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सम्फन्धी कामयववमध  

२०७* 

 

प्रस्तावना 

नेऩारको सॊववधान य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे मनर्दयष्ट 
गयेको स्थानीम तहको अमधकाय ऺेत्र मबत्रको ववकास मनभायण सम्वन्न्ध कामय 
सॊचारनको रामग नगयऩामरकारे उऩबोक्ता समभमत गठन, ऩरयचारन तथा 
व्मवस्थाऩन गनय आवश्मक देन्िएकोरे gf}d'n] ufpFkflnsfsf] प्रशासकीम 
कामयववमध मनममभत गने ऐन २०७४ को दपा ४ फभोन्जभ नगय 
कामयऩामरकारे मो कामयववमध जायी गयेको छ ।  

ऩरयच्छेद– १ 

प्रायन्म्बक 

१. सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयववमधको नाभ gf}d'n] ufpFkflnsfsf ]  
उऩबोक्ता समभमत गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन कामयववमध, @)&* 
यहेको छ ।  

२) मो कामयववमध तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ । 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववमधभा:– 
क) “अध्मऺ” बन्नारे उऩबोक्ता समभमतको अध्मऺराई सम्झन ुऩदयछ ।   
ि) “आमोजना” बन्नारे gf}d'n] नगयऩामरका वा सो अन्तयगतको वडावाट ऩूणय 

वा आॊन्शक रागत साझेदायीभा सञ्चामरत मोजना वा कामयक्रभ वा 
आमोजना वा ऩरयमोजनाराई सम्झन ुऩछय । य मसरे gf}d'n] ufpF;efaf6 





 

स्वीकृत बएको गैय सयकायी सॊघ सस्था, गैय नापाभूरक सॊस्था वा अन्म 
साभदुावमक सॊस्थाको आमोजना सभेतराई जनाउनेछ । 

ग) “उऩबोक्ता” बन्नारे आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबान्न्वत हनेु आमोजना सञ्चारन 
हनेु ऺेत्र मबत्रका व्मन्क्तराई जनाउछ ।  

घ) “उऩबोक्ता समभमत” बन्नारे आमोजनाको मनभायण, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य 
भभयत सम्बाय गनयको रामग उऩबोक्तारे आपूहरू भध्मेफाट गठन गयेको 
समभमत सम्झन ुऩदयछ । 

ङ) “कामायरम” बन्नारे गाउॉकामयऩामरकाको कामायरमराई फझुाउॉछ । सो 
शब्दरे वडा कामायरम सभेतराई फझुाउनेछ ।  

च) “कामयऩामरका” बन्नारे ufpF कामयऩामरकाराई सम्झन ुऩदयछ । 

छ) “ठूरा भेन्शनयी तथा उऩकयण” बन्नारे वातावयणराई अत्ममधक ह्रास 
ऩयुम्ाउने प्रकृमतका ठूरा भेन्शनयी, उऩकयण (फरुडोजय, एक्साबेटय जस्ता) 
य श्रभभूरक प्रववमधराई ववस्थावऩत गने िारका भेन्शनयी तथा उऩकयण 
सम्झन ुऩदयछ। 

ज) “ऩदामधकायी” बन्नारे उऩबोक्ता समभमतका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सन्चव य 
कोषाध्मऺराई सम्झन ुऩदयछ ।  
झ) “वडा” बन्नारे नगयऩामरका मबत्रका वडाराई सम्झन ुऩदयछ ।  
ञ) “वडा अध्मऺ” बन्नारे आमोजना सञ्चारन बएको वडाको वडा अध्मऺराई 
सम्झन ुऩदयछ । 

ट) “सदस्म” बन्नारे उऩबोक्ता समभमतका सदस्मराई जनाउनेछ य सो शब्दरे 
उऩबोक्ता समभमतका ऩदामधकायीराई सभेत जनाउनेछ ।  

ठ) “सम्झौता” बन्नारे आमोजनाको मनभायण, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य भभयत 
सम्बाय गनयको रामग कामायरम य उऩबोक्ता समभमतफीच बएको मरन्ित 
कयायनाभा वा कफमुरमतनाभाराई जनाउनेछ ।  





 

३. कामयववमधको ऩारना गनुयऩने्(१)नगयऩामरका मबत्र कामायन्वमन हनेु 
आमोजनाको मनभायण, सञ्चारन,भभयत सम्बाय कामय गनयको रामग गठन हनेु 
उऩबोक्ता समभमतरे ऩूणयरुऩभा मो कामयववमधको ऩारना गनुय ऩनेछ ।  

(२) कुर रागत रु १ कयोडसम्भ बएको तथा स्थानीम सीऩ, श्रोत य साधन 
उऩमोग हनेु य स्थानीम स्तयभा कामय सम्ऩन्न गनय सक्नेआमोजनाको 
कामायन्वमन उऩबोक्ता समभमत भापय त गनय सवकनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद–२ 

उऩबोक्ता समभमतको गठन य सञ्चारन 

 

४. उऩबोक्ता समभमत गठनसम्फन्धी व्मवस्था् (१) उऩबोक्ता समभमत गठन देहाम 
फभोन्जभ गनुय ऩनेछ । 

क) आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबान्न्वत उऩबोक्ताहरुको आभ बेराफाट 
अमधकतभ सहबामगताभा सम्फन्न्धत आमोजनास्थरभा नै सातदेन्ि एघाय 
(७ देन्ि ११ जना) सदस्मीम उऩबोक्ता समभमत गठन गनुयऩनेछ । 

ि) समभमत गठनको रामग आभ बेरा हनेु सभम, मभमत, स्थान य बेराको मफषम  
त्मस्तो बेरा हनेु मभमतरे कन्म्तभा सात र्दन (७ र्दन) अगावै सावयजमनक 
रुऩभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

ग) गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकास्तयीम आमोजना सञ्चारनको रामग उऩबोक्ता 
समभमतको गठन गदाय कामयऩामरकारे तोकेको कामयऩामरकाका सदस्म वा 
कामायरमको प्रमतमनमधको योहवयभा गनुय ऩनेछ । 

घ) वडास्तयीम आमोजना सञ्चारनको रामग उऩबोक्ता समभमत गठन गदाय 
सम्वन्न्धत वडाको वडा अध्मऺ वा वडा सदस्म वा कामायरमरे तोकेको 
कामायरमको प्रमतमनमधको योहवयभा गनुय ऩनेछ । 





 

ङ) उऩबोक्ता समभमत गठनको रामग फोराईएको बेराभा मोजनाको सॊन्ऺप्त 
वववयण य समभमतको सॊयचना सवहतको जानकायी कामायरमको प्रमतमनमधरे 
गयाउन ुऩनेछ । 

च) उऩबोक्ता समभमत गठन गदाय सभावेशी मसद्धान्तको अवरम्वन गनुय ऩने छ 
। समभमतभा कन्म्तभा तेत्तीस प्रमतशत (३३%) भवहरा सदस्म हनुऩुनेछ । 
समभमतको अध्मऺ, सन्चव य कोषाध्मऺभध्मे कम्तीभा एकजना भवहरा 
ऩदामधकायी हनुऩुनेछ ।  

छ) एक व्मन्क्त एकबन्दा फढी उऩबोक्ता समभमतको सदस्म हनु ऩाउने छैन । 
साथै सगोरका ऩरयवायफाट एकजना बन्दा फढी व्मन्क्त एउटै उऩबोक्ता 
समभमतको सदस्म हनु ऩाइने छैन ।  

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

झ) उऩबोक्ताहरुको रागत सहबामगताभा सञ्चारन हनेु आमोजनाहरु उऩबोक्ता 
समभमतफाट कामायन्वमन गनय प्राथमभकता र्दईनेछ । 

ञ) उऩबोक्ता समभमतरे सम्झौता फभोन्जभ गनुय ऩने काभ समभमत आपैं रे गनुय 
गयाउन ु ऩनेछ । अन्म कुनै मनभायण व्मवसामी वा अन्म व्मन्क्त वा 
सस्थाराई ठेक्काभा र्दई गनय गयाउन ऩाइने छैन । 

ट) कामायरमरे आमोजना सञ्चारन एवभ ् कामायन्वमनभा सॊरग्न उऩबोक्ता 
समभमतको अमबरेि अनसूुची १ फभोन्जभको ढाॉचाभा व्मवन्स्थत गनुय ऩनेछ 
। 

५. उऩबोक्ता समभमतका सदस्मको मोग्मता् (१) उऩबोक्ता समभमतका सदस्मको 
मोग्मता देहाम फभोन्जभ हनु ुऩनेछ । 

 क) सम्वन्न्धत आमोजना ऺेत्रको स्थामी वामसन्दा 





 

 ि) १८ वषय उभेय ऩयुा बएको 
 ग) पौजदायी अमबमोगभा अदारतफाट कसयुदाय नठहरयएको 
       घ) सयकायी फाॉकी फक्मौता वा ऩेश्की पर्यौमौट गनय फाॉकी नयहेको 
 ङ) अन्म उऩबोक्ता समभमतभा सदस्मनयहेको 
२) दपा १ भा जनुसकैु कुया रेन्िएको बएताऩमन जनप्रमतमनमध,याजनीमतक 

दरका ऩदामधकायी, फहारवारा सयकायी कभयचायी य न्शऺक उऩबोक्ता 
समभमतको सदस्मभा फस्न ऩाईने छैन । 

६.  उऩबोक्ता समभमतको काभ, कतयब्म य अमधकाय् उऩबोक्ता समभमतको काभ 
कतयब्म य अमधकाय देहाम फभोन्जभ हनेुछ ।  

क) सम्झौता फभोन्जभको कामय सम्ऩादन गने, 

ि) उऩबोक्ताहरुराई कामायरमफाट प्राप्त सूचना तथा भागयदशयनको जानकायी 
गयाउने, 

ग) सम्झौता फभोन्जभ कामय शरुु गदाय कामायरमफाट आवश्मक मनदेशन प्राप्त 
गनुय ऩने बए प्राप्त गयेय भात्र शरुु गने, 

घ) उऩबोक्ता समभमतको कामय सम्ऩादनराई प्रबावकायी फनाउन समभमतका 
सदस्महरुको कामय ववबाजन य न्जम्भेवायी फाॉडपाॉड गने, 

ङ) उऩबोक्ता समभमतका सदस्महरुको ऺभता ववकास गने । 

च) सम्झौता फभोन्जभको काभको ऩरयभाण, गणुस्तय, सभम य रागतभा 
ऩरयवतयन गनुय ऩने देन्िएभा कामायरमराई अनयुोध गने, 

छ) आमोजनाको र्दगो व्मवस्थाऩन सम्फन्धी आवश्मक अन्म कामय गने । 

 

ऩरयच्छेद – ३ 

कामायन्वमन तथा ब्मवस्थाऩन 

 





 

७. आमोजना कामायन्वमन् (१) कामायरमरे आ.व. शरुु बएको १५ र्दन मबत्र 
उऩबोक्ता समभमतफाट सॊचारन हनेु आमोजना, ऩरयमोजना य कामयक्रभहरु 
ऩवहचान/छनौट गयी कामायन्वमन मोजना फनाउन ु ऩनेछ । उऩबोक्ता 
समभमत गठन ऩश्चात आमोजनाको ड्रईङ, मडजाईन य रागत अनभुान (नेऩारी 
बाषाभा तमाय गरयएको) स्वीकृत गयी उऩबोक्ता समभमतराई उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ । 

(२) आमोजनाको कामायन्वमनको रामग उऩबोक्ता समभमत य कामयरमफीच 
अनसूुची २ फभोन्जभको ढाॉचाभा सम्झौता गनुयऩनेछ । 

(३) आमोजनाको प्रकृमत हेयी कामायरमरे रागत सहबामगताको ढाॉचा य 
अनऩुात (नगद वा श्रभदान वा फस्तगुत) तोक्न ुऩनेछ । 

 

८. आमोजना सम्झौताको रामग आवश्मक कागजातहरु् (१) उऩबोक्ता समभमतरे 
कामायरमसॉग सम्झौता गदाय तऩन्शरभा उन्लरन्ित कागजातहरु ऩेश 
गनुयऩनेछ  
क) उऩबोक्ता समभमत गठन गने आभ बेराको मनणयमको प्रमतमरवऩ 

ि) उऩबोक्ता समभमतका सदस्महरुको नागरयकताको प्रमतमरवऩ 

ग) आमोजनाको रागत अनभुान वववयण 

घ) उऩबोक्ता समभमतफाट सम्झौताको रामग न्जम्भेवाय ऩदामधकायी तोवकएको 
उऩबोक्ता समभमतको मनणयम  
ङ) आमोजनाको कामायन्वमनको कामय तामरका । 

च) िाता सञ्चारन गने ऩदामधकायी तोवकएको मनणयम य िाता सञ्चारनको 
रामग आवश्मक कागजातहरु  

 





 

९. उऩबोक्ता समभमतको ऺभता ववकास् (१) कामायरमरे आमोजनाको 
कामायन्वमन अगावै उऩबोक्ता समभमतका ऩदामधकायीहरुराई मनम्न ववषमभा 
अमबभनु्िकयण गनुय ऩनेछ 

क) उऩबोक्ता समभमतको काभ, कतयब्म य अमधकाय, 
ि) सम्ऩादन गनुय ऩने काभको वववयण, काभ सम्ऩन्न गनुयऩने अवमध, रागत 
य उऩबोक्ताको मोगदान 

ग) मनभायण साभाग्रीको गणुस्तय य ऩरयभाण 

घ) िरयद, यकभ मनकासा प्रकृमा, िचयको रेिाकॊ न य अमबरेि व्मवस्थाऩन 

ङ) कामायन्वमन य अनगुभन प्रकृमा  
च) सावयजमनक ऩयीऺण, मोजनाको पयपायक य हस्तान्तयण  
छ)  अन्म आवश्मक ववषमहरु ।  

 

१०. िाता सञ्चारन् (१) उऩबोक्ता समभमतको िाता कामायरमरे तोकेको 
फैंकभा सञ्चारन हनेुछ । 

२) समभमतको िाता अध्मऺ, कोषाध्मऺ य सन्चव गयी तीन जनाको सॊमकु्त 
दस्तितफाट सञ्चारन हनेुछ । िाता सञ्चारकहरु भध्मे कन्म्तभा 
एकजना भवहरा हनु ुऩनेछ । 

 

११. बकु्तानी प्रकृमा्(१) आमोजनाको बकु्तानी र्दॊदा उऩबोक्ता समभमतको 
नाभभा यहेको फैक िाताभापय त र्दन ुऩनेछ । उऩबोक्ता समभमतरे एक 
व्मन्क्त वा सस्थाराई एकराि बन्दा भामथको यकभ बकु्तानी गदाय चेक 
भापय त भात्र गनुय ऩनेछ ।  





 

२) उऩबोक्ता समभमतराई सम्झौता फभोन्जभको काभको प्राववमधक भूलमाॊकन, 

कामय सम्ऩन्न प्रमतवेदन य अन्म आवश्मक कागजातको आधायभा 
वकस्तागत य अन्न्तभ बकु्तानी र्दईनेछ ।  

३) उऩबोक्ता समभमतरे सम्ऩादन गयेको काभ य बएको िचयको वववयण 
समभमतको फैठकफाट मनणयम गयी बकु्तानीको रामग आवश्मक कागजात 
सवहत कामायरमभा ऩेश गनुयऩनेछ । 

४) आमोजनाको अन्न्तभ बकु्तानी हनु ु बन्दा अगावै कामायरमफाट अनगुभन 
गने व्मवस्था मभराउन ुऩनेछ    
५) आमोजना सम्ऩन्न बई पयपायक गनुय बन्दा अगावै उऩबोक्ता समभमतरे 

अमनवामय रुऩभा कामायरमको प्रमतमनमधको योहवयभा सावयजमनक ऩयीऺण 
गनुय ऩनेछ । सावयजमनक ऩयीऺण प्रमतवेदनको ढाॉचा अनसूुची ३ फभोन्जभ 
हनेुछ ।  

६) उऩबोक्ता समभमतरे आपूरे प्रत्मेक वकस्ताभा गयेको िचयको सूचना 
अनसूुची ४ फभोन्जभको ढाॉचाभा सावयजमनक गनुय ऩनेछ ।  

७) आमोजनाको कुर रागत रु ३ राि बन्दा फढी बएका आमोजनाहरुको 
हकभाउऩबोक्ता समभमतरे काभ शरुु गनुय बन्दा अगावै आमोजनाको नाभ, 

रागत, रागत साझेदायीको अवस्था, काभ शरुु य सम्ऩन्न गनुय ऩने अवमध 
सभेत देन्िने गयी तमाय गरयएको अनसूुची ५ फभोन्जभको ढाॉचाभा 
आमोजना सूचना ऩाटी आमोजना स्थरभा याख्न ुऩनेछ  

८) उऩबोक्ता समभमतराई सम्फन्न्धत कामायरमरे ड्रइङ्ग, मडजाइन, रागत 
अनभुान तमाय गने, प्राववमधक सलराह र्दने, जाॉचऩास गने रगामत अन्म 
प्राववमधक सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ । आमोजना कामायन्वमनको 
सभमभा कुनै कायणफाट कामायरमरे प्राववमधक सेवा उऩरब्ध गयाउन 
नसकेभा सम्झौताभा उलरेि गयी तोवकएको िचयको सीभा मबत्र यही 





 

उऩबोक्ता समभमतरे कयायभा प्राववमधक मनमकु्त गनय वा प्राववमधक सेवा मरन 
सक्नेछ । तय, ड्रइङ्ग, मडजाइन, रागत अनभुान, कामयसम्ऩन्न प्रमतवेदन य 
बकु्तानी मसपारयसको कामय कामायरमफाट नै हनेुछ । 

९) उऩबोक्ता समभमतफाट मनभायण हनेु आमोजनाहरूको गणुस्तय कामभ गने 
गयाउने दावमत्व य न्जम्भेवायी जनप्रमतमनमध, सम्फन्न्धत प्राववमधक कभयचायी, 
उऩबोक्ता समभमत य अनगुभनसमभमतको हनेुछ ।  

१०) अनकुयणीम कामय गने उऩबोक्ता समभमत, प्राववमधक कभयचायी य 
सम्फन्न्धत कभयचायीराई सबाको मनणयम फभोन्जभ वावषयक रूऩभा उन्चत 
ऩयुस्काय प्रदान गनय सवकनेछ । 

११) तोवकएको सभमभा उऩबोक्ता समभमत गठन हनु नसकेभा, सम्झौता हनु 
नसकेभा वा सम्झौताको शतय फभोन्जभ कामय सम्ऩादन हनु नसकेभा 
कामायरमरे अन्म प्रकृमा्ाया काभ गयाउन सक्नेछ ।   

 

१२. मनभायण कामयको गणुस्तय समुनन्श्चतता गनुय ऩने् उऩबोक्ता समभमतफाट 
सञ्चारन हनेु आमोजना गणुस्तय समुनन्श्चत गनुय सम्वन्न्धत उऩबोक्ता 
समभमतको कतयव्म हनेुछ । गणुस्तय समुनन्श्चतता गनयको रामग अन्म 
कुयाहरुको अमतरयक्त मनम्न ववषमहरु ऩूणय रुऩभा ऩारना गनुय ऩनेछ ।  

(क) मनभायण साभाग्रीको गणुस्तय् मनभायण साभाग्री ड्रइङ, मडजाईन य 
स्ऩेमसवपकेसन फभोन्जभको गणुस्तय कामभ गनुय ऩनेछ । 

(ि) मनभायण ववमध य प्रकृमाको गणुस्तय् मनभायण ववमध य प्रकृमा 
कामायरमसॉग बएको सम्झौता फभोन्जभ गनुय ऩनेछ  





 

(ग) मनभायण कामयको र्दगोऩना् उऩबोक्ता समभमतफाट कामायन्वमन बएको 
मोजनाको र्दगोऩनाको रामग सम्वन्न्धत उऩबोक्ता समभमतरे आवश्मक 
व्मवस्था गनुय ऩनेछ । 

घ) गणुस्तय समुनन्श्चत गने न्जम्भेवायी् उऩबोक्ता समभमत भापय त हनेु 
काभको मनधायरयत गणुस्तय कामभ गने न्जम्भेवायी सम्फन्न्धत कामयको 
रामग कामायरमफाट िवटएका प्राववमधक कभयचायी य उऩबोक्ता 
समभमतको हनेुछ । 

ङ) रगत याख्न ु ऩने् उऩबोक्ता समभमतफाट हनेु काभको सम्झौता 
फभोन्जभको सभम, रागत य गणुस्तयभा सम्ऩन्न हनु नसकेभा 
सम्वन्न्धत प्राववमधक कभयचायीराई सचेत गयाउने य प्रकृमत हेयी 
आवश्मकता अनसुाय कायवाही गनय सक्नेछ । त्मस्ता उऩबोक्ता 
समभमतको रगत यािी उऩबोक्ता समभमतका ऩदामधकायीराई मनन्श्चत 
सभमसम्भको रामग अन्म उऩबोक्ता समभमतभा यही काभ गनय मनषेध 
गनेछ । 

१३.अनगुभन समभमतको व्मवस्था्(१) आमोजना तोवकएको गणुस्तय, ऩरयभाण य 
सभमभा सम्ऩन्न गनय गयाउन उऩबोक्ता समभमतरे सम्ऩादन गने कामयको 
अनगुभन गयी आमोजनाको गणुस्तय, ऩरयभाण समुनन्श्चत गनय दपा ४ (१) 

(क) फभोन्जभको बेराफाट कन्म्तभा एक जना भवहरा सवहत ३ सदस्मीम 
एक अनगुभन समभमत गठन गनुय ऩनेछ । 

२) अनगुभन समभमतको काभ, कतयव्म अमधकाय देहाम फभोन्जभ हनेुछ् 
क) आमोजनाको कामायन्वमनभा सहजीकयण गने तथा देन्िएका फाधा, 

व्मवधान य सभस्मा सभाधानका रामग आवश्मक सभन्वम गने,  





 

ि) आमोजनाको कामायन्वमन कामयतामरका अनसुाय काभ बए नबएको 
मकीन गने य नगयेको ऩाइएभा सम्फन्न्धत ऩऺराई सचेत गयाउने,    

ग) आवश्मक अन्म कामय गने । 

 

ऩरयच्छेद– ४ 

ववववध 

 

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

१५. सहन्जकयण य सहमोग गनुय ऩने्उऩबोक्ता समभमतरे आमोजनाको 
सऩुरयवेऺण, अनगुभन/मनयीऺण गनय कामायरमफाट आएको अनगुभन 
समभमत, ऩदामधकायी वा कभयचायीराई आवश्मक वववयण उऩरव्ध गयाउने 
तथा आमोजनास्थर अनगुभनको रामग सहन्जकयण य सहमोग गनुय ऩनेछ 
। 

१६. उऩबोक्ता समभमतको दावमत्व्उऩबोक्ता समभमतरे कामायरमसॉग बएको 
सम्झौता फभोन्जभको कामय सम्ऩादन गदाय कामायरमरे तोकेका शतयहरुको 
अमतरयक्त मनम्न दावमत्व वहन गनुय ऩनेछ । 

क) आमोजनाको र्दगो व्मवस्थाऩनको रामग भभयत सम्बाय गने सम्फन्धी 
आवश्मक कामय, 





 

ि) आमोजना कामायन्वमनफाट ऩनय सक्ने वातावयणीम सन्तरुन कामभ गने 
सम्फन्धी कामय, 
ग) अन्म आमोजनाहरुसॉग अन्तयसम्फन्ध कामभ गनुयऩने, 

घ) असर नागरयकको आचयण ऩारना गनुयऩने । 

ङ) उऩबोक्ता समभमतरे आमोजनाको पयपायकको रामग कामायरमभा 
कागजात ऩेश गदाय अनसूुची ६ फभोन्जभको ढाॉचाभा आमोजनाको 
बौमतक तथा ववन्त्तम प्रमतवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

१७.भाऩदण्ड फनाउन सक्ने्(१) आमोजनाको गणुस्तय समुनन्श्चतताको रामग 
कामायरमरे अनगुभन, भलुमाङ्कन गयी सम्वन्न्धत उऩबोक्ता समभमतराई 
सलराह, सझुाव य आवश्मकता अनसुाय मनदेशन र्दने तथा सभन्वम गनुय 
ऩनेछ. 

२) उऩबोक्ता समभमतफाट सञ्चारन हनेु आमोजनाको प्रकृमत हेयी गणुस्तय 
समुनन्श्चतता गने प्रमोजनको रामग कामायरमरे थऩ भाऩदण्ड तथा 
भागयदशयन फनाई राग ुगनय सक्नेछ । 

 

 





 

अनसूुची १ 

(कामयववमधको दपा ४ (१) ट सॊग सम्फन्न्धत) 
उऩबोक्ता समभमतको रगत 

gf}d'n] ufpFkflnsf  
आ.व. 

क्र.स. 
 

उऩबोक्ता समभमतको 
नाभ य ठेगाना 

ऩदामधकायीको नाभ य सम्ऩकय  नॊ. गठन मभमत फैंकको 
नाभ 

िाता नॊ. 
अध्मऺ उऩाध्मऺ सन्चव कोषाध्मऺ 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

  





 

अनसूुची २ 

कामयववमधको दपा ७(२) सॉग सम्वन्न्धत) 
gf}d'n] नगयऩामरका 

मोजना सम्झौता पायाभ 

१. सम्झौता गने ऩऺ य आमोजना् 
क) उऩबोक्तासमभमतको वववयण् 
 १. नाभ् 
 २. ठेगाना् 
ि) आमोजनाको वववयण् 
 १. नाभ् 
 २. आमोजना स्थर् 
 ३ उद्देश्म् 
 ४. आमोजना सरुु हनुे मभमत् 
२. आमोजनाको रागत सम्वन्न्ध वववयण् 
 क) रागत अनभुान रु 

 ि) रागत व्महोने स्रोतहरु 

 १. कामायरम् 
 २. उऩबोक्ता समभमत् 
 ३. अन्म्  
ग) फस्तगुत अनदुानको वववयण  साभाग्रीको नाभ    एकाई 

 १. सॊघफाट  
 २.प्रदेशफाट 

 ३. स्थानीम तहफाट 

 ४. गैह्रसयकायी सॊघसॊस्थाफाट  
 ५. ववदेशी दात ृसॊघ सॊस्थाफाट  
 ६. उऩबोक्ता समभमतफाट  
 ७. अन्म मनकामफाट  
घ) आमोजनाफाट राबान्न्वत हनुे् 
 १. घयऩरयवाय सॊखमा् 
 २. जनसॊखमा् 
 ३. सॊगर्ठत सॊस्था् 
४= अन्म्  
३. उऩबोक्ता समभमत÷सभदुामभा आधारयत सॊस्था÷गैह्रसयकायी सॊस्थाको वववयण् 
क) गठन बएको मभमत् 





 

ि) ऩदामधकायीको नाभ य ठेगाना (नागरयकता प्रभाणऩत्र नॊ. य न्जलरा) 
१. अध्मऺ 

२. उऩाध्मऺ 

३. कोषाध्मऺ 

४. सन्चव 

५. सदस्म 

६. सदस्म 

७. सदस्म 

ग) गठन गदाय उऩन्स्थत राबान्न्वतको सॊखमा् 
४. आमोजना सञ्चारन सम्वन्न्ध अनबुव् 
५.उऩबोक्ता समभमत सभदुामभा आधारयत सॊस्था÷गैह्रसयकायी सॊस्थारे प्राप्त गने वकस्ता वववयण् 
वकस्ताको क्रभ  मभमत  वकस्ताको यकभ  मनभायण सभाग्री ऩरयभाण    कैवपमत 

ऩवहरो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्भा 
६. आमोजना भभयत सॊबाय सम्फन्धी व्मवस्था  
क) आमोजना भभयत सॊबायको न्जम्भा मरने समभमत÷सॊस्थाको नाभ् 
ि) भभयत सम्बायको सम्बाववत स्रोत (छ छैन िुराउने) 

 जन श्रभदान् 
 सेवा शलुक् 
 दस्तयु, चन्दाफाट  
 अन्म केही बए्  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उऩबोक्ता समभमतको न्जम्भेवायी तथा ऩारना गरयन ेशतयहरु् 
१. आमोजना मभमत ...............................देन्ि शरुु गयी मभमत........................सम्भभा ऩयुा गनुय ऩनेछ । 

२= प्राप्त यकभ तथा मनभायण साभाग्री सम्वन्न्धत आमोजनाको उद्धशे्मका रामग भात्र प्रमोग गनुयऩनेछ । 

३= नगदी, न्जन्सी साभानको प्राप्ती, िचय य फाॉकी तथा आमोजनाको प्रगमत वववयण याख्न ुऩनेछ । 

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

५= आमोजनाको कुर रागत बन्दा घटी रागतभा आमोजना सम्ऩन्न बएको अवस्थाभा सो भतुाववकनै अनदुान य 
श्रभदानको प्रमतशत मनधाययण गयी बकु्तानी मरन ुऩनेछ । 

६. उऩबोक्ता समभमतरे प्राववमधकको याम, ऩयाभशय एवॊ मनदेशन अनरुुऩ काभ गनुय ऩनेछ ।  





 

७= उऩबोक्ता समभमतरे आमोजनासॊग सम्वन्न्धत ववर, बयऩाईहरु, डोय हान्जयी पायाभहरु, न्जन्सी नगदी िाताहरु, 

समभमत÷सभहुको मनणयम ऩनु्स्तका आर्द कागजातहरु कामायरमरे भागेको फित उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ य 
त्मसको रेिाऩयीऺण ऩमन गयाउन ुऩनेछ । 

 

८. कुन ैसाभाग्री िरयद गदाय आन्तरयक याजस्व कामायरमफाट स्थामी रेिा नम्वय य भलुम अमबफवृद्ध कय दताय 
प्रभाण ऩत्र प्राप्त व्मन्क्त वा पभय सॊस्था वा कम्ऩनीफाट िरयद गयी सोही अनसुायको ववर बयऩाई 
आमधकायीक व्मन्क्तफाट प्रभान्णत गयी ऩेश गनुय ऩनेछ । 

९.  भूलम अमबफवृद्ध कय (VAT) राग्न े फस्त ु तथा सेवा िरयद गदाय रु २०,०००।– बन्दा फढी भूलमको 
साभाग्रीभा अमनवामय रुऩभा भूलम अमबफवृद्ध कय दताय प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेका व्मन्क्त पभय सॊस्था वा 
कम्ऩनीफाट िरयद गनुय ऩनेछ । साथै उक्त ववरभा उन्लरन्ित भ.ुअ.कय फाहेकको यकभभा १.५% 
अग्रीभ आमकय फाऩत कयकवि गयी फाॉकी यकभ भात्र सम्वन्न्धत सेवा प्रदामकराई बकु्तानी हनुेछ । रु 
२०,०००।– बन्दा कभ भूलमको साभाग्री िरयदभा ऩान नम्वय मरएको व्मन्क्त वा पभयफाट िरयद गनुय 
ऩनेछ । अन्मथा िरयद गने ऩदामधकायी स्वमभ ्न्जम्भेवाय हनुेछ । 

१०. डोजय योरय रगामतका भेन्शनयी साभान बाडाभा मरएको एवभ ् घय फहारभा मरई ववर बयऩाई ऩेश 
बएको अवस्थाभा १०% प्रमतशत घय बाडा कय एफभ ्फहार कय मतनुय ऩनेछ । 

११. प्रन्शऺकरे ऩाउने ऩारयश्रमभक एवभ ्सहबागीरे ऩाउने बत्ताभा प्रचमरत मनमभानसुाय कय राग्नेछ । 

१२. मनभायण कामयको हकभा शरुु रागत अनभुानका कुनै आईटभहरुभा ऩरयवयतन हनुे बएभा अमधकाय प्राप्त 
व्मन्क्त÷कामायरमफाट रागत अनभुान सॊसोधन गये ऩश्चात भात्र कामय गयाउन ु ऩनेछ । मसयी रागत 
अुनभान सॊशोधन नगयी कामय गयेभा उऩबोक्ता समभमत÷सभहुनै न्जम्भेवाय हनुेछ । 

१३. उऩबोक्ता समभमतरे काभ सम्ऩन्न गरयसकेऩमछ फाॉकी यहन गएका िप्ने साभानहरु भभयत सॊबाय समभमत 
गठन बएको बए सो समभमतराई य सो नबए सम्वन्न्धत कामायरमराई फझुाउन ु ऩनेछ । तय भभयत 
समभमतराई फझुाएको साभानको वववयण एक प्रमत सम्वन्न्धत कामायरमराई जानकायीको रामग फझुाउन ु
ऩनेछ । 

१४. सम्झौता फभोन्जभ आमोजना सम्ऩन्न बएऩमछ अन्न्तभ बकु्तानीको रामग कामयसम्ऩन्न प्रमतवेदन, नाऩी वकताव, 

प्रभान्णत ववर बयऩाई, मोजनाको पोटो, सम्वन्न्धत उऩबोक्ता समभमतरे आमोजना सॊचारन गदाय बएको 
आम व्ममको अनभुोदन सवहतको मनणयम, उऩबोक्ता बेराफाट बएको सावयजमनक रेिा ऩयीऺणको मनणयमको 
प्रमतमरऩी तथा सम्वन्न्धत कामायरमको वडा कामायरमको मसपारयस सवहत अन्न्तभ वकस्ता बकु्तानीको रामग 
मनवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ । 

१५. आमोजना सम्ऩन्न बएऩमछ कामायरमफाट जाॉचऩास गयी पयपायकको प्रभाणऩत्र मरन ु ऩनेछ । साथै 
आमोजानाको आवश्मक भभयत सॊबायको व्मवस्था सम्वन्न्धत उऩबोक्ताहरुरे नै गनुय ऩनेछ । 

१६. आमोजना कामायन्वमन गने सभहु वा उऩबोक्ता समभमतरे आमोजनाको बौमतक तथा ववत्तीम प्रगती प्रमतवेदन 
अनसूुची ६ को ढाॉचाभा सम्झौताभा तोवकए फभोन्जभ कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

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

१८. आमोजनाको सवै काभ उऩबोक्ता समभमत÷सभहुको मनणयम अनसुाय गनुय गयाउन ुऩनेछ । 

 

 





 

कामायरमको न्जम्भेवायी तथा ऩारना गरयन ेशतयहरु् 
 

१. आमोजनाको वजेट, उऩबोक्ता समभमतको काभ, कतयव्म तथा अमधकाय, िरयद, रेिाङ्कन, प्रमतवेदन आर्द 
ववषमभा उऩबोक्ता समभमतका ऩदामधकायीहरुराई अननु्शऺण कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

२. आमोजनाभा आवश्मक प्राववमधक सहमोग कामायरमफाट उऩरव्ध गयाउन सवकने अवस्थाभा गयाईनेछ य 
नसवकने अवस्था बएभा उऩबोक्ता समभमतरे फाह्य फजायफाट सेवा ऩयाभशय अन्तगयत सेवा मरन सक्नेछ ।  

३. आमोजनाको प्राववमधक सऩुरयवेऺणका रामग कामायरमको तपय फाट प्राववमधक िटाईनेछ । उऩबोक्ता 
समभमतफाट बएको काभको मनममभत सऩुरयवेऺण गने न्जम्भेवायी मनज प्राववमधकको हनुेछ ।  

४. ऩेश्की मरएय राभो सभमसम्भ आमोजना सॊचारन नगने उऩबोक्ता समभमतराई कामायरमरे मनमभ अनसुाय 
कायवाही गनेछ । 

५. श्रभभरुक प्रववमधफाट कामय गयाउने गयी रागत अनभुान स्वीकृत गयाई सोही फभोन्जभ सम्झौता गयी 
भेन्शनयी उऩकयणको प्रमोगफाट कामय गयेको ऩाईएभा त्मस्तो उऩबोक्ता समभमतसॊग सम्झौता यद्ध गयी 
उऩबोक्ता समभमतराई बकु्तानी गरयएको यकभ भलुमाॊकन गयी फढी बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह असरु 
उऩय गरयनेछ । 

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

७. आवश्मक कागजात सॊरग्न गयी बकु्तानी उऩरव्ध गयाउन सम्वन्न्धत उऩबोक्ता समभमतफाट अनयुोध बई 
आएऩमछ उऩबोक्ता समभमतको फैंक िाताभा बकु्तानी र्दन ुऩनेछ ।  

८. मसभा उलरेि नबएका कुयाहरु प्रचमरत कानून वभोन्जभ हनुेछ । 

 

भामथ उलरेि बए फभोन्जभका शतयहरु ऩारना गनय हाभी मनम्न ऩऺहरु भन्जयु गदयछौं । 

 

 

उऩबोक्ता समभमत÷सभहुको तपय फाट    कामायरमको तपय फाट 

दस्तित...................      दस्तित............. 
नाभ थय.....................      नाभ थय............. 
ऩद.............................     ऩद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सम्ऩकय  नॊ......................     सम्ऩकय  नॊ............... 
मभमत............................     मभमत..................... 
  





 

 अनसूुची ३ 

(कामयववमधको दपा ११ (५) सॉग सम्वन्न्धत) 
सावयजमनक ऩयीऺण पायाभको ढाॉचा ऩेश गयेको कामायरम.......... 

१. आमोजनाको नाभ्      क) स्थर् 
ि) रागत अनभुान्        ग) आमोजना शरुू हनेु मभमत्  घ) आमोजना सम्ऩन्न हनेु मभमत्  
२. उऩबोक्ता समभमत÷साभदुावमक सॊस्थाको   क) नाभ्   
क) अध्मऺको नाभ्   ि) सदस्म सॊखमा्     भवहरा्    ऩरुूष्  
३. आम्दानी िचयको वववयण्  
क) आम्दानीतपय  जम्भा् 
आम्दानीको श्रोत (कहाॉफाट कमत नगद तथा 
न्जन्सी प्राप्त बमो िरुाउन)े यकभ वा ऩरयभाण कैवपमत 

यकभ वा ऩरयभाण कैवपमत 
 

   
   
ि) िचयतपय  

िचयको वववयण दय ऩरयभाण जम्भा 
१. साभाग्री (के के साभाग्री िरयद बमो ?)    

२. ज्मारा (के भा कमत बकु्तानी बमो ?)    

    

    

३. श्रभदान (कमत जनारे श्रभदान गये ?)    

    

    

४. व्मवस्थाऩन िचय (ढुवानी तथा अन्म िचय)    

    
 

ग) भौज्दात  
 वववयण  यकभ वा ऩरयभाण  कैवपमत 

१ नगद   

फैंक 
  

व्मन्क्तको न्जम्भा   

२ साभग्रीहरु 
  

घ) बकु्तानी र्दन फाॉकी 
वववयण यकभ वा ऩरयभाण 

  

४. सम्ऩन्न आमोजनाको रक्ष्म तथा प्रगमत वववयण 

 

काभको वववयण रक्ष्म प्रगमत 
   

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

मथए<िरुाउने) 
उऩन्स्थमत् 
१ 

२ 

३ 

४ 

योहवय् नाभथय्      ऩद्   मभमत् 
द्रष्टव्म् सावयजमनक ऩरयऺण कामयक्रभभा उऩन्स्थत सयोकायवाराहरुको उऩन्स्थमत अमनवामय रूऩभा सॊरग्न हनुऩुनेछ । 





 

 

अनसूुची ४ 

-कामयववमधको दपा ११ (६) सॉग सम्वन्न्धत) 
िचय सावयजमनक सूचना पायाभ 

 

मभमत् २०  ।   ।   .  

१. आमोजनाको नाभ्—        २. आमोजना स्थर्—  

३. ववमनमोन्जत वजेट्—  ४. आमोजना न्स्वकृत बएको आ.व्—  ५. आमोजना सम्झौता बएको मभमत्—  

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

८. उ.स. को फैठकरे िचय स्वीकृत गयेको मभमत्—    

आम्दानी य िचयको वववयण 

       

आम्दानी िचय 
वववयण यकभ रू वववयण यकभ 

प्रथभ वकस्ता  ज्मारा  

दोश्रो वकस्ता  मनभायण साभाग्री िरयद  

तेश्रो वकस्ता  ढुवानी  

जनश्रभदान  बाडा  

वस्तगुत सहामता  व्मवस्थाऩन िचय  

रागत सहबामगता    

    

    

 

उऩमुयक्तानसुायको आम्दानी तथा िचय वववयण मथाथय हो । मसभा सफै आम्दानी तथा िचयहरु सभावेश गरयएको छ । 
साथै उऩबोक्ताहरुको प्रत्मऺ सहबामगताभा आमोजना कामायन्वमन गरयएको छ । मसको एक प्रमत वडा कामायरमभा सभेत 
ऩेश गरयएको छ ।  
 

......................   ............................... ............................... 
 कोषाध्मऺ    सन्चव     अध्मऺ   

 

  

 

 

  





 

अनसूुची ५ 

-कामयववमधको दपा ११(७) सॊग सम्वन्न्धत) 

आमोजना सूचना ऩाटीको नभूना 

१.  आमोजनाको नाभ् 

२. आमोजना सॊचारन गने कामायरम / कामयक्रभको नाभ् 

३. उऩबोक्ता समभमतको अध्मऺको नाभ य सम्ऩकय  नॊ.M 

४. आमोजनाको कुर रागत यकभ रु् 

 ४.१. आमोजनाभा कामायरमफाट व्महोने रागत रु् 

 ४.२. जनसहबामगताफाट व्महोने रागत यकभ रु् 

 ४.३. आमोजनाभा रगानी गने अन्म मनकामको नाभ  य व्महोने रागत यकभ रु् 

५. आमोजना सम्झौता मभमत् 

६. आमोजना सम्ऩन्न गने मभमत् 

७. आमोजनाफाट राबान्न्वत जनसॊखमा् 

  





 

 

अनसूुची ६ 

-कामयववमधको दपा १६(ङ) सॉग सम्वन्न्धत) 
उऩबोक्ता समभमतको बौमतक तथा ववत्तीम प्रगमत प्रमतवेदन 

वववयण ऩेश गयेको कामायरम् gf}d'n] नगयऩामरका, ufpF कामयऩामरकाको कामायरम 

 

१. आमोजनाको वववयण  
आमोजनाको नाभ्     वडा नॊ.M टोर÷फस्ती्   उऩबोक्ता समभमतका अध्मऺ् सन्चव्  

२. आमोजनाको रागत् प्राप्त अनदुान यकभ रू. ............................  चन्दा यकभ रू...................... 
जनसहबामगता यकभ रू. ==============   जम्भा यकभ रू. ............................. 

३. हारसम्भको िचय रू. ============== 
क. कामायरमफाट प्राप्त यकभ रू............. 
१. मनभायण साभग्रीभा (मसभेन्ट, छड, काठ, ढुॊगा वा पुवा, मगिी, उऩकयण आर्द) रू. .  
२. ज्मारा्–  दऺ रू्–     अदऺ रू.        जम्भा रू.  
३. भसरन्द साभान (कवऩ, करभ, भसी, कागज आर्द) रू.   ४. दैमनक भ्रभण बत्ता (सम्झौताभा स्वीकृत बए) रू.   
५. प्राववमधक मनयीऺण फाऩत िचय (सम्झौताभा स्वीकृत बए) रू.     

६. अन्म   
ि. जनसहबामगताफाट व्महोरयएको िचय रू् ................... श्रभको भूलम फयाफय यकभ रू. .......................  

न्जन्सी साभान भूलम फयाफय यकभ रू. .............   कूर जम्भा रू. ............. 
४. प्राववमधक प्रमतवेदन फभोन्जभ भूलमाॊकन यकभ रू. ............. 
५. उऩबोक्ता सभूहको मनणयम फभोन्जभ÷सभीऺाफाट िचय देन्िएको रू. ............. 
६. कामायन्वमनभा देन्िएका भखुम सभस्माहरू् क. ि. ग.  
७. सभाधानका उऩामहरू  
क.  
ि. 
ग.  
८. कामायरमफाट य अन्म मनकामफाट अनगुभन बए अनगुभनको सझुाव्  
 

 

९. हार भाग गयेको वकस्ता यकभ रू.  
१०. भखुम िचय प्रमोजन  
 

११. प्राप्त यकभ आमोजना फाहेक अन्म कामयभा िचय गने गयाउने छैनौ ।   
 

.............   .............  .............  ............. 
तमाय गने   सन्चव    कोषाध्मऺ  अध्मऺ 


