
 

 
 

 

स्थानीय राजपत्र  

टीकापरु नगरपालिकाद्वारा प्रकालित  

खण्ड (१) , कैिािी ,   असार २५ गत े, २०७५ साि (सखं्या ६) 

 

भाग -३ 

 

स्थानीय सरकार सचंािन ऐन ,२०७५ का द ा १०२ का  प द ा ) २ (बमालजम  टीकापरु नगर काययपालिकाि ेबनाएका 

ति िलेखए बमालजमका काययलबलि साबयजलनक जानकारीका िालग देहाय बमालजम प्रकािन गररएका छ | 

 

स्थानीय तहका  पभाक्ता सलमलत गठन , पररचािन तथा ब्यबस्थापन सम्बलधि   

काययलिलि  ,२०७५  

                                                              टीकापुर नगर काययपालिकाबाट स्िीकृत लमलत : २०७५/०३/२४ गत े

प्रस्तािना 

नेपािका संलििान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गरेका स्थानीय तहका अलिकार क्षते्र 

लभत्रका लिकास लनमायण सम्िलधि कायय संचािनका िालग नगरपालिकािे  पभाक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा 

व्यिस्थापन गनय आिश्यक दलेखएकािे टीकापुर नगरपालिकाका प्रिासकीय काययलिलि लनयलमत गने ऐन, २०७५ 

का द ा ४ बमालजम नगर काययपालिकािे या काययलिलि जारी गरेका छ ।  
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पररच्छेद– १ 

प्रारलम्भक 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययलिलिका नाम टीकापरु नगरपालिकाका  पभाक्ता सलमलत गठन, पररचािन 

तथा व्यिस्थापन काययलिलि, २०७५ रहकेा छ ।  

(२) या काययलिलि तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययलिलिमा :– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नािे  पभाक्ता सलमलतका अध्यक्षिाई सम्झनु पदयछ ।   

(ख) “आयाजना” भन्नािे टीकापुर नगरपालिका िा सा अधतरगतका िडा िाट पूणय िा आंलिक िागत साझेदारीमा 

सञ्चालित याजना िा काययक्रम िा आयाजना िा पररयाजनािाई सम्झनु पछय । र यसि ेटीकापुर नगर सभाबाट 

स्िीकृत भएका गरै सरकारी संघ सस्था, गैर ना ामूिक संस्था िा अधय सामुदालयक संस्थाका आयाजना 

समेतिाई जना नेछ । 

(ग) “ पभाक्ता” भन्नािे आयाजनाबाट प्रत्यक्ष िाभालधित हुने आयाजना सञ्चािन हुन े क्षेत्र लभत्रका व्यलक्तिाई 

जना छ ।  

(घ) “ पभाक्ता सलमलत” भन्नािे आयाजनाका लनमायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र ममयत सम्भार गनयका िालग 

 पभाक्तािे आ ूहरू मध्येबाट गठन गरेका सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कायायिय” भन्नािे नगरकाययपालिकाका कायायियिाई बुझा ँछ । सा िब्दिे िडा कायायिय समेतिाई 

बुझा नेछ।  

(च) “काययपालिका” भन्नािे नगर काययपालिकािाई सम्झनु पदयछ । 

(छ) “ठूिा मेलिनरी तथा  पकरण” भन्नािे िातािरणिाई अत्यलिक ह्रास पुरया ने प्रकृलतका ठूिा मेलिनरी, 

 पकरण (बुिडाजर, एक्साभेटर जस्ता) र श्रममूिक प्रलिलििाई लिस्थालपत गने खािका मेलिनरी तथा 

 पकरण सम्झनु पदयछ। 

(ज) “पदालिकारी” भन्नािे  पभाक्ता सलमलतका अध्यक्ष,  पाध्यक्ष, सलचि र काषाध्यक्षिाई सम्झनु पदयछ ।  

(झ) “िडा” भन्नािे टीकापुर नगरपालिका लभत्रका िडािाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) “िडा अध्यक्ष” भन्नािे आयाजना सञ्चािन भएका िडाका िडा अध्यक्षिाई सम्झनु पदयछ । 

(ट) “सदस्य”भन्नािे  पभाक्ता सलमलतका सदस्यिाई जना नेछ र सा िब्दिे  पभाक्ता सलमलतका पदालिकारीिाई 

समेत जना नेछ ।  

(ठ) “सम्झौता”भन्नािे आयाजनाका लनमायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र ममयत सम्भार गनयका िालग कायायिय र    

        पभाक्ता सलमलतबीच भएका लिलखत करारनामा िा कबुलियतनामािाई जना नेछ ।  

३. काययलिलिका पािना गनुयपनेः(१) टीकापुर नगरपालिका लभत्र कायायधियन हुने आयाजनाका लनमायण, सञ्चािन,  

     ममयत सम्भार कायय गनयका िालग गठन हुन े पभाक्ता सलमलतिे पूणयरुपमा या काययलिलिका पािना गनुय पनेछ ।  

(२) कुि िागत रु १ कराड सम्म भएका तथा स्थानीय सीप, श्रात र सािन  पयाग हुने र स्थानीय स्तरमा कायय 

सम्पन्न गनय सके्न आयाजनाका कायायधियन  पभाक्ता सलमलत मा य त गनय सककनेछ ।  
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पररच्छेद–२ 

 पभाक्ता सलमलतका गठन र सञ्चािन 

 

४.  पभाक्ता सलमलत गठनसम्बधिी व्यिस्थाः (१)  पभाक्ता सलमलत गठन दहेाय बमालजम गनुय पनेछ । 

(क) आयाजनाबाट प्रत्यक्ष िाभालधित  पभाक्ताहरुका आम भेिाबाट अलिकतम सहभालगतामा सम्बलधित 

आयाजनास्थिमा न ैसात दलेख एघार (७ दलेख ११ जना) सदस्यीय  पभाक्ता सलमलत गठन गनुयपनेछ । 

(ख)सलमलत गठनका िालग आम भेिा हुने समय, लमलत, स्थान र भेिाका लबषय  त्यस्ता भेिा हुन ेलमलति ेकलम्तमा 

सात कदन (७ कदन) अगािै साियजलनक रुपमा जानकारी गरा नु पनेछ ।  

(ग) नगरपालिका स्तरीय आयाजना सञ्चािनका िालग  पभाक्ता सलमलतका गठन गदाय काययपालिकािे ताकेका 

काययपालिकाका सदस्य िा कायायियका प्रलतलनलिका राहिरमा गनुय पनेछ । 

(घ) िडा स्तरीय आयाजना सञ्चािनका िालग  पभाक्ता सलमलत गठन गदाय सम्िलधित िडा का िडा अध्यक्ष िा िडा 

सदस्य िा कायायियिे ताकेका कायायियका प्रलतलनलिका राहिरमा गनुय पनेछ । 

(ङ)  पभाक्ता सलमलत गठनका िालग बािाईएका भेिामा याजनाका संलक्षप्त लििरण र सलमलतका संरचना सलहतका 

जानकारी कायायियका प्रलतलनलििे गरा न ुपनेछ । 

(च)  पभाक्ता सलमलत गठन गदाय समािेिी लसद्धाधतका अििम्िन गनुय पने छ । सलमलतमा कलम्तमा तेत्तीस प्रलतित 

(३३%) मलहिा सदस्य हुनुपनेछ । सलमलतका अध्यक्ष, सलचि र काषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना मलहिा 

पदालिकारी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यलक्त एकभधदा बढी  पभाक्ता सलमलतका सदस्य हुन पा ने छैन । साथै सगािका पररिारबाट एकजना 

भधदा बढी व्यलक्त ए टै  पभाक्ता सलमलतका सदस्य हुन पाइने छैन ।  

(ज)  पभाक्ता सलमलतका गठन सकेसम्म सियसम्मत तररकािे गनुयपनेछ । सियसम्मत हुन नसकेमा  पभाक्ताहरुका 

बहुमतबाट  पभाक्ता सलमलतका गठन गररन ेछ । 

(झ)  पभाक्ताहरुका िागत सहभालगतामा सञ्चािन हुने आयाजनाहरु  पभाक्ता सलमलतबाट कायायधियन गनय 

प्राथलमकता कदईनेछ । 

(ञ)  पभाक्ता सलमलतिे सम्झौता बमालजम गनुय पने काम सलमलत आ ैंिे गनुय गरा नु पनेछ । अधय कुनै लनमायण 

व्यिसायी िा अधय व्यलक्त िा संस्था िा सब कधराक्टरबाट ठेक्कामा कदई गनय गरा न पाइने छैन ।  

(ट) कायायियिे आयाजना सञ्चािन एिम् कायायधियनमा संिग्न  पभाक्ता सलमलतका अलभिेख अनसुूची १ 

बमालजमका ढाँचामा व्यिलस्थत गनुय पनेछ । 

(ठ)   पभाक्ता सलमलत िा िाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने लनमायण काययमा िाडार, एक्साभेटर, रािर, डाजर, 

ग्रेडर लिटुलमन लडलिव्युटर, लिटुलमन व्िाइिर जस्ता हभेी मेलसनहरु प्रयाग गनय सककने छैन ।  

(ड)  पभाक्ता सलमलत िा िाभग्राही समुदायिे आ ुिे प्राप्त गरेका कुनै रकम दरुुपयाग गरेका पाइएमा सम्बलधित 

साियजलनक लनकायिे छानलिन गरी त्यस्ता रकम  पाभाक्ता सलमलतका पददालिकारीहरुबाट दामासालहि े

सरकारी बाँकी सरह असुि  पर गनुय पनेछ ।    

५.  पभाक्ता सलमलतका सदस्यका याग्यताः (१)  पभाक्ता सलमलतका सदस्यका याग्यता दहेाय बमालजम हुन ुपनेछ  
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 (क) सम्िलधित आयाजना क्षेत्रका स्थायी िालसधदा 

 (ख) १८ िषय  मेर पुरा भएका नेपािी नागररक 

 (ग)  ौजदारी अलभयागमा अदाितबाट कसुरदार नठहररएका 

 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की  छ्र्यौट गनय बाँकी नरहकेा 

 (ङ) अधय  पभाक्ता सलमलतमा सदस्य नरहकेा 

            (च) मानलसक सधतुिन गुमाई हास हिास नभएका व्यलक्त  पभाक्ता सलमलतमा       नरहन े

(२) द ा १ मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भएतापलन जनप्रलतलनलि,राजनीलतक दिका पदालिकारी, बहाििािा 

सरकारी कमयचारी, लनमायण व्यिसायी र लिक्षक  पभाक्ता सलमलतका सदस्यमा बस्न पाईने छैन । 

६.   पभाक्ता सलमलतका काम  कतयब्य र अलिकारः  पभाक्ता सलमलतका काम कतयब्य र अलिकार दहेाय बमालजम 

हुनेछ ।  

              (क) सम्झौता बमालजमका कायय सम्पादन गने, 

(ख)  पभाक्ताहरुिाई कायायियबाट प्राप्त सूचना तथा मागयदियनका जानकारी गरा ने, 

             (ग) सम्झौता बमालजम कायय िुरु गदाय कायायियबाट आिश्यक लनदिेन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त गरेर मात्र   

                  िुरु गन,े 

             (घ)  पभाक्ता सलमलतका कायय सम्पादनिाई प्रभािकारी बना न सलमलतका सदस्यहरुका कायय लिभाजन  

                    र लजम्मेिारी बाँड ाँड गने, 

              (ङ)  पभाक्तासलमलतका सदस्यहरुका क्षमता लिकास गने  

               (च) सम्झौता बमालजमका कामका पररमाण, गुणस्तर, समय र िागतमा पररितयन गनुय पन ेदलेखएमा  

                    कायायियिाई अनुराि गन,े 

 (छ) जनसहभालगतामा  ल्िखे्य िृलद्ध गनुय पने 

          (ज)  पिब्ि स्थानीय स्रात सािनहरुका अलिकतम प्रयागमा जाड कदने 

             (ञ) लनयलमत रुपमा गररएका काययका लनणयय अलभिेख एिं िेखा स्रेस्ता व्यिलस्थत रुपमा राख्ने  

               (ट) आयाजनाका कदगा व्यिस्थापन सम्बधिी आिश्यक अधय कायय गने । 

 

पररच्छेद – ३ 

कायायधियन तथा ब्यिस्थापन 

 

७. आयाजना कायायधियनः (१) कायायियिे आ.ि. िुरु भएका १५ कदन लभत्र  पभाक्ता सलमलतबाट संचािन हुने 

आयाजना, पररयाजना र काययक्रमहरु पलहचान/छनौट गरी कायायधियन याजना बना न ु पनेछ ।  पभाक्ता 

सलमलत गठन पश्चात आयाजनाका ड्रईङ, लडजाईन र िागत अनुमान (नेपािी भाषामा तयार गररएका) स्िीकृत 

गरी  पभाक्ता सलमलतिाई  पिब्ि गरा नु पनेछ । 

(२) आयाजनाका कायायधियनका िालग  पभाक्ता सलमलत र काययियबीच अनुसूची २ बमालजमका ढाँचामा सम्झौता 

गनुयपनेछ । 



 खण्ड १ सखं्या ६ स्थानीय राजपत्र भाग ३ लमलत २०७५ |०३| २५  

 

 
 

4 
 

(३) आयाजनाका प्रकृलत हरेी कायायियिे िागत सहभालगताका ढाँचा र अनुपात (नगद िा श्रमदान िा बस्तुगत) 

ताकु्न पनेछ । 

८. आयाजना सम्झौताका िालग आिश्यक कागजातहरुः (१)  पभाक्ता सलमलतिे कायायियसँग सम्झौता गदाय 

तपलििमा  लल्िलखत कागजातहरु पेि गनुयपनेछ  

(क)  पभाक्ता सलमलत गठन गने आम भेिाका लनणययका प्रलतलिलप 

(ख)  पभाक्ता सलमलतका सदस्यहरुका नागररकताका प्रलतलिलप 

(ग) आयाजनाका िागत अनमुान लििरण 

(घ)  पभाक्ता सलमलतबाट सम्झौताका िालग लजम्मेिार पदालिकारी ताककएका  पभाक्ता सलमलतका लनणयय  

(ङ) आयाजनाका कायायधियनका कायय तालिका । 

(च) खाता सञ्चािन गने पदालिकारी ताककएका लनणयय र खाता सञ्चािनका िालग आिश्यक कागजातहरु  

 

९.  पभाक्ता सलमलतका क्षमता लिकासः (१) कायायियिे आयाजनाका कायायधियन अगािै  पभाक्ता सलमलतका 

पदालिकारीहरुिाई लनम्न लिषयमा अलभमुलखकरण गनुय पनेछ 

(क)  पभाक्ता सलमलतका काम, कतयब्य र अलिकार, 

(ख) सम्पादन गनुय पने कामका लििरण, काम सम्पन्न गनुयपने अिलि, िागत र  पभाक्ताका यागदान 

(ग) लनमायण सामाग्रीका गुणस्तर र पररमाण 

(घ) खररद, रकम लनकासा प्रकृया, खचयका िेखाकंन र अलभिेख व्यिस्थापन 

(ङ) कायायधियन र अनुगमन प्रकृया  

(च) साियजलनक परीक्षण, याजनाका  र ारक र हस्ताधतरण  

(छ)  अधय आिश्यक लिषयहरु ।  

१०. खाता सञ्चािनः (१)  पभाक्ता सलमलतका खाता कायायियिे ताकेका बैंकमा सञ्चािन हुनेछ । 

(२) सलमलतका खाता अध्यक्ष, काषाध्यक्ष र सलचि गरी तीन जनाका संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चािन हुनेछ । खाता 

सञ्चािकहरु मध्ये कलम्तमा एकजना मलहिा हुनु पनेछ । 

११. भकु्तानी प्रकृयाः(१) आयाजनाका भुक्तानी दददंा  पभाक्ता सलमलतका नाममा रहकेा बैक खातामा य त कदनु 

पनेछ ।  पभाक्ता सलमलतिे एक व्यलक्त िा संस्थािाई एकिाख भधदा मालथका रकम भुक्तानी गदाय चेक मा य त 

मात्र गनुय पनेछ ।  

(२)  पभाक्ता सलमलतिाई सम्झौता बमालजमका कामका प्रालिलिक मूल्यांकन, कायय सम्पन्न प्रलतिेदन र अधय 

आिश्यक कागजातका आिारमा ककस्तागत र अलधतम भकु्तानी कदईनेछ ।  

(३)  पभाक्ता सलमलतिे सम्पादन गरेका काम र भएका खचयका लििरण सलमलतका बैठकबाट लनणयय गरी भुक्तानीका 

िालग आिश्यक कागजात सलहत कायायियमा पेि गनुयपनेछ । 

(४) आयाजनाका अलधतम भुक्तानी हुनु भधदा अगािै कायायियबाट अनुगमन गने व्यिस्था लमिा नु पनेछ    

(५) आयाजना सम्पन्न भई  र ारक गनुय भधदा अगािै  पभाक्ता सलमलतिे अलनिायय रुपमा कायायियका 

प्रलतलनलिका राहिरमा साियजलनक परीक्षण गनुय पनेछ । साियजलनक परीक्षण प्रलतिेदनका ढाँचा अनुसूची ३ 

बमालजम हुनेछ ।  
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(६)  पभाक्ता सलमलतिे आ ूिे प्रत्येक ककस्तामा गरेका खचयका सूचना अनुसूची ४ बमालजमका ढाँचामा साियजलनक 

गनुय पनेछ ।  

(७) आयाजनाका कुि िागत रु ३ िाख भधदा बढी भएका आयाजनाहरुका हकमा  पभाक्ता सलमलतिे काम िुरु गनुय 

भधदा अगािै आयाजनाका नाम, िागत, िागत साझेदारीका अिस्था,  काम िुरु र सम्पन्न गनुय पने अिलि समेत 

दलेखने गरी तयार गररएका अनुसूची ५ बमालजमका ढाँचामा आयाजना सूचना पाटी आयाजना स्थिमा राख्न ु

पनेछ | 

(८)  पभाक्ता सलमलतिाई सम्बलधित कायायियिे ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनुमान तयार गने, प्रालिलिक सल्िाह 

कदने, जाँचपास गने िगायत अधय प्रालिलिक सहयाग  पिब्ि गरा नेछ । आयाजना कायायधियनका समयमा 

कुनै कारणबाट कायायियिे प्रालिलिक सेिा  पिब्ि गरा न नसकेमा सम्झौतामा  ल्िेख गरी ताककएका 

खचयका सीमा लभत्र रही  पभाक्ता सलमलति ेकरारमा प्रालिलिक लनयुक्त गनय िा प्रालिलिक सेिा लिन सके्नछ । 

तर, ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनुमान, काययसम्पन्न प्रलतिेदन र भुक्तानी लस ाररसका कायय कायायियबाट न ै

हुनेछ । 

(९)  पभाक्ता सलमलतबाट लनमायण हुन े आयाजनाहरूका गुणस्तर कायम गने गरा ने दालयत्ि र लजम्मेिारी 

जनप्रलतलनलि, सम्बलधित प्रालिलिक कमयचारी,  पभाक्ता सलमलत र अनुगमनसलमलतका हुनेछ ।  

(१०) अनुकरणीय कायय गन े  पभाक्ता सलमलत, प्रालिलिक कमयचारी र सम्बलधित कमयचारीिाई सभाका लनणयय 

बमालजम िार्षयक रूपमा  लचत पुरस्कार प्रदान गनय सककनेछ । 

(११) ताककएका समयमा  पभाक्ता सलमलत गठन हुन नसकेमा, सम्झौता हुन नसकेमा िा सम्झौताका ितय बमालजम 

कायय सम्पादन हुन नसकेमा कायायियिे अधय प्रकृयाद्वारा काम गरा न सके्नछ ।   

१२. लनमायण काययका गणुस्तर सलुनलश्चतता गनुय पनःे  पभाक्ता सलमलतबाट सञ्चािन हुने आयाजना गुणस्तर 

सुलनलश्चत गनुय सम्िलधित  पभाक्ता सलमलतका कतयव्य हुनेछ । गुणस्तर सुलनलश्चतता गनयका िालग अधय 

कुराहरुका अलतररक्त लनम्न लिषयहरु पूणय रुपमा पािना गनुय पनेछ ।  

(क) लनमायण सामाग्रीका गुणस्तरः लनमायण सामाग्री ड्रइङ, लडजाईन र स्पेलसक केसन बमालजमका गुणस्तर 

कायम गनुय पनेछ । 

(ख) लनमायण लिलि र प्रकृयाका गुणस्तरः लनमायण लिलि र प्रकृया कायायियसँग भएका सम्झौता बमालजम गनुय 

पनेछ । 

(ग) लनमायण काययका कदगापनाः  पभाक्ता सलमलतबाट कायायधियन भएका याजनाका कदगापनाका िालग 

सम्िलधित  पभाक्ता सलमलतिे आिश्यक व्यिस्था गनुय पनछे । 

(घ) गुणस्तर सुलनलश्चत गने लजम्मेिारीः  पभाक्ता सलमलत मा य त हुने कामका लनिायररत गुणस्तर कायम गन े

लजम्मेिारी सम्बलधित काययका िालग कायायियबाट खरटएका प्रालिलिक कमयचारी र  पभाक्ता सलमलतका 

हुनेछ । 

(ङ) िगत राख्नु पनेः  पभाक्ता सलमलतबाट हुने कामका सम्झौता बमालजमका समय, िागत र गुणस्तरमा 

सम्पन्न हुन नसकेमा सम्िलधित प्रालिलिक कमयचारीिाई सचेत गरा ने र प्रकृलत हरेी आिश्यकता 
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अनुसार कारिाही गनय सके्नछ । त्यस्ता  पभाक्ता सलमलतका िगत राखी  पभाक्ता सलमलतका 

पदालिकारीिाई लनलश्चत समयसम्मका िालग अधय  पभाक्ता सलमलतमा रही काम गनय लनषेि गनेछ । 

१३.अनगुमन सलमलतका व्यिस्थाः(१) आयाजना ताककएका गुणस्तर, पररमाण र समयमा सम्पन्न गनय गरा न 

 पभाक्ता सलमलतिे सम्पादन गने काययका अनुगमन गरी आयाजनाका गुणस्तर,  

पररमाण सुलनलश्चत गनय द ा ४ (१) (क) बमालजमका भेिाबाट कलम्तमा एक जना मलहिा सलहत ३ सदस्यीय एक 

अनुगमन सलमलत गठन गनुय पनेछ । 

(२) अनुगमन सलमलतका काम, कतयव्य अलिकार दहेाय बमालजम हुनेछः 

(क) आयाजनाका कायायधियनमा सहजीकरण गने तथा दलेखएका बािा, व्यििान र समस्या समािानका िालग 

आिश्यक समधिय गने,  

(ख) आयाजनाका कायायधियन काययतालिका अनसुार काम भए नभएका यकीन गने र नगरेका पाइएमा 

सम्बलधित पक्षिाई सचते गरा ने,    

    (ग) अनुगमन सलमलतका सदस्यहरुिे आिश्यक ठानेमा जुन सकैु समयमा आयाजनाका छडके जाँच गनय सके्न छ , 

 (घ) आिश्यक अधय कायय गने । 

 

पररच्छेद– ४ 

लिलिि 

 

१४. अधय ससं्थाबाट कायय गरा न सककनःेयस काययलिलि बमालजम  पभाक्ता सलमलतबाट गररन ेकायय िाभग्राही 

समूह,सामुदालयक संस्था जस्तै सामुदालयक िन, सामुदालयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टाि लिकास संस्था, 

आमा समूह, कृलष समूह, काननु बमालजम गठन भएका अधय सामुदालयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय 

 पभाक्ताहरुका आमभेिाबाट लनणयय भई आएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस काययलिलि बमालजम कायय सचंािन 

गनय/गरा न सककने छ । 

१५. सहलजकरण र सहयाग गनुय पनःे पभाक्ता सलमलतिे आयाजनाका सुपररिके्षण, अनुगमन/लनरीक्षण गनय 

कायायियबाट आएका अनुगमन सलमलत, पदालिकारी िा कमयचारीिाई आिश्यक लििरण  पिव्ि गरा न े

तथा आयाजनास्थि अनुगमनका िालग सहलजकरण र सहयाग गनुय पनेछ । 

१६.  पभाक्ता सलमलतका दालयत्िः पभाक्ता सलमलतिे कायायियसँग भएका सम्झौता बमालजमका कायय सम्पादन 

गदाय कायायियिे ताकेका ितयहरुका अलतररक्त लनम्न दालयत्ि िहन गनुय पनेछ । 

(क) आयाजनाका कदगा व्यिस्थापनका िालग ममयत सम्भार गने सम्बधिी आिश्यक कायय, 

(ख) आयाजना कायायधियनबाट पनय सके्न िातािरणीय सधतिुन कायम गने सम्बधिी कायय, 

(ग) अधय आयाजनाहरुसँग अधतरसम्बधि कायम गनुयपने, 

(घ) असि नागररकका आचरण पािना गनुयपने । 

(ङ)  पभाक्ता सलमलतिे आयाजनाका  र ारकका िालग कायायियमा कागजात पेि गदाय अनुसूची ६ 

बमालजमका ढाँचामा आयाजनाका भौलतक तथा लिलत्तय प्रलतिेदन पेि गनुय पनेछ ।  
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१७.मापदण्ड बना न सके्नः(१) आयाजनाका गुणस्तर सुलनलश्चतताका िालग कायायियिे अनुगमन, मुल्याङ्कन गरी 

सम्िलधित  पभाक्ता सलमलतिाई सल्िाह, सुझाि र आिश्यकता अनुसार लनदिेन कदने तथा समधिय गनुय 

पनेछ. 

(२)  पभाक्ता सलमलतबाट सञ्चािन हुन ेआयाजनाका प्रकृलत हरेी गुणस्तर सलुनलश्चतता गने प्रयाजनका िालग 

कायायियिे थप मापदण्ड तथा मागयदियन बनाई िागु गनय सके्नछ । 

 

 

 

 

 

अनसुचूी १ 

(काययलिलिका द ा ४ (१) ट सगं सम्बलधित) 

 पभाक्ता सलमलतका िगत 

टीकापरु नगरपालिका 

                                                                                              आ.ि. 

क्र.स. 
 

 पभाक्ता 

सलमलतका नाम र 

ठेगाना 

पदालिकारीका नाम र सम्पकय  नं. गठन 

लमलत 

बैंकका 

नाम 

खाता न.ं 
अध्यक्ष  पाध्यक्ष सलचि काषाध्यक्ष 
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अनसुचूी २ 

काययलिलिका द ा ७(२) सगँ सम्िलधित) 
टीकापरु नगरपालिका 

याजना सम्झौता  ाराम 

१. सम्झौता गन ेपक्ष र आयाजनाः 
क)  पभाक्तासलमलतका लििरणः 
 १. नामः 
 २. ठेगानाः 
ख) आयाजनाका लििरणः 
 १. नामः 
 २. आयाजना स्थिः 
 ३  द्दशे्यः 

 ४. आयाजना सुरु हुने लमलतः 
२. आयाजनाका िागत सम्िलधि लििरणः 
 क) िागत अनुमान रु 
 ख) िागत व्यहाने स्रातहरु 
 १. कायायियः 
 २.  पभाक्ता सलमलतः 
 ३. अधयः  
ग) बस्तुगत अनुदानका लििरण             सामाग्रीका नाम    एकाई 

 १. संघबाट  
 २.प्रदिेबाट 
 ३. स्थानीय तहबाट 
 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. लिदिेी दातृ संघ संस्थाबाट  
 ६.  पभाक्ता सलमलतबाट  
 ७. अधय लनकायबाट  
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घ) आयाजनाबाट िाभालधित हुनेः 
 १. घरपररिार संख्याः 
 २. जनसंख्याः 
 ३. संगरठत संस्थाः 
 

४= अधयः  

३.  पभाक्ता सलमलत÷समुदायमा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाका लििरणः 

क) गठन भएका लमलतः 
ख) पदालिकारीका नाम र ठेगाना (नागररकता प्रमाणपत्र नं. र लजल्िा) 
१. अध्यक्ष 

२.  पाध्यक्ष 

३. काषाध्यक्ष 

४. सलचि 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाय  पलस्थत िाभालधितका संख्याः 
४. आयाजना सञ्चािन सम्िलधि अनुभिः 
५. पभाक्ता सलमलत समुदायमा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थािे प्राप्त गने ककस्ता लििरणः 
ककस्ताका क्रम  लमलत  ककस्ताका रकम  लनमायण समाग्री पररमाण    कैक यत 
पलहिा 

दाश्रा 

तेश्रा 

जम्मा 

६. आयाजना ममयत संभार सम्बधिी व्यिस्था  
क)आयाजना ममयत संभारका लजम्मा लिने सलमलत÷संस्थाका नामः 

ख) ममयत सम्भारका सम्भालित स्रात (छ छैन खुिा न)े 
 जनश्रमदानः 

 सेिा िुल्कः 

 दस्तुर, चधदाबाट  

 अधय केही भएः  
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सम्झौताका ितयहरु 

 

 पभाक्ता सलमलतका लजम्मेिारी तथा पािना गररने ितयहरुः 

१. आयाजना लमलत ...........दलेख िुरु गरी लमलत............सम्ममा पुरा गनुय पनेछ । 
२= प्राप्त रकम तथा लनमायण सामाग्री सम्िलधित आयाजनाका  द्धशे्यका िालग मात्र प्रयाग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, लजधसी सामानका प्राप्ती, खचय र बाँकी तथा आयाजनाका प्रगलत लििरण राख्नु पनेछ । 

४= आम्दानी खचयका लििरण र काययप्रगलतका जानकारी  पभाक्ता समूहमा छि ि गरी अको ककस्ता माग गनुय 

पनेछ । 

५= आयाजनाका कुि िागत भधदा घटी िागतमा आयाजना सम्पन्न भएका अिस्थामा सा मुतालिकन ैअनुदान र 

श्रमदानका प्रलतित लनिायरण गरी भुक्तानी लिनु पनेछ । 

६.  पभाक्ता सलमलतिे प्रालिलिकका राय, परामिय एिं लनदिेन अनुरुप काम गनुय पनछे ।  

७=  पभाक्ता सलमलतिे आयाजनासंग सम्िलधित लिि, भरपाईहरु, डार हालजरी  ारामहरु, लजधसी नगदी खाताहरु, 

सलमलत÷समुहका लनणयय पुलस्तका आकद कागजातहरु कायायियिे मागेका बखत  पिव्ि गरा नु पनेछ र 

त्यसका िेखापरीक्षण पलन गरा नु पनेछ । 

 

८. कुनै सामाग्री खररद गदाय आधतररक राजस्ि कायायियबाट स्थायी िेखा नम्िर र मुल्य अलभबृलद्ध कर दताय प्रमाण 
पत्र प्राप्त व्यलक्त िा  मय ससं्था िा कम्पनीबाट खररद गरी साही अनसुारका लिि भरपाई आलिकारीक 

व्यलक्तबाट प्रमालणत गरी पेि गनुय पनेछ । 

९.  मूल्य अलभबृलद्ध कर (VAT)िाग्ने बस्तु तथा सेिा खररद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी मूल्यका सामाग्रीमा 

अलनिायय रुपमा मूल्य अलभबृलद्ध कर दताय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यलक्त  मय संस्था िा कम्पनीबाट खररद गनुय 

पनेछ । साथै  क्त लििमा  लल्िलखत मु.अ.कर बाहकेका रकममा १.५% अग्रीम आयकर बापत करकरि गरी 
बाँकी रकम मात्र सम्िलधित सेिा प्रदायकिाई भुक्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– भधदा कम मूल्यका सामाग्री 

खररदमा पान नम्िर लिएका व्यलक्त िा  मयबाट खररद गनुय पनेछ । अधयथा खररद गने पदालिकारी स्ियम् 

लजम्मेिार हुनेछ । 

१०. डाजर रािर िगायतका मेलिनरी सामान भाडामा लिएका एिम् घर बहािमा लिई लिि भरपाई पेि भएका 
अिस्थामा १०% प्रलतित घर भाडा कर एबम् बहाि कर लतनुय पनेछ । 

११. प्रलिक्षकिे पा ने पाररश्रलमक एिम् सहभागीिे पा ने भत्तामा प्रचलित लनयमानुसार कर िाग्नेछ । 
१२. लनमायण काययका हकमा िुरु िागत अनुमानका कुनै आईटमहरुमा पररियतन हुने भएमा अलिकार प्राप्त 

व्यलक्त÷कायायियबाट िागत अनुमान संसािन गरे पश्चात मात्र कायय गरा नु पनेछ । यसरी िागत अुनमान 

संिािन नगरी कायय गरेमा  पभाक्ता सलमलत÷समुहनै लजम्मेिार हुनेछ । 

१३.  पभाक्ता सलमलतिे काम सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका खपे्न सामानहरु ममयत संभार सलमलत गठन 
भएका भए सा सलमलतिाई र सा नभए सम्िलधित कायायियिाई बुझा नु पनेछ । तर ममयत सलमलतिाई 

बुझाएका सामानका लििरण एक प्रलत सम्िलधित कायायियिाई जानकारीका िालग बझुा नु पनेछ । 
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१४. सम्झौता बमालजम आयाजना सम्पन्न भएपलछ अलधतम भुक्तानीका िालग काययसम्पन्न प्रलतिेदन, नापी ककताि, 

प्रमालणत लिि भरपाई, याजनाका  ाटा, सम्िलधित  पभाक्ता सलमलतिे आयाजना संचािन गदाय भएका 

आय व्ययका अनुमादन सलहतका लनणयय,  पभाक्ता भेिाबाट भएका साियजलनक िेखा परीक्षणका लनणययका 

प्रलतलिपी तथा सम्िलधित कायायियका िडा कायायियका लस ाररस सलहत अलधतम ककस्ता भुक्तानीका िालग 

लनिेदन पेि गनुय पनेछ । 

१५. आयाजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाँचपास गरी  र ारकका प्रमाणपत्र लिनु पनेछ । साथै 
आयाजानाका आिश्यक ममयत संभारका व्यिस्था सम्िलधित  पभाक्ताहरुिे नै गनुय पनेछ । 

१६. आयाजना कायायधियन गने समुह िा  पभाक्ता सलमलतिे आयाजनाका भौलतक तथा लित्तीय प्रगती प्रलतिेदन 
अनुसूची ६ का ढाँचामा सम्झौतामा ताककए बमालजम कायायियमा पेि गनुय पनेछ । 

१७. आयाजनाका दीगा सञ्चािन तथा ममयत संभारका व्यिस्था गनुय पनेछ । 
१८. आयाजनाका सिै काम  पभाक्ता सलमलत÷समुहका लनणयय अनुसार गनुय गरा नु पनेछ । 

 

 

 

 

कायायियका लजम्मिेारी तथा पािना गररन ेितयहरुः 

 

१. आयाजनाका िजेट,  पभाक्ता सलमलतका काम, कतयव्य तथा अलिकार, खररद, िेखाङ्कन, प्रलतिेदन आकद 

लिषयमा  पभाक्ता सलमलतका पदालिकारीहरुिाई अनुलिक्षण काययक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

२. आयाजनामा आिश्यक प्रालिलिक सहयाग कायायियबाट  पिव्ि गरा न सककन े अिस्थामा गराईनेछ र 
नसककने अिस्था भएमा  पभाक्ता सलमलतिे बाह्य बजारबाट सेिा परामिय अधतगयत सेिा लिन सके्नछ ।  

३. आयाजनाका प्रालिलिक सुपररिेक्षणका िालग कायायियका त य बाट प्रालिलिक खटाईनेछ ।  पभाक्ता 
सलमलतबाट भएका कामका लनयलमत सुपररिेक्षण गन ेलजम्मेिारी लनज प्रालिलिकका हुनेछ ।  

४. पेश्की लिएर िामा समयसम्म आयाजना संचािन नगने  पभाक्ता सलमलतिाई कायायियिे लनयम अनुसार 
कारिाही गनेछ । 

५. श्रममुिक प्रलिलिबाट कायय गरा ने गरी िागत अनुमान स्िीकृत गराई साही बमालजम सम्झौता गरी मेलिनरी 
 पकरणका प्रयागबाट कायय गरेका पाईएमा त्यस्ता  पभाक्ता सलमलतसंग सम्झौता रद्ध गरी  पभाक्ता सलमलतिाई 

भुक्तानी गररएका रकम मुल्यांकन गरी बढी भएका रकम सरकारी बाँकी सरह असुि  पर गररनेछ । 

६. आयाजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाँच पास गरी  र ारक गनुय पनेछ । 
७. आिश्यक कागजात संिग्न गरी भुक्तानी  पिव्ि गरा न सम्िलधित  पभाक्ता सलमलतबाट अनुराि भई 

आएपलछ  पभाक्ता सलमलतका बैंक खातामा भुक्तानी कदनु पनेछ ।  

८. यसमा  ल्िेख नभएका कुराहरु प्रचलित कानून िमालजम हुनेछ । 
मालथ  ल्िेख भए बमालजमका ितयहरु पािना गनय हामी लनम्न पक्षहरु मधजुर गदयछौं । 

 पभाक्ता सलमलत त य बाट                      कायायियका त य बाट 
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दस्तखत...................     दस्तखत............. 
नाम थर.....................     नाम थर............. 
पद.........................              पद................. 
ठेगाना..........................    ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................    सम्पकय  नं............... 
लमलत............................             लमलत.................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी ३ 

(काययलिलिका द ा ११ (५) सँग सम्िलधित) 
साियजलनक परीक्षण  ारामका ढाँचा पेि गरेका कायायिय.......... 

१. आयाजनाका नामः      क) स्थिः 
ख) िागत अनुमानः        ग) आयाजना िुरू हुने लमलतः  घ) आयाजना सम्पन्न हुन ेलमलतः  
२.  पभाक्ता सलमलत÷सामुदालयक संस्थाका   क) नामः   
क) अध्यक्षका नामः   ख) सदस्य संख्याः      मलहिाः    पुरूषः  

३. आम्दानी खचयका लििरणः  
क) आम्दानीत य  जम्माः 
आम्दानीका श्रात (कहाबँाट कलत 
नगद तथा लजधसी प्राप्त भया 

खिुा न)े रकम िा पररमाण कैक यत 

रकम िा पररमाण कैक यत 
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ख) खचयत य  
खचयका लििरण दर पररमाण जम्मा 

१. सामाग्री (के के सामाग्री खररद भया ?)    

२. ज्यािा (के मा कलत भुक्तानी भया ?)    

    

    

३. श्रमदान (कलत जनािे श्रमदान गरे ?)    

    

    

४. व्यिस्थापन खचय (ढुिानी तथा अधय 
खचय) 

   

    

 

ग) मौज्दात  
 लििरण  रकम िा पररमाण  कैक यत 

१ नगद   

बैंक   

व्यलक्तका लजम्मा   

२ सामग्रीहरु   

 

 

घ) भकु्तानी कदन बाकँी 
लििरण रकम िा पररमाण 

 

 

 

 

 

४. सम्पन्न आयाजनाका िक्ष्य तथा प्रगलत लििरण 

 

कामका लििरण िक्ष्य प्रगलत 
   

५. आयाजनािे पु¥याएका िाभ तथा प्रत्यक्ष रूपमा िाभालधित जनसंख्या (आयाजना सञ्चािन भएका स्थानका 
 पभाक्ताहरू) ।  
६. आयाजना सञ्चािन गदाय आयाजक संस्थामा कामका लजम्मेिारी बाँड ाँड (कस कसि ेकस्ता कस्ता कामका 
लजम्मेिारी लिएका लथए<खुिा ने) 

 पलस्थलतः 

१ 

२ 

३ 
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४ 

५ 

राहिरः नामथरः      पदः   लमलतः 

द्रष्टव्यः साियजलनक पररक्षण काययक्रममा  पलस्थत सराकारिािाहरुका  पलस्थलत अलनिायय रूपमा संिग्न हुनुपनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी ४ 

-काययलिलिका द ा ११ (६) सँग सम्िलधित) 
खचय साियजलनक सूचना  ाराम 

 

लमलतः २०  ।   ।   .  

१. आयाजनाका नामः—        २. आयाजना स्थिः—  

३. लिलनयालजत िजेटः—  ४. आयाजना लस्िकृत भएका आ.िः—  ५. आयाजना सम्झौता भएका लमलतः—  

६. काम सम्पन्न गनुय पने लमलतः—     ७. काम सम्पन्न भएका लमलतः—  
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८.  .स. का बैठकिे खचय स्िीकृत गरेका लमलतः—    

आम्दानी र खचयका लििरण 

       

आम्दानी खचय 

लििरण रकम रू लििरण रकम 

प्रथम ककस्ता  ज्यािा  

दाश्रा ककस्ता  लनमायण सामाग्री खररद  

तेश्रा ककस्ता  ढुिानी  

जनश्रमदान  भाडा  

िस्तुगत सहायता  व्यिस्थापन खचय  

िागत सहभालगता    

    

    

 

 पयुयक्तानुसारका आम्दानी तथा खचय लििरण यथाथय हा । यसमा सबै आम्दानी तथा खचयहरु समािेि गररएका छ । 

साथै  पभाक्ताहरुका प्रत्यक्ष सहभालगतामा आयाजना कायायधियन गररएका छ । यसका एक प्रलत िडा कायायियमा 

समेत पेि गररएका छ ।  

 

......................   ............................... ............................... 
 काषाध्यक्ष    सलचि     अध्यक्ष   

 

  

 

 

 

 

 

                                                अनसुचूी ५ 

-काययलिलिका द ा ११(७) संग सम्िलधित) 

आयाजना सचूना पाटीका नमूना 

१.  आयाजनाका नामः 

२. आयाजना संचािन गन ेकायायिय/काययक्रमका नामः 
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३.  पभाक्ता सलमलतका अध्यक्षका नाम र सम्पकय  नं.M 

४. आयाजनाका कुि िागत रकम रुः 

 ४.१. आयाजनामा कायायियबाट व्यहाने िागत रुः 

 ४.२. जनसहभालगताबाट व्यहाने िागत रकम रुः 

 ४.३. आयाजनामा िगानी गने अधय लनकायका नाम  र व्यहाने िागत रकम रुः 

५. आयाजना सम्झौता लमलतः 

६. आयाजना सम्पन्न गने लमलतः 

७. आयाजनाबाट िाभालधित जनसंख्याः 
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अनसुचूी ६ 

-काययलिलिका द ा १६(ङ) सँग सम्िलधित) 
 पभाक्ता सलमलतका भौलतक तथा लित्तीय प्रगलत प्रलतिेदन 

लििरण पेि गरेका कायायिय.................... 
 

१. आयाजनाका लििरण  
आयाजनाका नामः     िडा नं.M टाि÷बस्तीः    पभाक्ता सलमलतका अध्यक्षः सलचिः  

२. आयाजनाका िागतः प्राप्त अनुदान रकम रू. ...........चधदा रकम रू......... जनसहभालगता रकम रू. 
==============  जम्मा रकम रू. ........... 

३. हािसम्मका खचय रू. ============== 
क. कायायियबाट प्राप्त रकम रू............. 
१. लनमायण सामग्रीमा (लसमेधट, छड, काठ, ढंुगा िा  ुिा, लगिी,  पकरण आकद) रू. .  
२. ज्यािाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        जम्मा रू.  
३. मसिधद सामान (कलप, किम, मसी, कागज आकद) रू.   ४. दलैनक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्िीकृत 
भए) रू.   
५. प्रालिलिक लनरीक्षण बापत खचय (सम्झौतामा स्िीकृत भए) रू.     

६. अधय   
ख. जनसहभालगताबाट व्यहाररएका खचय रूः .......श्रमका मूल्य बराबर रकम रू. ......  
     लजधसी सामान मूल्य बराबर रकम रू. ..........कूि जम्मा रू. ............. 
४. प्रालिलिक प्रलतिेदन बमालजम मूल्यांकन रकम रू. ............. 
५.  पभाक्ता समूहका लनणयय बमालजम÷समीक्षाबाट खचय दलेखएका रू. ............. 
६. कायायधियनमा दलेखएका मुख्य समस्याहरूः क. ख. ग.  
७. समािानका  पायहरू  
क..............................................                    ख. ....................................... 
ग.  
८. कायायियबाट र अधय लनकायबाट अनुगमन भए अनुगमनका सुझािः  
९. हाि माग गरेका ककस्ता रकम रू.  
१०. मुख्य खचय प्रयाजन  
११. प्राप्त रकम आयाजना बाहके अधय काययमा खचय गने गरा ने छैनौ ।   
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     .............                     .............                    .............                   

............. 
    तयार गन े   सलचि          काषाध्यक्ष                  अध्यक्ष 
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