद– ४
मवमवध
१४. ऄधय संस्थाबाट कायय गराईन सककनेःयस काययमवमध बमोमजम ईपभोक्ता
समममतबाट गररने कायय लाभरीकाही समूह, सामुदामयक संस्था जस्तै सामुदामयक वन,
सामुदामयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोल मवकास संस्था, अमा समूह, कृ मष
समूह, कानुन बमोमजम गठन भएका ऄधय सामुदामयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट
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स्थानीय ईपभोक्ताहरुको अमभेलाबाट मनणयय भइ अएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस
काययमवमध बमोमजम कायय संचालन गनय/गराईन सककने छ ।
१५. सहजीकरण र सहयोग गनुय पनेः ईपभोक्ता समममतले अयोजनाको सुपररवेक्षण,
ऄनुगमन/मनरीक्षण गनय कायायलयबाट अएको ऄनुगमन समममत, पदामधकारी वा
कमयचारीलाइ अवश्यक मववरण ईपलव्ध गराईने तथा अयोजनास्थल ऄनुगमनको
लामग सहमजकरण र सहयोग गनुय पनेछ ।
१६. ईपभोक्ता समममतको दामयत्वःईपभोक्ता समममतले कायायलयसँग भएको सम्झौता
बमोमजमको कायय सम्पादन गदाय कायायलयले तोके का शतयहरुको ऄमतररक्त मनम्न
दामयत्व वहन गनुय पनेछ ।
(क) अयोजनाको कदगो व्यवस्थापनको लामग ममयत सम्भार गने सम्बधधी अवश्यक
कायय,
(ि) अयोजना कायायधवयनबाट पनय सक्ने वातावरणीय सधतुलन कायम गने सम्बधधी
कायय,
(ग) ऄधय अयोजनाहरुसँग ऄधतरसम्बधध कायम गनुयपने,
(घ) ऄसल नागररकको अचरण पालना गनुयपने ।
(ङ) ईपभोक्ता समममतले अयोजनाको फरफारकको लामग कायायलयमा कागजात पेश
गदाय ऄनुसूची ६ बमोमजमको ढाँचामा अयोजनाको भौमतक तथा मवमत्तय
प्रमतवेदन पेश गनुय पनेछ ।
१७. मापदण्ड बनाईन सक्नेः (१) अयोजनाको गुणस्तर सुमनमश्चतताको लामग
कायायलयले ऄनुगमन, मुलयाङ्कन गरी सम्वमधधत ईपभोक्ता समममतलाइ सललाह,
सुझाव र अवश्यकता ऄनुसार मनदेशन कदने तथा समधवय गनुय पनेछ.
(२) ईपभोक्ता समममतबाट सञ्चालन हुने अयोजनाको प्रकृ मत हेरी गुणस्तर
सुमनमश्चतता गने प्रयोजनको लामग कायायलयले थप मापदण्ड तथा मागयदशयन
बनाइ लागु गनय सक्नेछ ।
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अनुसूची १

(कामयववधधको फुदा ४ (१) ट सॊग सम्फन्धधत)

धयान उऩभहानगयऩाधरका

उऩबोक्ता सधभधतको रगत
क्र.स.

उऩबोक्ता सधभधतको
नाभ य ठे गाना

ऩदाधधकायीको नाभ य सम्ऩकय नॊ.
ऄध्यक्ष

ईपाध्यक्ष

समचव
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आ.व.
गठन धभधत

कोषाध्यक्ष

फैंकको
नाभ

खाता नॊ.

अनुसूची २

(कामयववधधको फुदा७(२) सॉग सम्वन्धधत)

धयान उऩभहानगयऩाधरका
मोजना सम्झौता पायाभ

१. सम्झौता गने ऩऺ य आमोजना्
क) उऩबोक्तासधभधतको वववयण्
१. नाभ्
२. ठे गाना्
ख) आमोजनाको वववयण्
१. नाभ्
२. आमोजना स्थर्
३ उद्देश्म्
४. आमोजना सुरु हुने धभधत्

२. आमोजनाको रागत सम्वन्धध वववयण्
क) रागत अनुभान रु
ख) रागत व्महोने स्रोतहरु
१. कामायरम्
२. उऩबोक्ता सधभधत्
३. अधम्
ग) फस्तुगत अनुदानको वववयण

साभाग्रीको नाभ

एकाई

१. सॊ घफाट
२.प्रदे शफाट
३. स्थानीम तहफाट
४. गैह्रसयकायी सॊ घसॊ स्थाफाट
५. ववदे शी दातृ सॊ घ सॊ स्थाफाट
६. उऩबोक्ता सधभधतफाट
७. अधम धनकामफाट
घ) आमोजनाफाट राबान्धवत हुने्
१. घयऩरयवाय सॊ खमा्
२. जनसॊ खमा्
३. सॊ गठठत सॊ स्था्
४= अधम्
३. उऩबोक्ता सधभधत÷सभुदामभा आधारयत सॊ स्था÷गैह्रसयकायी सॊ स्थाको वववयण्
क) गठन बएको धभधत्
ख) ऩदाधधकायीको नाभ य ठे गाना (नागरयकता प्रभाणऩत्र नॊ. य न्जल्रा)
१. अध्मऺ
२. उऩाध्मऺ
३. कोषाध्मऺ
४. सन्चव

५. सदस्म
६. सदस्म
७. सदस्म
ग) गठन गदाय उऩन्स्थत राबान्धवतको सॊ खमा्
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४. आमोजना सञ्चारन सम्वन्धध अनुबव्

५.उऩबोक्ता सधभधत सभुदामभा आधारयत सॊ स्था÷गैह्रसयकायी सॊ स्थारे प्राप्त गने वकस्ता वववयण्
वकस्ताको क्रभ

धभधत

वकस्ताको यकभ

धनभायण सभाग्री ऩरयभाण

कैवपमत

ऩवहरो
दोश्रो
तेश्रो
जम्भा
६. आमोजना भभयत सॊ बाय सम्फधधी व्मवस्था
क)आमोजना भभयत सॊ बायको न्जम्भा धरने सधभधत÷सॊ स्थाको नाभ्
ख) भभयत सम्बायको सम्बाववत स्रोत (छ छै न खुराउने)
जनश्रभदान्
सेवा शुल्क्
दस्तुय, चधदाफाट
अधम केही बए्

सम्झौताका शतयहरु
उऩबोक्ता सधभधतको न्जम्भेवायी तथा ऩारना गरयने शतयहरु्
१. आमोजना धभधत ...............................दे न्ख शुरु गयी धभधत........................सम्भभा ऩुया गनुय ऩनेछ ।
२= प्राप्त यकभ तथा धनभायण साभाग्री सम्वन्धधत आमोजनाको उद्धेश्मका राधग भात्र प्रमोग गनुऩ
य नेछ ।
३= नगदी, न्जधसी साभानको प्राप्ती, खचय य फाॉकी तथा आमोजनाको प्रगधत वववयण याख्नु ऩनेछ ।
४= आम्दानी खचयको वववयण य कामयप्रगधतको जानकायी उऩबोक्ता सभूहभा छरपर गयी अको वकस्ता भाग गनुय ऩनेछ ।

५= आमोजनाको कुर रागत बधदा घटी रागतभा आमोजना सम्ऩन्न बएको अवस्थाभा सो भुताववकनै अनुदान य श्रभदानको
प्रधतशत धनधाययण गयी ब ुक्तानी धरनु ऩनेछ ।

६. उऩबोक्ता सधभधतरे प्राववधधकको याम, ऩयाभशय एवॊ धनदे शन अनुरुऩ काभ गनुय ऩनेछ ।
७= उऩबोक्ता सधभधतरे आमोजनासॊ ग सम्वन्धधत ववर, बयऩाईहरु, डोय हान्जयी पायाभहरु, न्जधसी नगदी खाताहरु, सधभधत÷सभुहको
धनणयम ऩुन्स्तका आठद कागजातहरु कामायरमरे भागेको फखत उऩरव्ध गयाउनु ऩनेछ य त्मसको रेखाऩयीऺण ऩधन गयाउनु
ऩनेछ ।
८. कुनै साभाग्री खरयद गदाय आधतरयक याजस्व कामायरमफाट स्थामी रेखा नम्वय य भुल्म अधबफृवद्ध कय दताय प्रभाण ऩत्र प्राप्त
व्मन्क्त वा पभय सॊ स्था वा कम्ऩनीफाट खरयद गयी सोही अनुसायको ववर बयऩाई आधधकायीक व्मन्क्तफाट प्रभान्णत गयी ऩेश
गनुय ऩनेछ ।
९.

भूल्म अधबफृवद्ध कय (VAT)राग्ने फस्तु तथा सेवा खरयद गदाय रु २०,०००।– बधदा फढी भूल्मको साभाग्रीभा अधनवामय
रुऩभा भूल्म अधबफृवद्ध कय दताय प्रभाणऩत्र प्राप्त गये का व्मन्क्त पभय सॊ स्था वा कम्ऩनीफाट खरयद गनुय ऩनेछ । साथै उक्त
ववरभा उन्ल्रन्खत भु.अ.कय फाहेकको यकभभा १.५% अग्रीभ आमकय फाऩत कयकवि गयी फाॉकी यकभ भात्र सम्वन्धधत

सेवा प्रदामकराई ब ुक्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– बधदा कभ भूल्मको साभाग्री खरयदभा ऩान नम्वय धरएको व्मन्क्त वा
पभयफाट खरयद गनुय ऩनेछ । अधमथा खरयद गने ऩदाधधकायी स्वमभ् न्जम्भेवाय हुनेछ ।

१०. डोजय योरय रगामतका भेन्शनयी साभान बाडाभा धरएको एवभ् घय फहारभा धरई ववर बयऩाई ऩेश बएको अवस्थाभा
१०% प्रधतशत घय बाडा कय एफभ् फहार कय धतनुय ऩनेछ ।
११. प्रन्शऺकरे ऩाउने ऩारयश्रधभक एवभ् सहबागीरे ऩाउने बत्ताभा प्रचधरत धनमभानुसाय कय राग्नेछ ।
१२.

धनभायण

कामयको

हकभा

शुरु

रागत

अनुभानका

कुनै

आईटभहरुभा

ऩरयवयतन

हुने

बएभा

अधधकाय

प्राप्त

व्मन्क्त÷कामायरमफाट रागत अनुभान सॊ सोधन गये ऩश्चात भात्र कामय गयाउनु ऩनेछ । मसयी रागत अुनभान सॊ शोधन
नगयी कामय गये भा उऩबोक्ता सधभधत÷सभुहनै न्जम्भेवाय हुनेछ ।
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१३. उऩबोक्ता सधभधतरे काभ सम्ऩन्न गरयसकेऩधछ फाॉकी यहन गएका खप्ने साभानहरु भभयत सॊ बाय सधभधत गठन बएको बए
सो सधभधतराई य सो नबए सम्वन्धधत कामायरमराई फुझाउनु ऩनेछ । तय भभयत सधभधतराई फुझाएको साभानको वववयण
एक प्रधत सम्वन्धधत कामायरमराई जानकायीको राधग फुझाउनु ऩनेछ ।

ु ानीको राधग कामयसम्ऩन्न प्रधतवेदन, नाऩी वकताव, प्रभान्णत ववर
१४. सम्झौता फभोन्जभ आमोजना सम्ऩन्न बएऩधछ अन्धतभ बक्त
बयऩाई, मोजनाको पोटो, सम्वन्धधत उऩबोक्ता सधभधतरे आमोजना सॊ चारन गदाय बएको आम व्ममको अनुभोदन सवहतको
धनणयम, उऩबोक्ता बेराफाट बएको सावयजधनक रेखा ऩयीऺणको धनणयमको प्रधतधरऩी तथा सम्वन्धधत कामायरमको वडा
कामायरमको धसपारयस सवहत अन्धतभ वकस्ता ब ुक्तानीको राधग धनवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ ।

१५. आमोजना सम्ऩन्न बएऩधछ कामायरमफाट जाॉचऩास गयी पयपायकको प्रभाणऩत्र धरनु ऩनेछ । साथै आमोजानाको
आवश्मक भभयत सॊ बायको व्मवस्था सम्वन्धधत उऩबोक्ताहरुरे नै गनुय ऩनेछ ।

१६. आमोजना कामायधवमन गने सभुह वा उऩबोक्ता सधभधतरे आमोजनाको बौधतक तथा ववत्तीम प्रगती प्रधतवेदन अनुसूची ६ को
ढाॉचाभा सम्झौताभा तोवकए फभोन्जभ कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।
१७. आमोजनाको दीगो सञ्चारन तथा भभयत सॊ बायको व्मवस्था गनुय ऩनेछ ।
१८. आमोजनाको सवै काभ उऩबोक्ता सधभधत÷सभुहको धनणयम अनुसाय गनुय गयाउनु ऩनेछ ।
कामायरमको न्जम्भेवायी तथा ऩारना गरयने शतयहरु्
१. आमोजनाको वजेट, उऩबोक्ता सधभधतको काभ, कतयव्म तथा अधधकाय, खरयद, रेखाङ्कन, प्रधतवेदन आठद ववषमभा उऩबोक्ता
सधभधतका ऩदाधधकायीहरुराई अनुन्शऺण कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
२. आमोजनाभा आवश्मक प्राववधधक सहमोग कामायरमफाट उऩरव्ध गयाउन सवकने अवस्थाभा गयाईनेछ य नसवकने अवस्था
बएभा उऩबोक्ता सधभधतरे फाह्य फजायफाट सेवा ऩयाभशय अधतगयत सेवा धरन सक्नेछ ।
३. आमोजनाको प्राववधधक सुऩरयवेऺणका राधग कामायरमको तपयफाट प्राववधधक खटाईनेछ । उऩबोक्ता सधभधतफाट बएको
काभको धनमधभत सुऩरयवेऺण गने न्जम्भेवायी धनज प्राववधधकको हुनेछ ।

४. ऩेश्की धरएय राभो सभमसम्भ आमोजना सॊ चारन नगने उऩबोक्ता सधभधतराई कामायरमरे धनमभ अनुसाय कायवाही गनेछ ।

५. श्रभभुरक प्रववधधफाट कामय गयाउने गयी रागत अनुभान स्वीकृत गयाई सोही फभोन्जभ सम्झौता गयी भेन्शनयी उऩकयणको

प्रमोगफाट कामय गये को ऩाईएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सधभधतसॊ ग सम्झौता यद्ध गयी उऩबोक्ता सधभधतराई ब ुक्तानी गरयएको
यकभ भुल्माॊकन गयी फढी बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गरयनेछ ।

६. आमोजना सम्ऩन्न बएऩधछ कामायरमफाट जाॉच ऩास गयी पयपायक गनुय ऩनेछ ।

७. आवश्मक कागजात सॊ रग्न गयी ब ुक्तानी उऩरव्ध गयाउन सम्वन्धधत उऩबोक्ता सधभधतफाट अनुयोध बई आएऩधछ उऩबोक्ता
सधभधतको फैं क खाताभा ब ुक्तानी ठदनु ऩनेछ ।

८. मसभा उल्रेख नबएका कुयाहरु प्रचधरत कानून वभोन्जभ हुनेछ ।
भाधथ उल्रेख बए फभोन्जभका शतयहरु ऩारना गनय हाभी धनम्न ऩऺहरु भधजुय गदयछौं ।
उऩबोक्ता सधभधत÷सभुहको तपयफाट

कामायरमको तपयफाट

दस्तखत...................

दस्तखत.............

नाभ थय.....................

नाभ थय.............

ऩद.............................

ऩद.................

ठे गाना..........................

ठे गाना..................

सम्ऩकय नॊ......................

सम्ऩकय नॊ...............

धभधत............................

धभधत.....................

13

अनुसूची ३

(कामयववधधको फुदा११ (५) सॉग सम्वन्धधत)

सावयजधनक ऩयीऺण पायाभको ढाॉचा ऩेश गये को कामायरम..........
१. आमोजनाको नाभ्

क) स्थर्

ख) रागत अनुभान्
२. उऩबोक्ता सधभधत÷साभुदावमक सॊ स्थाको

ग) आमोजना शुरू हुने धभधत्

क) अध्मऺको नाभ्

क) नाभ्

घ) आमोजना सम्ऩन्न हुने धभधत्

ख) सदस्म सॊ खमा्

भवहरा्

ऩुरूष्

३. आम्दानी खचयको वववयण्
क) आम्दानीतपय जम्भा्
आम्दानीको श्रोत (कहाॉफाट कधत नगद तथा
न्जधसी प्राप्त बमो खुराउने)

यकभ वा ऩरयभाण
यकभ वा ऩरयभाण

कैवपमत
कैवपमत

ख) खचयतपय
खचयको वववयण

दय

ऩरयभाण

जम्भा

१. साभाग्री (के के साभाग्री खरयद बमो ?)
२. ज्मारा (के भा कधत ब ुक्तानी बमो ?)

३. श्रभदान (कधत जनारे श्रभदान गये ?)

४. व्मवस्थाऩन खचय (ढु वानी तथा अधम खचय)

ग) भौज्दात
वववयण

यकभ वा ऩरयभाण

कैवपमत

१ नगद
बैंक
व्यमक्तको मजम्मा
२ सामरीकीहरु

घ) ब ुक्तानी ठदन फाॉकी
वववयण

यकभ वा ऩरयभाण

४. सम्ऩन्न आमोजनाको रक्ष्म तथा प्रगधत वववयण
काभको वववयण

रक्ष्म

प्रगधत

५. आमोजनारे ऩु¥माएको राब तथा प्रत्मऺ रूऩभा राबान्धवत जनसॊ खमा (आमोजना सञ्चारन बएको स्थानका उऩबोक्ताहरू) ।
६. आमोजना सञ्चारन गदाय आमोजक सॊ स्थाभा काभको न्जम्भेवायी फाॉडपाॉड (कस कसरे कस्तो कस्तो काभको न्जम्भेवायी धरएका
धथए<खुराउने)
उऩन्स्थधत्
१
२
३
४
योहवय् नाभथय्

ऩद्

धभधत्

द्रष्टव्म् सावयजधनक ऩरयऺण कामयक्रभभा उऩन्स्थत सयोकायवाराहरुको उऩन्स्थधत अधनवामय रूऩभा सॊ रग्न हुनऩु नेछ ।
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अनुसूची ४

-कामयववधधको फुदा ११ (६) सॉग सम्वन्धधत)

खचय सावयजधनक सूचना पायाभ
धभधत् २० ।
१. आमोजनाको नाभ्—
३. ववधनमोन्जत वजेट्—

।

.

२. आमोजना स्थर्—

४. आमोजना न्स्वकृत बएको आ.व्—

५. आमोजना सम्झौता बएको धभधत्—

६. काभ सम्ऩन्न गनुय ऩने धभधत्—

७. काभ सम्ऩन्न बएको धभधत्—

८. उ.स. को फैठकरे खचय स्वीकृत गये को धभधत्—
आम्दानी य खचयको वववयण

अम्दानी
मववरण
प्रथम ककस्ता

िचय
रकम रू

मववरण

रकम

ज्याला

दोश्रो ककस्ता

मनमायण सामारीकी िररद

तेश्रो ककस्ता

ढु वानी

जनश्रमदान

भाडा

वस्तुगत सहायता

व्यवस्थापन िचय

लागत सहभामगता

उऩमुक्त
य ानुसायको आम्दानी तथा खचय वववयण मथाथय हो । मसभा सफै आम्दानी तथा खचयहरु सभावेश गरयएको छ । साथै
उऩबोक्ताहरुको प्रत्मऺ सहबाधगताभा आमोजना कामायधवमन गरयएको छ । मसको एक प्रधत वडा कामायरमभा सभेत ऩेश
गरयएको छ ।

......................
कोषाध्मऺ

...............................
सन्चव
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...............................
अध्मऺ

अनुसूची ५

-कामयववधधको फुदा ११(७) सॊ ग सम्वन्धधत)

आमोजना सूचना ऩाटीको नभूना
१. आमोजनाको नाभ्
२. आमोजना सॊ चारन गने कामायरम/कामयक्रभको नाभ्
३. उऩबोक्ता सधभधतको अध्मऺको नाभ य सम्ऩकय नॊ.M
४. आमोजनाको कुर रागत यकभ रु्

४.१. आमोजनाभा कामायरमफाट व्महोने रागत रु्
४.२. जनसहबाधगताफाट व्महोने रागत यकभ रु्
४.३. आमोजनाभा रगानी गने अधम धनकामको नाभ
५. आमोजना सम्झौता धभधत्
६. आमोजना सम्ऩन्न गने धभधत्
७. आमोजनाफाट राबान्धवत जनसॊ खमा्
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य व्महोने रागत यकभ रु्

अनुसूची ६

-कामयववधधको फुदा१६(ङ) सॉग सम्वन्धधत)

उऩबोक्ता सधभधतको बौधतक तथा ववत्तीम प्रगधत प्रधतवेदन
वववयण ऩेश गये को कामायरम....................
१. आमोजनाको वववयण
आमोजनाको नाभ्

वडा नॊ.M टोर÷फस्ती्

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

उऩबोक्ता सधभधतका अध्मऺ् सन्चव्
चधदा यकभ रू......................

जम्भा यकभ रू. .............................

३. हारसम्भको खचय रू. ==============
क. कामायरमफाट प्राप्त यकभ रू.............

१. धनभायण साभग्रीभा (धसभेधट, छड, काठ, ढुॊ गा वा पुवा, धगिी, उऩकयण आठद) रू. .
२. ज्मारा्– दऺ रू्–

अदऺ रू.

जम्भा रू.

३. भसरधद साभान (कवऩ, करभ, भसी, कागज आठद) रू.

५. प्राववधधक धनयीऺण फाऩत खचय (सम्झौताभा स्वीकृत बए) रू.

४. दै धनक भ्रभण बत्ता (सम्झौताभा स्वीकृत बए) रू.

६. अधम
ख. जनसहबाधगताफाट व्महोरयएको खचय रू् ...................

श्रभको भूल्म फयाफय यकभ रू. .......................
कूर जम्भा रू. .............

न्जधसी साभान भूल्म फयाफय यकभ रू. .............
४. प्राववधधक प्रधतवेदन फभोन्जभ भूल्माॊकन यकभ रू. .............

५. उऩबोक्ता सभूहको धनणयम फभोन्जभ÷सभीऺाफाट खचय दे न्खएको रू. .............
६. कामायधवमनभा दे न्खएका भुखम सभस्माहरू् क. ख. ग.
७. सभाधानका उऩामहरू
क.
ख.
ग.
८. कामायरमफाट य अधम धनकामफाट अनुगभन बए अनुगभनको सुझाव्
९. हार भाग गये को वकस्ता यकभ रू.
१०. भुखम खचय प्रमोजन
११. प्राप्त यकभ आमोजना फाहे क अधम कामयभा खचय गने गयाउने छै नौ ।
.............

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

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

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

तमाय गने

सन्चव

कोषाध्मऺ

अध्मऺ

k\df)fLs/)f ug]{
b:tvtMô
gfdy/Mô ;'b]js'df/ kf]v/]n
kbMô k\d'v k\zf;lso clws[t, w/fg pkdxfgu/kflnsf
k\df)fLs/)f ldltMô 2075 ;fn a}zfv dlxgf 26 ut] a'waf/
17

