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स्थानीय तहको उपभोक्ता समममत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्बमधध काययमवमध, २०७५ 

 

                        नगर काययपामलकाको बैठकबाट स्वीकृत मममत २०७५/०३/२४  

 

प्रस्तावना नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ ले वनवदिष्ट गरेको स्थानीय तहको 

ऄवधकार के्षत्र वभत्रको विकास वनमािण सम्िवधध कायि संचालनको लावग नगरपावलकाले ईपभोक्ता सवमवत गठन , 

पररचालन तथा व्यिस्थापन गनि अिश्यक दवेिएकोले  वििराज नगरपावलकाको प्रिासकीय कायिविवध वनयवमत 

गने ऐन २०७४ को दफा ....... बमोवजम...... कायिपावलकाले यो कायिविवध जारी गरेको छ ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारमम्भक 

१. संमिप्त नाम र प्रारम्भः  

(१) यस कायिविवधको नाम वििराज नगरपावलकाको ईपभोक्ता सवमवत गठन , पररचालन तथा व्यिस्थापन 

कायिविवध, २०७५ रहकेो छ ।  

(२)  यो कायिविवध तरुुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथि नलागमेा यस कायिविवधमा:– 

(क) “ऄध्यक्ष” भधनाले ईपभोक्ता सवमवतको ऄध्यक्षलाइ सम्झन ुपदिछ ।   

(ि) “अयोजना” भधनाले वििराज नगरपावलका िा सो ऄधतरगतको िडािाट पणूि िा अवंिक लागत 

साझदेारीमा सञ्चावलत योजना िा कायिक्रम िा अयोजना िा पररयोजनालाइ सम्झन ुपछि । र यसले 

वििराज नगरसभाबाट स्िीकृत भएको गरै सरकारी संघ सस्था , गरै नाफामलूक संस्था िा ऄधय 

सामदुावयक संस्थाको अयोजना समतेलाइ जनाईनेछ । 

(ग) “ईपभोक्ता” भधनाले अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभावधित हुने अयोजना सञ्चालन हुने के्षत्र वभत्रका 

व्यवक्तलाइ जनाईछ ।  

(घ) “ईपभोक्ता सवमवत ” भधनाले अयोजनाको वनमािण , सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित सम्भार गनिको 

लावग ईपभोक्ताले अफूहरू मध्येबाट गठन गरेको सवमवत सम्झन ुपदिछ । 

(ङ) “कायािलय” भधनाले नगरकायिपावलकाको कायािलयलाइ बझुाईँछ । सो िब्दले िडा कायािलय 

समतेलाइ बझुाईनेछ ।  

(च) “कायिपावलका” भधनाले नगर कायिपावलकालाइ सम्झन ुपदिछ । 

(छ) “ठूला मवेिनरी तथा ईपकरण ” भधनाले िातािरणलाइ ऄत्यवधक ह्रास पु यािईने प्रकृवतका ठूला 

मवेिनरी, ईपकरण (बलुडोजर, एक्साभटेर जस्ता) र श्रममलूक प्रविवधलाइ विस्थावपत गने िालका 

मवेिनरी तथा ईपकरण सम्झन ुपदिछ । 

(ज) “पदावधकारी” भधनाले ईपभोक्ता सवमवतका ऄध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षलाइ सम्झन ुपदिछ ।  

(झ) “िडा” भधनाले नगरपावलका वभत्रका िडालाइ सम्झन ुपदिछ ।  

(ञ) “िडा ऄध्यक्ष” भधनाले अयोजना सञ्चालन भएको िडाको िडा ऄध्यक्षलाइ सम्झन ुपदिछ । 



(ट) “सदस्य”भधनाले ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यलाइ जनाईनेछ र सो िब्दले ईपभोक्ता सवमवतका 

पदावधकारीलाइ समते जनाईनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता” भधनाले अयोजनाको वनमािण , सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित सम्भार गनिको लावग 

कायािलय र ईपभोक्ता सवमवत बीच भएको वलवित करारनामा िा कबवुलयतनामा लाइ जनाईनेछ ।  

३. काययमवमधको पालना गननयपननः 

(१) नगरपावलका वभत्र कायािधियन हुने अयोजनाको वनमािण , सञ्चालन, ममित सम्भार कायि गनिको लावग 

गठन हुने ईपभोक्ता सवमवतले पणूिरुपमा यो कायिविवधको पालना गनुि पनेछ ।  

(२) कुल लागत रु १ करोड  सम्म भएको तथा स्थानीय सीप , श्रोत र साधन ईपयोग हुने र स्थानीय स्तरमा 

कायि सम्पधन गनि सक्न ेअयोजनाको कायािधियन ईपभोक्ता सवमवत माफि त गनि सवकनेछ ।  

 

पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता समममतको गठन र सञ्चालन 

४. उपभोक्ता समममत गठन सम्बधधी व्यवस्थाः  

(१)  ईपभोक्ता सवमवत गठन दहेाय बमोवजम गनुि पनेछ । 

(क) अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभावधित ईपभोक्ताहरुको अम भलेाबाट ऄवधकतम सहभावगतामा 

सम्बवधधत अयोजना  स्थलमा नै सात  दवेि एघार (७ दवेि ११ जना) सदस्यीय ईपभोक्ता सवमवत 

गठन गनुि पनेछ । 

(ि)  सवमवत गठनको लावग अम भलेा हुने समय , वमवत, स्थान र भलेाको वबषय त्यस्तो भलेा हुने 

वमवतले कवम्तमा वतन वदन (३ वदन) ऄगाि ैसाििजवनक रुपमा जानकारी गराईन ुपनेछ ।  

(ग) गाईँपावलका िा नगरपावलका  स्तरीय अयोजना सञ्चालनको लावग ईपभोक्ता सवमवतको गठन गदाि 

कायिपावलकाले तोकेको कायिपावलकाका सदस्य िा कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरमा गनुि पनेछ । 

(घ) िडा  स्तरीय अयोजना सञ्चालनको लावग ईपभोक्ता सवमवत गठन गदाि सम्िवधधत िडाको िडा 

ऄध्यक्ष िा िडा सदस्य िा कायािलयले तोकेको कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरमा गनुि पनेछ । 

(ङ) ईपभोक्ता सवमवत गठनको लावग बोलाइएको भलेामा योजनाको संवक्षप्त वििरण र सवमवतको संरचना 

सवहतको जानकारी कायािलयको प्रवतवनवधले गराईन ुपनेछ । 

(च) ईपभोक्ता सवमवत गठन गदाि समाििेी वसद्धाधतको ऄिलम्िन गनुि पने छ । सवमवतमा कवम्तमा तेत्तीस 

प्रवतित (३३%) मवहला सदस्य हुनु  पनेछ । सवमवतको ऄध्यक्ष , सवचि र कोषाध्यक्ष मध्ये कम्तीमा 

एकजना मवहला पदावधकारी हुनु पनेछ ।  

(छ) एक व्यवक्त एक  भधदा बढी ईपभोक्ता सवमवतको सदस्य हुन पाईने छैन । साथै सगोलका पररिारबाट 

एक जना भधदा बढी व्यवक्त एईटै ईपभोक्ता सवमवतको सदस्य हुन पाआने छैन । तर ईक्त योजना 

सम्पधन भआ भकु्तानी वलए पवछ ऄको ईपभोक्ता सवमवतमा बस्न बाधा पने छैन । 

(ज) ईपभोक्ता सवमवतको गठन सके  सम्म सिि  सम्मत तररकाले गनुि  पनेछ । सिि  सम्मत हुन नसकेमा 

ईपभोक्ताहरुको बहुमतबाट ईपभोक्ता सवमवतको गठन गररने छ । 

(झ) ईपभोक्ताहरुको लागत सहभावगतामा सञ्चालन हुने अयोजनाहरु ईपभोक्ता सवमवतबाट कायािधियन 

गनि प्राथवमकता वदइनेछ । 



(ञ) ईपभोक्ता सवमवतले सम्झौता बमोवजम गनुि पने काम सवमवत अफैं ले गनुि गराईन ुपनेछ । ऄधय कुनै 

वनमािण व्यिसायी िा ऄधय व्यवक्त िा सस्थालाइ ठेक्कामा वदइ गनि गराईन पाआने छैन । 

(ट) कायािलयले अयोजना सञ्चालन एिम ्कायािधियनमा संलग्न ईपभोक्ता सवमवतको ऄवभलेि ऄनसुचूी 

१ बमोवजमको ढाँचामा व्यिवस्थत गनुि पनेछ । 

५. उपभोक्ता समममतका सदस्यको योग्यताः 

(१) ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यको योग्यता दहेाय बमोवजम हुन ुपनेछ । 

(क) सम्िवधधत अयोजना क्षेत्रको स्थायी िावसधदा 

(ि) १८ िषि ईमरे परुा भएको 

(ग) फौजदारी ऄवभयोगमा ऄदालतबाट कसरुदार नठहररएको  तथा फौजदारी ऄवभयोगमा ऄदालतबाट 

कसरुधार ठहरी सजाय भकु्तान भआ ३ िषि परुा भएको । 

(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहकेो 

(ङ) ऄधय ईपभोक्ता सवमवतमा सदस्य नरहकेो 

(२)  दफा १ मा जनुसकैु कुरा लेविएको भएता  पवन जनप्रवतवनवध, बहालिाला सरकारी कमिचारी र विक्षक 

ईपभोक्ता सवमवतको सदस्यमा बस्न पाइने छैन । 

६.  उपभोक्ता समममतको काम, कतयब्य र ऄमधकारः  

(१)  ईपभोक्ता सवमवतको काम कतिब्य र ऄवधकार दहेाय बमोवजम हुनेछ ।  

(क) सम्झौता बमोवजमको कायि सम्पादन गने, 

(ि) ईपभोक्ताहरुलाइ कायािलयबाट प्राप्त सचूना तथा मागिदििनको जानकारी गराईने, 

(ग)  सम्झौता बमोवजम कायि िरुु गदाि कायािलयबाट अिश्यक वनदिेन प्राप्त गनुि पने भए प्राप्त  गरेर मात्र 

िरुु गने, 

(घ) ईपभोक्ता सवमवतको कायि सम्पादनलाइ प्रभािकारी बनाईन सवमवतका सदस्यहरुको कायि विभाजन 

र वजम्मिेारी बाँडफाँड गने, 

(ङ)  ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यहरुको क्षमता विकास गने । 

(च) सम्झौता बमोवजमको कामको पररमाण , गणुस्तर, समय र लागतमा पररितिन गनुि पने दवेिएमा 

कायािलयलाइ ऄनरुोध गने, 

(छ)  अयोजनाको वदगो व्यिस्थापन सम्बधधी अिश्यक ऄधय कायि गने । 

 

  



 

पररच्छेद – ३ 

कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन 

७. अयोजना कायायधवयनः  

(१) कायािलयले अ.ि. िरुु भएको १५ वदन वभत्र ईपभोक्ता सवमवतबाट संचालन हुने अयोजना , पररयोजना 

र कायिक्रमहरु पवहचान /छनौट गरी कायािधियन योजना बनाईन ुपनेछ । ईपभोक्ता सवमवत गठन पश्चात 

अयोजनाको ड्रइङ, वडजाइन र लागत ऄनमुान (नेपाली भाषामा तयार गररएको) स्िीकृत गरी ईपभोक्ता 

सवमवतलाइ ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

(२) अयोजनाको कायािधियनको लावग ईपभोक्ता सवमवत र कायिलय  बीच ऄनसुचूी २ बमोवजमको ढाँचामा 

सम्झौता गनुि पनेछ । 

(३) अयोजनाको प्रकृवत हरेी कायािलयले लागत सहभावगताको ढाँचा र ऄनपुात (नगद िा श्रमदान िा 

बस्तगुत) तोक्न ुपनेछ । 

८. उपभोक्ता समममतकोल सहभामगता 

(क) ईपभोक्ता सवमवतको श्रममलूक वनमािण कायि (Labour Based) माटो , ग्राभले जस्ता योजनाके 

हकमा कम्तीमा २० प्रवतित श्रमदान गनुि पनेछ । 

(ि) पक्की संरचना जवटल प्रकृवतका साथै मवेिन प्रयोग हुने वनमािण कायि  (Equipment Based) को 

हकमा कवम्तमा १० प्रवतित श्रमदान हुन ुपनेछ । 

(ग) लागत सहभावगता (Coast Sharing) योजनाको हकमा नगर कायिपावलकाले वनणिय गरे 

ऄनसुारको सहभावगतामा गनुि पनेछ । 

९. अयोजना सम्झौताको लामग अवश्यक कागजातहरः  

(१) ईपभोक्ता सवमवतले कायािलय सँग सम्झौता गदाि तपविलमा ईवललवित कागजातहरु पेि गनुि पनेछ  

(क) ईपभोक्ता सवमवत गठन गने अम भलेाको वनणियको प्रवतवलवप 

(ि) ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रवतवलवप 

(ग) अयोजनाको लागत ऄनमुान वििरण 

(घ) ईपभोक्ता सवमवतबाट सम्झौताको लावग वजम्मिेार पदावधकारी तोवकएको ईपभोक्ता सवमवतको वनणिय  

(ङ) अयोजनाको कायािधियनको कायि तावलका । 

(च) िाता सञ्चालन गने पदावधकारी तोवकएको वनणिय र िाता सञ्चालनको लावग अिश्यक 

कागजातहरु  

१० . उपभोक्ता समममतको िमता मवकासः  

(१) कायािलयले अयोजनाको कायािधियन ऄगाि ैईपभोक्ता सवमवतका पदावधकारीहरुलाइ वनम्न विषयमा 

ऄवभमवुिकरण गनुि पनेछ 

(क) ईपभोक्ता सवमवतको काम, कतिब्य र ऄवधकार, 

(ि) सम्पादन गनुि पने कामको वििरण, काम सम्पधन गनुिपने ऄिवध, लागत र ईपभोक्ताको योगदान 

(ग) वनमािण सामाग्रीको गणुस्तर र पररमाण 



(घ) िररद, रकम वनकासा प्रकृया, िचिको लेिाकंन र ऄवभलेि व्यिस्थापन 

(ङ) कायािधियन र ऄनगुमन प्रकृया  

(च) साििजवनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ)  ऄधय अिश्यक विषयहरु  

११. खाता सञ्चालनः  

(१) ईपभोक्ता सवमवतको िाता कायािलयले तोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) सवमवतको िाता ऄध्यक्ष , कोषाध्यक्ष र सवचि गरी तीन जनाको संयकु्त दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ । 

िाता सञ्चालकहरु मध्ये कवम्तमा एक जना मवहला हुन ुपनेछ । 

१२. भनक्तानी प्रकृयाः 

(१) अयोजनाको भकु्तानी वददंा ईपभोक्ता सवमवतको नाममा रहकेो बैक िाता  माफि त वदन ुपनेछ । ईपभोक्ता 

सवमवतले एक व्यवक्त िा सस्थालाइ एक  लाि भधदा मावथको रकम भकु्तानी गदाि चेक माफि त मात्र गनुि 

पनेछ ।  

(२) ईपभोक्ता सवमवतलाइ सम्झौता बमोवजमको कामको प्राविवधक मलूयांकन , कायि सम्पधन प्रवतिदेन र 

ऄधय अिश्यक कागजातको अधारमा वकस्तागत र ऄवधतम भकु्तानी वदइनेछ ।  

(३) ईपभोक्ता सवमवतले सम्पादन गरेको काम र भएको िचिको वििरण सवमवतको बैठकबाट वनणिय गरी 

भकु्तानीको लावग अिश्यक कागजात सवहत कायािलयमा पेि गनुि पनेछ । 

(४) अयोजनाको ऄवधतम भकु्तानी हुन ुभधदा ऄगाि ैकायािलयबाट ऄनगुमन गने व्यिस्था वमलाईन ुपनेछ    

(५) अयोजना सम्पधन भइ फरफारक गनुि भधदा ऄगाि ैईपभोक्ता सवमवतले ऄवनिायि रुपमा कायािलयको 

प्रवतवनवधको रोहिरमा साििजवनक परीक्षण गनुि पनेछ । साििजवनक परीक्षण प्रवतिदेनको ढाँचा ऄनसुचूी 

३ बमोवजम हुनेछ ।  

(६) ईपभोक्ता सवमवतले अफूले प्रत्येक वकस्तामा गरेको िचिको सचूना ऄनसुचूी ४ बमोवजमको ढाँचामा 

साििजवनक गनुि पनेछ ।  

(७) अयोजनाको कुल लागत रु ३ लाि भधदा बढी भएका अयोजनाहरुको हकमा  ईपभोक्ता सवमवतले 

काम िरुु गनुि भधदा ऄगाि ैअयोजनाको नाम , लागत, लागत साझदेारीको ऄिस्था , काम िरुु र 

सम्पधन गनुि पने ऄिवध समते दवेिने गरी तयार गररएको ऄनसुचूी ५ बमोवजमको ढाँचामा अयोजना 

सचूना पाटी अयोजना स्थलमा राख्न ुपनेछ  

(८)  ईपभोक्ता सवमवतलाइ सम्बवधधत कायािलयले ड्रआङ्ग , वडजाआन, लागत ऄनमुान तयार गने , प्राविवधक 

सललाह वदने , जाँचपास गने लगायत ऄधय प्राविवधक सहयोग ईपलब्ध गराईनेछ । अयोजना 

कायािधियनको समयमा कुनै कारणबाट कायािलयले प्राविवधक सेिा ईपलब्ध गराईन नसकेमा 

सम्झौतामा ईललेि गरी तोवकएको िचिको सीमा वभत्र रही ईपभोक्ता सवमवतले करारमा प्राविवधक 

वनयकु्त गनि िा प्राविवधक सेिा वलन सक्नेछ । तर , ड्रआङ्ग, वडजाआन, लागत ऄनमुान , कायि सम्पधन 

प्रवतिदेन र भकु्तानी वसफाररसको कायि कायािलयबाट नै हुनेछ । 

(९) ईपभोक्ता सवमवतबाट वनमािण हुने अयोजनाहरूको गणुस्तर कायम गने गराईने दावयत्ि र वजम्मिेारी 

जनप्रवतवनवध, सम्बवधधत प्राविवधक कमिचारी, ईपभोक्ता सवमवत र ऄनगुमन सवमवतको हुनेछ ।  



(१०) ऄनकुरणीय कायि गने ईपभोक्ता सवमवतलाइ सभाको वनणिय बमोवजम िावषिक रूपमा ईवचत परुस्कार 

प्रदान गनि सवकनेछ । 

(११)  तोवकएको समयमा ईपभोक्ता सवमवत गठन हुन नसकेमा , सम्झौता हुन नसकेमा िा सम्झौताको िति 

बमोवजम कायि सम्पादन हुन नसकेमा कायािलयले ऄधय प्रकृया द्वारा काम गराईन सक्नेछ ।   

१३ . मनमायण काययको गणुस्तर सवुनवश्चतता गनुि पनेः  

(१) ईपभोक्ता सवमवतबाट स ञ्चालन हुने अयोजना गणुस्तर सवुनवश्चत गनुि सम्िवधधत ईपभोक्ता सवमवतको 

कतिव्य हुनेछ । गणुस्तर सवुनवश्चतता गनिको लावग ऄधय कुराहरुको ऄवतररक्त वनम्न विषयहरु पणूि रुपमा 

पालना गनुि पनेछ।  

(क) वनमािण सामाग्रीको गणुस्तरः वनमािण सामाग्री ड्रआङ , वडजाइन र स्पे वसवफकेसन बमोवजमको गणुस्तर 

कायम गनुि पनेछ । 

(ि) वनमािण विवध र प्रकृयाको गणुस्तरः वनमािण विवध र प्रकृया कायािलय सँग भएको सम्झौता बमोवजम 

गनुि पनेछ  

(ग) वनमािण कायिको वदगोपनाः ईपभोक्ता सवमवतबाट कायािधियन भएको योजनाको वदगोपनाको लावग 

सम्िवधधत ईपभोक्ता सवमवतले अिश्यक व्यिस्था गनुि पनेछ । 

(घ) गणुस्तर सवुनवश्चत गने वजम्मिेारीः ईपभोक्ता सवमवत माफि त हुने कामको वनधािररत गणुस्तर कायम गने 

वजम्मिेारी सम्बवधधत कायिको लावग कायािलयबाट िवटएका प्रा विवधक कमिचारी र ईपभोक्ता 

सवमवतको हुनेछ । 

(ङ) लगत राख्न ुपनेः ईपभोक्ता सवमवतबाट हुने कामको सम्झौता बमोवजमको समय , लागत र गणुस्तरमा 

सम्पधन हुन नसकेमा सम्िवधधत प्राविवधक कमिचारी ले सचेत गराईने र प्रकृवत हरेी अिश्यकता 

ऄनसुार कारिाही गनि सक्नेछ । त्यस्ता ईपभोक्ता सवमवतको लगत रािी ईपभोक्ता सवमवतका 

पदावधकारीलाइ वनवश्चत समयसम्मको लावग ऄधय ईपभोक्ता सवमवतमा रही काम गनि वनषधे गनेछ । 

१४ . ऄननगमन समममतको व्यवस्थाः 

(१) अयोजना तोवकएको गणुस्तर , पररमाण र समयमा सम्पधन गनि गराईन ईपभोक्ता सवमवतले सम्पादन गने 

कायिको ऄनगुमन गरी अयोजनाको गणुस्तर , पररमाण सवुनवश्चत गनि दफा ४ (१) (क) बमोवजमको 

भलेाबाट कवम्तमा एक जना मवहला सवहत ३ सदस्यीय एक ऄनगुमन सवमवत गठन गनुि पनेछ । 

(२) ऄनगुमन सवमवतको काम, कतिव्य ऄवधकार दहेाय बमोवजम हुनेछः 

(क) अयोजनाको कायािधि यनमा सहजीकरण गने तथा दवेिएका बाधा , व्यिधान र समस्या 

समाधानका लावग  अिश्यक समधिय गने,  

(ि) अयोजनाको कायािधियन कायितावलका ऄनसुार काम भए नभएको यकीन गने र नगरेको पाआएमा 

सम्बवधधत     पक्षलाइ सचेत गराईने,    

(ग) अिश्यक ऄधय कायि गने । 

 

 

 



 पररच्छेद– ४ 

मवमवध 
 

१५ .  ऄधय संस्थाबाट कायय गराउन समकनेः  यस कायिविवध बमोवजम ईपभोक्ता सवमवतबाट गररने कायि 

लाभग्राही समहू , सामदुावयक संस्था जस्तै सामदुावयक िन , विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत , सामदुावयक 

स्तरका सहकारी संस्थाहरू , टोल विकास संस्था , अमा समहू , कृवष समहू , काननु बमोवजम गठन भएका 

ऄधय सामदुावयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय ईपभोक्ताहरुको अमभलेाबाट वनणिय भइ अएमा 

यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायिविवध बमोवजम कायि संचालन गनि/गराईन सवकने छ । 

१६ .  सहमजकरण र सहयोग गननय पननः ईपभोक्ता सवमवतले अयोजनाको सपुररिके्षण , ऄनगुमन/वनरीक्षण गनि 

कायािलयबाट अएको ऄनगुमन सवमवत , पदावधकारी िा कमिचारीलाइ अिश्यक वििरण ईपलव्ध गराईने 

तथा अयोजनास्थल ऄनगुमनको लावग सहवजकरण र सहयोग गनुि पनेछ । 

१७ . उपभोक्ता समममतको दामयत्वः ईपभोक्ता सवमवतले कायािलयसँग भएको सम्झौता बमोवजमको कायि 

सम्पादन गदाि कायािलयले तोकेका ितिहरुको ऄवतररक्त वनम्न दावयत्ि िहन गनुि पनेछ । 

(क) अयोजनाको वदगो व्यिस्थापनको लावग ममित सम्भार गने सम्बधधी अिश्यक कायि, 

(ि) अयोजना कायािधियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय सधतलुन कायम गने सम्बधधी कायि, 

(ग) ऄधय अयोजनाहरुसँग ऄधतरसम्बधध कायम गनुिपने, 

(घ) ऄसल नागररकको अचरण पालना गनुिपने । 

(ङ) ईपभोक्ता सवमवतले अयोजनाको फरफारकको लावग कायािलयमा कागजात पेि गदाि ऄनसुचूी ६ 

बमोवजमको ढाँचामा अयोजनाको भौवतक तथा विवत्तय प्रवतिदेन पेि गनुि पनेछ ।  

१८ . मापदण्ड बनाउन सकनेः 

(१) अयोजनाको गणुस्तर सवुनवश्चतताको लावग कायािलयले ऄनगुमन , मलुयाङ्कन गरी सम्िवधधत ईपभोक्ता   

सवमवतलाइ सललाह, सझुाि र अिश्यकता ऄनसुार वनदिेन वदने तथा समधिय गनुि पनेछ . 

(२)  ईपभोक्ता सवमवतबाट सञ्चालन हुने अयोजनाको प्रकृवत हरेी गणुस्तर सवुनवश्चतता गने प्रयोजनको 

लावग कायािलयले थप मापदण्ड तथा मागिदििन बनाइ लाग ुगनि सक्नेछ । 

  



अनसूुची १ 

(कामयविधधको दपा ४ (१) ट सॊग सम्फन्धधत) 
उऩबोक्ता सधभधतको रगत 
न्िियाज नगयऩाधरका 
आ.ि.============= 

क्र.स. 
 

उऩबोक्ता 
सधभधतको नाभ य 

ठेगाना 

ऩदाधधकायीको नाभ य सम्ऩकय  नॊ. गठन 
धभधत 

फैंकको 
नाभ 

खाता नॊ. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

  



अनसूुची २ 

कामयविधधको दपा ७(२) सॉग सम्िन्धधत) 
न्िियाज  नगयऩाधरका 
मोजना सम्झौता पायाभ 

१. सम्झौता गने ऩऺ य आमोजना् 
क) उऩबोक्ता सधभधतको विियण् 
 १. नाभ् 
 २. ठेगाना् 
ख) आमोजनाको विियण् 
 १. नाभ् 
 २. आमोजना स्थर् 
 ३ उद्देश्म् 
 ४. आमोजना सरुु हनुे धभधत् 
२. आमोजनाको रागत सम्िन्धध विियण  ्

 क) रागत अनभुान रु 

 ख) रागत व्महोने स्रोतहरु 

 १. कामायरम् 
 २. उऩबोक्ता सधभधत् 
 ३. अधम्  
ग) फस्तगुत अनदुानको विियण  साभाग्रीको नाभ    एकाई  

 १. सॊघफाट  
 २.प्रदेिफाट 

 ३. स्थानीम तहफाट 

 ४. गैह्रसयकायी सॊघसॊस्थाफाट  
 ५. विदेिी दात ृसॊघ सॊस्थाफाट  
 ६. उऩबोक्ता सधभधतफाट  
 ७. अधम धनकामफाट  
घ) आमोजनाफाट राबान्धित हनुे् 
 १. घयऩरयिाय सॊखमा् 
 २. जनसॊखमा् 
 ३. सॊगठठत सॊस्था् 
४= अधम्  
३. उऩबोक्ता सधभधत÷सभदुामभा आधारयत सॊस्था÷गैह्रसयकायी सॊस्थाको विियण् 
क) गठन बएको धभधत् 



ख) ऩदाधधकायीको नाभ य ठेगाना (नागरयकता प्रभाणऩत्र नॊ. य न्जल्रा) 
१. अध्मऺ 

२. उऩाध्मऺ 

३. कोषाध्मऺ 

४. सन्चि 

५. सदस्म 

६. सदस्म 

७. सदस्म 

ग) गठन गदाय उऩन्स्थत राबान्धितको सॊखमा  ्
४. आमोजना सञ्चारन सम्िन्धध अनबुि  ्

५.उऩबोक्ता सधभधत सभदुामभा आधारयत सॊस्था÷गैह्रसयकायी सॊस्थारे प्राप्त गने वकस्ता विियण् 
वकस्ताको धभधत वकस्ताको यकभ कैवपमत धनभायण सभाग्री ऩरयभाण 

ऩवहरो    

दोश्रो    

तेश्रो    

जम्भा    

६. आमोजना भभयत सॊबाय सम्फधधी व्मिस्था  
क)आमोजना भभयत सॊबायको न्जम्भा धरने सधभधत÷सॊस्थाको नाभ् 
ख) भभयत सम्बायको सम्बावित स्रोत (छ छैन खरुाउने) 
 जनश्रभदान् 
 सेिा िलु्क् 
 दस्तयु, चधदाफाट  
 अधम केही बए्  
 

 

सम्झौताका ितयहरु 

उऩबोक्ता सधभधतको न्जम्भेिायी तथा ऩारना गरयने ितयहरु् 
१. आमोजना धभधत ...............................देन्ख िरुु गयी धभधत........................सम्भभा ऩयुा गनुय 
ऩनेछ । 

२= प्राप्त यकभ तथा धनभायण साभाग्री सम्िन्धधत आमोजनाको उद्देश्मका राधग भात्र प्रमोग गनुय ऩनेछ । 

३= नगदी, न्जधसी साभानको प्राप्ती, खचय य फाॉकी तथा आमोजनाको प्रगधत विियण याख्न ुऩनेछ । 

४= आम्दानी खचयको विियण य कामय  प्रगधतको जानकायी उऩबोक्ता सभूहभा छरपर गयी अको वकस्ता 
भाग गनुय ऩनेछ । 

५= आमोजनाको कुर रागत बधदा घटी रागतभा आमोजना सम्ऩन्न बएको अिस्थाभा सो भतुाविकनै 
अनदुान य श्रभदानको प्रधतित धनधाययण गयी बकु्तानी धरन ुऩनेछ । 

६. उऩबोक्ता सधभधतरे प्राविधधकको याम, ऩयाभिय एिॊ धनदेिन अनरुुऩ काभ गनुय ऩनेछ ।  



७= उऩबोक्ता सधभधतरे आमोजनासॊग सम्िन्धधत विर , बयऩाईहरु, डोय हान्जयी पायाभहरु , न्जधसी नगदी 
खाताहरु, सधभधत÷सभहुको धनणयम ऩनु्स्तका आठद कागजातहरु कामायरमरे भागेको फखत उऩरव्ध 
गयाउन ुऩनेछ य त्मसको रेखाऩयीऺण ऩधन गयाउन ुऩनेछ । 

८. कुनै साभाग्री खरयद गदाय आधतरयक याजस्ि कामायरमफाट स्थामी रेखा नम्िय य भलु्म अधबफवृि कय 
दताय प्रभाण ऩत्र प्राप्त व्मन्क्त िा पभय सॊस्था िा कम्ऩनीफाट खरयद गयी सोही अनसुायको विर बयऩाई 
आधधकायीक व्मन्क्तफाट प्रभान्णत गयी ऩेि गनुय ऩनेछ । 

९. भूल्म अधबफवृि कय (VAT) राग्ने फस्त ुतथा सेिा खरयद गदाय रु २० ,०००।– बधदा फढी भूल्मको 
साभाग्रीभा अधनिामय रुऩभा भूल्म अधबफवृि कय दताय प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेका व्मन्क्त पभय सॊस्था िा 
कम्ऩनीफाट खरयद गनुय ऩनेछ । साथै उक्त विरभा उन्ल्रन्खत भ.ुअ.कय फाहेकको यकभभा १.५ % 
अग्रीभ आमकय फाऩत कयकवि गयी फाॉकी यकभ भात्र सम्िन्धधत सेिा प्रदामकराई बकु्तानी हनुेछ । 
रु २०,०००।– बधदा कभ भूल्मको साभाग्री खरयदभा ऩान नम्िय  (PAN) धरएको व्मन्क्त िा पभयफाट 
खरयद गनुय ऩनेछ । अधमथा खरयद गने ऩदाधधकायी स्िमभ ्न्जम्भेिाय हनुेछ । 

१०. डोजय योरय रगामतका भेन्िनयी साभान बाडाभा धरएको एिभ ्घय फहारभा धरई विर बयऩाई ऩेि 
बएको अिस्थाभा १०% प्रधतित घय बाडा कय एफभ ्फहार कय धतनुय ऩनेछ । 

११. प्रन्िऺकरे ऩाउने ऩारयश्रधभक एिभ ्सहबागीरे ऩाउने बत्ताभा प्रचधरत धनमभानसुाय कय राग्नेछ । 

१२. धनभायण कामयको हकभा िरुु रागत अनभुानका कुनै आईटभहरुभा ऩरयियतन हनुे बएभा अधधकाय प्राप्त 
व्मन्क्त÷कामायरमफाट रागत अनभुान सॊसोधन गये ऩश्चात भात्र कामय गयाउन ुऩनेछ । मसयी रागत 
अुनभान सॊिोधन नगयी कामय गयेभा उऩबोक्ता सधभधत÷सभहुनै न्जम्भेिाय हनुेछ । 

१३. उऩबोक्ता सधभधतरे काभ सम्ऩन्न गरयसके  ऩधछ फाॉकी यहन गएका खप्ने साभानहरु भभयत सॊबाय 
सधभधत गठन बएको बए सो सधभधतराई य सो नबए सम्िन्धधत कामायरमराई फझुाउन ुऩनेछ । तय 
भभयत सधभधतराई फझुाएको साभानको विियण एक प्रधत सम्िन्धधत कामायरमराई जानकायीको राधग 
फझुाउन ुऩनेछ । 

१४. सम्झौता फभोन्जभ आमोजना सम्ऩन्न बएऩधछ अन्धतभ बकु्तानीको राधग कामय  सम्ऩन्न प्रधतिेदन , नाऩी 
वकताि, प्रभान्णत विर बयऩाई , मोजनाको पोटो , सम्िन्धधत उऩबोक्ता सधभधतरे आमोजना सॊचारन 
गदाय बएको आम व्ममको अनभुोदन सवहतको धनणयम , उऩबोक्ता बेराफाट बएको साियजधनक 
ऩयीऺणको धनणयमको प्रधतधरऩी तथा सम्िन्धधत कामायरमको िडा कामायरमको धसपारयस सवहत 
अन्धतभ वकस्ता बकु्तानीको राधग धनिेदन ऩेि गनुय ऩनेछ । 

१५. आमोजना सम्ऩन्न बएऩधछ कामायरमफाट जाॉचऩास गयी पयपायकको प्रभाणऩत्र धरन ुऩनेछ । साथै 
आमोजानाको आिश्मक भभयत सॊबायको व्मिस्था सम्िन्धधत उऩबोक्ताहरुरे नै गनुय ऩनेछ । 

१६. आमोजना कामायधिमन गने सभहु िा उऩबोक्ता सधभधतरे आमोजनाको बौधतक तथा वित्तीम प्रगती 
प्रधतिेदन अनसूुची ६ को ढाॉचाभा सम्झौताभा तोवकए फभोन्जभ कामायरमभा ऩेि गनुय ऩनेछ । 

१७. आमोजनाको दीगो सञ्चारन तथा भभयत सॊबायको व्मिस्था गनुय ऩनेछ । 

१८. आमोजनाको सिै काभ उऩबोक्ता सधभधत÷सभहुको धनणयम अनसुाय गनुय गयाउन ुऩनेछ । 

 

 



कामायरमको न्जम्भेिायी तथा ऩारना गरयने ितयहरु् 
१. आमोजनाको िजेट , उऩबोक्ता सधभधतको काभ , कतयव्म तथा अधधकाय , खरयद, रेखाङ्कन, प्रधतिेदन आठद 

विषमभा उऩबोक्ता सधभधतका ऩदाधधकायीहरुराई अननु्िऺण कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  
२. आमोजनाभा आिश्मक प्राविधधक सहमोग कामायरमफाट उऩरव्ध गयाउन सवकने अिस्थाभा गयाईनेछ 

य नसवकने अिस्था बएभा उऩबोक्ता सधभधतरे फाह्य फजायफाट सेिा ऩयाभिय अधतगयत सेिा धरन 
सक्नेछ ।  

३. आमोजनाको प्राविधधक सऩुरयिेऺणका राधग कामायरमको तपय फाट प्राविधधक खटाईनेछ ।उऩबोक्ता 
सधभधतफाट बएको काभको धनमधभत सऩुरयिेऺण गने न्जम्भेिायी धनज प्राविधधकको हनुेछ ।  

४. मोजनाको राधग कुनै ऩधन ऩेश्की ठदइने छैन तय कामय प्रगधतको आधायभा वकस्ताभा बकु्तानी ठदन 
सवकने छ। 

५. श्रभ भरुक प्रविधधफाट कामय गयाउने गयी रागत अनभुान स्िीकृत गयाई सोही फभोन्जभ सम्झौता गयी 
भेन्िनयी उऩकयणको प्रमोगफाट कामय गयेको ऩाईएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सधभधत  सॊग सम्झौता यद्द गयी 
उऩबोक्ता सधभधतराई बकु्तानी गरयएको यकभ भलु्माॊकन गयी फढी बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह 
असरु उऩय गरयनेछ । 

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

७. आिश्मक कागजात सॊरग्न गयी बकु्तानी उऩरव्ध गयाउन सम्िन्धधत उऩबोक्ता सधभधतफाट अनयुोध 
बई आएऩधछ उऩबोक्ता सधभधतको फैंक खाताभा बकु्तानी ठदन ुऩनेछ ।  

८. मसभा उल्रेख नबएका कुयाहरु प्रचधरत कानून िभोन्जभ हनुेछ । 

 

भाधथ उल्रेख बए फभोन्जभका ितयहरु ऩारना गनय हाभी धनम्न ऩऺहरु भधजयु गदयछौं । 

 

 

उऩबोक्ता सधभधत÷सभहुको तपय फाट    कामायरमको तपय फाट 

दस्तखत...................      दस्तखत.............  

नाभ थय.....................      नाभ थय............. 
ऩद.............................     ऩद.................  

ठेगाना..........................     ठेगाना..................  

सम्ऩकय  नॊ......................     सम्ऩकय  नॊ...............  

धभधत............................     धभधत.....................  

  



 अनसूुची ३ 

(कामयविधधको दपा ११ (५) सॉग सम्िन्धधत) 
साियजधनक ऩयीऺण पायाभको ढाॉचा ऩेि गयेको कामायरम.......... 

१. आमोजनाको नाभ्      क) स्थर् 
ख) रागत अनभुान्        ग ) आमोजना िरुू हनुे धभधत्  घ) आमोजना सम्ऩन्न हनुे धभधत्  
२. उऩबोक्ता सधभधत÷साभदुावमक सॊस्थाको   क) नाभ्   
क) अध्मऺको नाभ्   ख) सदस्म सॊखमा्      भवहरा्    ऩरुूष्  

३. आम्दानी खचयको विियण्  
क) आम्दानीतपय  जम्भा  ्

आम्दानीको श्रोत (कहाॉफाट कधत नगद 
तथा न्जधसी प्राप्त बमो खरुाउने) यकभ िा ऩरयभाण कैवपमत  

यकभ िा ऩरयभाण कैवपमत 
 

   
   

ख) खचयतपय  
खचयको विियण दय ऩरयभाण जम्भा 

१. साभाग्री (के के साभाग्री खरयद बमो ?)    

२. ज्मारा (के भा कधत बकु्तानी बमो ?)    

    

३. श्रभदान (कधत जनारे श्रभदान गये ?)    

    

४. व्मिस्थाऩन खचय (ढुिानी तथा अधम खचय)    

    
 

ग) भौज्दात  
 विियण  यकभ िा ऩरयभाण  कैवपमत 

१ नगद   

बैंक   

व्यक्तिको क्िम्मा   

२ सामग्रीहरु   

घ) बकु्तानी ठदन फाॉकी 
विियण यकभ िा ऩरयभाण 

  

४. सम्ऩन्न आमोजनाको रक्ष्म तथा प्रगधत विियण 
 

काभको विियण रक्ष्म प्रगधत 
   

५. आमोजनारे ऩ¥ुमाएको राब तथा प्रत्मऺ रूऩभा राबान्धित जनसॊखमा (आमोजना सञ्चारन बएको स्थानका उऩबोक्ताहरू) ।  
६. आमोजना सञ्चारन गदाय आमोजक सॊस्थाभा काभको न्जम्भेिायी फाॉडपाॉड (कस कसरे कस्तो कस्तो काभको न्जम्भेिायी 

धरएका धथए < खरुाउने) 
उऩन्स्थधत् 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

योहिय् नाभथय्      ऩद्   धभधत्  

द्रष्टव्म् साियजधनक ऩरयऺण कामयक्रभभा उऩन्स्थत सयोकायिाराहरुको उऩन्स्थधत अधनिामय रूऩभा सॊरग्न हनुऩुनेछ । 



ऄननसचूी ४ 

-कायिविवधको दफा ११ (६) सँग सम्िवधधत) 

िचि साििजवनक सचूना फाराम 

 

वमवतः २०  ।   ।   .  

१. अयोजनाको नामः—     २. अयोजना स्थलः—  

३. विवनयोवजत िजेटः—    ४. अयोजना वस्िकृत भएको अ.िः—  ५. अयोजना सम्झौता भएको वमवतः—  

६. काम सम्पधन गनुि पने वमवतः—    ७. काम सम्पधन भएको वमवतः—  

८. ई.स. को बैठकले िचि स्िीकृत गरेको वमवतः—    

अम्दानी र िचिको वििरण 

  अम्दानी खचय 

मववरण रकम रू मववरण रकम 

प्रथम वकस्ता  ज्याला  

दोश्रो वकस्ता  वनमािण सामाग्री िररद  

तेश्रो वकस्ता  ढुिानी  

जनश्रमदान  भाडा  

िस्तुगत सहायता  व्यिस्थापन िचि  

लागत सहभावगता    

    

    

 

उऩमुयक्तानसुायको आम्दानी तथा खचय विियण मथाथय हो । मसभा सफै आम्दानी तथा खचयहरु सभािेि गरयएको छ 
। साथै उऩबोक्ताहरुको प्रत्मऺ सहबाधगताभा आमोजना कामायधिमन गरयएको छ । मसको एक प्रधत िडा 
कामायरमभा सभेत ऩेि गरयएको छ ।  
 

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

  कोषाध्मऺ   सन्चि     अध्मऺ   

 

  

 

 

  



अनसूुची ५ 

-कामयविधधको दपा ११(७) सॊग 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 

  



अनसूुची ६ 

-कामयविधधको दपा १६(ङ) सॉग सम्िन्धधत) 
उऩबोक्ता सधभधतको बौधतक तथा वित्तीम प्रगधत प्रधतिेदन 

विियण ऩेि गयेको कामायरम.................... 
 

१. आमोजनाको विियण  
आमोजनाको नाभ्     िडा नॊ.M टोर÷फस्ती्   उऩबोक्ता सधभधतका अध्मऺ् 
सन्चि्  

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

३. हारसम्भको खचय रू. ============== 
क. कामायरमफाट प्राप्त यकभ रू............. 
१. धनभायण साभग्रीभा (धसभेधट, छड, काठ, ढुॊगा िा पुिा, धगिी, उऩकयण आठद) रू. .  
२. ज्मारा्–  दऺ रू्–     अदऺ रू.       जम्भा रू.  

३. भसरधद साभान (कवऩ, करभ, भसी, कागज आठद) रू.   ४. दैधनक भ्रभण बत्ता (सम्झौताभा स्िीकृत बए) 
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 देन्खएको रू. ............. 
६. कामायधिमनभा देन्खएका भखुम सभस्माहरू् क. ख. ग.  
७. सभाधानका उऩामहरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कामायरमफाट य अधम धनकामफाट अनगुभन बए अनगुभनको सझुाि्  
९. हार भाग गयेको वकस्ता यकभ रू.  
१०. भखुम खचय प्रमोजन  
११. प्राप्त यकभ आमोजना फाहेक अधम कामयभा खचय गने गयाउने छैनौ ।   
 

.............   .............  .............  ............. 
तमाय गने    सन्चि    कोषाध्मऺ  अध्मऺ  


