
स्थानीम तहको उऩबोक्ता समभतत गठन, ऩरयचारन तथा 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धध कामयववधध २०७५ 

फागभतीगाउॉ कामयऩामरकाको फैठकफाट स्वीकृत मभतत २०७५/१२/१७ 

२०७५ सारको तनमभ नॊ. ८ 

प्रस्तावना 

नेऩारको सॊविधान य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे ननर्दिष्ट गयेको स्थानीम तहको अधधकाय ऺेत्र 
भबत्रको विकास ननभािण सम्िन्धध कामि सॊचारनको राधग गाउॉ ऩाभरकारे उऩबोक्ता सभभनत गठन, ऩरयचारन तथा 
व्मिस्थाऩन गनि आिश्मक देखिएकोरेफागभतीगाउॉ ऩाभरकाको गाउॉगाउॉसबारे मो कामिविधध जायी गयेको छ ।  

ऩरयच्छेद– १ 

प्रायन्म्बक 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामिविधधको नाभ फागभतीगाउॉ ऩामरकाको उऩबोक्ता समभतत गठन, ऩरयचारन 
तथा व्मवस्थाऩन कामयववधध, २०७५ यहेको छ ।  

(२) मो कामिविधध तुरुधत प्रायम्ब हुनेछ । 
२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस कामिविधधभा:– 

(क) “अध्मऺ” बधनारे उऩबोक्ता सभभनतको अध्मऺराई सम्झनु ऩदिछ ।   

(ि) “आमोजना” बधनारे फागभतीगाउॉ ऩाभरका िा सो अधतयगतको िडािाट ऩूणि िा आॊभिक रागत साझदेायीभा 
सञ्चाभरत मोजना िा कामिक्रभ िा आमोजना िा ऩरयमोजनाराई सम्झनु ऩछि । मसरे फागभतीगाउॉसबाफाट 
स्िीकृत बएको गैय सयकायी सॊघ सस्था, गैय नापाभूरक सॊस्था िा अधम साभुदानमक सॊस्थाको आमोजना 
सभेतराई जनाउनेछ । 

(ग) “उऩबोक्ता” बधनारे आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबान्धित हुने आमोजना सञ्चारन हुने ऺेत्र भबत्रका व्मन्क्तराई 
जनाउछ ।  

(घ) “उऩबोक्ता सभभनत” बधनारे आमोजनाको ननभािण, सञ्चारन, व्मिस्थाऩन य भभित सम्बाय गनिको राधग 
उऩबोक्तारे आपूहरू भध्मेफाट गठन गयेको सभभनत सम्झनु ऩदिछ । 

(ङ) “कामािरम” बधनारे गाउॉकामिऩाभरकाको कामािरमराई फुझाउॉछ । सो िब्दरे िडा कामािरम सभेतराई फुझाउनेछ ।  

(च) “कामिऩाभरका” बधनारे गाउॉ कामिऩाभरकाराई सम्झनु ऩदिछ । 
(छ) “ठूरा भेभिनयी तथा उऩकयण” बधनारे िाताियणराई अत्मधधक ह्रास ऩुयम्ाउने प्रकृनतका ठूरा भेभिनयी, उऩकयण 

(फुरडोजय, एक्साबेटय जस्ता) य श्रभभूरक प्रविधधराई विस्थावऩत गने िारका भेभिनयी तथा उऩकयण सम्झनु 
ऩदिछ। 

(ज) “ऩदाधधकायी” बधनारे उऩबोक्ता सभभनतका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सधचि य कोषाध्मऺराई सम्झनु ऩदिछ ।  

(झ) “िडा” बधनारे फागभती गाउॉ ऩाभरका भबत्रका िडाराई सम्झनु ऩदिछ ।  

(ञ) “िडा अध्मऺ” बधनारे आमोजना सञ्चारन बएको िडाको िडा अध्मऺराई सम्झनु ऩदिछ । 
(ट) “सदस्म”बधनारे उऩबोक्ता सभभनतका सदस्मराई जनाउनेछ य सो िब्दरे उऩबोक्ता सभभनतका ऩदाधधकायीराई 

सभेत जनाउनेछ ।  



(ठ) “सम्झौता”बधनारे आमोजनाको ननभािण, सञ्चारन, व्मिस्थाऩन य भभित सम्बाय गनिको राधग कामािरम य 
उऩबोक्ता सभभनतफीच बएको भरखित कयायनाभा िा कफुभरमतनाभाराई जनाउनेछ ।  

३. कामयववधधको ऩारना गननयऩनन्(१)गाउॉ ऩाभरका भबत्र कामािधिमन हुने आमोजनाको ननभािण, सञ्चारन,भभित सम्बाय 
कामि गनिको राधग गठन हुने उऩबोक्ता सभभनतरे ऩूणिरुऩभा मो कामिविधधको ऩारना गनुि ऩनेछ ।  

(२) कुर रागत रु १ कयोडसम्भ बएको तथा स्थानीम सीऩ, श्रोत य साधन उऩमोग हुने य स्थानीम स्तयभा कामि 
सम्ऩधन गनि सक्नेआमोजनाको कामािधिमन उऩबोक्ता सभभनत भापि त गनि सककनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद–२ 

उऩबोक्ता समभततको गठन य सञ्चारन 

 

४. उऩबोक्ता समभतत गठनसम्फधधी व्मवस्था् (१) उऩबोक्ता सभभनत गठन देहाम फभोन्जभ गनुि ऩनेछ । 
(क) आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबान्धित उऩबोक्ताहरुको आभ बेराफाट अधधकतभ सहबाधगताभा सम्फन्धधत 

आमोजनास्थरभा नै सातदेखि एघाय (७ देखि ११ जना) सदस्मीम उऩबोक्ता सभभनत गठन गनुिऩनेछ । 
(ि)सभभनत गठनको राधग आभ बेरा हुने सभम, भभनत, स्थान य बेराको बफषम  त्मस्तो बेरा हुने भभनतरे 

कन्म्तभा सात र्दन (७ र्दन) अगािै साििजननक रुऩभा जानकायी गयाउनु ऩनेछ ।  

(ग) गाउॉ ऩाभरका स्तयीम आमोजना सञ्चारनको राधग उऩबोक्ता सभभनतको गठन गदाि िडा अध्मऺ य 
कामिऩाभरकारे तोकेको कामिऩाभरकाका सदस्म िा कामािरमको प्रनतननधधको योहियभा गनुि ऩनेछ । 

(घ) िडास्तयीम आमोजना सञ्चारनको राधग उऩबोक्ता सभभनत गठन गदाि सम्िन्धधत िडाको िडा अध्मऺ िा िडा 
सदस्म िा कामािरमरे तोकेको कामािरमको प्रनतननधधको योहियभा गनुि ऩनेछ । 

(ङ) उऩबोक्ता सभभनत गठनको राधग फोराईएको बेराभा मोजनाको सॊक्षऺप्त विियण य सभभनतको सॊयचना सर्हतको 
जानकायी कामािरमको प्रनतननधधरे गयाउनु ऩनेछ । 

(च) उऩबोक्ता सभभनत गठन गदाि सभाििेी भसद्धाधतको अिरम्िन गनुिऩने छ । सभभनतभा कन्म्तभा तते्तीस 
प्रनतित (३३%) भर्हरा सदस्म हुनुऩनेछ । सभभनतको अध्मऺ, सधचि य कोषाध्मऺभध्मे कम्तीभा एकजना 
भर्हरा ऩदाधधकायी हुनुऩनेछ ।  

(छ) एक व्मन्क्त एकबधदा फढी उऩबोक्ता सभभनतको अध्मऺ हुन ऩाउने छैन । साथै सगोरका ऩरयिायफाट एकजना 
बधदा फढी व्मन्क्त एउटै उऩबोक्ता सभभनतको सदस्म हुन ऩाइने छैन ।  

(ज) उऩबोक्ता सभभनतको गठन सकेसम्भ सििसम्भत तरयकारे गनुिऩनेछ । सििसम्भत हुन नसकेभा उऩबोक्ताहरुको 
फहुभतफाट उऩबोक्ता सभभनतको गठन गरयन ेछ । 

(झ) उऩबोक्ताहरुको रागत सहबाधगताभा सञ्चारन हुने आमोजनाहरु उऩबोक्ता सभभनतफाट कामािधिमन गनि 
प्राथभभकता र्दईनेछ । 

(ञ) उऩबोक्ता सभभनतरे सम्झौता फभोन्जभ गनुि ऩने काभ सभभनत आपैं रे गनुि गयाउनु ऩनेछ । अधम कुनै ननभािण 
व्मिसामी िा अधम व्मन्क्त िा सस्थाराई ठेक्काभा र्दई गनि गयाउन ऩाइने छैन । 

(ट) कामािरमरे आमोजना सञ्चारन एिभ ् कामािधिमनभा सॊरग्न उऩबोक्ता सभभनतको अभबरेि अनुसूची १ 
फभोन्जभको ढाॉचाभा व्मिन्स्थत गनुि ऩनेछ । 

५. उऩबोक्ता समभततका सदस्मको मोग्मता् (१) उऩबोक्ता सभभनतका सदस्मको मोग्मता देहाम फभोन्जभ हुनु ऩनेछ । 
 (क) सम्िन्धधत आमोजना ऺेत्रको स्थामी िाभसधदा 
 (ि) १८ िषि उभेय ऩुया बएको 
 (ग) पौजदायी अभबमोगभा अदारतफाट कसुयदाय नठहरयएको 
 (घ) सयकायी फाॉकी फक्मौता िा ऩेश्की पछ्र्मौट गनि फाॉकी नयहेको 



 (ङ) अधम उऩबोक्ता सभभनतभा सदस्मनयहेको । 
(२) उऩदपा १ भा जुनसुकै कुया रेखिएको बएताऩनन जनप्रनतननधध,याजनीनतक दरका ऩदाधधकायी, फहारिारा सयकायी 

कभिचायी य भिऺक उऩबोक्ता सभभनतको सदस्मभा फस्न ऩाईने छैन । 
६.  उऩबोक्ता समभततको काभ, कतयब्म य अधधकाय् उऩबोक्ता सभभनतको काभ कतिब्म य अधधकाय देहाम फभोन्जभ 

हुनेछ ।  

 (क) सम्झौता फभोन्जभको कामि सम्ऩादन गने, 

 (ि) उऩबोक्ताहरुराई कामािरमफाट प्राप्त सूचना तथा भागिदििनको जानकायी गयाउने, 

(ग) सम्झौता फभोन्जभ कामि िुरु गदाि कामािरमफाट आिश्मक ननदेिन प्राप्त गनुि ऩने बए प्राप्त  

 गयेय भात्र िुरु गने, 

(घ) उऩबोक्ता सभभनतको कामि सम्ऩादनराई प्रबािकायी फनाउन सभभनतका सदस्महरुको कामि विबाजन य 
न्जम्भेिायी फाॉडपाॉड गने, 

 (ङ) उऩबोक्तासभभनतका सदस्महरुको ऺभता विकास गने । 
(च) सम्झौता फभोन्जभको काभको ऩरयभाण, गुणस्तय, सभम य रागतभा ऩरयितिन गनुि ऩने  देखिएभा 

कामािरमराई अनुयोध गने, 

 (छ) आमोजनाको र्दगो व्मिस्थाऩन सम्फधधी आिश्मक अधम कामि गने । 
 

ऩरयच्छेद – ३ 

कामायधवमन तथा ब्मवस्थाऩन 

 

७. आमोजना कामायधवमन् (१) कामािरमरे आ.ि. िुरु बएको १५ र्दन भबत्र उऩबोक्ता सभभनतफाट सॊचारन हुने 
आमोजना, ऩरयमोजना य कामिक्रभहरु ऩर्हचान/छनौट गयी कामािधिमन मोजना फनाउनु ऩनेछ । उऩबोक्ता सभभनत 
गठन ऩश्चात आमोजनाको ड्रईङ, डडजाईन य रागत अनुभान (नेऩारी बाषाभा तमाय गरयएको) स्िीकृत गयी 
उऩबोक्ता सभभनतराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । 

(२) आमोजनाको कामािधिमनको राधग उऩबोक्ता सभभनत य कामिरमफीच अनुसूची २ फभोन्जभको ढाॉचाभा सम्झौता 
गनुिऩनेछ । 

(३) आमोजनाको प्रकृनत हेयी कामािरमरे रागत सहबाधगताको ढाॉचा य अनुऩात (नगद िा श्रभदान िा फस्तुगत) 

तोक्नु ऩनेछ । 
 

८. आमोजना सम्झौताको राधग आवश्मक कागजातहर् (१) उऩबोक्ता सभभनतरे कामािरमसॉग सम्झौता गदाि 
तऩभिरभा उन्लरखित कागजातहरु ऩेि गनुिऩनेछ  

(क) उऩबोक्ता सभभनत गठन गने आभ बेराको ननणिमको प्रनतभरवऩ 

(ि)सम्फधधीत िडा अध्मऺ िा सम्फधधीत िडाफाट कामिऩाभरकाभा सदस्म यहेछ बनें ननजको भसपारयस 

(ग) उऩबोक्ता सभभनतका अध्मऺ, सधचि य कोषाध्मऺ नागरयकताको प्रनतभरवऩ 

(घ) आमोजनाको रागत अनुभान विियण 

(ङ) उऩबोक्ता सभभनतफाट सम्झौताको राधग न्जम्भेिायऩदाधधकायी तोककएको उऩबोक्ता सभभनतको ननणिम  

(च) आमोजनाको कामािधिमनको कामि ताभरका । 
(छ) िाता सञ्चारन गने ऩदाधधकायी तोककएको ननणिम य िाता सञ्चारनको राधग आिश्मक कागजातहरु 

(२) उऩबोक्ता सभभनतफाट गयाइने काभको सम्झौता cfly{sिषिको फैिाि भसाधत ऩछाडड गरयन ेछैन । 
९. उऩबोक्ता समभततको ऺभता ववकास् (१) कामािरमरे आमोजनाको कामािधिमन अगािै उऩबोक्ता सभभनतका 

ऩदाधधकायीहरुराई ननम्न विषमभा अभबभुखिकयण गनुि ऩनेछ 



(क) उऩबोक्ता सभभनतको काभ, कतिब्म य अधधकाय, 
(ि) सम्ऩादन गनुि ऩने काभको विियण, काभ सम्ऩधन गनुिऩने अिधध, रागत य उऩबोक्ताको मोगदान 

(ग) ननभािण साभाग्रीको गुणस्तय य ऩरयभाण 

(घ) िरयद, यकभ ननकासा प्रकृमा, िचिको रेिाकॊ न य अभबरेि व्मिस्थाऩन 

(ङ) कामािधिमन य अनुगभन प्रकृमा  

(च) साििजननक ऩयीऺण, मोजनाको पयपायक य हस्ताधतयण  

(छ)  अधम आिश्मक विषमहरु ।  

 

१०. खाता सञ्चारन् (१) उऩबोक्ता सभभनतको िाता कामािरमरे तोकेको फैंकभा सञ्चारन हुनेछ । 
(२) सभभनतको िाता अध्मऺ, कोषाध्मऺ य सधचि गयी तीन जनाको सॊमुक्त दस्तितफाट सञ्चारन हुनेछ । 

िाता सञ्चारकहरु भध्मे कन्म्तभा एकजना भर्हरा हुनु ऩनेछ । 
 

११. बनक्तानी प्रकृमा्(१) आमोजनाको बुक्तानी र्दॊदा उऩबोक्ता सभभनतको नाभभा यहेको फैक िाताभापि त र्दनु 
ऩनेछ । उऩबोक्ता सभभनतरे एक व्मन्क्त िा सस्थाराई एकराि बधदा भाधथको यकभ बुक्तानी गदाि चके 
भापि त भात्र गनुि ऩनेछ ।  

(२) उऩबोक्ता सभभनतराई सम्झौता फभोन्जभको काभको प्राविधधक भूलमाॊकन, कामि सम्ऩधन प्रनतिेदन, सम्फधधीत 
िडा अध्मऺको भसपारयस य अधम आिश्मक कागजातको आधायभा ककस्तागत य अन्धतभ बुक्तानी र्दईनेछ ।  

(३) उऩबोक्ता सभभनतरे सम्ऩादन गयेको काभ य बएको िचिको विियण सभभनतको फैठकफाट ननणिम गयी 
बुक्तानीको राधग आिश्मक कागजात सर्हत कामािरमभा ऩेि गनुिऩनेछ । 

(४) आमोजनाको अन्धतभ बुक्तानी हुनु बधदा अगािै कामािरमफाट अनुगभन गने व्मिस्था भभराउनु ऩनेछ    

(५) आमोजना सम्ऩधन बई पयपायक गनुि बधदा अगािै उऩबोक्ता सभभनतरे अननिामि रुऩभा कामािरमको 
प्रनतननधधको योहियभा साििजननक ऩयीऺण गनुि ऩनेछ । साििजननक ऩयीऺण प्रनतिेदनको ढाॉचा अनुसूची ३ 
फभोन्जभ हुनेछ ।  

(६) उऩबोक्ता सभभनतरे आपूरे प्रत्मेक ककस्ताभा गयेको िचिको सूचना अनुसूची ४ फभोन्जभको ढाॉचाभा साििजननक 
गनुि ऩनेछ ।  

(७) आमोजनाको कुर रागत रु ३ राि बधदा फढी बएका आमोजनाहरुको हकभाउऩबोक्ता सभभनतरे काभ िुरु गनुि 
बधदा अगािै आमोजनाको नाभ, रागत, रागत साझदेायीको अिस्था, काभ िुरु य सम्ऩधन गनुि ऩने अिधध 
सभेत देखिने गयी तमाय गरयएको अनुसूची ५ फभोन्जभको ढाॉचाभा आमोजना सूचना ऩाटी आमोजना स्थरभा 
याख्नु ऩनेछ  

(८) उऩबोक्ता सभभनतराई सम्फन्धधत कामािरमरे ड्रइङ्ग, डडजाइन, रागत अनुभान तमाय गने, प्राविधधक सलराह 
र्दने, जाॉचऩास गने रगामत अधम प्राविधधक सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ । आमोजना कामािधिमनको सभमभा 
कुनै कायणफाट कामािरमरे प्राविधधक सेिा उऩरब्ध गयाउन नसकेभा सम्झौताभा उलरेि गयी तोककएको िचिको 
सीभा भबत्र यही उऩबोक्ता सभभनतरे कयायभा प्राविधधक ननमुक्त गनि िा प्राविधधक सेिा भरन सक्नेछ । तय, 
ड्रइङ्ग, डडजाइन, रागत अनुभान, कामिसम्ऩधन प्रनतिेदन य बुक्तानी भसपारयसको कामि कामािरमफाट नै हुनेछ । 

(९) उऩबोक्ता सभभनतफाट ननभािण हुने आमोजनाहरूको गुणस्तय कामभ गने गयाउने दानमत्ि य न्जम्भेिायी 
जनप्रनतननधध, सम्फन्धधत प्राविधधक कभिचायी, उऩबोक्ता सभभनत य अनुगभनसभभनतको हुनेछ ।  

(१०) अनुकयणीम कामि गने उऩबोक्ता सभभनत, प्राविधधक कभिचायी य सम्फन्धधत कभिचायीराई सबाको ननणिम 
फभोन्जभ िावषिक रूऩभा उधचत ऩुयस्काय प्रदान गनि सककनेछ । 



(११) तोककएको सभमभा उऩबोक्ता सभभनत गठन हुन नसकेभा, सम्झौता हुन नसकेभा िा सम्झौताको िति फभोन्जभ 
कामि सम्ऩादन हुन नसकेभा कामािरमरे अधम प्रकृमाद्िाया काभ गयाउन सक्नछे ।   

 

१२. तनभायण कामयको गनणस्तय सनतनन्श्चतता गननय ऩनन् उऩबोक्ता सभभनतफाट सञ्चारन हुने आमोजना गुणस्तय 
सुननन्श्चत गनुि सम्िन्धधत उऩबोक्ता सभभनतको कतिव्म हुनेछ । गुणस्तय सुननन्श्चतता गनिको राधग अधम 
कुयाहरुको अनतरयक्त ननम्न विषमहरु ऩूणि रुऩभा ऩारना गनुि ऩनेछ ।  

(क) ननभािण साभाग्रीको गुणस्तय् ननभािण साभाग्री ड्रइङ, डडजाईन य स्ऩेभसकपकेसन फभोन्जभको गुणस्तय 
कामभ गनुि ऩनेछ । 

(ि) ननभािण विधध य प्रकृमाको गुणस्तय् ननभािण विधध य प्रकृमा कामािरमसॉग बएको सम्झौता फभोन्जभ गनुि 
ऩनेछ  

(ग)ननभािण कामिको र्दगोऩना् उऩबोक्ता सभभनतफाट कामािधिमन बएको मोजनाको र्दगोऩनाको राधग 
सम्िन्धधत उऩबोक्ता सभभनतरे आिश्मक व्मिस्था गनुि ऩनेछ । 

(घ) गुणस्तय सुननन्श्चत गने न्जम्भेिायी् उऩबोक्ता सभभनत भापि त हुने काभको ननधािरयत गुणस्तय कामभ गने 
न्जम्भेिायी सम्फन्धधत कामिको राधग कामािरमफाट िर्टएका प्राविधधक कभिचायी य उऩबोक्ता सभभनतको 
हुनेछ । 

(ङ) रगत याख्नु ऩने् उऩबोक्ता सभभनतफाट हुने काभको सम्झौता फभोन्जभको सभम, रागत य गुणस्तयभा 
सम्ऩधन हुन नसकेभा सम्िन्धधत प्राविधधक कभिचायीराई सचते गयाउने य प्रकृनत हेयी आिश्मकता 
अनुसाय कायिाही गनि सक्नेछ । त्मस्ता उऩबोक्ता सभभनतको रगत यािी उऩबोक्ता सभभनतका 
ऩदाधधकायीराई ननन्श्चत सभमसम्भको राधग अधम उऩबोक्ता सभभनतभा यही काभ गनि ननषेध गनेछ । 

१३.अननगभन समभततको व्मवस्था्(१) आमोजना तोककएको गुणस्तय, ऩरयभाण य सभमभा सम्ऩधन गनि गयाउन 
उऩबोक्ता सभभनतरे सम्ऩादन गने कामिको अनुगभन गयी आमोजनाको गुणस्तय, ऩरयभाण सुननन्श्चत गनि दपा 
४ (१) (क) फभोन्जभको बेराफाट कन्म्तभा एक जना भर्हरा सर्हत ३ सदस्मीम एक अनुगभन सभभनत गठन 
गनुि ऩनेछ । 

(२) अनुगभन सभभनतको काभ, कतिव्म अधधकाय देहाम फभोन्जभ हुनेछ् 
(क) आमोजनाको कामािधिमनभा सहजीकयण गने तथा देखिएका फाधा, व्मिधान य सभस्मा सभाधानका राधग 

आिश्मक सभधिम गने,  

(ि) आमोजनाको कामािधिमन कामिताभरका अनुसाय काभ बए नबएको मकीन गने य नगयेको ऩाइएभा 
सम्फन्धधत ऩऺराई सचते गयाउने,    

(ग) आिश्मक अधम कामि गने । 
 

ऩरयच्छेद– ४ 

ववववध 

 

१४. अधम सॊस्थाफाट कामय गयाउन सककने्मस कामिविधध फभोन्जभ उऩबोक्ता सभभनतफाट गरयन ेकामि राबग्राही 
सभूह,साभुदानमक सॊस्था जस्त ै साभुदानमक िन, साभुदानमकस्तयका सहकायी सॊस्थाहरू, टोर विकास सॊस्था, 
आभा सभूह, कृवष सभूह, कानुन फभोन्जभ गठन बएका अधम साभुदानमक सॊगठन जस्ता सॊस्थाहरुफाट स्थानीम 



उऩबोक्ताहरुको आभबेराफाट ननणिम बई आएभा मस्ता सॊस्थाहरुफाट मस कामिविधध फभोन्जभ कामि सॊचारन 
गनि/गयाउन सककन ेछ । 

१५. सहन्जकयण य सहमोग गननय ऩनन्उऩबोक्ता सभभनतरे आमोजनाको सुऩरयिेऺण, अनुगभन/ननयीऺण गनि 
कामािरमफाट आएको अनुगभन सभभनत, ऩदाधधकायी िा कभिचायीराई आिश्मक विियण उऩरव्ध गयाउने तथा 
आमोजनास्थर अनुगभनको राधग सहन्जकयण य सहमोग गनुि ऩनेछ । 

१६. उऩबोक्ता समभततको दातमत्व्उऩबोक्ता सभभनतरे कामािरमसॉग बएको सम्झौता फभोन्जभको कामि सम्ऩादन 
गदाि कामािरमरे तोकेका ितिहरुको अनतरयक्त ननम्न दानमत्ि िहन गनुि ऩनेछ । 
(क) आमोजनाको र्दगो व्मिस्थाऩनको राधग भभित सम्बाय गने सम्फधधी आिश्मक कामि, 
(ि) आमोजना कामािधिमनफाट ऩनि सक्न ेिाताियणीम सधतुरन कामभ गने सम्फधधी कामि, 
(ग) अधम आमोजनाहरुसॉग अधतयसम्फधध कामभ गनुिऩने, 

(घ) असर नागरयकको आचयण ऩारना गनुिऩने । 
(ङ) उऩबोक्ता सभभनतरे आमोजनाको पयपायकको राधग कामािरमभा कागजात ऩेि गदाि अनुसूची ६ 

फभोन्जभको ढाॉचाभा आमोजनाको बौनतक तथा विन्त्तम प्रनतिेदन ऩेि गनुि ऩनेछ ।  

१७.भाऩदण्ड फनाउन सक्ने्(१) आमोजनाको गुणस्तय सुननन्श्चतताको राधग कामािरमरे अनुगभन, भुलमाङ्कन गयी 
सम्िन्धधत उऩबोक्ता सभभनतराई सलराह, सुझाि य आिश्मकता अनुसाय ननदेिन र्दने तथा सभधिम गनुि 
ऩनेछ. 

(२) उऩबोक्ता सभभनतफाट सञ्चारन हुने आमोजनाको प्रकृनत हेयी गुणस्तय सुननन्श्चतता गने प्रमोजनको राधग 
कामािरमरे थऩ भाऩदण्ड तथा भागिदििन फनाई राग ुगनि सक्नेछ । 

 

 

  



अननसूची १ 

(कामयववधधको दपा ४ (१) ट सॊग सम्फन्धधत) 

उऩबोक्ता समभततको रगत 

फागभतीगाउॉ ऩामरका 

आ.ि. 

क्र.स. 
 

उऩबोक्ता 
समभततको नाभ य 

ठेगाना 

ऩदाधधकायीको नाभ य सम्ऩकय  नॊ. गठन 
मभतत 

फैंकको 
नाभ 

खाता नॊ. 
अध्मऺ उऩाध्मऺ सधचव कोषाध्मऺ 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

  



अननसूची २ 
कामयववधधको दपा ७(२) सॉग सम्वन्धधत) 

फागभतीगाउॉऩामरका 
मोजना सम्झौता पायाभ 

१. सम्झौता गने ऩऺ य आमोजना् 
क) उऩबोक्तासभभनतको विियण् 
 १. नाभ् 
 २. ठेगाना् 
ि) आमोजनाको विियण् 
 १. नाभ् 
 २. आमोजना स्थर् 
 ३ उद्देश्म् 
 ४. आमोजना सरुु हुने भभनत् 
२. आमोजनाको रागत सम्िन्धध विियण् 
 क) रागत अनभुान रु 

 ि) रागत व्महोने स्रोतहरु 

 १. कामािरम् 
 २. उऩबोक्ता सभभनत् 
 ३. अधम्  

ग) फस्तगुत अनदुानको विियण  साभाग्रीको नाभ    एकाई 
 १. सॊघफाट  

 २.प्रदेिफाट 

 ३. स्थानीम तहफाट 

 ४. गहै्रसयकायी सॊघसॊस्थाफाट  

 ५. विदेिी दात ृसॊघ सॊस्थाफाट  

 ६. उऩबोक्ता सभभनतफाट  

 ७. अधम ननकामफाट  

घ) आमोजनाफाट राबान्धित हुने् 
 १. घयऩरयिाय सॊख्मा् 
 २. जनसॊख्मा् 
 ३. सॊगर्ठत सॊस्था् 
४= अधम्  

३. उऩबोक्ता सभभनत÷सभदुामभा आधारयत सॊस्था÷गहै्रसयकायी सॊस्थाको विियण् 
क) गठन बएको भभनत् 
ि) ऩदाधधकायीको नाभ य ठेगाना (नागरयकता प्रभाणऩत्र नॊ. य न्जलरा) 



१. अध्मऺ 

२. उऩाध्मऺ 

३. कोषाध्मऺ 

४. सधचि 

५. सदस्म 

६. सदस्म 

७. सदस्म 

ग) गठन गदाि उऩन्स्थत राबान्धितको सॊख्मा् 
४. आमोजना सञ्चारन सम्िन्धध अनबुि् 
५.उऩबोक्ता सभभनत सभदुामभा आधारयत सॊस्था÷गहै्रसयकायी सॊस्थारे प्राप्त गने ककस्ता विियण् 
ककस्ताको क्रभ  भभनत  ककस्ताको यकभ  ननभािण सभाग्री ऩरयभाण    

कैकपमत 

ऩर्हरो 
दोश्रो 
तशे्रो 
जम्भा 
६. आमोजना भभित सॊबाय सम्फधधी व्मिस्था  

क)आमोजना भभित सॊबायको न्जम्भा भरने सभभनत÷सॊस्थाको नाभ् 
ि) भभित सम्बायको सम्बावित स्रोत (छ छैन िुराउने) 

 जनश्रभदान् 
 सेिा िलुक् 
 दस्तयु, चधदाफाट  

 अधम केही बए्  

 

 

सम्झौताका शतयहर 

उऩबोक्ता समभततको न्जम्भवेायी तथा ऩारना गरयने शतयहर् 
१. आमोजना भभनत ...............................देखि िरुु गयी 
भभनत........................सम्भभा ऩयुा गनुि ऩनेछ । 
२= प्राप्त यकभ तथा ननभािण साभाग्री सम्िन्धधत आमोजनाको उदे्धश्मका राधग भात्र प्रमोग गनुिऩनेछ । 
३= नगदी, न्जधसी साभानको प्राप्ती, िचि य फाॉकी तथा आमोजनाको प्रगनत विियण याख्न ुऩनेछ । 
४= आम्दानी िचिको विियण य कामिप्रगनतको जानकायी उऩबोक्ता सभहूभा छरपर गयी अको ककस्ता 

भाग गनुि ऩनेछ । 
५= आमोजनाको कुर रागत बधदा घटी रागतभा आमोजना सम्ऩधन बएको अिस्थाभा सो भतुाविकन ै

अनदुान य श्रभदानको प्रनतित ननधाियण गयी बकु्तानी भरन ुऩनेछ । 
६. उऩबोक्ता सभभनतर ेप्राविधधकको याम, ऩयाभिि एिॊ ननदेिन अनरुुऩ काभ गनुि ऩनेछ ।  



७= उऩबोक्ता सभभनतर ेआमोजनासॊग सम्िन्धधत विर, बयऩाईहरु, डोय हान्जयी पायाभहरु, न्जधसी नगदी 
िाताहरु, सभभनत÷सभहुको ननणिम ऩनु्स्तका आर्द कागजातहरु कामािरमर े भागेको फित उऩरव्ध 
गयाउन ुऩनेछ य त्मसको रेिाऩयीऺण ऩनन गयाउन ुऩनेछ । 

 

८. कुन ैसाभाग्री िरयद गदाि आधतरयक याजस्ि कामािरमफाट स्थामी रेिा नम्िय य भलुम अभबफवृद्ध कय 
दताि प्रभाण ऩत्र प्राप्त व्मन्क्त िा पभि सॊस्था िा कम्ऩनीफाट िरयद गयी सोही अनसुायको विर 
बयऩाई आधधकायीक व्मन्क्तफाट प्रभाखणत गयी ऩेि गनुि ऩनेछ । 

९.  भलूम अभबफवृद्ध कय (VAT)राग्ने फस्त ुतथा सेिा िरयद गदाि रु २०,०००।– बधदा फढी भलूमको 
साभाग्रीभा अननिामि रुऩभा भलूम अभबफवृद्ध कय दताि प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेका व्मन्क्त पभि सॊस्था िा 
कम्ऩनीफाट िरयद गनुि ऩनेछ । साथै उक्त विरभा उन्लरखित भ.ुअ.कय फाहेकको यकभभा १.५% 

अग्रीभ आमकय फाऩत कयकर्ि गयी फाॉकी यकभ भात्र सम्िन्धधत सेिा प्रदामकराई बकु्तानी हुनेछ 
। रु २०,०००।– बधदा कभ भलूमको साभाग्री िरयदभा ऩान नम्िय भरएको व्मन्क्त िा पभिफाट 
िरयद गनुि ऩनेछ । अधमथा िरयद गने ऩदाधधकायी स्िमभ ्न्जम्भेिाय हुनेछ । 

१०. डोजय योरय रगामतका भेभिनयी साभान बाडाभा भरएको एिभ ्घय फहारभा भरई विर बयऩाई ऩिे 
बएको अिस्थाभा १०% प्रनतित घय बाडा कय एफभ ्फहार कय नतनुि ऩनेछ । 

११. प्रभिऺकर ेऩाउने ऩारयश्रभभक एिभ ्सहबागीर ेऩाउने बत्ताभा प्रचभरत ननमभानसुाय कय राग्नेछ । 
१२. ननभािण कामिको हकभा िरुु रागत अनभुानका कुन ैआईटभहरुभा ऩरयिितन हुने बएभा अधधकाय 

प्राप्त व्मन्क्त÷कामािरमफाट रागत अनभुान सॊसोधन गये ऩश्चात भात्र कामि गयाउन ुऩनेछ । मसयी 
रागत अुनभान सॊिोधन नगयी कामि गयेभा उऩबोक्ता सभभनत÷सभहुन ैन्जम्भेिाय हुनेछ । 

१३. उऩबोक्ता सभभनतरे काभ सम्ऩधन गरयसकेऩनछ फाॉकी यहन गएका िप्ने साभानहरु भभित सॊबाय 
सभभनत गठन बएको बए सो सभभनतराई य सो नबए सम्िन्धधत कामािरमराई फझुाउन ुऩनेछ । 
तय भभित सभभनतराई फझुाएको साभानको विियण एक प्रनत सम्िन्धधत कामािरमराई जानकायीको 
राधग फझुाउन ुऩनेछ । 

१४. सम्झौता फभोन्जभ आमोजना सम्ऩधन बएऩनछ अन्धतभ बकु्तानीको राधग कामिसम्ऩधन प्रनतिेदन, 

नाऩी ककताि, प्रभाखणत विर बयऩाई, मोजनाको पोटो, सम्िन्धधत उऩबोक्ता सभभनतर ेआमोजना 
सॊचारन गदाि बएको आम व्ममको अनभुोदन सर्हतको ननणिम, उऩबोक्ता बेराफाट बएको 
साििजननक रिेा ऩयीऺणको ननणिमको प्रनतभरऩी तथा सम्िन्धधत कामािरमको िडा कामािरमको 
भसपारयस सर्हत अन्धतभ ककस्ता बकु्तानीको राधग ननिेदन ऩेि गनुि ऩनेछ । 

१५. आमोजना सम्ऩधन बएऩनछ कामािरमफाट जाॉचऩास गयी पयपायकको प्रभाणऩत्र भरन ुऩनेछ । साथै 
आमोजानाको आिश्मक भभित सॊबायको व्मिस्था सम्िन्धधत उऩबोक्ताहरुरे न ैगनुि ऩनेछ । 

१६. आमोजना कामािधिमन गने सभहु िा उऩबोक्ता सभभनतर ेआमोजनाको बौनतक तथा वित्तीम प्रगती 
प्रनतिेदन अनसुचूी ६ को ढाॉचाभा सम्झौताभा तोककए फभोन्जभ कामािरमभा ऩेि गनुि ऩनेछ । 

१७. आमोजनाको दीगो सञ्चारन तथा भभित सॊबायको व्मिस्था गनुि ऩनेछ । 
१८. आमोजनाको सि ैकाभ उऩबोक्ता सभभनत÷सभहुको ननणिम अनसुाय गनुि गयाउन ुऩनेछ । 
 

 



कामायरमको न्जम्भेवायी तथा ऩारना गरयने शतयहर् 
 

१. आमोजनाको िजेट, उऩबोक्ता सभभनतको काभ, कतिव्म तथा अधधकाय, िरयद, रेिाङ्कन, प्रनतिेदन आर्द 
विषमभा उऩबोक्ता सभभनतका ऩदाधधकायीहरुराई अनभुिऺण कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

२. आमोजनाभा आिश्मक प्राविधधक सहमोग कामािरमफाट उऩरव्ध गयाउन सककने अिस्थाभा गयाईनेछ 
य नसककने अिस्था बएभा उऩबोक्ता सभभनतर ेफाह्म फजायफाट सेिा ऩयाभिि अधतगित सेिा भरन 
सक्नेछ ।  

३. आमोजनाको प्राविधधक सऩुरयिेऺणका राधग कामािरमको तपि फाट प्राविधधक िटाईनेछ । उऩबोक्ता 
सभभनतफाट बएको काभको ननमभभत सऩुरयिेऺण गने न्जम्भेिायी ननज प्राविधधकको हुनेछ ।  

४. ऩेश्की भरएय राभो सभमसम्भ आमोजना सॊचारन नगने उऩबोक्ता सभभनतराई कामािरमर े ननमभ 
अनसुाय कायिाही गनेछ । 

५. श्रभभरुक प्रविधधफाट कामि गयाउने गयी रागत अनभुान स्िीकृत गयाई सोही फभोन्जभ सम्झौता गयी 
भेभिनयी उऩकयणको प्रमोगफाट कामि गयेको ऩाईएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सभभनतसॊग सम्झौता यद्ध गयी 
उऩबोक्ता सभभनतराई बकु्तानी गरयएको यकभ भलुमाॊकन गयी फढी बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह 
असरु उऩय गरयनेछ । 

६. आमोजना सम्ऩधन बएऩनछ कामािरमफाट जाॉच ऩास गयी पयपायक गनुि ऩनेछ । 
७. आिश्मक कागजात सॊरग्न गयी बकु्तानी उऩरव्ध गयाउन सम्िन्धधत उऩबोक्ता सभभनतफाट अनयुोध 

बई आएऩनछ उऩबोक्ता सभभनतको फैंक िाताभा बकु्तानी र्दन ुऩनेछ ।  

८. मसभा उलरिे नबएका कुयाहरु प्रचभरत काननू िभोन्जभ हुनेछ । 
 

भाधथ उलरेि बए फभोन्जभका ितिहरु ऩारना गनि हाभी ननम्न ऩऺहरु भधजुय गदिछौं । 
 

 

उऩबोक्ता सभभनत÷सभहुको तपि फाट    कामािरमको तपि फाट 

दस्तित...................     

 दस्तित............. 

नाभ थय.....................      नाभ 
थय............. 

ऩद.............................    

 ऩद................. 

ठेगाना..........................    

 ठेगाना.................. 

सम्ऩकि  नॊ......................     सम्ऩकि  
नॊ............... 

भभनत............................    

 भभनत..................... 

  



 अननसूची ३ 
(कामिविधधको दपा ११ (५) सॉग सम्िन्धधत) 

साििजननक ऩयीऺण पायाभको ढाॉचा ऩेि गयेको कामािरम.......... 
१. आमोजनाको नाभ्      क) स्थर् 
ि) रागत अनुभान्        ग) आमोजना िुरू हुने भभनत्  घ) आमोजना सम्ऩधन हुने भभनत्  
२. उऩबोक्ता सभभनत÷साभुदानमक सॊस्थाको   क) नाभ्   
क) अध्मऺको नाभ्   ि) सदस्म सॊख्मा्      भर्हरा्    ऩुरूष्  
३. आम्दानी िचिको विियण्  
क) आम्दानीतपय  जम्भा् 
आम्दानीको श्रोत (कहाॉफाट कतत नगद 
तथा न्जधसी प्राप्त बमो खनराउन)े यकभ वा ऩरयभाण कैकपमत 

यकभ वा ऩरयभाण कैकपमत 
 

   

   

ख) खचयतपय  
खचयको वववयण दय ऩरयभाण जम्भा 

१. साभाग्री (के के साभाग्री िरयद बमो ?)    

२. ज्मारा (के भा कनत बुक्तानी बमो ?)    

    

    

३. श्रभदान (कनत जनारे श्रभदान गये ?)    

    

    

४. व्मिस्थाऩन िचि (ढुिानी तथा अधम िचि)    

    
 

ग) भौज्दात  

 वववयण  यकभ वा ऩरयभाण  कैकपमत 

१ नगद   

फैंक   

व्मन्क्तको न्जम्भा   

२ साभग्रीहरु   

घ) बनक्तानी ददन फाॉकी 
वववयण यकभ वा ऩरयभाण 

  

४. सम्ऩधन आमोजनाको रक्ष्म तथा प्रगतत वववयण 

 

काभको वववयण रक्ष्म प्रगतत 

   

५. आमोजनारे ऩ¥ुमाएको राब तथा प्रत्मऺ रूऩभा राबान्धित जनसॊख्मा (आमोजना सञ्चारन बएको स्थानका उऩबोक्ताहरू) 
।  

६. आमोजना सञ्चारन गदाि आमोजक सॊस्थाभा काभको न्जम्भेिायी फाॉडपाॉड (कस कसरे कस्तो कस्तो काभको न्जम्भेिायी 
भरएका धथए<िुराउने) 

उऩन्स्थनत् 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
योहिय् नाभथय्      ऩद्   भभनत् 



द्रष्टव्म् साििजननक ऩरयऺण कामिक्रभभा उऩन्स्थत सयोकायिाराहरुको उऩन्स्थनत अननिामि रूऩभा सॊरग्न हुनुऩनेछ । 
 

अननसूची ४ 
-कामिविधधको दपा ११ (६) सॉग सम्िन्धधत) 

िचि साििजननक सूचना पायाभ 

 

मभतत् २०  ।   ।   .  

१. आमोजनाको नाभ्—        २. आमोजना स्थर्—  

३. ववतनमोन्जत वजेट्—  ४. आमोजना न्स्वकृत बएको आ.व्—  ५. आमोजना सम्झौता बएको मभतत्—  

६. काभ सम्ऩधन गननय ऩनन मभतत्—     ७. काभ सम्ऩधन बएको मभतत्—  

८. उ.स. को फैठकरे खचय स्वीकृत गयेको मभतत्—    

आम्दानी य खचयको वववयण 

       

आम्दानी खचय 
वववयण यकभ रू वववयण यकभ 

प्रथभ ककस्ता  ज्मारा  

दोश्रो ककस्ता  ननभािण साभाग्री िरयद  

तशे्रो ककस्ता  ढुिानी  

जनश्रभदान  बाडा  

िस्तुगत सहामता  व्मिस्थाऩन िचि  

रागत सहबाधगता    

    

    

 

उऩमुिक्तानुसायको आम्दानी तथा िचि विियण मथाथि हो । मसभा सफै आम्दानी तथा िचिहरु सभािेि गरयएको छ 
। साथै उऩबोक्ताहरुको प्रत्मऺ सहबाधगताभा आमोजना कामािधिमन गरयएको छ । मसको एक प्रनत िडा 
कामािरमभा सभेत ऩेि गरयएको छ ।  
 

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

 ...............................  कोषाध्मऺ   

 सधचि     अध्मऺ   

 

  

 

 

  



अननसूची ५ 

-कामिविधधको दपा ११(७) सॊग सम्िन्धधत) 

आमोजना सूचना ऩाटीको नभूना 

१.  आमोजनाको नाभ् 

२. आमोजना सॊचारन गने कामािरम/कामिक्रभको नाभ् 

३. उऩबोक्ता सभभनतको अध्मऺको नाभ य सम्ऩकि  नॊ.M 

४. आमोजनाको कुर रागत यकभ रु् 

 ४.१. आमोजनाभा कामािरमफाट व्महोने रागत रु् 

 ४.२. जनसहबाधगताफाट व्महोने रागत यकभ रु् 

 ४.३. आमोजनाभा रगानी गन ेअधम ननकामको नाभ  य व्महोने रागत यकभ रु् 

५. आमोजना सम्झौता भभनत् 

६. आमोजना सम्ऩधन गने भभनत् 

७. आमोजनाफाट राबान्धित जनसॊख्मा् 

  



 

अननसूची ६ 
-कामिविधधको दपा १६(ङ) सॉग सम्िन्धधत) 

उऩबोक्ता सभभनतको बौनतक तथा वित्तीम प्रगनत प्रनतिेदन 

विियण ऩेि गयेको कामािरम.................... 

 

१. आमोजनाको विियण  

आमोजनाको नाभ्     िडा नॊ.M टोर÷फस्ती्   उऩबोक्ता सभभनतका अध्मऺ् 
सधचि्  

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

३. हारसम्भको िचि रू. ============== 

क. कामािरमफाट प्राप्त यकभ रू............. 

१. ननभािण साभग्रीभा (भसभेधट, छड, काठ, ढुॊगा िा पुिा, धगिी, उऩकयण आर्द) रू. .  

२. ज्मारा्–  दऺ रू्–     अदऺ रू.        जम्भा रू.  
३. भसरधद साभान (कवऩ, करभ, भसी, कागज आर्द) रू.   ४. दैननक भ्रभण बत्ता (सम्झौताभा 
स्िीकृत बए) रू.   
५. प्राविधधक ननयीऺण फाऩत िचि (सम्झौताभा स्िीकृत बए) रू.     

६. अधम   

ि. जनसहबाधगताफाट व्महोरयएको िचि रू् ................... श्रभको भूलम फयाफय यकभ रू. 
.......................  

न्जधसी साभान भूलम फयाफय यकभ रू. .............   कूर जम्भा रू. 
............. 

४. प्राविधधक प्रनतिेदन फभोन्जभ भूलमाॊकन यकभ रू. ............. 

५. उऩबोक्ता सभूहको ननणिम फभोन्जभ÷सभीऺाफाट िचि देखिएको रू. ............. 
६. कामािधिमनभा देखिएका भुख्म सभस्माहरू् क. ि. ग.  
७. सभाधानका उऩामहरू  

क.  
ि. 

ग.  
८. कामािरमफाट य अधम ननकामफाट अनुगभन बए अनुगभनको सुझाि्  
 

 

९. हार भाग गयेको ककस्ता यकभ रू.  

१०. भुख्म िचि प्रमोजन  

 

११. प्राप्त यकभ आमोजना फाहेक अधम कामिभा िचि गने गयाउने छैनौ ।   
 

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

तमाय गने  सधचि    कोषाध्मऺ  अध्मऺ 


