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प्रस्िावना
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वनवदिष्ट गरे को स्थानीय तहको ऄवधकार क्षेत्र वभत्रको विकास वनमािण स्ि्धी कायि
सचं ालनको लावग नगरपावलकाले ईपभोक्ता सवमवत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन गनि अिश्यक देविएकोलेदेईमाइ नगर कायिपावलकाले यो कायिविवध
जारी गरे को छ ।
पररच्छे द– १
प्रारलम्भक
१. सलं िप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस कायिविवधको नाम देईमाइ नगरपावलकाको ईपभोक्ता सवमवत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन कायिविवध, २०७४ रहेको
छ।
(२) यो कायिविवध तुरु्त ्ार्भ हननेछ ।
२. पररभाषािः विषय िा ्सङ्गले ऄको ऄथि नलागेमा यस कायिविवधमा:–
(क) “ऄध्यक्ष” भ्नाले ईपभोक्ता सवमवतको ऄध्यक्षलाइ स्झनु पदिछ ।
(ि) “अयोजना” भ्नाले देईमाइ नगरपावलका िा सो ऄ्तरगतको िडािाट पणू ि िा अंविक लागत साझेदारीमा सञ्चावलत योजना िा कायिक्रम िा
अयोजना िा पररयोजनालाइ स्झनु पछि । र यसले देईमाइ नगरसभाबाट स्िीकृ त भएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफामल
ू क संस्था िा ऄ्य
सामदु ावयक संस्थाको अयोजना समेतलाइ जनाईनेछ ।
(ग) “ईपभोक्ता” भ्नाले अयोजनाबाट ्त्यक्ष लाभाव्ित हनने अयोजना सञ्चालन हनने क्षेत्र वभत्रका व्यवक्तलाइ जनाईछ ।
(घ) “ईपभोक्ता सवमवत” भ्नाले अयोजनाको वनमािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित स्भार गनिको लावग ईपभोक्ताले अफूहरू मध्येबाट गठन गरे को सवमवत
स्झनु पदिछ ।
(ङ) “कायािलय” भ्नाले नगरकायिपावलकाको कायािलयलाइ बुझाईँ छ । सो िब्दले िडा कायािलय समेतलाइ बुझाईनेछ ।
(च) “कायिपावलका” भ्नाले नगर कायिपावलकालाइ स्झनु पदिछ ।
(छ) “ठूला मेविनरी तथा ईपकरण” भ्नाले िातािरणलाइ ऄत्यवधक ह्रास पुरय् ाईने ्कृ वतका ठूला मेविनरी, ईपकरण (बुलडोजर, एक्साभेटर जस्ता) र
श्रममल
ू क ्विवधलाइ विस्थावपत गने िालका मेविनरी तथा ईपकरण स्झनु पदिछ।
(ज) “पदावधकारी” भ्नाले ईपभोक्ता सवमवतका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षलाइ स्झनु पदिछ ।
(झ) “िडा” भ्नाले देईमाइ नगरपावलका वभत्रका िडालाइ स्झनु पदिछ ।
(ञ) “िडा ऄध्यक्ष” भ्नाले अयोजना सञ्चालन भएको िडाको िडा ऄध्यक्षलाइ स्झनु पदिछ ।
(ट) “सदस्य”भ्नाले ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यलाइ जनाईनेछ र सो िब्दले ईपभोक्ता सवमवतका पदावधकारीलाइ समेत जनाईनेछ ।
(ठ) “स्झौता”भ्नाले अयोजनाको वनमािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित स्भार गनिको लावग कायािलय र ईपभोक्ता सवमवतबीच भएको वलवित
करारनामा िा कबुवलयतनामालाइ जनाईनेछ ।
३. काययलवलधको पािना गनयपु ननिः(१)नगरपावलका वभत्र कायाि्ियन हनने अयोजनाको वनमािण, सञ्चालन,ममित स्भार कायि गनिको लावग गठन हनने ईपभोक्ता
सवमवतले पणू िरुपमा यो कायिविवधको पालना गनिु पनेछ ।
(२) कुल लागत रु १ करोडस्म भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन ईपयोग हनने र स्थानीय स्तरमा कायि स्प्न गनि सक्नेअयोजनाको कायाि्ियन
ईपभोक्ता सवमवत माफि त गनि सवकनेछ ।

2

पररच्छे द–२
उपभोक्ता सलमलिको गठन र सञ्चािन
४. उपभोक्ता सलमलि गठनसम्बधधी व्यवस्थािः (१) ईपभोक्ता सवमवत गठन देहाय बमोवजम गनिु पनेछ ।
(क) अयोजनाबाट ्त्यक्ष लाभाव्ित ईपभोक्ताहरुको अम भेलाबाट ऄवधकतम सहभावगतामा स्बव्धत अयोजनास्थलमा नै सातदेवि एघार (७ देवि ११
जना) सदस्यीय ईपभोक्ता सवमवत गठन गनिपु नेछ ।
(ि)सवमवत गठनको लावग अम भेला हनने समय, वमवत, स्थान र भेलाको वबषय त्यस्तो भेला हनने वमवतले क्तीमा सात वदन (७ वदन) ऄगािै साििजवनक रुपमा
जानकारी गराईनु पनेछ ।
(ग) नगरपावलकास्तरीय अयोजना सञ्चालनको लावग ईपभोक्ता सवमवतको गठन गदाि स्बवधतिडा ऄध्यक्ष िा कायािलयको ्वतवनवधको रोहिरमा गनिु पनेछ ।
(घ) िडास्तरीय अयोजना सञ्चालनको लावग ईपभोक्ता सवमवत गठन गदाि स्िव्धत िडाको िडा ऄध्यक्ष िा िडा सदस्यकोरोहिरमा गनिु पनेछ ।
(ङ) ईपभोक्ता सवमवत गठनको लावग बोलाइएको भेलामा योजनाको संवक्षप्त वििरण र सवमवतको संरचना सवहतको जानकारी कायािलयको ्वतवनवधले गराईनु
पनेछ ।
(च) ईपभोक्ता सवमवत गठन गदाि समािेिी वसद्धा्तको ऄिल्िन गनिु पने छ । सवमवतमा क्तीमा तेत्तीस ्वतित (३३%) मवहला सदस्य हननपु नेछ । सवमवतको
ऄध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षमध्ये क्तीमा एकजना मवहला पदावधकारी हननपु नेछ ।
(छ) एक व्यवक्त एकभ्दा बढी ईपभोक्ता सवमवतको सदस्य हनन पाईने छै न । साथै सगोलका पररिारबाट एकजना भ्दा बढी व्यवक्त एईटै ईपभोक्ता सवमवतको
सदस्य हनन पाआने छै न ।
(ज) ईपभोक्ता सवमवतको गठन सके स्म सििस्मत तररकाले गनिपु नेछ । सििस्मत हनन नसके मा ईपभोक्ताहरुको बहनमतबाट ईपभोक्ता सवमवतको गठन गररने छ ।
(झ) ईपभोक्ताहरुको लागत सहभावगतामा सञ्चालन हनने अयोजनाहरु ईपभोक्ता सवमवतबाट कायाि्ियन गनि ्ाथवमकता वदइनेछ ।
(ञ) ईपभोक्ता सवमवतले स्झौता बमोवजम गनिु पने काम सवमवत अफैं ले गनिु गराईनु पनेछ । ऄ्य कुनै वनमािण व्यिसायी िा ऄ्य व्यवक्त िा सस्थालाइ
ठे क्कामा वदइ गनि गराईन पाआने छै न ।
(ट) कायािलयले अयोजना सञ्चालन एिम् कायाि्ियनमा संलग्न ईपभोक्ता सवमवतको ऄवभलेि ऄनुसचू ी १ बमोवजमको ढाँचामा व्यिवस्थत गनिु पनेछ ।
५. उपभोक्ता सलमलिका सदस्यको योग्यिािः (१) ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यको योग्यता देहाय बमोवजम हननु पनेछ ।
(क) स्िव्धत अयोजना क्षेत्रको स्थायी िावस्दा
(ि) १८ िषि ईमेर परु ा भएको
(ग) फौजदारी ऄवभयोगमा ऄदालतबाट कसरु दार नठहररएको
(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहेको
(ङ) ऄ्य ईपभोक्ता सवमवतमा सदस्यनरहेको
(२) दफा १ मा जनु सक
ु ै कुरा लेविएको भएतापवन जन्वतवनवध,राजनीवतक दलका पदावधकारी, बहालिाला सरकारी कमिचारी र विक्षक ईपभोक्ता सवमवतको
सदस्यमा बस्न पाइने छै न ।
६. उपभोक्ता सलमलिको काम, कियब्य र अलधकारिः ईपभोक्ता सवमवतको काम कतिब्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हननेछ :
(क) स्झौता बमोवजमको कायि स्पादन गने,
(ि) ईपभोक्ताहरुलाइ कायािलयबाट ्ाप्त सचू ना तथा मागिदििनको जानकारी गराईने,
(ग) स्झौता बमोवजम कायि िरुु गदाि कायािलयबाट अिश्यक वनदेिन ्ाप्त गनिु पने भए ्ाप्त
गरे र मात्र िरुु गने,
(घ) ईपभोक्ता सवमवतको कायि स्पादनलाइ ्भािकारी बनाईन सवमवतका सदस्यहरुको कायि विभाजन र वज्मेिारी बाँडफाँड गने,
(ङ) ईपभोक्तासवमवतका सदस्यहरुको क्षमता विकास गने ।
(च) स्झौता बमोवजमको कामको पररमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा पररितिन गनिु पनेदेविएमा कायािलयलाइ ऄनरु ोध गने,
(छ) अयोजनाको वदगो व्यिस्थापन स्ब्धी अिश्यक ऄ्य कायि गने ।
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पररच्छे द – ३
कायायधवयन िथा ब्यवस्थापन
७. आयोजना कायायधवयनिः (१) कायािलयले अ.ि. िरुु भएको १५ वदन वभत्र ईपभोक्ता सवमवतबाट संचालन हनने अयोजना, पररयोजना र कायिक्रमहरु
पवहचान/छनौट गरी कायाि्ियन योजना बनाईनु पनेछ । ईपभोक्ता सवमवत गठन पश्चात अयोजनाको ड्रइङ, वडजाइन र लागत ऄनमु ान (नेपाली भाषामा
तयार गररएको) स्िीकृ त गरी ईपभोक्ता सवमवतलाइ ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।
(२) अयोजनाको कायाि्ियनको लावग ईपभोक्ता सवमवत र कायिलयबीच ऄनुसूची २ बमोवजमको ढाँचामा स्झौता गनिपु नेछ ।
(३) अयोजनाको ्कृ वत हेरी कायािलयले लागत सहभावगताको ढाँचा र ऄनपु ात (नगद िा श्रमदान िा बस्तुगत) तोक्नु पनेछ ।
८. आयोजना सम्झौिाको िालग आवश्यक कागजािहरिः (१) ईपभोक्ता सवमवतले कायािलयसँग स्झौता गदाि तपविलमा ईवललवित कागजातहरु पेि
गनिपु नेछ ।
(क) ईपभोक्ता सवमवत गठन गने अम भेलाको वनणियको ्वतवलवप
(ि) ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यहरुको नागररकताको ्वतवलवप
(ग) अयोजनाको लागत ऄनमु ान वििरण
(घ) ईपभोक्ता सवमवतबाट स्झौताको लावग वज्मेिारपदावधकारी तोवकएको ईपभोक्ता सवमवतको वनणिय
(ङ) अयोजनाको कायाि्ियनको कायितावलका
(च) िाता सञ्चालन गने पदावधकारी तोवकएको वनणिय र िाता सञ्चालनको लावग अिश्यक कागजातहरु
९. उपभोक्ता सलमलिको िमिा लवकासिः (१) कायािलयले अयोजनाको कायाि्ियन ऄगािै ईपभोक्ता सवमवतका पदावधकारीहरुलाइ वन्न विषयमा
ऄवभमवु िकरण गनिु पनेछ
(क) ईपभोक्ता सवमवतको काम, कतिब्य र ऄवधकार,
(ि) स्पादन गनिु पने कामको वििरण, काम स्प्न गनिपु ने ऄिवध, लागत र ईपभोक्ताको योगदान
(ग) वनमािण सामाग्रीको गुणस्तर र पररमाण
(घ) िररद, रकम वनकासा ्कृ या, िचिको लेिाकंन र ऄवभलेि व्यिस्थापन
(ङ) कायाि्ियन र ऄनगु मन ्कृ या
(च) साििजवनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ता्तरण
(छ) ऄ्य अिश्यक विषयहरु ।
१०. खािा सञ्चािनिः (१) ईपभोक्ता सवमवतको िाता कायािलयले तोके को बैंकमा सञ्चालन हननेछ ।
(२) सवमवतको िाता ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सवचि गरी तीन जनाको संयक्त
ु दस्तितबाट सञ्चालन हननेछ । िाता सञ्चालकहरु मध्ये कव्तमा एकजना
मवहला हननु पनेछ ।
११. भुक्तानी प्रकृयािः(१) अयोजनाको भक्त
ु ानी वददं ा ईपभोक्ता सवमवतको नाममा रहेको बैक िातामाफि त वदनु पनेछ । ईपभोक्ता सवमवतले एक व्यवक्त िा
सस्थालाइ एकलाि भ्दा मावथको रकम भक्त
ु ानी गदाि चेक माफि त मात्र गनिु पनेछ ।
(२) ईपभोक्ता सवमवतलाइ स्झौता बमोवजमको कामको ्ाविवधक मलू यांकन, कायि स्प्न ्वतिेदन र ऄ्य अिश्यक कागजातको अधारमा वकस्तागत र
ऄव्तम भक्त
ु ानी वदइनेछ ।
(३) ईपभोक्ता सवमवतले स्पादन गरे को काम र भएको िचिको वििरण सवमवतको बैठकबाट वनणिय गरी भक्त
ु ानीको लावग अिश्यक कागजात सवहत
कायािलयमा पेि गनिपु नेछ ।
(४) अयोजनाको ऄव्तम भक्त
ु ानी हननु भ्दा ऄगािै कायािलयबाट ऄनगु मन गने व्यिस्था वमलाईनु पनेछ
(५) अयोजना स्प्न भइ फरफारक गनिु भ्दा ऄगािै ईपभोक्ता सवमवतले ऄवनिायि रुपमा कायािलयको ्वतवनवधको रोहिरमा साििजवनक परीक्षण गनिु पनेछ ।
साििजवनक परीक्षण ्वतिेदनको ढाँचा ऄनसु चू ी ३ बमोवजम हननेछ ।
(६) ईपभोक्ता सवमवतले अफूले ्त्येक वकस्तामा गरे को िचिको सचू ना ऄनसु चू ी ४ बमोवजमको ढाँचामा साििजवनक गनिपु नेछ ।
(७) अयोजनाको कुल लागत रु ३ लाि भ्दा बढी भएका अयोजनाहरुको हकमाईपभोक्ता सवमवतले काम िरुु गनिु भ्दा ऄगािै अयोजनाको नाम, लागत,
लागत साझेदारीको ऄिस्था, काम िरुु र स्प्न गनिु पने ऄिवध समेत देविने गरी तयार गररएको ऄनसु चू ी ५ बमोवजमको ढाँचामा अयोजना सचू ना
पाटी अयोजना स्थलमा राख्नु पनेछ ।
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(८) ईपभोक्ता सवमवतलाइ स्बव्धत कायािलयले ड्रआङ्ग, वडजाआन, लागत ऄनमु ान तयार गने, ्ाविवधक सललाह वदने, जाँचपास गने लगायत ऄ्य ्ाविवधक
सहयोग ईपलब्ध गराईनेछ । अयोजना कायाि्ियनको समयमा कुनै कारणबाट कायािलयले ्ाविवधक सेिा ईपलब्ध गराईन नसके मा स्झौतामा ईललेि
गरी तोवकएको िचिको सीमा वभत्र रही ईपभोक्ता सवमवतले करारमा ्ाविवधक वनयक्त
ु गनि िा ्ाविवधक सेिा वलन सक्नेछ तरड्रआङ्ग, वडजाआन, लागत
ऄनमु ान, कायिस्प्न ्वतिेदन र भक्त
ु ानी वसफाररसको कायि कायािलयबाट नै हननेछ ।
(९) ईपभोक्ता सवमवतबाट वनमािण हनने अयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गने गराईने दावयत्ि र वज्मेिारी जन्वतवनवध, स्बव्धत ्ाविवधक कमिचारी, ईपभोक्ता
सवमवत र ऄनगु मनसवमवतको हननेछ ।
(१०) ऄनक
ु रणीय कायि गने ईपभोक्ता सवमवत, ्ाविवधक कमिचारी र स्बव्धत कमिचारीलाइ सभाको वनणिय बमोवजम िावषिक रूपमा ईवचत परु स्कार ्दान गनि
सवकनेछ ।
(११) तोवकएको समयमा ईपभोक्ता सवमवत गठन हनन नसके मा, स्झौता हनन नसके मा िा स्झौताको िति बमोवजम कायि स्पादन हनन नसके मा कायािलयले
ऄ्य ्कृ या्ारा काम गराईन सक्नेछ ।
१२. लनमायण काययको गुणस्िर सलु नलिििा गनयु पननिः ईपभोक्ता सवमवतबाट सञ्चालन हनने अयोजना गुणस्तर सवु नवश्चत गनिु स्िव्धत ईपभोक्ता सवमवतको
कतिव्य हननेछ । गुणस्तर सवु नवश्चतता गनिको लावग ऄ्य कुराहरुको ऄवतररक्त वन्न विषयहरु पूणि रुपमा पालना गनिु पनेछ ।
(क) वनमािण सामाग्रीको गुणस्तर: वनमािण सामाग्री ड्रआङ, वडजाइन र स्पेवसवफके सन बमोवजमको गुणस्तर कायम गनिु पनेछ ।
(ि) वनमािण विवध र ्कृ याको गुणस्तरः वनमािण विवध र ्कृ या कायािलयसँग भएको स्झौता बमोवजम गनिु पनेछ।
(ग) वनमािण कायिको वदगोपनाः ईपभोक्ता सवमवतबाट कायाि्ियन भएको योजनाको वदगोपनाको लावग स्िव्धत ईपभोक्ता सवमवतले अिश्यक
व्यिस्था गनिु पनेछ ।
(घ) गुणस्तर सवु नवश्चत गने वज्मेिारीः ईपभोक्ता सवमवत माफि त हनने कामको वनधािररत गुणस्तर कायम गने वज्मेिारी स्बव्धत कायिको लावग
कायािलयबाट िवटएका ्ाविवधक कमिचारी र ईपभोक्ता सवमवतको हननेछ ।
(ङ) लगत राख्नु पनेः ईपभोक्ता सवमवतबाट हनने कामको स्झौता बमोवजमको समय, लागत र गुणस्तरमा स्प्न हनन नसके मा स्िव्धत ्ाविवधक
कमिचारीलाइ नगरपावलकाले सचेत गराईने र ्कृ वत हेरी अिश्यकता ऄनसु ार कारिाही गनि सक्नेछ । त्यस्ता ईपभोक्ता सवमवतको लगत रािी
ईपभोक्ता सवमवतका पदावधकारीलाइ वनवश्चत समयस्मको लावग ऄ्य ईपभोक्ता सवमवतमा रही काम गनि वनषेध गनेछ ।
१३.अनुगमन सलमलिको व्यवस्थािः(१) अयोजना तोवकएको गुणस्तर, पररमाण र समयमा स्प्न गनि गराईन ईपभोक्ता सवमवतले स्पादन गने कायिको
ऄनगु मन गरी अयोजनाको गुणस्तर, पररमाण सवु नवश्चत गनि दफा ४ (१) (क) बमोवजमको भेलाबाट कव्तमा एक जना मवहला सवहत ३ सदस्यीय एक
ऄनगु मन सवमवत गठन गनिु पनेछ ।
(२) ऄनगु मन सवमवतको काम, कतिव्य ऄवधकार देहाय बमोवजम हननेछः
(क) अयोजनाको कायाि्ियनमा सहजीकरण गने तथा देविएका बाधा, व्यिधान र समस्या समाधानका लावग अिश्यक सम्िय गने,
(ि) अयोजनाको कायाि्ियन कायितावलका ऄनुसार काम भए नभएको यकीन गने र नगरे को पाआएमा स्बव्धत पक्षलाइ सचेत गराईने,
(ग) अिश्यक ऄ्य कायि गने ।
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पररच्छे द– ४
लवलवध
१४. अधय सस्ं थाबाट कायय गराउन सलकनेिःयस कायिविवध बमोवजम ईपभोक्ता सवमवतबाट गररने कायि लाभग्राही समहू ,सामदु ावयक संस्था जस्तै सामदु ावयक
िन, सामदु ावयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोल विकास संस्था, अमा समहू , कृ वष समहू , काननु बमोवजम गठन भएका ऄ्य सामदु ावयक संगठन
जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय ईपभोक्ताहरुको अमभेलाबाट वनणिय भइ अएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायिविवध बमोवजम कायि संचालन गनि/गराईन
सवकने छ ।
१५. सहलजकरण र सहयोग गनयु पननिःईपभोक्ता सवमवतले अयोजनाको सपु ररिेक्षण, ऄनगु मन/वनरीक्षण गनि कायािलयबाट िवटएको ऄनगु मन सवमवत,
पदावधकारी िा कमिचारीलाइ अिश्यक वििरण ईपलव्ध गराईने तथा अयोजनास्थल ऄनगु मनको लावग सहवजकरण र सहयोग गनिु पनेछ ।
१६. उपभोक्ता सलमलिको दालयत्विःईपभोक्ता सवमवतले कायािलयसँग भएको स्झौता बमोवजमको कायि स्पादन गदाि कायािलयले तोके का ितिहरुको
ऄवतररक्त वन्न दावयत्ि िहन गनिु पनेछ ।
(क) अयोजनाको वदगो व्यिस्थापनको लावग ममित स्भार गने स्ब्धी अिश्यक कायि,
(ि) अयोजना कायाि्ियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय स्तुलन कायम गने स्ब्धी कायि,
(ग) ऄ्य अयोजनाहरुसँग ऄ्तरस्ब्ध कायम गनिपु ने,
(घ) ऄसल नागररकको अचरण पालना गनिपु ने ।
(ङ) ईपभोक्ता सवमवतले अयोजनाको फरफारकको लावग कायािलयमा कागजात पेि गदाि ऄनसु चू ी ६ बमोवजमको ढाँचामा अयोजनाको भौवतक तथा
विवत्तय ्वतिेदन पेि गनिु पनेछ । साथै ऄनसु चू ी ७ मा ईललेवित स्पणु ि कागजात तथा ्वक्रया परु ा गनिपु नेछ।
१७.मापदण्ड बनाउन सकनेिः(१) अयोजनाको गणु स्तर सवु नवश्चतताको लावग कायािलयले ऄनगु मन, मलु याङ्कन गरी स्िव्धत ईपभोक्ता सवमवतलाइ
सललाह, सझु ाि र अिश्यकता ऄनुसार वनदेिन वदने तथा सम्िय गनिु पनेछ.
(२) ईपभोक्ता सवमवतबाट सञ्चालन हनने अयोजनाको ्कृ वत हेरी गुणस्तर सवु नवश्चतता गने ्योजनको लावग कायािलयले थप मापदण्ड तथा मागिदििन
बनाइ लागु गनि सक्नेछ ।
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अनुसूची १
(कामयविधधको दपा ४ (१) ट सॊग सम्फन्धधत)
उऩबोक्ता सधभधतको रगत

देउमाई नगयऩाधरका
आ.ि.
क्र.स.

उऩबोक्ता सधभधतको नाभ
य ठे गाना

ऩदाधधकायीको नाभ य सम्ऩकय नॊ.
अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सचिव

7

गठन धभधत
कोषाध्यक्ष

फैंकको नाभ

खाता नॊ.

अनुसूची २
कामयविधधको दपा ७(२) सॉग सम्िन्धधत)
दे उभाईनगयऩाधरका
मोजना सम्झौता पायाभ
१. सम्झौता गने ऩऺ य आमोजना्
क) उऩबोक्तासधभधतको विियण्
१. नाभ्
२. ठे गाना्
ख) आमोजनाको विियण्
१. नाभ्
२. आमोजना स्थर्
३ उद्देश्म्
४. आमोजना सुरु हुने धभधत्
२. आमोजनाको रागत सम्िन्धध विियण्
क) रागत अनुभान रु
ख) रागत व्महोने स्रोतहरु
१. कामायरम्
२. उऩबोक्ता सधभधत्
३. अधम्
ग) फस्तुगत अनुदानको विियण

साभाग्रीको नाभ

एकाई

१. सॊ घफाट
२.प्रदे शफाट
३. स्थानीम तहफाट
४. गैह्रसयकायी सॊ घसॊ स्थाफाट
५. विदे शी दातृ सॊ घ सॊ स्थाफाट
६. उऩबोक्ता सधभधतफाट
७. अधम धनकामफाट
घ) आमोजनाफाट राबान्धित हुने्
१. घयऩरयिाय सॊ खमा्
२. जनसॊ खमा्
३. सॊ गठठत सॊ स्था्
४= अधम्
३. उऩबोक्ता सधभधत÷सभुदामभा आधारयत सॊस्था÷गैह्रसयकायी सॊ स्थाको विियण्
क) गठन बएको धभधत्
ख) ऩदाधधकायीको नाभ य ठे गाना (नागरयकता प्रभाणऩत्र नॊ. य न्जल्रा)
१. अध्मऺ
२. उऩाध्मऺ
३. कोषाध्मऺ
४. सन्चि
५. सदस्म
६. सदस्म
७. सदस्म
ग) गठन गदाय उऩन्स्थत राबान्धितको सॊ खमा्
४. आमोजना सञ्चारन सम्िन्धध अनुबि्
५.उऩबोक्ता सधभधत सभुदामभा आधारयत सॊ स्था÷गैह्रसयकायी सॊस्थारे प्राप्त गने वकस्ता विियण्
वकस्ताको क्रभ

धभधत

वकस्ताको यकभ

धनभायण साभाग्री ऩरयभाण
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कैवपमत

ऩवहरो
दोश्रो
तेश्रो
जम्भा
६. आमोजना भभयत सॊ बाय सम्फधधी व्मिस्था
क)आमोजना भभयत सॊ बायको न्जम्भा धरने सधभधत÷सॊ स्थाको नाभ्
ख) भभयत सम्बायको सम्बावित स्रोत (छ छै न खुराउने)
!

जनश्रभदान्

@

सेिाशुल्क्

#

दस्तुय, चधदाफाट

$

अधम केही बए्

सम्झौताका शतयहरु
उऩबोक्ता सधभधतको न्जम्भेिायी तथा ऩारना गरयने शतयहरु्
१. आमोजना धभधत ...............................दे न्ख शुरु गयी धभधत........................सम्भभा ऩुया गनुय ऩनेछ ।
२= प्राप्त यकभ तथा धनभायण साभाग्री सम्िन्धधत आमोजनाको उद्दे श्मका राधग भात्र प्रमोग गनुऩ
य नेछ ।
३= नगदी, न्जधसी साभानको प्राप्ती, खचय य फाॉकी तथा आमोजनाको प्रगधत विियण याख्नु ऩनेछ ।
४= आम्दानी खचयको विियण य कामयप्रगधतको जानकायी उऩबोक्ता सभूहभा छरपर गयी अको वकस्ता भाग गनुय ऩनेछ ।
५= आमोजनाको कुर रागत बधदा घटी रागतभा आमोजना सम्ऩन्न बएको अिस्थाभा सो भुताविकनै अनुदान य श्रभदानको प्रधतशत धनधाययण गयी ब ुक्तानी
धरनु ऩनेछ ।
६. उऩबोक्ता सधभधतरे प्राविधधकको यामऩयाभशय एिॊ धनदे शन अनुरुऩ काभ गनुय ऩनेछ ।
७= उऩबोक्ता सधभधतरे आमोजनासॊ ग सम्िन्धधत विर, 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 याजस्ि कामायरमफाट स्थामी रेखा नम्िय य भुल्म अधबफृवि कय दताय प्रभाण ऩत्र प्राप्त व्मन्क्त िा पभय सॊ स्था िा
कम्ऩनीफाट खरयद गयी सोही अनुसायको विर बयऩाई आधधकायीक व्मन्क्तफाट प्रभान्णत गयी ऩेश गनुय ऩनेछ ।
९.

भूल्म अधबफृवि कय (VAT)राग्ने धनभायण फस्तु तथा सेिा खरयद गदाय अधनिामय रुऩभा भूल्म अधबफृवि कय दताय प्रभाणऩत्र प्राप्त गये का व्मन्क्त पभय
सॊ स्था िा कम्ऩनीफाट खरयद गनुय ऩनेछ । साथै उक्त विरभा उन्ल्रन्खत भु.अ.कय फाहेकको यकभभा १.५% अग्रीभ आमकय फाऩत कयकवि
गयी फाॉकी यकभ भात्र सम्िन्धधत सेिा प्रदामकराई ब ुक्तानी हुनछ
े । अधमथा खरयद गने ऩदाधधकायी स्िमभ् न्जम्भेिाय हुनेछ ।

१०. डोजय योरय रगामतका भेन्शनयी साभान, बाडाभा धरएको एिभ् घय फहारभा धरई विर बयऩाई ऩेश बएको अिस्थाभा १०% प्रधतशत घय बाडा
कय एफभ् फहार कय धतनुय ऩनेछ य डोजय योरय रगामतका भेन्शनयी साभानप्रमोग िाऩत २%नगयऩाधरकाभा सेिा शुल्क फुझाउनु ऩने छ ।
११. धनभायण साभाग्री रगामत अधम साभाग्री खरयद गदाय तथा साभाग्री ढु िानीभा प्रमोग बएका सिायी साधनको

ब ुक्तानीभा बयऩाई प्रमोग बएभा सॊ घीम

कानुन फभोन्जभ राग्ने कयका अधतरयक्त ५ % दस्तुय नगयऩाधरकाभा फुझाउनु ऩनेछ ।
१२. धनभायण कामयको हकभा शुरु रागत अनुभानका कुनै आईटभहरुभा ऩरयियतन हुने बएभा अधधकाय प्राप्त व्मन्क्त÷कामायरमफाट रागत अनुभान सॊसोधन
गये ऩश्चात भात्र कामय गयाउनु ऩनेछ । मसयी रागत अुनभान सॊ शोधन नगयी कामय गये भा उऩबोक्ता सधभधत÷सभुहनै न्जम्भेिाय हुनेछ ।
१३. उऩबोक्ता सधभधतरे काभ सम्ऩन्न गरयसकेऩधछ फाॉकी यहन गएका खप्ने साभानहरु भभयत सॊ बाय सधभधत गठन बएको बए सो सधभधतराई य सो नबए
सम्िन्धधत कामायरमराई फुझाउनु ऩनेछ । तय भभयत सधभधतराई फुझाएको साभानको विियण एक प्रधत सम्िन्धधत कामायरमराई जानकायीको
राधग फुझाउनु ऩनेछ ।
१४. सम्झौता फभोन्जभ आमोजना सम्ऩन्न बएऩधछ अन्धतभ ब ुक्तानीको राधग कामयसम्ऩन्न प्रधतिेदन, नाऩी वकताि, प्रभान्णत विर बयऩाई, मोजनाको पोटो,
सम्िन्धधत उऩबोक्ता सधभधतरे आमोजना सॊचारन गदाय बएको आम व्ममको अनुभोदन सवहतको धनणयम, उऩबोक्ता बेराफाट बएको साियजधनक
रेखा ऩयीऺणको धनणयमको प्रधतधरऩी तथा सम्िन्धधत कामायरमको िडा कामायरमको धसपारयस सवहत अन्धतभ वकस्ता ब ुक्तानीको राधग धनिेदन
ऩेश गनुय ऩनेछ ।
१५. आमोजना सम्ऩन्न बएऩधछ कामायरमफाट जाॉचऩास गयी पयपायकको प्रभाणऩत्र धरनु ऩनेछ । साथै आमोजानाको आिश्मक भभयत सॊ बायको व्मिस्था
सम्िन्धधत उऩबोक्ताहरुरे नै गनुय ऩनेछ ।
१६. आमोजना कामायधिमन गने सभुह िा उऩबोक्ता सधभधतरे आमोजनाको बौधतक तथा वित्तीम प्रगती प्रधतिेदन अनुसूची ६ को ढाॉचाभा सम्झौताभा
तोवकए फभोन्जभ कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।
१७. आमोजनाको दीगो सञ्चारन तथा भभयत सॊ बायको व्मिस्था गनुय ऩनेछ ।
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१८. आमोजनाको सिै काभ उऩबोक्ता सधभधत÷सभुहको धनणयम अनुसाय गनुय गयाउनु ऩनेछ ।

कामायरमको न्जम्भेिायी तथा ऩारना गरयने शतयहरु्
१. आमोजनाको िजेट, उऩबोक्ता सधभधतको काभ, कतयव्म तथा अधधकाय, खरयद, खचयरेखाङ्कन, प्रधतिेदन आठद विषमभा उऩबोक्ता सधभधतका
ऩदाधधकायीहरुराई अनुन्शऺण कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
२. आमोजनाभा आिश्मक प्राविधधक सहमोग कामायरमफाट उऩरव्ध गयाउन सवकने अिस्थाभा गयाईनेछ य नसवकने अिस्था बएभा उऩबोक्ता सधभधतरे
फाह्य फजायफाट सेिा ऩयाभशय अधतगयत सेिा धरन सक्नेछ ।
३. आमोजनाको प्राविधधक सुऩरयिेऺणका राधग कामायरमको तपयफाट प्राविधधक खटाईनेछ ।उऩबोक्ता सधभधतफाट बएको काभको धनमधभत सुऩरयिेऺण
गने न्जम्भेिायी धनज प्राविधधकको हुनेछ ।
४. ऩेश्की धरएय राभो सभमसम्भ आमोजना सॊचारन नगने उऩबोक्ता सधभधतराई कामायरमरे धनमभ अनुसाय कायिाही गनेछ ।
५. श्रभभुरक प्रविधधफाट कामय गयाउने गयी रागत अनुभान स्िीकृत गयाई सोही फभोन्जभ सम्झौता गयी भेन्शनयी उऩकयणको प्रमोगफाट कामय गये को
ऩाईएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सधभधतसॊ ग सम्झौता यद्द 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. आिश्मक कागजात सॊ रग्न गयी ब ुक्तानी उऩरव्ध गयाउन सम्िन्धधत उऩबोक्ता सधभधतफाट अनुयोध बई आएऩधछ उऩबोक्ता सधभधतको फैंक खाताभा
ब ुक्तानी ठदनु ऩनेछ ।
८. मसभा उल्रेख नबएका कुयाहरु प्रचधरत कानून िभोन्जभ 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.....................
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अनुसूची ३
(कामयविधधको दपा ११ (५) सॉग सम्िन्धधत)
साियजधनक ऩयीऺण पायाभको ढाॉचा ऩे श गये को कामायरम..........
१. आमोजनाको नाभ्

क) स्थर्

ख) रागत अनुभान्

ग) आमोजना शुरू हुने धभधत्

२. उऩबोक्ता सधभधत÷साभुदावमक सॊ स्थाको

घ) आमोजना सम्ऩन्न हुने धभधत्

क) नाभ्

क) अध्मऺको नाभ्

ख) सदस्म सॊ खमा्

भवहरा्

ऩुरूष्

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

यकभ िा ऩरयभाण
यकभ िा ऩरयभाण

कैवपमत

कैवपमत

ख) खचयतपय
खचयको विियण

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. व्मिस्थाऩन खचय (ढु िानी तथा अधम खचय)

ग) भौज्दात
विियण

यकभ िा ऩरयभाण

कैवपमत

१ नगद
बैंक
व्यक्ततको क्िम्मा
२ सामग्रीहरु

घ) बुक्तानी ठदन फाॉकी
विियण

यकभ िा ऩरयभाण

४. सम्ऩन्न आमोजनाको रक्ष्म तथा प्रगधत विियण
काभको विियण

रक्ष्म

प्रगधत

५. आमोजनारे ऩु¥माएको राब तथा प्रत्मऺ रूऩभा राबान्धित जनसॊ खमा (आमोजना सञ्चारन बएको स्थानका उऩबोक्ताहरू) ।
६. आमोजना सञ्चारन गदाय आमोजक सॊ स्थाभा काभको न्जम्भेिायी फाॉडपाॉड (कस कसरे कस्तो कस्तो काभको न्जम्भेिायी धरएका धथए<खुराउने)
उऩन्स्थधत्
१
२
३
४
५
6
7
8
9
10
11
12
13
योहिय् नाभथय्

ऩद्

ु नेछ ।
द्रष्टव्म् साियजधनक ऩरयऺण कामयक्रभभा उऩन्स्थत सयोकायिाराहरुको उऩन्स्थधत अधनिामय रूऩभा सॊ रग्न हुनऩ

अनुसूची ४

-कामयविधधको दपा ११ (६) सॉग सम्िन्धधत)
खचय साियजधनक सूचना पायाभ
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धभधत्

धभधत् २० ।
१. आमोजनाको नाभ्—
३. विधनमोन्जत िजेट्—

।

.

२. आमोजना स्थर्—
४. आमोजना न्स्िकृत बएको आ.ि्—

५. आमोजना सम्झौता बएको धभधत्—

६. काभ सम्ऩन्न गनुय ऩने धभधत्—

७. काभ सम्ऩन्न बएको धभधत्—

८. उ.स. को फैठकरे खचय स्िीकृत गये को धभधत्—
आम्दानी य खचयको विियण

आम्दानी

खिच

वववरण

रकम रू

वववरण

प्रथम ककस्ता

ज्याऱा

दोश्रो ककस्ता

ननमााण सामाग्री खररद

तेश्रो ककस्ता

ढुवानी

िनश्रमदान

रकम

भाडा

वस्तग
ु त सहायता

व्यवस्थापन खर्ा

ऱागत सहभागगता

उऩमुक्त
य
अनुसायको आम्दानी तथा खचय विियण मथाथय हो । मसभा सफै आम्दानी तथा खचयहरु सभािेश गरयएको छ । साथै उऩबोक्ताहरुको प्रत्मऺ
सहबाधगताभा आमोजना कामायधिमन गरयएको छ । मसको एक प्रधत िडा कामायरमभा सभेत ऩेश गरयएको छ ।
......................

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

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

कोषाध्मऺ

सन्चि

अध्मऺ
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अनुसूची ५
-कामयविधधको दपा ११(७) सॊ ग सम्िन्धधत)
आमोजना सूचना ऩाटीको नभूना
१. आमोजनाको नाभ्
२. आमोजना सॊचारन 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 य व्महोने रागत यकभ रु्
५. आमोजना सम्झौता धभधत्
६. आमोजना सम्ऩन्न गने धभधत्
७. आमोजनाफाट राबान्धित जनसॊखमा्
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अनुसूची ६

-कामयविधधको दपा १६(ङ) सॉग सम्िन्धधत)
उऩबोक्ता सधभधत/साभुदावमक सॊस्थाको बौधतक तथा वित्तीम प्रगधत प्रधतिेदन
विियण ऩेश गये को कामायरम....................
१. आमोजनाको विियण
आमोजनाको नाभ्

िडा नॊ.M

टोर÷फस्ती्

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

उऩबोक्ता सधभधतका अध्मऺ् सन्चि्
चधदा यकभ रू...................... जनसहबाधगता यकभ रू.

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

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

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

अदऺ रू.

जम्भा रू.
४. दै धनक भ्रभण बत्ता (सम्झौताभा स्िीकृत बए) रू.

३. भसरधद साभान (कवऩ, करभ, भसी, कागज आठद) रू.
५. प्राविधधक धनयीऺण फाऩत खचय (सम्झौताभा स्िीकृत बए) रू.
६. अधम
ख. जनसहबाधगताफाट व्महोरयएको खचय रू् ...................

श्रभको भूल्म फयाफय यकभ रू. .......................

न्जधसी साभान भूल्म फयाफय यकभ रू. .............

कूर जम्भा रू. .............

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

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

तमाय गने

सन्चि

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

.............
कोषाध्मऺ
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अनुसूची ७
-कामयविधधको दपा १६(ङ) सॉग सम्िन्धधत)
मोजनाको ब ुक्तानी तथा पयपयाकका राधग आिश्मक कागजातहरु
१. िडाका जनप्रधतधनधधहरूको योहफायभा व्माऩक आभबेरा गयी उऩबोक्ता सधभधत गठन गयी उऩबोक्ता सधभधत गठन/ऩुयानै उऩबोक्ता सधभधत
नविकयणको धनणयम तथा उ.स. गठन/ ऩुयानै उऩबोक्ता सधभधत नविकयणको गरयएको धनणयम य िडा धसपारयस ।
२. उऩबोक्ता सधभधत गठन गदाय अधनिामय ७ दे न्ख ११ सदस्मीम हुनऩु ने जसभा सन्चि िा कोषाध्मऺ सवहत ३३ प्रधतशतभवहरा सहबाधगता
अधनिामय हुनऩु नेछ।
3. उऩबोक्ता सधभधतको सम्ऩूणय सदस्मको नागरयकताको पोटोकऩी अधनिामय सभािेश गने ।
४. रागत सहबाधगता फाऩतको यकभ जम्भा गये को सक्कर यधसद।
5. मोजनाको रागत इन्स्टभेट / प्रस्तािना
6. उऩबोक्ता सधभधतको सम्झौता गने धनणयम य मोजना सम्झौता गने धनिेदन,
६(क). मोजना सम्झौता गनय िडाको धसपारयस
7. उ.स.फाट अध्मऺ, सन्चि य कोषाध्मऺको नाभभा खाता खोल्ने धनणयम तथा

खाता सॊचारन गनय धनिेदन

8. मोजना सम्झौता य कामायदेश
9. काभ शुरू गने उऩबोक्ता सधभधतको धनणयम
10. काभ शुरू हुन ु अन्घको सम्फन्धधत स्थरको पोटो, काभ सॊ चारन यहेको अिस्थाको पोटो मोजनाको स्ऩष्ट दे न्खने होधडङ फोडय
11. कामयप्रगधतको आधायभा यधनङ फीर भाग गने उ.स.को धनणयम य धनिेदन , प्राविधधक धफर, नाऩी वकताफ (यधनङ फीर प्रमोजनका राधग भात्र)
१2. कामयप्रगधत बएफभोन्जभको धफर बऩायई (यधनङ फीर प्रमोजनका राधग भात्र)
१3. कामय सम्ऩन्न बएको य यकभ ब ुक्तानीका राधग उ.स.को धनणयम
१4. आभ उऩबोक्तासाथै िडाका जनप्रधतधनधधको उऩन्स्थधतभा मोजनाको साियजधनक ऩयीऺण य खचय साियजधनक
१५. िडा अनुगभन य कामय सम्ऩन्नको धसपारयस
१६. नगय अनुगभन सधभधतको अनुगभन प्रधतिेदन साथै स्थरगत अनुगभनको पोटो अधनिामय
१7. प्राविधधक प्रधतिेदन तथा प्राविधधक फीर
१8. प्राविधधक कामय सम्ऩन्न प्रधतिेदन
१9. फीर (धनभायण साभाग्रीको हकभा अधनिामय भ्माट धफर), बऩायई (ब ुक्तानी ऩाउनेको नागरयकताको प्रधतधरवऩ अधनिामय), डोय हान्जया (ब ुक्तानी
ऩाउनेको अधनिामय नागरयकताको पोटोकऩी)
20. कामयसम्ऩन्न बएको स्ऩष्ट दे न्खने पोटोहरु
20.भेधसन(डोजय, स्काबेटय, रोडय रगामत)प्रमोग बएको बए सो सॉगको सम्झौता, नगयऩाधरकाभा भेधसन सुन्चकृत बएको प्रभान्णत कागजात,
चारकको राइसेधस य धफरफुकको पोटोकऩी/ढु िानीका राधग प्रमोग गरयएका सिायी चारकको राइसेधस य धफरफुकको पोटोकऩी
21. ब ुक्तानी भाग गने धनिेदन
२2. सम्ऩुणय धफर, बऩायई, पोटो तथा अधम प्रधतधरवऩ कागजातभा उ.स.को अध्मऺ/सन्चि फाट प्रभान्णत (सही छाऩ) गये को हुनऩु ने।
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