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पाथीभरा याङवरक गाउँपा>लका 

उपभो?ा स>म>त गठन, पCरचालन तथा Dयवःथापन सFबिIध काय/0व>ध, २०७५ 

गाउँ काय/पा>लकाबाट ःवीकृत >म>तः- २०७५ साल पौष २६ गते 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

पाथीभरा याङवरक गाउँपा>लका 

थेचFब ुताRलेजङु, 

१ नं. ूदेश नेपाल 

 

 

ूमािणकरण >म>त:- २०७५।०९।२९ 



पाथीभरा याङवरक गाउँपा>लकाको उपभो?ा स>म>त गठन, पCरचालन तथा Dयवःथापन सFबिIध काय/0व>ध, २०७५ 

पाथीभरा याङवरक गाउँ काय/पा>लकाको दशौ बैठकबाट ःवीकृत >म>त २०७५।०९।२६ 

ूःतावना 

नेपालको सं0वधान र ःथानीय सरकार स\ालन ऐन, २०७४ ले >न^द/_ गरेको ःथानीय तहको अ>धकार bेऽ >भऽको 0वकास >नमा/ण सFविIध काय/ 
संचालनको ला>ग गाउँपा>लकाले उपभो?ा स>म>त गठन, पCरचालन तथा Dयवःथापन गन/ आवँयक देिखएकोल े पाथीभरा याङवरक गाउँपा>लकाको 
ूशासकhय काय/0व>ध >नय>मत गनi ऐन २०७४ को दफा ४(१) बमोिजम पाथीभरा याङवरक गाउँ काय/पा>लकाले यो काय/0व>ध जारk गरेको छ ।  

पCरmछेदÑ १ 
ूारिFभक 

१. संिbn नाम र ूारFभः (१) यस काय/0व>धको नाम पाथीभरा याङवरक गाउँपा>लकाको उपभो?ा स>म>त गठन, पCरचालन तथा Dयवःथापन काय/0व>ध, 
२०७४ रहेको छ ।  

(२) यो काय/0व>ध तoुIत ूारFभ हनुेछ । 

 
२. पCरभाषाः 0वषय वा ूसpले अकq अथ/ नलागेमा यस काय/0व>धमा:Ñ 
(क) “अrयb” भsाले उपभो?ा स>म>तको अrयbलाई सFझन ुपद/छ ।   
(ख) “आयोजना” भsाले पाथीभरा याङवरक गाउँपा>लका वा सो अIतरगतको वडावाट पूण/ वा आंिशक लागत साझेदारkमा स\ा>लत योजना वा काय/बम 

वा आयोजना वा पCरयोजनालाई सFझन ुपछ/ । यसले पाथीभरा याङवरक गाऊँसभाबाट ःवीकृत भएको गैर सरकारk संघ सःथा, गैर नाफामूलक 
संःथा वा अIय सामदुा0यक संःथाको आयोजना समेतलाई जनाउनेछ । 

(ग) “उपभो?ा” भsाले आयोजनाबाट ू{यb लाभािIवत हनुे आयोजना स\ालन हनुे bेऽ >भऽका Dयि?लाई जनाउछ ।  
(घ) “उपभो?ा स>म>त” भsाले आयोजनाको >नमा/ण, स\ालन, Dयवःथापन र मम/त सFभार गन/को ला>ग उपभो?ाले आफूह| मrयेबाट गठन गरेको 

स>म>त सFझन ुपद/छ । 
(ङ) “काया/लय” भsाले गाउँ काय/पा>लकाको काया/लयलाई बझुाउँछ । सो श}दले वडा काया/लय समेतलाई बझुाउनेछ ।  
(च) “काय/पा>लका” भsाले गाऊँ काय/पा>लकालाई सFझन ुपद/छ । 
(छ)  “ठूला मेिशनरk तथा उपकरण” भsाले वातावरणलाई अ{य>धक ॑ास परुय्ाउने ूकृ>तका ठूला मेिशनरk, उपकरण (बलुडोजर, ए�साभेटर जःता) र 

ौममूलक ू0व>धलाई 0वःथा0पत गनi खालका मेिशनरk तथा उपकरण सFझन ुपद/छ । 
(ज)  “पदा>धकारk” भsाले उपभो?ा स>म>तका अrयb, उपाrयb, सिचव र कोषाrयbलाई सFझन ुपद/छ ।  
(झ)  “वडा” भsाले पाथीभरा याङवरक गाउँपा>लका >भऽका वडालाई सFझन ुपद/छ ।  
(ञ)  “वडा अrयb” भsाले आयोजना स\ालन भएको वडाको वडा  अrयbलाई सFझन ुपद/छ । 
(ट)  “सदःय” भsाले उपभो?ा स>म>तका सदःयलाई जनाउनेछ र सो श}दले उपभो?ा स>म>तका पदा>धकारkलाई समेत जनाउनेछ ।  
(ठ)  “सFझौता”भsाले आयोजनाको >नमा/ण, स\ालन, Dयवःथापन र मम/त सFभार गन/को ला>ग काया/लय र उपभो?ा स>म>तबीच भएको >लिखत 
करारनामा वा कब>ुलयतनामालाई जनाउनेछ ।  
 
३. काय/0व>धको पालना गनु/पनiः (१) गाउँ पा>लका >भऽ काया/Iवयन हनुे आयोजनाको >नमा/ण, स\ालन,  मम/त सFभार काय/ गन/को ला>ग गठन हुने 

उपभो?ा स>म>तले पूण/oपमा यो काय/0व>धको पालना गनु/ पनiछ ।  
(२) कुल लागत o १ करोडसFम भएको तथा ःथानीय सीप, ौोत र साधन उपयोग हनुे र ःथानीय ःतरमा काय/ सFपs गन/ स�न ेआयोजनाको 

काया/Iवयन उपभो?ा स>म>त माफ/ त गन/ स0कनेछ ।  

 

पCरmछेदÑ२ 
उपभो?ा स>म>तको गठन र स\ालन 

 
४. उपभो?ा स>म>त गठन सFबIधी Dयवःथाः (१) उपभो?ा स>म>त गठन देहाय बमोिजम गनु/ पनiछ । 
(क) आयोजनाबाट ू{यb लाभािIवत उपभो?ाहoको आम भेलाबाट अ>धकतम सहभा>गतामा सFबिIधत आयोजनाःथलमा नै न� (९) सदःयीय उपभो?ा 

स>म>त गठन गनु/पनiछ । 
(ख) स>म>त गठनको ला>ग आम भेला हनुे समय, >म>त, ःथान र भेलाको >बषय  {यःतो भेला हनुे >म>तले किFतमा सात ^दन (७ ^दन) अगावै 

साव/ज>नक oपमा जानकारk गराउन ुपनiछ ।  
(ग)  गाउँपा>लकाःतरkय आयोजना स\ालनको ला>ग उपभो?ा स>म>तको गठन गदा/ काय/पा>लकाले तोकेको काय/पा>लकाका सदःय वा काया/लयको 

ू>त>न>धको रोहवरमा गनु/ पनiछ । 



(घ) वडाःतरkय आयोजना स\ालनको ला>ग उपभो?ा स>म>त गठन गदा/ सFविIधत वडाको वडा अrयb वा वडा सदःय वा काया/लयले तोकेको 
काया/लयको ू>त>न>धको रोहवरमा गनु/ पनiछ । 

(ङ) उपभो?ा स>म>त गठनको ला>ग बोलाईएको भेलामा योजनाको संिbn 0ववरण र स>म>तको संरचना स0हतको जानकारk काया/लयको ू>त>न>धले 
गराउन ुपनiछ । 

(च) उपभो?ा स>म>त गठन गदा/ समावेशी >स�ाIतको अवलFवन गनु/ पनi छ । स>म>तमा किFतमा ते�ीस ू>तशत (३३%) म0हला सदःय हनुपुनiछ । 
स>म>तको अrयb, सिचव र कोषाrयbमrये कFतीमा एकजना म0हला पदा>धकारk हनुपुनiछ ।  

(छ) एक Dयि? एकभIदा बढk उपभो?ा स>म>तको सदःय हनु पाउने छैन । साथै सगोलका पCरवारबाट एकजना भIदा बढk Dयि? एउटै उपभो?ा 
स>म>तको सदःय हनु पाइने छैन ।  

(ज) उपभो?ा स>म>तको गठन सकेसFम सव/सFमत तCरकाले गनु/पनiछ । सव/सFमत हनु नसकेमा उपभो?ाहoको बहमुतबाट उपभो?ा स>म>तको गठन 
गCरने छ । 

(झ) उपभो?ाहoको लागत सहभा>गतामा स\ालन हनुे आयोजनाहo उपभो?ा स>म>तबाट काय/◌ाIवयन गन/ ूाथ>मकता ^दईनेछ । 
(ञ) उपभो?ा स>म>तले सFझौता बमोिजम गनु/ पनi काम स>म>त आफ� ले गनु/ गराउन ु पनiछ । अIय कुनै >नमा/ण Dयवसायी वा अIय Dयि? वा 

सःथालाई ठे�ामा ^दई गन/ गराउन पाइने छैन । 
(ट) काया/लयले आयोजना स\ालन एवम ्काया/Iवयनमा संल�न उपभो?ा स>म>तको अ>भलेख अनसूुची १ बमोिजमको ढाँचामा Dयविःथत गनु/ पनiछ । 
 
५. उपभो?ा स>म>तका सदःयको यो�यताः (१) उपभो?ा स>म>तका सदःयको यो�यता देहाय बमोिजम हनु ुपनiछ । 
 (क) सFविIधत आयोजना bेऽको ःथायी वा>सIदा 
 (ख) १८ वष/ उमेर परुा भएको 
 (ग) फौजदारk अ>भयोगमा अदालतबाट कसरुदार नठहCरएको 
 (घ) सरकारk बाँकh ब�यौता वा पेँकh फ�यौट गन/ बाँकh नरहेको 
 (ङ) अIय उपभो?ा स>म>तमा सदःयनरहेको 
(२) दफा १ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप>न जनू>त>न>ध, राजनी>तक दलका पदा>धकारk, बहालवाला सरकारk कम/चारk र िशbक उपभो?ा 

स>म>तको सदःयमा बःन पाईने छैन । 
 
६.  उपभो?ा स>म>तको काम, कत/}य र अ>धकारः उपभो?ा स>म>तको काम कत/}य र अ>धकार देहाय बमोिजम हनुेछ ।  
 (क)  सFझौता बमोिजमको काय/ सFपादन गनi, 
 (ख)  उपभो?ाहoलाई काया/लयबाट ूाn सूचना तथा माग/दश/नको जानकारk गराउन,े 

(ग)  सFझौता बमोिजम काय/ शoु गदा/ काया/लयबाट आवँयक >नदiशन ूाn गनु/ पनi भए ूाn गरेर माऽ शoु गनi, 
(घ)  उपभो?ा स>म>तको काय/ सFपादनलाई ूभावकारk बनाउन स>म>तका सदःयहoको काय/ 0वभाजन र िजFमेवारk बाँडफाँड गनi, 

 (ङ)  उपभो?ा स>म>तका सदःयहoको bमता 0वकास गनi । 
(च)  सFझौता बमोिजमको कामको पCरमाण, गणुःतर, समय र लागतमा पCरवत/न गनु/ पनi  देिखएमा काया/लयलाई अनरुोध गनi, 

 (छ) आयोजनाको ^दगो Dयवःथापन सFबIधी आवँयक अIय काय/ गनi । 
 
 

पCरmछेद Ñ ३ 
काया/Iवयन तथा }यवःथापन 

 
७. आयोजना काया/Iवयनः (१) काया/लयले आ.व. शoु भएको १५ ^दन >भऽ उपभो?ा स>म>तबाट संचालन हनुे आयोजना, पCरयोजना र काय/बमहo 

प0हचान/छनौट गरk काया/Iवयन योजना बनाउन ुपनiछ । उपभो?ा स>म>त गठन प�ात आयोजनाको सईङ, >डजाईन र लागत अनमुान (नेपालk 
भाषामा तयार गCरएको) ःवीकृत गरk उपभो?ा स>म>तलाई उपल}ध गराउन ुपनiछ । 

(२) आयोजनाको काया/Iवयनको ला>ग उपभो?ा स>म>त र काय/लयबीच अनसूुची २ बमोिजमको ढाँचामा सFझौता गनु/पनiछ । 
(३) आयोजनाको ूकृ>त हेरk काया/लयले लागत सहभा>गताको ढाँचा र अनपुात (नगद वा ौमदान वा बःतगुत) तो�न ुपनiछ । 
 
८. आयोजना सFझौताको ला>ग आवँयक कागजातहoः (१) उपभो?ा स>म>तले काया/लयसँग सFझौता गदा/ तपिशलमा उि�लिखत कागजातहo पेश 

गनु/पनiछ  
(क) उपभो?ा स>म>त गठन गनi आम भेलाको >नण/यको ू>त>ल0प 
(ख) उपभो?ा स>म>तका सदःयहoको नागCरकताको ू>त>ल0प 
(ग) आयोजनाको लागत अनमुान 0ववरण 
(घ) उपभो?ा स>म>तबाट सFझौताको ला>ग िजFमेवारपदा>धकारk तो0कएको उपभो?ा स>म>तको >नण/य  



(ङ) आयोजनाको काया/Iवयनको काय/ ता>लका । 
(च) खाता स\ालन गनi पदा>धकारk तो0कएको >नण/य र खाता स\ालनको ला>ग आवँयक कागजातहo  

 
९. उपभो?ा स>म>तको bमता 0वकासः (१) काया/लयले आयोजनाको काया/Iवयन अगावै उपभो?ा स>म>तका पदा>धकारkहoलाई >नFन 0वषयमा 

अ>भमिुखकरण गनु/ पनiछ 
(क) उपभो?ा स>म>तको काम, कत/}य र अ>धकार, 
(ख) सFपादन गनु/ पनi कामको 0ववरण, काम सFपs गनु/पनi अव>ध, लागत र उपभो?ाको योगदान 
(ग) >नमा/ण सामामीको गणुःतर र पCरमाण 
(घ) खCरद, रकम >नकासा ूकृया, खच/को लेखाकंन र अ>भलेख Dयवःथापन 
(ङ) काया/Iवयन र अनगुमन ूकृया  
(च) साव/ज>नक परkbण, योजनाको फरफारक र हःताIतरण  
(छ)  अIय आवँयक 0वषयहo ।  

 
१०. खाता स\ालनः (१) उपभो?ा स>म>तको खाता काया/लयले तोकेको ब�कमा स\ालन हनुेछ । 

(२) स>म>तको खाता अrयb, कोषाrयb र सिचव गरk तीन जनाको संय?ु दःतखतबाट स\ालन हनुेछ । खाता स\ालकहo मrये किFतमा 
एकजना म0हला हनु ुपनiछ । 

 
११. भ?ुानी ूकृयाः (१) आयोजनाको भ?ुानी ^दंदा उपभो?ा स>म>तको नाममा रहेको बैक खातामाफ/ त ^दन ुपनiछ । उपभो?ा स>म>तले एक Dयि? 

वा सःथालाई एकलाख भIदा मा>थको रकम भ?ुानी गदा/ चेक माफ/ त माऽ गनु/ पनiछ ।  
(२) उपभो?ा स>म>तलाई सFझौता बमोिजमको कामको ूा0व>धक मू�यांकन, काय/ सFपs ू>तवेदन र अIय आवँयक कागजातको आधारमा 0कःतागत 

र अिIतम भ?ुानी ^दईनेछ ।  
(३) उपभो?ा स>म>तले सFपादन गरेको काम र भएको खच/को 0ववरण स>म>तको बैठकबाट >नण/य गरk भ?ुानीको ला>ग आवँयक कागजात स0हत 

काया/लयमा पेश गनु/पनiछ । 
(४) आयोजनाको अिIतम भ?ुानी हनु ुभIदा अगावै काया/लयबाट अनगुमन गनi Dयवःथा >मलाउन ुपनiछ    
(५) आयोजना सFपs भई फरफारक गनु/ भIदा अगावै उपभो?ा स>म>तले अ>नवाय/ oपमा काया/लयको ू>त>न>धको रोहवरमा साव/ज>नक परkbण गनु/ 

पनiछ । साव/ज>नक परkbण ू>तवेदनको ढाँचा अनसूुची ३ बमोिजम हनुेछ ।  
(६) उपभो?ा स>म>तले आफूले ू{येक 0कःतामा गरेको खच/को सूचना अनसूुची ४ बमोिजमको ढाँचामा साव/ज>नक गनु/ पनiछ ।  
(७) आयोजनाको कुल लागत o २ लाख भIदा बढk भएका आयोजनाहoको हकमा उपभो?ा स>म>तले काम शoु गनु/ भIदा अगावै आयोजनाको नाम, 

लागत, लागत साझेदारkको अवःथा, काम शoु र सFपs गनु/ पनi अव>ध समेत देिखने गरk तयार गCरएको अनसूुची ५ बमोिजमको ढाँचामा 
आयोजना सूचना पाटk आयोजना ःथलमा रा� ुपनiछ  

(८) उपभो?ा स>म>तलाई सFबिIधत काया/लयले सइp, >डजाइन, लागत अनमुान तयार गनi, ूा0व>धक स�लाह ^दन,े जाँचपास गनi लगायत अIय 
ूा0व>धक सहयोग उपल}ध गराउनेछ । आयोजना काया/Iवयनको समयमा कुनै कारणबाट काया/लयले ूा0व>धक सेवा उपल}ध गराउन नसकेमा 
सFझौतामा उ�लेख गरk तो0कएको खच/को सीमा >भऽ रहk उपभो?ा स>म>तले करारमा ूा0व>धक >नय?ु गन/ वा ूा0व>धक सेवा >लन स�नेछ । 
तर, सइp, >डजाइन, लागत अनमुान, काय/सFपs ू>तवेदन र भ?ुानी >सफाCरसको काय/ काया/लयबाट नै हनुेछ । 

(९) उपभो?ा स>म>तबाट >नमा/ण हनुे आयोजनाह|को गणुःतर कायम गनi गराउने दा0य{व र िजFमेवारk जनू>त>न>ध, सFबिIधत ूा0व>धक कम/चारk, 
उपभो?ा स>म>त र अनगुमन स>म>तको हनुेछ ।  

(१०) अनकुरणीय काय/ गनi उपभो?ा स>म>त, ूा0व>धक कम/चारk र सFबिIधत कम/चारkलाई सभाको >नण/य बमोिजम वा0ष/क |पमा उिचत परुःकार 
ूदान गन/ स0कनेछ । 

(११) तो0कएको समयमा उपभो?ा स>म>त गठन हनु नसकेमा, सFझौता हनु नसकेमा वा सFझौताको शत/ बमोिजम काय/ सFपादन हनु नसकेमा 
काया/लयले अIय ूकृया�ारा काम गराउन स�नेछ ।   

 
१२. >नमा/ण काय/को गणुःतर स>ुनि�तता गनु/ पनiः उपभो?ा स>म>तबाट स\ालन हनु ेआयोजना गणुःतर स>ुनि�त गनु/ सFविIधत उपभो?ा स>म>तको 

कत/Dय हनुेछ । गणुःतर स>ुनि�तता गन/को ला>ग अIय कुराहoको अ>तCर? >नFन 0वषयहo पूण/ oपमा पालना गनु/ पनiछ ।  

(क) >नमा/ण सामामीको गणुःतरः >नमा/ण सामामी सइङ, >डजाईन र ःपे>स0फकेसन बमोिजमको गणुःतर कायम गनु/ पनiछ । 

(ख) >नमा/ण 0व>ध र ूकृयाको गणुःतरः >नमा/ण 0व>ध र ूकृया काया/लयसँग भएको सFझौता बमोिजम गनु/ पनiछ  

(ग)  >नमा/ण काय/को ^दगोपनाः उपभो?ा स>म>तबाट काया/Iवयन भएको योजनाको ^दगोपनाको ला>ग सFविIधत उपभो?ा स>म>तले आवँयक 
Dयवःथा गनु/ पनiछ । 



(घ) गणुःतर सु>नि�त गनi िजFमेवारkः उपभो?ा स>म>त माफ/ त हनुे कामको >नधा/Cरत गणुःतर कायम गनi िजFमेवारk सFबिIधत काय/को ला>ग 
काया/लयबाट ख0टएका ूा0व>धक कम/चारk र उपभो?ा स>म>तको हनुेछ । 

(ङ) लगत रा� ु पनiः उपभो?ा स>म>तबाट हनुे कामको सFझौता बमोिजमको समय, लागत र गणुःतरमा सFपs हनु नसकेमा सFविIधत 
ूा0व>धक कम/चारkलाई सचेत गराउने र ूकृ>त हेरk आवँयकता अनसुार कारवाहk गन/ स�नेछ । {यःता उपभो?ा स>म>तको लगत 
राखी उपभो?ा स>म>तका पदा>धकारkलाई >नि�त समयसFमको ला>ग अIय उपभो?ा स>म>तमा रहk काम गन/ >नषेध गनiछ । 

 
१३. अनगुमन स>म>तको Dयवःथाः (१) आयोजना तो0कएको गणुःतर, पCरमाण र समयमा सFपs गन/ गराउन उपभो?ा स>म>तले सFपादन गनi काय/को 

अनगुमन गरk आयोजनाको गणुःतर, पCरमाण सु>नि�त गन/ दफा ४ (१) (क) बमोिजमको भेलाबाट किFतमा एक जना म0हला स0हत ३ सदःयीय 
एक अनगुमन स>म>त गठन गनु/ पनiछ । 

(२)  अनगुमन स>म>तको काम, कत/Dय अ>धकार देहाय बमोिजम हनुेछः 
(क) आयोजनाको काया/Iवयनमा सहजीकरण गनi तथा देिखएका बाधा, Dयवधान र समःया समाधानका ला>ग आवँयक समIवय गनi,  
(ख) आयोजनाको काया/Iवयन काय/ता>लका अनसुार काम भए नभएको यकhन गनi र नगरेको पाइएमा सFबिIधत पbलाई सचेत गराउन,े    
(ग) आवँयक अIय काय/ गनi । 

 
पCरmछेदÑ ४ 

0व0वध 
 

१४. अIय संःथाबाट काय/ गराउन स0कनेःयस काय/0व>ध बमोिजम उपभो?ा स>म>तबाट गCरने काय/ लाभमाहk समूह, सामदुा0यक संःथा जःतै सामदुा0यक 
वन, सामदुा0यकःतरका सहकारk संःथाह|, टोल 0वकास संःथा, आमा समूह, कृ0ष समूह, काननु बमोिजम गठन भएका अIय सामदुा0यक संगठन 
जःता संःथाहoबाट ःथानीय उपभो?ाहoको आमभेलाबाट >नण/य भई आएमा यःता संःथाहoबाट यस काय/0व>ध बमोिजम काय/ संचालन 
गन//गराउन स0कने छ । 

 
१५. सहिजकरण र सहयोग गनु/ पनiः उपभो?ा स>म>तले आयोजनाको सुपCरवेbण, अनगुमन/>नरkbण गन/ काया/लयबाट आएको अनगुमन स>म>त, 

पदा>धकारk वा कम/चारkलाई आवँयक 0ववरण उपलDध गराउने तथा आयोजनाःथल अनगुमनको ला>ग सहिजकरण र सहयोग गनु/ पनiछ । 
 
१६. उपभो?ा स>म>तको दा0य{वः उपभो?ा स>म>तले काया/लयसँग भएको सFझौता बमोिजमको काय/ सFपादन गदा/ काया/लयले तोकेका शत/हoको 

अ>तCर? >नFन दा0य{व वहन गनु/ पनiछ । 
(क) आयोजनाको ^दगो Dयवःथापनको ला>ग मम/त सFभार गनi सFबIधी आवँयक काय/, 
(ख) आयोजना काया/Iवयनबाट पन/ स�ने वातावरणीय सIतलुन कायम गनi सFबIधी काय/, 
(ग) अIय आयोजनाहoसँग अIतरसFबIध कायम गनु/पनi, 
(घ) असल नागCरकको आचरण पालना गनु/पनi । 
(ङ) उपभो?ा स>म>तले आयोजनाको फरफारकको ला>ग काया/लयमा कागजात पेश गदा/ अनसूुची ६ बमोिजमको ढाँचामा आयोजनाको भौ>तक 

तथा 0वि�य ू>तवेदन पेश गनु/ पनiछ ।  
 

 १७. मापद�ड बनाउन स�नेः (१) आयोजनाको गणुःतर स>ुनि�तताको ला>ग काया/लयले अनगुमन, म�ुया�न गरk सFविIधत उपभो?ा स>म>तलाई 
स�लाह, सझुाव र आवँयकता अनसुार >नदiशन ^दने तथा समIवय गनु/ पनiछ । 

(२) उपभो?ा स>म>तबाट स\ालन हनुे आयोजनाको ूकृ>त हेरk  गणुःतर सु>नि�तता गनi ूयोजनको ला>ग काया/लयले थप मापद�ड तथा 
माग/दश/न बनाई लाग ुगन/ स�नेछ । 

१८. वचाउ तथा खारेजी:- (१) यो काय/0वधी लागी भए संगै याङवरक गाउँपा>लकाको उपभो?ा स>म>त गठन, पCरचालन तथा Dयवःथापन सFबिIध 
काय/>ब>ध, २०७४ खारेज गCरएकोछ । 

(२) उपदफा १ बमोिजमको काय/0व>धबाट यस अिघ भएगरेका सFपूण/ कामकाजह| यसै काय/0व>ध बमोिजम भएगरेको मा>ननेछ । 

 

 
  



अनसूुची १ 

(काय/0व>धको दफा ४ (१) ट संग सFबिIधत) 

उपभो?ा स>म>तको लगत 

पाथीभरा याङवरक गाउँपा>लका 

                                                                                                  आ.व. 

ब.स. 
 

उपभो?ा स>म>तको नाम र 
ठेगाना 

पदा>धकारkको नाम र सFपक/  नं. गठन >म>त ब�कको नाम खाता नं. 
अrयb उपाrयb सिचव कोषाrयb 

         
         
         
         
         
         

 

 

 

  



अनसूुची २ 
काय/0व>धको दफा ७(२) सँग सFविIधत) 

पाथीभरा याङवरक गाउँपा>लका 
योजना सFझौता फाराम 

१. सFझौता गनi पb र आयोजनाः 
क) उपभो?ास>म>तको 0ववरणः 
 १. नामः 
 २. ठेगानाः 
ख) आयोजनाको 0ववरणः 
 १. नामः 
 २. आयोजना ःथलः 
 ३ उ�ेँयः 
 ४. आयोजना सoु हनुे >म>तः 
२. आयोजनाको लागत सFविIध 0ववरणः 
 क) लागत अनमुान o 
 ख) लागत Dयहोनi ॐोतहo 
 १. काया/लयः 
 २. उपभो?ा स>म>तः 
 ३. अIयः  
ग) बःतगुत अनदुानको 0ववरण  सामामीको नाम    एकाई 
 १. संघबाट  
 २. ूदेशबाट 
 ३. ःथानीय तहबाट 
 ४. गै॑सरकारk संघसंःथाबाट  
 ५. 0वदेशी दात ृसंघ संःथाबाट  
 ६. उपभो?ा स>म>तबाट  
 ७. अIय >नकायबाट  
घ) आयोजनाबाट लाभािIवत हनुेः 
 १. घरपCरवार सं3याः 
 २. जनसं3याः 
 ३. संग^ठत संःथा◌ः 
४= अIयः  
३. उपभो?ा स>म>त÷समदुायमा आधाCरत संःथा÷गै॑सरकारk संःथाको 0ववरणः 
क) गठन भएको >म>तः 
ख) पदा>धकारkको नाम र ठेगाना (नागCरकता ूमाणपऽ नं. र िज�ला) 
१. अrयb 
२. उपाrयb 
३. कोषाrयb 
४. सिचव 
५. सदःय 
६. सदःय 
७. सदःय 
ग) गठन गदा/ उपिःथत लाभािIवतको सं3याः 
४. आयोजना स\ालन सFविIध अनभुवः 
५.उपभो?ा स>म>त समदुायमा आधाCरत संःथा÷गै॑सरकारk संःथाले ूाn गनi 0कःता 0ववरणः 
0कःताको बम  >म>त  0कःताको रकम  >नमा/ण समामी पCरमाण    कै0फयत 
प0हलो 
दोौो 
तेौो 
जFमा 
६. आयोजना मम/त संभार सFबIधी Dयवःथा  
क) आयोजना मम/त संभारको िजFमा >लने स>म>त÷संःथाको नामः 



ख) मम/त सFभारको सFभा0वत ॐोत (छ छैन खुलाउने) 
 जनौमदानः 
 सेवा श�ुकः 
 दःतरु, चIदाबाट  
 अIय केहk भएः  
 
 

सFझौताका शत/हo 
उपभो?ा स>म>तको िजFमेवारk तथा पालना गCरने शत/हoः 
१. आयोजना >म>त ...............................देिख शoु गरk >म>त........................सFममा परुा गनु/ पनiछ । 
२. ूाn रकम तथा >नमा/ण सामामी सFविIधत आयोजनाको उ�ेँयका ला>ग माऽ ूयोग गनु/पनiछ । 
३. नगदk, िजIसी सामानको ूाnी, खच/ र बाँकh तथा आयोजनाको ूग>त 0ववरण रा� ुपनiछ । 
४. आFदानी खच/को 0ववरण र काय/ूग>तको जानकारk उपभो?ा समूहमा छलफल गरk अकq 0कःता माग गनु/ पनiछ । 
५. आयोजनाको कुल लागत भIदा घटk लागतमा आयोजना सFपs भएको अवःथामा सो मतुा0वकनै अनदुान र ौमदानको ू>तशत >नधा/रण गरk भ?ुानी >लन ु

पनiछ । 
६. उपभो?ा स>म>तले ूा0व>धकको राय, परामश/ एवं >नदiशन अनoुप काम गनु/ पनiछ ।  
७. उपभो?ा स>म>तले आयोजनासंग सFविIधत 0वल, भरपाईहo, डोर हािजरk फारामहo, िजIसी नगदk खाताहo, स>म>त÷समहुको >नण/य पिुःतका आ^द 

कागजातहo काया/लयले मागेको बखत उपलDध गराउन ुपनiछ र {यसको लेखापरkbण प>न गराउन ुपनiछ । 
 
८. कुनै सामामी खCरद गदा/ आIतCरक राजःव काया/लयबाट ःथायी लेखा नFवर र म�ुय अ>भबृ0� कर दता/ ूमाण पऽ ूाn Dयि? वा फम/ संःथा वा कFपनीबाट 

खCरद गरk सोहk अनसुारको 0वल भरपाई आ>धकारkक Dयि?बाट ूमािणत गरk पेश गनु/ पनiछ । 
९.  मू�य अ>भबृ0� कर (VAT) ला�ने बःत ुतथा सेवा खCरद गदा/ o २०,०००।Ñ भIदा बढk मू�यको सामामीमा अ>नवाय/ oपमा म�ूय अ>भबृ0� कर दता/ 

ूमाणपऽ ूाn गरेका Dयि? फम/ संःथा वा कFपनीबाट खCरद गनु/ पनiछ । साथ ैउ? 0वलमा उि�लिखत म.ुअ.कर बाहेकको रकममा १.५% अमीम 
आयकर बापत करक0� गरk बाँकh रकम माऽ सFविIधत सेवा ूदायकलाई भ?ुानी हनुेछ । o २०,०००।Ñ भIदा कम मू�यको सामामी खCरदमा 
पान नFवर >लएको Dयि? वा फम/बाट खCरद गनु/ पनiछ । अIयथा खCरद गनi पदा>धकारk ःवयम ्िजFमेवार हनुेछ । 

१०. डोजर रोलर लगायतका मेिशनरk सामान भाडामा >लएको एवम ्घर बहालमा >लई 0वल भरपाई पेश भएको अवःथामा १०% ू>तशत घर भाडा कर एबम् 
बहाल कर >तन ु/ पनiछ । 

११. ूिशbकले पाउने पाCरौ>मक एवम ्सहभागीले पाउने भ�ामा ूच>लत >नयमानसुार कर ला�नेछ । 
१२. >नमा/ण काय/को हकमा शoु लागत अनमुानका कुनै आईटमहoमा पCरव/तन हनु ेभएमा अ>धकार ूाn Dयि?÷काया/लयबाट लागत अनमुान संसोधन गरे प�ात 

माऽ काय/ गराउन ुपनiछ । यसरk लागत अनुमान संशोधन नगरk काय/ गरेमा उपभो?ा स>म>त÷समहुन ैिजFमेवार हनुेछ । 
१३. उपभो?ा स>म>तले काम सFपs गCरसकेप>छ बाँकh रहन गएका खRने सामानहo मम/त संभार स>म>त गठन भएको भए सो स>म>तलाई र सो नभए सFविIधत 

काया/लयलाई बझुाउन ुपनiछ । तर मम/त स>म>तलाई बझुाएको सामानको 0ववरण एक ू>त सFविIधत काया/लयलाई जानकारkको ला>ग बझुाउन ुपनiछ 
। 

१४. सFझौता बमोिजम आयोजना सFपs भएप>छ अिIतम भ?ुानीको ला>ग काय/सFपs ू>तवेदन, नापी 0कताव, ूमािणत 0वल भरपाई, योजनाको फोटो, सFविIधत 
उपभो?ा स>म>तले आयोजना संचालन गदा/ भएको आय Dययको अनमुोदन स0हतको >नण/य, उपभो?ा भेलाबाट भएको साव/ज>नक लेखा परkbणको 
>नण/यको ू>त>लपी तथा सFविIधत काया/लयको वडा काया/लयको >सफाCरस स0हत अिIतम 0कःता भ?ुानीको ला>ग >नवेदन पेश गनु/ पनiछ । 

१५. आयोजना सFपs भएप>छ काया/लयबाट जाँचपास गरk फरफारकको ूमाणपऽ >लन ु पनiछ । साथै आयोजानाको आवँयक मम/त संभारको Dयवःथा 
सFविIधत उपभो?ाहoले नै गनु/ पनiछ । 

१६. आयोजना काया/Iवयन गनi समहु वा उपभो?ा स>म>तले आयोजनाको भौ>तक तथा 0व�ीय ूगती ू>तवेदन अनसुूची ६ को ढाँचामा सFझौतामा तो0कए 
बमोिजम काया/लयमा पेश गनु/ पनiछ । 

१७. आयोजनाको दkगो स\ालन तथा मम/त संभारको Dयवःथा गनु/ पनiछ । 
१८. आयोजनाको सवै काम उपभो?ा स>म>त÷समहुको >नण/य अनसुार गनु/ गराउन ुपनiछ । 
 
 
काया/लयको िजFमेवारk तथा पालना गCरने शत/हoः 
 
१. आयोजनाको वजेट, उपभो?ा स>म>तको काम, कत/Dय तथा अ>धकार, खCरद, लेखा�न, ू>तवेदन आ^द 0वषयमा उपभो?ा स>म>तका पदा>धकारkहoलाई 

अनिुशbण काय/बम स\ालन गCरनेछ ।  
२.  आयोजनामा आवँयक ूा0व>धक सहयोग काया/लयबाट उपलDध गराउन स0कने अवःथामा गराईनेछ र नस0कने अवःथा भएमा उपभो?ा स>म>तले बा� 

बजारबाट सेवा परामश/ अIतग/त सेवा >लन स�नेछ ।  
३. आयोजनाको ूा0व>धक सुपCरवेbणका ला>ग काया/लयको तफ/ बाट ूा0व>धक खटाईनेछ । उपभो?ा स>म>तबाट भएको कामको >नय>मत सपुCरवेbण गनi 

िजFमेवारk >नज ूा0व>धकको हनुेछ ।  



४. पेँकh >लएर लामो समयसFम आयोजना संचालन नगनi उपभो?ा स>म>तलाई काया/लयले >नयम अनसुार कारवाहk गनiछ । 
५. ौममलुक ू0व>धबाट काय/ गराउने गरk लागत अनमुान ःवीकृत गराई सोहk बमोिजम सFझौता गरk मेिशनरk उपकरणको ूयोगबाट काय/ गरेको पाईएमा 

{यःतो उपभो?ा स>म>तसंग सFझौता र� गरk उपभो?ा स>म>तलाई भ?ुानी गCरएको रकम म�ुयांकन गरk बढk भएको रकम सरकारk बाँकh सरह असलु 
उपर गCरनेछ । 

६. आयोजना सFपs भएप>छ काया/लयबाट जाँच पास गरk फरफारक गनु/ पनiछ । 
७. आवँयक कागजात संल�न गरk भ?ुानी उपलDध गराउन सFविIधत उपभो?ा स>म>तबाट अनरुोध भई आएप>छ उपभो?ा स>म>तको ब�क खातामा भ?ुानी 

^दन ुपनiछ ।  
८. यसमा उ�लेख नभएका कुराहo ूच>लत कानून वमोिजम हनुेछ । 
  
मा>थ उ�लेख भए बमोिजमका शत/हo पालना गन/ हामी >नFन पbहo मIजरु गद/छ� । 
 
 
उपभो?ा स>म>त÷समहुको तफ/ बाट    काया/लयको तफ/ बाट 
दःतखत...................      दःतखत............. 
नाम थर.....................      नाम थर............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सFपक/  नं......................     सFपक/  नं............... 
>म>त............................     >म>त..................... 

  



अनसूुची ३ 
(काय/0व>धको दफा ११ (५) सँग सFविIधत) 

साव/ज>नक परkbण फारामको ढाँचा पेश गरेको काया/लय.......... 
१. आयोजनाको नामः      क) ःथलः 
 ख) लागत अनमुानः        ग) आयोजना श|ु हनु े>म>तः  घ) आयोजना सFपs हनु े>म>तः  
२. उपभो?ा स>म>त÷सामदुा0यक संःथाको   क) नामः   
क) अrयbको नामः   ख) सदःय सं3याः      म0हलाः    प|ुषः  
३. आFदानी खच/को 0ववरणः  
क) आFदानीतफ/  जFमा◌ः 
आFदानीको ौोत (कहाबँाट क>त नगद तथा िजIसी 
ूाn भयो खुलाउने) रकम वा पCरमाण कै0फयत 

रकम वा पCरमाण कै0फयत 
 

   
   
ख) खच/तफ/  

खच/को 0ववरण दर पCरमाण जFमा 
१. सामामी (के के सामामी खCरद भयो ?)    
२. �याला (के मा क>त भ?ुानी भयो ?)    
    
    
३. ौमदान (क>त जनाले ौमदान गरे ?)               
    
    
४. Dयवःथापन खच/ (ढुवानी तथा अIय खच/)     
    
 
ग) मौ�दात  

 0ववरण  रकम वा पCरमाण  कै0फयत 
१ नगद   
ब�क   
Dयि?को िजFमा   
२ साममीहo   
घ) भ?ुानी ^दन बाकँh 

0ववरण रकम वा पCरमाण 
  
४. सFपs आयोजनाको लआय तथा ूग>त 0ववरण 
 

कामको 0ववरण लआय ूग>त 
   
५. आयोजनाले प¥ुयाएको लाभ तथा ू{यb |पमा लाभािIवत जनसं3या (आयोजना स\ालन भएको ःथानका उपभो?ाह|) ।  
६. आयोजना स\ालन गदा/ आयोजक संःथामा कामको िजFमवेारk बाँडफाँड (कस कसले कःतो कःतो कामको िजFमेवारk >लएका >थए ? खुलाउने) 
उपिःथ>तः 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
रोहवरः नामथरः      पदः   >म>तः 
ि_Dयः साव/ज>नक पCरbण काय/बममा उपिःथत सरोकारवालाहoको उपिःथ>त अ>नवाय/ |पमा संल�न हनुपुनiछ । 

 

 
 



अनसूुची ४ 
(काय/0व>धको दफा ११ (६) सँग सFविIधत) 

खच/ साव/ज>नक सूचना फाराम 
 

>म>तः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नामः       २. आयोजना ःथलः 
३. 0व>नयोिजत वजटेः    ४. आयोजना िःवकृत भएको आ.वः    ५. आयोजना सFझौता भएको >म>तः 
६. काम सFपs गनु/ पनi >म>तः       ७. काम सFपs भएको >म>तः 
८. उ.स. को बैठकले खच/ ःवीकृत गरेको >म>त:   

आFदानी र खच/को 0ववरण 

       
आFदानी खच/ 

0ववरण रकम | 0ववरण रकम 
ूथम 0कःता  �याला  
दोौो 0कःता  >नमा/ण सामामी खCरद  
तेौो 0कःता  ढुवानी  
जनौमदान  भाडा  
वःतगुत सहायता  Dयवःथापन खच/  
लागत सहभा>गता    
    
    
 
उपयु/?ानसुारको आFदानी तथा खच/ 0ववरण यथाथ/ हो । यसमा सबै आFदानी तथा खच/हo समावेश गCरएको छ । साथै उपभो?ाहoको ू{यb सहभा>गतामा 
आयोजना काया/Iवयन गCरएको छ । यसको एक ू>त वडा काया/लयमा समेत पेश गCरएको छ ।  
 
    .........................       ...............................                   .............................. 
 कोषाrयb       सिचव         अrयb   
  
 
  
 

 
  



अनसूुची ५ 

(काय/0व>धको दफा ११(७) संग सFविIधत) 

आयोजना सूचना पाटkको नमूना 

१.  आयोजनाको नामः 

२. आयोजना संचालन गनi काया/लय/काय/बमको नामः 

३. उपभो?ा स>म>तको अrयbको नाम र सFपक/  नं.M 

४. आयोजनाको कुल लागत रकम oः 

 ४.१. आयोजनामा काया/लयबाट Dयहोनi लागत oः 

 ४.२. जनसहभा>गताबाट Dयहोनi लागत रकम oः 

 ४.३. आयोजनामा लगानी गनi अIय >नकायको नाम  र Dयहोनi लागत रकम oः 

५. आयोजना सFझौता >म>तः 

६. आयोजना सFपs गनi >म>तः 

७. आयोजनाबाट लाभािIवत जनसं3याः 

  



 
अनसूुची  ६ 

(काय/0व>धको दफा १६(ङ) सँग सFविIधत) 
उपभो?ा स>म>तको भौ>तक तथा 0व�ीय ूग>त ू>तवेदन 

0ववरण पेश गरेको काया/लय. ................... 
 
१. आयोजनाको 0ववरण  

आयोजनाको नामः     वडा नं.   टोल÷बःतीः   उपभो?ा स>म>तका अrयbः सिचवः  
२. आयोजनाको लागतः ूाn अनदुान रकम |. ............................  चIदा रकम |...................... जनसहभा>गता रकम |.-

----------   जFमा रकम |. ............................. 
३. हालसFमको खच/ |. ------------------- 
क. काया/लयबाट ूाn रकम |.............   
१. >नमा/ण साममीमा (>समेIट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, >ग�ी, उपकरण आ^द) |. .  
२. �यालाःÑ  दb |ःÑ     अदb |.        जFमा |.  
३. मसलIद सामान (क0प, कलम, मसी, कागज आ^द) |.   ४. दै>नक ॅमण भ�ा (सFझौतामा ःवीकृत भए) |.   
५. ूा0व>धक >नरkbण बापत खच/ (सFझौतामा ःवीकृत भए) |.     
६. अIय   
ख. जनसहभा>गताबाट DयहोCरएको खच/ |ः ................... ौमको मू�य बराबर रकम |. .......................  

िजIसी सामान मू�य बराबर रकम |. .............   कूल जFमा |. .............  
४. ूा0व>धक ू>तवेदन बमोिजम मू�यांकन रकम |. ............. 
५. उपभो?ा समूहको >नण/य बमोिजम÷समीbाबाट खच/ देिखएको |. ............. 
६. काया/Iवयनमा देिखएका म3ुय समःयाह|ः क. ख. ग.  
७. समाधानका उपायह|  
क.  
ख. 
ग.  
८. काया/लयबाट र अIय >नकायबाट अनगुमन भए अनगुमनको सुझावः  
 
 
९. हाल माग गरेको 0कःता रकम |.  
 १०. म3ुय खच/ ूयोजन  
 
११. ूाn रकम आयोजना बाहेक अIय काय/मा खच/ गनi गराउने छैनौ ।   
 
.............    .............          .............  ............. 
तयार गनi            सिचव     कोषाrयb          अrयb 


