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बाग-०२ 
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 प्रस्तावना M नेऩारको सॊववधान य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७५ रे 
लनर्दयष्ट गयेको स्थानीम तहको अलधकाय ऺेत्र लबत्रको ववकास लनभायण 
सम्वणधध कामय सॊचारनको रालग गाउॉऩालरकारे उऩबोक्ता सलभलत गठन, 

ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन गनय आवश्मक देणखएकोरे भडु्केचरुा 
गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम कामयववलध लनमलभत गने ऐन २०७५ को दपा.$ 
फभोणजभ भडु्केचरुा गाउॉ कामयऩालरकारे लभलत २०७५।०३।१० भा मो 
कामयववलध जायी गयेको छ ।  

ऩरयच्छेद– १ 

प्रायणम्बक 

१. सॊणऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  
(१) मस कामयववलधको नाभ भडु्केचरुा गाउॉऩालरकाको उऩबोक्ता सलभलत 
गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन कामयववलध, २०७५ यहेको छ। 

(२) मो कामयववलध तरुुधत प्रायम्ब हनेुछ । 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा :-  
-क) “अध्मऺ” बन्नारे उऩबोक्ता सलभलतको अध्मऺराई सम्झन ुऩदयछ ।   
-ख) “आमोजना” बन्नारे भडु्केचरुा गाउॉऩालरका वा सो अधतयगतको वडावाट 

ऩूणय वा आॊणशक रागत साझेदायीभा सञ्चालरत मोजना वा कामयक्रभ वा 
आमोजना वा ऩरयमोजनाराई सम्झन ु ऩछय । य मसरे गाऊॉ सबाफाट 
स्वीकृत बएको गैय सयकायी सॊघ सस्था, गैय नापाभूरक सॊस्था वा अधम 
साभदुावमक सॊस्थाको आमोजना सभेतराई जनाउनेछ । 

-ग) “उऩबोक्ता” बन्नारे आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबाणधवत हनेु आमोजना 
सञ्चारन हनेु ऺेत्र लबत्रका व्मणक्तराई जनाउछ ।  
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-घ) “उऩबोक्ता सलभलत” बन्नारे आमोजनाको लनभायण, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य 
भभयत सम्बाय गनयको रालग उऩबोक्तारे आपूहरू भध्मेफाट गठन गयेको 
सलभलत सम्झन ुऩदयछ । 

-ङ) “कामायरम” बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमराई फझुाउॉछ । सो 
शब्दरे वडा कामायरम सभेतराई फझुाउनेछ ।  

-च) “कामयऩालरका” बन्नारे गाऊॉ  कामयऩालरकाराई सम्झन ुऩदयछ । 

-छ) “ठूरा भेणशनयी तथा उऩकयण” बन्नारे वातावयणराई अत्मलधक ह्रास 
ऩमुायउने प्रकृलतका ठूरा भेणशनयी, उऩकयण-फरुडोजय, एक्साबेटय जस्ता) य 
श्रभभूरक प्रववलधराई ववस्थावऩत गने खारका भेणशनयी तथा उऩकयण 
सम्झन ुऩदयछ। 

-ज) “ऩदालधकायी” बन्नारे उऩबोक्ता सलभलतका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सणचव य 
कोषाध्मऺराई सम्झन ुऩदयछ ।  
-झ) “वडा” बन्नारे भडु्केचरुा गाउॉऩालरका लबत्रका वडाराई सम्झन ुऩदयछ 
।  
-ञ) “वडा अध्मऺ” बन्नारे आमोजना सञ्चारन बएको वडाको वडा 
अध्मऺराई सम्झन ुऩदयछ । 

-ट) “सदस्म”बन्नारे उऩबोक्ता सलभलतका सदस्मराई जनाउनेछ य सो शब्दरे 
उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायीराई सभेत जनाउनेछ ।  

-ठ) “सम्झौता”बन्नारे आमोजनाको लनभायण, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य भभयत 
सम्बाय गनयको रालग कामायरम य उऩबोक्ता सलभलतफीच बएको लरणखत 
कयायनाभा वा कफलुरमत नाभाराई जनाउनेछ ।  
३. कामयववलधको ऩारना गनुयऩने्-१)गाउॉलबत्र कामायधवमन हनेु आमोजनाको 

लनभायण, सञ्चारन,भभयत सम्बाय कामय गनयको रालग गठन हनेु उऩबोक्ता 
सलभलतरे ऩूणयरुऩभा मो कामयववलधको ऩारना गनुय ऩनेछ ।  
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-२) कुर रागत रु #) nfv सम्भ बएको तथा स्थानीम सीऩ, श्रोत य साधन 
उऩमोग हनेु य स्थानीम स्तयभा कामय सम्ऩन्न गनय सक्ने आमोजनाको 
कामायधवमन उऩबोक्ता सलभलत भापय त गनय सवकनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद–२ 

उऩबोक्ता सलभलतको गठन य सञ्चारन 

 

४. उऩबोक्ता सलभलत गठनसम्फधधी व्मवस्था् -१) उऩबोक्ता सलभलत गठन 
देहाम फभोणजभ गनुय ऩनेछ । 

-क) आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबाणधवत उऩबोक्ताहरुको आभ बेराफाट 
अलधकतभ सहबालगताभा सम्फणधधत आमोजना स्थरभा नै सातदेणख एघाय 
-७ देणख ११ जना) सदस्मीम उऩबोक्ता सलभलत गठन गनुयऩनेछ । 

-ख)सलभलत गठनको रालग आभ बेरा हनेु सभम, लभलत, स्थान य बेराको 
लफषम  त्मस्तो बेरा हनेु लभलतरे कणम्तभा सात र्दन (७ र्दन) अगावै 
सावयजलनक रुऩभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

-ग) गाउॉऩालरका स्तयीम आमोजना सञ्चारनको रालग उऩबोक्ता सलभलतको 
गठन गदाय कामयऩालरकारे तोकेको कामयऩालरकाका सदस्म वा 
कामायरमको प्रलतलनलधको योहवयभा गनुय ऩनेछ । 

-घ) वडास्तयीम आमोजना सञ्चारनको रालग उऩबोक्ता सलभलत गठन गदाय 
सम्वणधधत वडाको वडा अध्मऺ वा वडा सदस्म वा कामायरमरे तोकेको 
कामायरमको प्रलतलनलधको योहवयभा गनुय ऩनेछ । 

-ङ) उऩबोक्ता सलभलत गठनको रालग फोराईएको बेराभा मोजनाको सॊणऺप्त 
वववयण य सलभलतको सॊयचना सवहतको जानकायी कामायरमको प्रलतलनलधरे 
गयाउन ुऩनेछ । 
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-च) उऩबोक्ता सलभलत गठन गदाय सभावेशी लसद्धाधतको अवरम्वन गनुय ऩने 
छ । सलभलतभा कणम्तभा तेत्तीस प्रलतशत -३३%) भवहरा सदस्म 
हनुऩुनेछ । सलभलतको अध्मऺ, सणचव य कोषाध्मऺभध्मे कम्तीभा 
एकजना भवहरा ऩदालधकायी हनुऩुनेछ ।  

-छ) एक व्मणक्त एकबधदा फढी उऩबोक्ता सलभलतको सदस्म हनु ऩाउने छैन 
। साथै सगोरका ऩरयवायफाट एकजना बधदा फढी व्मणक्त एउटै 
उऩबोक्ता सलभलतको सदस्म हनु ऩाइने छैन ।  

-ज) उऩबोक्ता सलभलतको गठन सकेसम्भ सवयसम्भत तरयकारे गनुयऩनेछ । 
सवयसम्भत हनु नसकेभा उऩबोक्ताहरुको फहभुतफाट उऩबोक्ता सलभलतको 
गठन गरयने छ । 

-झ) उऩबोक्ताहरुको रागत सहबालगताभा सञ्चारन हनेु आमोजनाहरु 
उऩबोक्ता सलभलतफाट कामयधवमन गनय प्राथलभकता र्दईनेछ । 

-ञ) उऩबोक्ता सलभलतरे सम्झौता फभोणजभ गनुय ऩने काभ सलभलत आपैं रे गनुय 
गयाउन ु ऩनेछ । अधम कुनै लनभायण व्मवसामी वा अधम व्मणक्त वा 
सस्थाराई ठेक्काभा र्दई गनय गयाउन ऩाइने छैन । 

-ट) कामायरमरे आमोजना सञ्चारन एवभ ् कामायधवमनभा सॊरग्न उऩबोक्ता 
सलभलतको अलबरेख अनसूुची १ फभोणजभको ढाॉचाभा व्मवणस्थत गनुय ऩनेछ 
। 

५. उऩबोक्ता सलभलतका सदस्मको मोग्मता् -१) उऩबोक्ता सलभलतका 
सदस्मको मोग्मता देहाम फभोणजभ हनु ुऩनेछ । 

 -क) सम्वणधधत आमोजना ऺेत्रको स्थामी वालसधदा 
 -ख) १८ वषय उभेय ऩयुा बएको 
 _ग) पौजदायी अलबमोगभा अदारतफाट कसयुदाय नठहरयएको 
 _घ) सयकायी फाॉकी फक्मौता वा ऩेश्की पछ्र्मौट गनय फाॉकी नयहेको 
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 -ङ) अधम उऩबोक्ता सलभलतभा सदस्मनयहेको 
-२) दपा १ भा जनुसकैु कुया रेणखएको बएताऩलन जनप्रलतलनलध,याजनीलतक 

दरका ऩदालधकायी, फहारवारा सयकायी कभयचायी य णशऺक उऩबोक्ता 
सलभलतको सदस्मभा फस्न ऩाईने छैन । 

६.  उऩबोक्ता सलभलतको काभ, कतयब्म य अलधकाय् उऩबोक्ता सलभलतको काभ 
कतयब्म य अलधकाय देहाम फभोणजभ हनेुछ ।  

 -क) सम्झौता फभोणजभको कामय सम्ऩादन गने, 

 -ख) उऩबोक्ताहरुराई कामायरमफाट प्राप्त सूचना तथा भागयदशयनको 
जानकायी गयाउने, 

-ग) सम्झौता फभोणजभ कामय शरुु गदाय कामायरमफाट आवश्मक लनदेशन 
प्राप्त गनुय ऩने बए प्राप्त  गयेय भात्र शरुु गने, 

-घ) उऩबोक्ता सलभलतको कामय सम्ऩादनराई प्रबावकायी फनाउन 
सलभलतका सदस्महरुको कामय ववबाजन य णजम्भेवायी फाॉडपाॉड गने, 

 -ङ) उऩबोक्तासलभलतका सदस्महरुको ऺभता ववकास गने । 

-च) सम्झौता फभोणजभको काभको ऩरयभाण, गणुस्तय, सभम य रागतभा 
ऩरयवतयन गनुय ऩने  देणखएभा  कामायरमराई अनयुोध गने, 

 -छ) आमोजनाको र्दगो व्मवस्थाऩन सम्फधधी आवश्मक अधम कामय 
गने । 

 

ऩरयच्छेद – ३ 

कामायधवमन तथा ब्मवस्थाऩन 

 

७. आमोजना कामायधवमन् -१) कामायरमरे आ.व. शरुु बएको १५ र्दन 
लबत्र उऩबोक्ता सलभलतफाट सॊचारन हनेु आमोजना, ऩरयमोजना य 
कामयक्रभहरु ऩवहचान/छनौट गयी कामायधवमन मोजना फनाउन ु ऩनेछ । 
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उऩबोक्ता सलभलत गठन ऩश्चात आमोजनाको ड्रईङ, लडजाईन य रागत 
अनभुान -नेऩारी बाषाभा तमाय गरयएको) स्वीकृत गयी उऩबोक्ता 
सलभलतराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

-२) आमोजनाको कामायधवमनको रालग उऩबोक्ता सलभलत य कामयरमफीच 
अनसूुची २ फभोणजभको ढाॉचाभा सम्झौता गनुयऩनेछ । 

-३) आमोजनाको प्रकृलत हेयी कामायरमरे रागत सहबालगताको ढाॉचा य 
अनऩुात -नगद वा श्रभदान वा फस्तगुत) तोक्न ुऩनेछ । 

 

८. आमोजना सम्झौताको रालग आवश्मक कागजातहरु् -१) उऩबोक्ता 
सलभलतरे कामायरमसॉग सम्झौता गदाय तऩणशरभा उणलरणखत कागजातहरु 
ऩेश गनुयऩनेछ  
-क) उऩबोक्ता सलभलत गठन गने आभ बेराको लनणयमको प्रलतलरवऩ 

-ख) उऩबोक्ता सलभलतका सदस्महरुको नागरयकताको प्रलतलरवऩ 

-ग) आमोजनाको रागत अनभुान वववयण 

-घ) उऩबोक्ता सलभलतफाट सम्झौताको रालग णजम्भेवाय ऩदालधकायी 
तोवकएको उऩबोक्ता सलभलतको लनणयम  
-ङ) आमोजनाको कामायधवमनको कामय तालरका । 

-च) खाता सञ्चारन गने ऩदालधकायी तोवकएको लनणयम य खाता सञ्चारनको 
रालग आवश्मक कागजातहरु  

 

९. उऩबोक्ता सलभलतको ऺभता ववकास् -१) कामायरमरे आमोजनाको 
कामायधवमन अगावै उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायीहरुराई लनम्न ववषमभा 
अलबभणुखकयण गनुय ऩनेछ 

-क) उऩबोक्ता सलभलतको काभ, कतयब्म य अलधकाय, 
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-ख) सम्ऩादन गनुय ऩने काभको वववयण, काभ सम्ऩन्न गनुयऩने अवलध, रागत 
य उऩबोक्ताको मोगदान 

-ग) लनभायण साभाग्रीको गणुस्तय य ऩरयभाण 

-घ) खरयद, यकभ लनकासा प्रकृमा, खचयको रेखाकॊ न य अलबरेख 
व्मवस्थाऩन 

-ङ) कामायधवमन य अनगुभन प्रकृमा  
-च) सावयजलनक ऩयीऺण, मोजनाको पयपायक य हस्ताधतयण  
-छ)  अधम आवश्मक ववषमहरु ।  

 

१०. खाता सञ्चारन् -१) उऩबोक्ता सलभलतको खाता कामायरमरे तोकेको 
फैंकभा सञ्चारन हनेुछ । 

-२) सलभलतको खाता अध्मऺ, कोषाध्मऺ य सणचव गयी तीन जनाको 
सॊमकु्त दस्तखतफाट सञ्चारन हनेुछ । खाता सञ्चारकहरु भध्मे 
कणम्तभा एकजना भवहरा हनु ुऩनेछ । 

 

११. बकु्तानी प्रकृमा्-१) आमोजनाको बकु्तानी र्दॊदा उऩबोक्ता सलभलतको 
नाभभा यहेको फैक खाताभापय त र्दन ुऩनेछ । उऩबोक्ता सलभलतरे एक 
व्मणक्त वा सस्थाराई एकराख बधदा भालथको यकभ बकु्तानी गदाय चेक 
भापय त भात्र गनुय ऩनेछ ।  

-२) उऩबोक्ता सलभलतराई सम्झौता फभोणजभको काभको प्राववलधक भूलमाॊकन, 

कामय सम्ऩन्न प्रलतवेदन य अधम आवश्मक कागजातको आधायभा 
वकस्तागत य अणधतभ बकु्तानी र्दईनेछ ।  

-३) उऩबोक्ता सलभलतरे सम्ऩादन गयेको काभ य बएको खचयको वववयण 
सलभलतको फैठकफाट लनणयम गयी बकु्तानीको रालग आवश्मक कागजात 
सवहत कामायरमभा ऩेश गनुयऩनेछ । 
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-४) आमोजनाको अणधतभ बकु्तानी हनु ुबधदा अगावै कामायरमफाट अनगुभन 
गने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ    
-५) आमोजना सम्ऩन्न बई पयपायक गनुय बधदा अगावै उऩबोक्ता सलभलतरे 

अलनवामय रुऩभा कामायरमको प्रलतलनलधको योहवयभा सावयजलनक ऩयीऺण 
गनुय ऩनेछ । सावयजलनक ऩयीऺण प्रलतवेदनको ढाॉचा अनसूुची ३ फभोणजभ 
हनेुछ ।  

-६) उऩबोक्ता सलभलतरे आपूरे प्रत्मेक वकस्ताभा गयेको खचयको सूचना 
अनसूुची ४ फभोणजभको ढाॉचाभा सावयजलनक गनुय ऩनेछ ।  

-७) आमोजनाको कुर रागत रु ३ राख बधदा फढी बएका आमोजनाहरुको 
हकभाउऩबोक्ता सलभलतरे काभ शरुु गनुय बधदा अगावै आमोजनाको नाभ, 

रागत, रागत साझेदायीको अवस्था, काभ शरुु य सम्ऩन्न गनुय ऩने अवलध 
सभेत देणखने गयी तमाय गरयएको अनसूुची ५ फभोणजभको ढाॉचाभा 
आमोजना सूचना ऩाटी आमोजना स्थरभा याख्न ुऩनेछ  

-८) उऩबोक्ता सलभलतराई सम्फणधधत कामायरमरे ड्रइङ्ग, लडजाइन, रागत 
अनभुान तमाय गने, प्राववलधक सलराह र्दने, जाॉचऩास गने रगामत अधम 
प्राववलधक सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ । आमोजना कामायधवमनको 
सभमभा कुनै कायणफाट कामायरमरे प्राववलधक सेवा उऩरब्ध गयाउन 
नसकेभा सम्झौताभा उलरेख गयी तोवकएको खचयको सीभा लबत्र यही 
उऩबोक्ता सलभलतरे कयायभा प्राववलधक लनमकु्त गनय वा प्राववलधक सेवा लरन 
सक्नेछ । तय, ड्रइङ्ग, लडजाइन, रागत अनभुान, कामयसम्ऩन्न प्रलतवेदन य 
बकु्तानी लसपारयसको कामय कामायरमफाट नै हनेुछ । 

-९) उऩबोक्ता सलभलतफाट लनभायण हनेु आमोजनाहरूको गणुस्तय कामभ गने 
गयाउने दावमत्व य णजम्भेवायी जनप्रलतलनलध, सम्फणधधत प्राववलधक कभयचायी, 
उऩबोक्ता सलभलत य अनगुभनसलभलतको हनेुछ ।  
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-१०) अनकुयणीम कामय गने उऩबोक्ता सलभलत, प्राववलधक कभयचायी य 
सम्फणधधत कभयचायीराई सबाको लनणयम फभोणजभ वावषयक रूऩभा उणचत 
ऩयुस्काय प्रदान गनय सवकनेछ । 

-११) तोवकएको सभमभा उऩबोक्ता सलभलत गठन हनु नसकेभा, सम्झौता हनु 
नसकेभा वा सम्झौताको शतय फभोणजभ कामय सम्ऩादन हनु नसकेभा 
कामायरमरे अधम प्रकृमाद्वाया काभ गयाउन सक्नेछ ।   

 

१२. लनभायण कामयको गणुस्तय सलुनणश्चतता गनुय ऩने् उऩबोक्ता सलभलतफाट 
सञ्चारन हनेु आमोजना गणुस्तय सलुनणश्चत गनुय सम्वणधधत उऩबोक्ता 
सलभलतको कतयव्म हनेुछ । गणुस्तय सलुनणश्चतता गनयको रालग अधम 
कुयाहरुको अलतरयक्त लनम्न ववषमहरु ऩूणय रुऩभा ऩारना गनुय ऩनेछ ।  

-क) लनभायण साभाग्रीको गणुस्तय् लनभायण साभाग्री ड्रइङ, लडजाईन य 
स्ऩेलसवपकेसन फभोणजभको गणुस्तय कामभ गनुय ऩनेछ । 

-ख) लनभायण ववलध य प्रकृमाको गणुस्तय् लनभायण ववलध य प्रकृमा 
कामायरमसॉग बएको सम्झौता फभोणजभ गनुय ऩनेछ  

-ग) लनभायण कामयको र्दगोऩना् उऩबोक्ता सलभलतफाट कामायधवमन बएको 
मोजनाको र्दगोऩनाको रालग सम्वणधधत उऩबोक्ता सलभलतरे आवश्मक 
व्मवस्था गनुय ऩनेछ । 

-घ) गणुस्तय सलुनणश्चत गने णजम्भेवायी् उऩबोक्ता सलभलत भापय त हनेु 
काभको लनधायरयत गणुस्तय कामभ गने णजम्भेवायी सम्फणधधत कामयको 
रालग कामायरमफाट खवटएका प्राववलधक कभयचायी य उऩबोक्ता 
सलभलतको हनेुछ । 
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-ङ) रगत याख्न ु ऩने् उऩबोक्ता सलभलतफाट हनेु काभको सम्झौता 
फभोणजभको सभम, रागत य गणुस्तयभा सम्ऩन्न हनु नसकेभा 
सम्वणधधत प्राववलधक कभयचायीराई सचेत गयाउने य प्रकृलत हेयी 
आवश्मकता अनसुाय कायवाही गनय सक्नेछ । त्मस्ता उऩबोक्ता 
सलभलतको रगत याखी उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायीराई लनणश्चत 
सभमसम्भको रालग अधम उऩबोक्ता सलभलतभा यही काभ गनय लनषेध 
गनेछ । 

१३.अनगुभन सलभलतको व्मवस्था्-१) आमोजना तोवकएको गणुस्तय, ऩरयभाण 
य सभमभा सम्ऩन्न गनय गयाउन उऩबोक्ता सलभलतरे सम्ऩादन गने कामयको 
अनगुभन गयी आमोजनाको गणुस्तय, ऩरयभाण सलुनणश्चत गनय दपा ४ -१) 
-क) फभोणजभको बेराफाट कणम्तभा एक जना भवहरा सवहत ३ सदस्मीम 
एक अनगुभन सलभलत गठन गनुय ऩनेछ । 

-२) अनगुभन सलभलतको काभ, कतयव्म अलधकाय देहाम फभोणजभ हनेुछ् 
-क) आमोजनाको कामायधवमनभा सहजीकयण गने तथा देणखएका फाधा, 

व्मवधान य सभस्मा सभाधानका रालग आवश्मक सभधवम गने,  

-ख) आमोजनाको कामायधवमन कामयतालरका अनसुाय काभ बए नबएको 
मकीन गने य नगयेको ऩाइएभा सम्फणधधत ऩऺराई सचेत गयाउने,    

-ग) आवश्मक अधम कामय गने । 

 

ऩरयच्छेद– ४ 

ववववध 

 

१४. अधम सॊस्थाफाट कामय गयाउन सवकने्मस कामयववलध फभोणजभ उऩबोक्ता 
सलभलतफाट गरयने कामय राबग्राही सभूह,साभदुावमक सॊस्था जस्तै 
साभदुावमक वन, साभदुावमकस्तयका सहकायी सॊस्थाहरू, टोर ववकास 
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सॊस्था, आभा सभूह, कृवष सभूह, काननु फभोणजभ गठन बएका अधम 
साभदुावमक सॊगठन जस्ता सॊस्थाहरुफाट स्थानीम उऩबोक्ताहरुको 
आभबेराफाट लनणयम बई आएभा मस्ता सॊस्थाहरुफाट मस कामयववलध 
फभोणजभ कामय सॊचारन गनय/गयाउन सवकने छ । 

१५. सहणजकयण य सहमोग गनुय ऩने्उऩबोक्ता सलभलतरे आमोजनाको 
सऩुरयवेऺण, अनगुभन/लनयीऺण गनय कामायरमफाट आएको अनगुभन 
सलभलत, ऩदालधकायी वा कभयचायीराई आवश्मक वववयण उऩरव्ध गयाउने 
तथा आमोजनास्थर अनगुभनको रालग सहणजकयण य सहमोग गनुय ऩनेछ 
। 

१६. उऩबोक्ता सलभलतको दावमत्व्उऩबोक्ता सलभलतरे कामायरमसॉग बएको 
सम्झौता फभोणजभको कामय सम्ऩादन गदाय कामायरमरे तोकेका शतयहरुको 
अलतरयक्त लनम्न दावमत्व वहन गनुय ऩनेछ । 

-क) आमोजनाको र्दगो व्मवस्थाऩनको रालग भभयत सम्बाय गने सम्फधधी 
आवश्मक कामय, 
-ख) आमोजना कामायधवमनफाट ऩनय सक्ने वातावयणीम सधतरुन कामभ 
गने सम्फधधी कामय, 
-ग) अधम आमोजनाहरुसॉग अधतय सम्फधध कामभ गनुयऩने, 

-घ) असर नागरयकको आचयण ऩारना गनुयऩने । 

-ङ) उऩबोक्ता सलभलतरे आमोजनाको पयपायकको रालग कामायरमभा 
कागजात ऩेश गदाय अनसूुची ६ फभोणजभको ढाॉचाभा आमोजनाको 
बौलतक तथा ववणत्तम प्रलतवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

१७.भाऩदण्ड फनाउन सक्ने्-१) आमोजनाको गणुस्तय सलुनणश्चतताको रालग 
कामायरमरे अनगुभन, भलुमाङ्कन गयी सम्वणधधत उऩबोक्ता सलभलतराई 
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सलराह, सझुाव य आवश्मकता अनसुाय लनदेशन र्दने तथा सभधवम गनुय 
ऩनेछ. 

-२) उऩबोक्ता सलभलतफाट सञ्चारन हनेु आमोजनाको प्रकृलत हेयी गणुस्तय 
सलुनणश्चतता गने प्रमोजनको रालग कामायरमरे थऩ भाऩदण्ड तथा 
भागयदशयन फनाई राग ुगनय सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

-कामयववलधको दपा ४ -१) ट सॊग सम्फणधधत) 

उऩबोक्ता सलभलतको रगत 

भडु्केचरुा गाउॉऩालरका 

आ.व. 

क्र.स. 
 

उऩबोक्ता सलभलतको 
नाभ य ठेगाना 

ऩदालधकायीको नाभ य सम्ऩकय  नॊ. गठन लभलत फैंकको 
नाभ 

खाता नॊ. 
अध्मऺ उऩाध्मऺ सणचव कोषाध्मऺ 
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अनसूुची २ 

कामयववलधको दपा ७-२) सॉग सम्वणधधत) 

भडु्केचरुा गाउॉऩालरका 
मोजना सम्झौता पायाभ 

१. सम्झौता गने ऩऺ य आमोजना् 
क) उऩबोक्ता सलभलतको वववयण् 
 १. नाभ् 
 २. ठेगाना् 
ख) आमोजनाको वववयण् 
 १. नाभ् 
 २. आमोजना स्थर् 
 ३ उद्देश्म् 
 ४. आमोजना सरुु हनुे लभलत् 
२. आमोजनाको रागत सम्वणधध वववयण् 
 क) रागत अनभुान रु 

 ख) रागत व्महोने स्रोतहरु 

 १. कामायरम् 
 २. उऩबोक्ता सलभलत् 
 ३. अधम्  
ग) फस्तगुत अनदुानको वववयण  साभाग्रीको नाभ    एकाई 

 १. सॊघफाट  
 २.प्रदेशफाट 

 ३. स्थानीम तहफाट 

 ४. गैह्रसयकायी सॊघसॊस्थाफाट  
 ५. ववदेशी दात ृसॊघ सॊस्थाफाट  
 ६. उऩबोक्ता सलभलतफाट  
 ७. अधम लनकामफाट  
घ) आमोजनाफाट राबाणधवत हनुे् 
 १. घयऩरयवाय सॊख्मा् 
 २. जनसॊख्मा् 
 ३. सॊगर्ठत सॊस्था् 
४= अधम्  
३. उऩबोक्ता सलभलत÷सभदुामभा आधारयत सॊस्था÷गैह्रसयकायी सॊस्थाको वववयण् 
क) गठन बएको लभलत् 
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ख) ऩदालधकायीको नाभ य ठेगाना -नागरयकता प्रभाणऩत्र नॊ. य णजलरा) 
१. अध्मऺ 

२. उऩाध्मऺ 

३. कोषाध्मऺ 

४. सणचव 

५. सदस्म 

६. सदस्म 

७. सदस्म 

ग) गठन गदाय उऩणस्थत राबाणधवतको सॊख्मा् 
४. आमोजना सञ्चारन सम्वणधध अनबुव् 
५.उऩबोक्ता सलभलत सभदुामभा आधारयत सॊस्था÷गैह्रसयकायी सॊस्थारे प्राप्त गने वकस्ता वववयण् 
वकस्ताको क्रभ  लभलत  वकस्ताको यकभ  लनभायण सभाग्री ऩरयभाण    कैवपमत 

ऩवहरो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्भा 
६. आमोजना भभयत सॊबाय सम्फधधी व्मवस्था  
क)आमोजना भभयत सॊबायको णजम्भा लरने सलभलत÷सॊस्थाको नाभ् 
ख) भभयत सम्बायको सम्बाववत स्रोत -छ छैन खुराउने) 

 जनश्रभदान् 
 सेवा शलुक् 
 दस्तयु, चधदाफाट  
 अधम केही बए्  
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सम्झौताका शतयहरु 

उऩबोक्ता सलभलतको णजम्भेवायी तथा ऩारना गरयन ेशतयहरु् 
१. आमोजना लभलत ...............................देणख शरुु गयी लभलत........................सम्भभा ऩयुा गनुय ऩनेछ । 

२= प्राप्त यकभ तथा लनभायण साभाग्री सम्वणधधत आमोजनाको उद्धशे्मका रालग भात्र प्रमोग गनुयऩनेछ । 

३= नगदी, णजधसी साभानको प्राप्ती, खचय य फाॉकी तथा आमोजनाको प्रगलत वववयण याख्न ुऩनेछ । 

४= आम्दानी खचयको वववयण य कामयप्रगलतको जानकायी उऩबोक्ता सभूहभा छरपर गयी अको वकस्ता भाग गनुय 
ऩनेछ । 

५= आमोजनाको कुर रागत बधदा घटी रागतभा आमोजना सम्ऩन्न बएको अवस्थाभा सो भतुाववकनै अनदुान य 
श्रभदानको प्रलतशत लनधाययण गयी बकु्तानी लरन ुऩनेछ । 

६. उऩबोक्ता सलभलतरे प्राववलधकको याम, ऩयाभशय एवॊ लनदेशन अनरुुऩ काभ गनुय ऩनेछ ।  
७= उऩबोक्ता सलभलतरे आमोजनासॊग सम्वणधधत ववर, बयऩाईहरु, डोय हाणजयी पायाभहरु, णजधसी नगदी खाताहरु, 

सलभलत÷सभहुको लनणयम ऩणुस्तका आर्द कागजातहरु कामायरमरे भागेको फखत उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ य 
त्मसको रेखाऩयीऺण ऩलन गयाउन ुऩनेछ । 

 

८. कुन ैसाभाग्री खरयद गदाय आधतरयक याजस्व कामायरमफाट स्थामी रेखा नम्वय य भलुम अलबफवृद्ध कय दताय 
प्रभाण ऩत्र प्राप्त व्मणक्त वा पभय सॊस्था वा कम्ऩनीफाट खरयद गयी सोही अनसुायको ववर बयऩाई 
आलधकायीक व्मणक्तफाट प्रभाणणत गयी ऩेश गनुय ऩनेछ । 

९.  भूलम अलबफवृद्ध कय -VAT)राग्ने फस्त ु तथा सेवा खरयद गदाय रु २०,०००।– बधदा फढी भूलमको 
साभाग्रीभा अलनवामय रुऩभा भूलम अलबफवृद्ध कय दताय प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेका व्मणक्त पभय सॊस्था वा 
कम्ऩनीफाट खरयद गनुय ऩनेछ । साथै उक्त ववरभा उणलरणखत भ.ुअ.कय फाहेकको यकभभा १.५% 
अग्रीभ आमकय फाऩत कयकवि गयी फाॉकी यकभ भात्र सम्वणधधत सेवा प्रदामकराई बकु्तानी हनुेछ । रु 
२०,०००।– बधदा कभ भूलमको साभाग्री खरयदभा ऩान नम्वय लरएको व्मणक्त वा पभयफाट खरयद गनुय 
ऩनेछ । अधमथा खरयद गने ऩदालधकायी स्वमभ ्णजम्भेवाय हनुेछ । 

१०. डोजय योरय रगामतका भेणशनयी साभान बाडाभा लरएको एवभ ् घय फहारभा लरई ववर बयऩाई ऩेश 
बएको अवस्थाभा १०% प्रलतशत घय बाडा कय एफभ ्फहार कय लतनुय ऩनेछ । 

११. प्रणशऺकरे ऩाउने ऩारयश्रलभक एवभ ्सहबागीरे ऩाउने बत्ताभा प्रचलरत लनमभानसुाय कय राग्नेछ । 

१२. लनभायण कामयको हकभा शरुु रागत अनभुानका कुनै आईटभहरुभा ऩरयवयतन हनुे बएभा अलधकाय प्राप्त 
व्मणक्त÷कामायरमफाट रागत अनभुान सॊसोधन गये ऩश्चात भात्र कामय गयाउन ु ऩनेछ । मसयी रागत 
अुनभान सॊशोधन नगयी कामय गयेभा उऩबोक्ता सलभलत÷सभहुनै णजम्भेवाय हनुेछ । 

१३. उऩबोक्ता सलभलतरे काभ सम्ऩन्न गरयसकेऩलछ फाॉकी यहन गएका खप्ने साभानहरु भभयत सॊबाय सलभलत 
गठन बएको बए सो सलभलतराई य सो नबए सम्वणधधत कामायरमराई फझुाउन ु ऩनेछ । तय भभयत 
सलभलतराई फझुाएको साभानको वववयण एक प्रलत सम्वणधधत कामायरमराई जानकायीको रालग फझुाउन ु
ऩनेछ । 

१४. सम्झौता फभोणजभ आमोजना सम्ऩन्न बएऩलछ अणधतभ बकु्तानीको रालग कामयसम्ऩन्न प्रलतवेदन, नाऩी वकताव, 

प्रभाणणत ववर बयऩाई, मोजनाको पोटो, सम्वणधधत उऩबोक्ता सलभलतरे आमोजना सॊचारन गदाय बएको 
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आम व्ममको अनभुोदन सवहतको लनणयम, उऩबोक्ता बेराफाट बएको सावयजलनक रेखा ऩयीऺणको लनणयमको 
प्रलतलरऩी तथा सम्वणधधत कामायरमको वडा कामायरमको लसपारयस सवहत अणधतभ वकस्ता बकु्तानीको रालग 
लनवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ । 

१५. आमोजना सम्ऩन्न बएऩलछ कामायरमफाट जाॉचऩास गयी पयपायकको प्रभाणऩत्र लरन ु ऩनेछ । साथै 
आमोजानाको आवश्मक भभयत सॊबायको व्मवस्था सम्वणधधत उऩबोक्ताहरुरे नै गनुय ऩनेछ । 

१६. आमोजना कामायधवमन गने सभहु वा उऩबोक्ता सलभलतरे आमोजनाको बौलतक तथा ववत्तीम प्रगती प्रलतवेदन 
अनसूुची ६ को ढाॉचाभा सम्झौताभा तोवकए फभोणजभ कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

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

१८. आमोजनाको सवै काभ उऩबोक्ता सलभलत÷सभहुको लनणयम अनसुाय गनुय गयाउन ुऩनेछ । 

 

 

कामायरमको णजम्भेवायी तथा ऩारना गरयन ेशतयहरु् 
 

१. आमोजनाको वजेट, उऩबोक्ता सलभलतको काभ, कतयव्म तथा अलधकाय, खरयद, रेखाङ्कन, प्रलतवेदन आर्द 
ववषमभा उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायीहरुराई अनणुशऺण कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

२. आमोजनाभा आवश्मक प्राववलधक सहमोग कामायरमफाट उऩरव्ध गयाउन सवकने अवस्थाभा गयाईनेछ य 
नसवकने अवस्था बएभा उऩबोक्ता सलभलतरे फाह्य फजायफाट सेवा ऩयाभशय अधतगयत सेवा लरन सक्नेछ ।  

३. आमोजनाको प्राववलधक सऩुरयवेऺणका रालग कामायरमको तपय फाट प्राववलधक खटाईनेछ । उऩबोक्ता 
सलभलतफाट बएको काभको लनमलभत सऩुरयवेऺण गने णजम्भेवायी लनज प्राववलधकको हनुेछ ।  

४. ऩेश्की लरएय राभो सभमसम्भ आमोजना सॊचारन नगने उऩबोक्ता सलभलतराई कामायरमरे लनमभ अनसुाय 
कायवाही गनेछ । 

५. श्रभभरुक प्रववलधफाट कामय गयाउने गयी रागत अनभुान स्वीकृत गयाई सोही फभोणजभ सम्झौता गयी 
भेणशनयी उऩकयणको प्रमोगफाट कामय गयेको ऩाईएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलतसॊग सम्झौता यद्ध गयी 
उऩबोक्ता सलभलतराई बकु्तानी गरयएको यकभ भलुमाॊकन गयी फढी बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह असरु 
उऩय गरयनेछ । 

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

७. आवश्मक कागजात सॊरग्न गयी बकु्तानी उऩरव्ध गयाउन सम्वणधधत उऩबोक्ता सलभलतफाट अनयुोध बई 
आएऩलछ उऩबोक्ता सलभलतको फैंक खाताभा बकु्तानी र्दन ुऩनेछ ।  

८. मसभा उलरेख नबएका कुयाहरु प्रचलरत कानून वभोणजभ हनुेछ । 

 

भालथ उलरेख बए फभोणजभका शतयहरु ऩारना गनय हाभी लनम्न ऩऺहरु भधजयु गदयछौं । 

 

 

उऩबोक्ता सलभलत÷सभहुको तपय फाट    कामायरमको तपय फाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 
नाभ थय.....................      नाभ थय............. 
ऩद.............................     ऩद................. 
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ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सम्ऩकय  नॊ......................     सम्ऩकय  नॊ............... 
लभलत............................     लभलत..................... 
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 अनसूुची ३ 

कामयववलधको दपा ११ -५) सॉग सम्वणधधत) 
सावयजलनक ऩयीऺण पायाभको ढाॉचा ऩेश गयेको कामायरम.......... 

१. आमोजनाको नाभ्      क) स्थर् 
ख) रागत अनभुान्        ग) आमोजना शरुू हनेु लभलत्  घ) आमोजना सम्ऩन्न हनेु लभलत्  
२. उऩबोक्ता सलभलत÷साभदुावमक सॊस्थाको   क) नाभ्   
क) अध्मऺको नाभ्   ख) सदस्म सॊख्मा्     भवहरा्    ऩरुूष्  
३. आम्दानी खचयको वववयण्  
क) आम्दानीतपय  जम्भा् 
आम्दानीको श्रोत -कहाॉफाट कलत नगद तथा 
णजधसी प्राप्त बमो खरुाउन)े यकभ वा ऩरयभाण कैवपमत 

यकभ वा ऩरयभाण कैवपमत 
 

   
   
ख) खचयतपय  

खचयको वववयण दय ऩरयभाण जम्भा 
१. साभाग्री -के के साभाग्री खरयद बमो ?)    

२. ज्मारा -के भा कलत बकु्तानी बमो ?)    

    

    

३. श्रभदान -कलत जनारे श्रभदान गये ?)    

    

    

४. व्मवस्थाऩन खचय -ढुवानी तथा अधम खचय)    

    
 

ग) भौज्दात  
 वववयण  यकभ वा ऩरयभाण  कैवपमत 

१ नगद   

फैंक 
  

व्मणक्तको णजम्भा   

२ साभग्रीहरु 
  

घ) बकु्तानी र्दन फाॉकी 
वववयण यकभ वा ऩरयभाण 

  

४. सम्ऩन्न आमोजनाको रक्ष्म तथा प्रगलत वववयण 

 

काभको वववयण रक्ष्म प्रगलत 
   

५. आमोजनारे ऩ¥ुमाएको राब तथा प्रत्मऺ रूऩभा राबाणधवत जनसॊख्मा -आमोजना सञ्चारन बएको स्थानका उऩबोक्ताहरू) ।  
६. आमोजना सञ्चारन गदाय आमोजक सॊस्थाभा काभको णजम्भेवायी फाॉडपाॉड -कस कसरे कस्तो कस्तो काभको णजम्भेवायी लरएका 

लथए<खरुाउने) 
उऩणस्थलत् 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

योहवय् नाभथय्      ऩद्   लभलत् 



21 

द्रष्टव्म् सावयजलनक ऩरयऺण कामयक्रभभा उऩणस्थत सयोकायवाराहरुको उऩणस्थलत अलनवामय रूऩभा सॊरग्न हनुऩुनेछ । 

अनसूुची ४ 

-कामयववलधको दपा ११ -६) सॉग सम्वणधधत) 
खचय सावयजलनक सूचना पायाभ 

 

लभलत् २०  ।   ।   .  

१. आमोजनाको नाभ्—        २. आमोजना स्थर्—  

३. ववलनमोणजत वजेट्—  ४. आमोजना णस्वकृत बएको आ.व्—  ५. आमोजना सम्झौता बएको लभलत्—  

६. काभ सम्ऩन्न गनुय ऩने लभलत्—     ७. काभ सम्ऩन्न बएको लभलत्—  

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

आम्दानी य खचयको वववयण 

       

आम्दानी खचय 
वववयण यकभ रू वववयण यकभ 

प्रथभ वकस्ता  ज्मारा  
दोश्रो वकस्ता  लनभायण साभाग्री खरयद  
तेश्रो वकस्ता  ढुवानी  
जनश्रभदान  बाडा  
वस्तगुत सहामता  व्मवस्थाऩन खचय  
रागत सहबालगता    
    
    

 

उऩमुयक्तानसुायको आम्दानी तथा खचय वववयण मथाथय हो । मसभा सफै आम्दानी तथा खचयहरु सभावेश गरयएको छ । 
साथै उऩबोक्ताहरुको प्रत्मऺ सहबालगताभा आमोजना कामायधवमन गरयएको छ । मसको एक प्रलत वडा कामायरमभा सभेत 
ऩेश गरयएको छ ।  
 

......................   ............................... ............................... 
 कोषाध्मऺ    सणचव     अध्मऺ   
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अनसूुची ५ 

-कामयववलधको दपा ११-७) सॊग सम्वणधधत) 

आमोजना सूचना ऩाटीको नभूना 

१.  आमोजनाको नाभ् 

२. आमोजना सॊचारन गने कामायरम/कामयक्रभको नाभ् 

३. उऩबोक्ता सलभलतको अध्मऺको नाभ य सम्ऩकय  नॊ.M 

४. आमोजनाको कुर रागत यकभ रु् 

 ४.१. आमोजनाभा कामायरमफाट व्महोने रागत रु् 

 ४.२. जनसहबालगताफाट व्महोने रागत यकभ रु् 

 ४.३. आमोजनाभा रगानी गने अधम लनकामको नाभ  य व्महोने रागत यकभ रु् 

५. आमोजना सम्झौता लभलत् 

६. आमोजना सम्ऩन्न गने लभलत् 

७. आमोजनाफाट राबाणधवत जनसॊख्मा् 
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अनसूुची ६ 

-कामयववलधको दपा १६-ङ) सॉग सम्वणधधत) 
उऩबोक्ता सलभलतको बौलतक तथा ववत्तीम प्रगलत प्रलतवेदन 

वववयण ऩेश गयेको कामायरम.................... 
 

१. आमोजनाको वववयण  
आमोजनाको नाभ्     वडा नॊ.M टोर÷फस्ती्   उऩबोक्ता सलभलतका अध्मऺ् सणचव्  

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

३. हारसम्भको खचय रू. ============== 
क. कामायरमफाट प्राप्त यकभ रू............. 
१. लनभायण साभग्रीभा -लसभेधट, छड, काठ, ढुॊगा वा पुवा, लगिी, उऩकयण आर्द) रू. .  
२. ज्मारा्–  दऺ रू्–     अदऺ रू.        जम्भा रू.  
३. भसरधद साभान -कवऩ, करभ, भसी, कागज आर्द) रू.   ४. दैलनक भ्रभण बत्ता -सम्झौताभा स्वीकृत बए) रू.   
५. प्राववलधक लनयीऺण फाऩत खचय -सम्झौताभा स्वीकृत बए) रू.     

६. अधम   
ख. जनसहबालगताफाट व्महोरयएको खचय रू् ................... श्रभको भूलम फयाफय यकभ रू. .......................  

णजधसी साभान भूलम फयाफय यकभ रू. .............   कूर जम्भा रू. ............. 
४. प्राववलधक प्रलतवेदन फभोणजभ भूलमाॊकन यकभ रू. ............. 
५. उऩबोक्ता सभूहको लनणयम फभोणजभ÷सभीऺाफाट खचय देणखएको रू. ............. 
६. कामायधवमनभा देणखएका भखु्म सभस्माहरू् क. ख. ग.  
७. सभाधानका उऩामहरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कामायरमफाट य अधम लनकामफाट अनगुभन बए अनगुभनको सझुाव्  
 

 

९. हार भाग गयेको वकस्ता यकभ रू.  
१०. भखु्म खचय प्रमोजन  
 

११. प्राप्त यकभ आमोजना फाहेक अधम कामयभा खचय गने गयाउने छैनौ ।   
 

.............   .............  .............  ............. 
तमाय गने   सणचव    कोषाध्मऺ  अध्मऺ 

 

                                              आऻारे 
                                            धभययाज धमौऩाने 

                                                         प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
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