
अनुसूची २ 

कार्यविविको दफा ७ (२) सगँ सम्िवधित)  

नरहररनाथ गाउँपाविका 

गाउँकार्यपाविकाको कार्ायिर् कुमािगाउँ काविकोट 

कर्ायिी प्रदेश नेपाि 

 र्ोजना सम्झौता फाराम 

१. सम्झौता गने पक्ष र आर्ोजनााः 

क) उपभोक्ता सवमवतको वििरर्ाः 

  १. नामाः    

 २. ठेगानााः 

ख) आर्ोजनाको वििरर्ाः 

   १. नामाः 

   २. आर्ोजना स्थिाः 

   ३ उद्देश्र्ाः 

                       ४. आर्ोजना सुरु हुने वमवताः  

   २. आर्ोजनाको िागत सम्िवधि वििरर्ाः   

क) िागत अनुमान रु    

ख) िागत व्यहोन ेस्रोतहरु 

१. कार्ायिर्ाः 

२. उपभोक्ता सवमवताः 

३. अधर्ाः  

 ग) बस्तुगत अनुदानको वििरर्                                  सामग्रीको नाम                      एकाई 

   १. संघबाट  

   २. प्रदेशबाट 

   ३. स्थानीर् तहबाट 

   ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  

   ५. विदेशी दातृ संघ संस्थाबाट  

   ६. उपभोक्ता सवमवतबाट  

   ७. अधर् वनकार्बाट  

घ) आर्ोजनाबाट िाभावधित हुनेाः 

   १. घरपररिार संखर्ााः 

   २. जनसंखर्ााः 

   ३. संगरठत संस्थााः 

                     ४. अधर्ाः  



३. उपभोक्ता सवमवत/समुदार्मा आिाररत संस्था/गैरसरकारी संस्थाको वििरर्ाः 

    क) गठन भएको वमवताः 

    ख) पदाविकारीको नाम र ठेगाना (नागररकता प्रमार्–पत्र नं. र वजल्िा) 

१. अध्र्क्ष 

२. उपाध्र्क्ष 

३. कोषाध्र्क्ष 

४. सवचि 

५. सदस्र् 

६. सदस्र्  

७. सदस्र् 

८. सदस्र् 

९. सदस्र् 

ग) गठन गदाय उपवस्थत िाभावधितको संखर्ााः 

४. आर्ोजना सञ्चािन सम्िवधि अनुभिाः 

५. उपभोक्ता सवमवत समुदार्मा आिाररत संस्था/गैरसरकारी संस्थािे प्राप्त गने ककस्ता वििरर्ाः 

ककस्ताको क्रम   वमवत ककस्ताको रकम   वनमायर् सामाग्री पररमार्     कैकफर्त 

 

पवहिो 

 

    

दोश्रो तेश्रो 

 

    

तेस्रो     

जम्मा 

 

    

 

६. आर्ोजना ममयत सम्भार सम्बधिी व्यिस्था  

क) आर्ोजना ममयत सम्भारको वजम्मा विने सवमवत÷संस्थाको नामाः  

ख) ममयत सम्भारको सम्भावित स्रोत (छ छैन खुिाउने) 

१. जनश्रमदानाः 

२. सेिा शुल्काः 

३.  दस्तुर, चधदाबाटाः  

४. अधर् केही भएाः   

 



सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता सवमवतको वजम्मेिारी तथा पािना गररने शतयहरुाः 

१.  आर्ोजना वमवत ...........................देवख शुरु गरी वमवत................... सम्ममा पुरा गनुय पनेछ । 

२.  प्राप्त रकम तथा वनमायर् सामग्री सम्िवधित आर्ोजनाको उद्देश्र्का िावग मात्र प्रर्ोग गनुय पनेछ । 

३.  नगदी, वजधसी सामानको प्राप्ती, खचय र बाँकी तथा आर्ोजनाको प्रगवत वििरर् राख्नु पनेछ । 

४.  आम्दानी खचयको वििरर् र कार्यप्रगवतको जानकारी उपभोक्ता समूहमा छिफि गरी अको ककस्ता माग 

गनुय पनेछ । 

५. आर्ोजनाको कुि िागत भधदा घटी िागतमा आर्ोजना सम्पन्न भएको अिस्थामा सो मुताविकन ै

अनुदान र श्रमदानको प्रवतशत वनिायरर् गरी भुक्तानी विनु पनेछ । 

६.  उपभोक्ता सवमवतिे प्राविविकको रार्, परामशय एिं वनदेशन अनुरुप काम गनुय पनछे ।  

७.  उपभोक्ता सवमवतिे आर्ोजनासंग सम्िवधित विि, भरपाईहरु, डोर हावजरी फारामहरु, वजधसी नगदी 

खाताहरु, सवमवत/समुहको वनर्यर् पुवस्तका आकद कागजातहरु कार्ायिर्ि ेमागेको बखत उपिव्ि गराउनु 

पनेछ र त्र्सको िेखापरीक्षर् पवन गराउनु पनेछ । 

८.  कुन ैसामग्री खररद गदाय आधतररक राजस्ि कार्ायिर्बाट स्थार्ी िेखा नम्िर र मुल्र् अवभबृवि कर दताय 

प्रमार् पत्र प्राप्त व्यवक्त िा फमय संस्था िा कम्पनीबाट खररद गरी सोही अनुसारको विि भरपाई 

आविकारीक व्यवक्तबाट प्रमावर्त गरी पेश गनुय पनेछ । 

९.  मूल्र् अवभबृवि कर (VAT) िाग्ने बस्तु तथा सेिा खररद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी मूल्र्को 

सामग्रीमा अवनिार्य रुपमा मूल्र् अवभिृवि कर दताय प्रमार्पत्र प्राप्त गरेका व्यवक्त फमय संस्था िा कम्पनीबाट 

खररद गनुयपनेछ । साथै उक्त वििमा उवल्िवखत मु.अ.कर बाहकेको रकममा १.५% अग्रीम आर्कर बापत 

करकरि गरी बाकँी रकम मात्र सम्िवधित सेिा प्रदार्किाई भुक्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– भधदा कम 

मूल्र्को सामग्री खररदमा पान नम्िर विएको व्यवक्त िा फमयबाट खररद गनुय पनेछ । अधर्था खररद गने 

पदाविकारी स्िर्म् वजम्मेिार हुनेछ । 

१०. डोजर रोिर िगार्तका मेवशनरी सामान भाडामा विएको एिम् घर बहािमा विई विि भरपाई पेश 

भएको अिस्थामा १०% प्रवतशत घर भाडा कर एबम् बहाि कर वतनुय पनेछ । 

११. प्रवशक्षकिे पाउने पाररश्रवमक एिम् सहभागीिे पाउने भत्तामा प्रचवित वनर्मानुसार कर िाग्नेछ । 

१२. वनमायर् कार्यको हकमा शुरु िागत अनुमानका कुनै आईटमहरुमा पररितयन हुने भएमा अविकार प्राप्त 

व्यवक्त÷कार्ायिर्बाट िागत अनुमान संसोिन गरे पश्चात मात्र कार्य गराउनु पनेछ । र्सरी िागत अुनमान 

संशोिन नगरी कार्य गरेमा उपभोक्ता सवमवत÷समुहनै वजम्मेिार हुनेछ । 

१३. उपभोक्ता सवमवतिे काम सम्पन्न गररसकेपवछ बाँकी रहन गएका खपे्न सामानहरु ममयत संभार सवमवत 

गठन भएको भए सो सवमवतिाई र सो नभए सम्िवधित कार्ायिर्िाई बुझाउनु पनेछ । तर ममयत 

सवमवतिाई बुझाएको सामानको वििरर् एक प्रवत सम्िवधित कार्ायिर्िाई जानकारीको िावग बुझाउनु 

पनेछ । 

१४. सम्झौता बमोवजम आर्ोजना सम्पन्न भएपवछ अवधतम भुक्तानीको िावग कार्यसम्पन्न प्रवतिेदन, नापी 

ककताि, प्रमावर्त विि भरपाई, र्ोजनाको फोटो, सम्िवधित उपभोक्ता सवमवतिे आर्ोजना सचंािन गदाय 

भएको आर् व्यर्को अनुमोदन सवहतको वनर्यर्, उपभोक्ता भेिाबाट भएको साियजवनक िेखापरीक्षर्को 



वनर्यर्को प्रवतविपी तथा सम्िवधित कार्ायिर्को िडा कार्ायिर्को वसफाररस सवहत अवधतम ककस्ता 

भुक्तानीको िावग वनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. आर्ोजना सम्पन्न भएपवछ कार्ायिर्बाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रमार्पत्र विनु पनेछ । साथ ै

आर्ोजनाको आिश्र्क ममयत संभारको व्यिस्था सम्िवधित उपभोक्ताहरुिे नै गनुय पनछे । 

१६. आर्ोजना कार्ायधिर्न गने समुह िा उपभोक्ता सवमवतिे आर्ोजनाको भौवतक तथा वित्तीर् प्रगती 

प्रवतिेदन अनुसूची ६ को ढाचँामा सम्झौतामा तोककए बमोवजम कार्ायिर्मा पेश गनुय पनेछ । 

१७. आर्ोजनाको दीगो सञ्चािन तथा ममयत संभारको व्यिस्था गनुय पनेछ । 

१८. आर्ोजनाको सिै काम उपभोक्ता सवमवत÷समुहको वनर्यर् अनुसार गनुय गराउनु पनेछ । 

कार्ायिर्को वजम्मिेारी तथा पािना गररन ेशतयहरुाः 

१. आर्ोजनाको बजेट, उपभोक्ता सवमवतको काम, कतयव्य तथा अविकार, खररद, िेखाङ्कन, प्रवतिेदन 

आकद विषर्मा उपभोक्ता सवमवतका पदाविकारीहरुिाई अनुवशक्षर् कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

२.  आर्ोजनामा आिश्र्क प्राविविक सहर्ोग कार्ायिर्बाट उपिव्ि गराउन सककने अिस्थामा गराईनेछ र 

नसककने अिस्था भएमा उपभोक्ता सवमवतिे बाह्य बजारबाट सेिा परामशय अधतगयत सेिा विन सके्नछ ।  

३.  आर्ोजनाको प्राविविक सुपररिेक्षर्का िावग कार्ायिर्को तफय बाट प्राविविक खटाईनेछ । उपभोक्ता 

सवमवतबाट भएको कामको वनर्वमत सुपररिेक्षर् गन ेवजम्मेिारी वनज प्राविविकको हुनेछ ।  

४.  पेश्की विएर िामो समर्सम्म आर्ोजना संचािन नगने उपभोक्ता सवमवतिाई कार्ायिर्िे वनर्म 

अनुसार कारिाही गनेछ । 

५.  श्रममुिक वप्रिविबाट कार्य गराउन गरी िागत अनमान स्िीकतृ गरार्य सोही बमोवजम सम्झौता गरी 

मेवशनरी उपकरर्का प्रर्ोगबाट कार्य  गरको पार्एमा त्र्स्तो उपभाक्ता  सवमवतसगँ सम्झौता रि गरी 

उपभोक्ता  सवमवतिार्य भुक्तानी गररएको रकम मुल्र्ाङ्कन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाकी ँसरह 

असिु उपर गररनेछ । 

६.  आर्ोजना सम्पन्न भएपवछ कार्ाियर्बाट जाचँपास गरी फरफारक गनुय पनछे । 

७.  आिश्र्क कागजात संिग्न गरी भुक्तानी उपिव्ि गराउन सम्िवधित उपभोक्ता सवमवतबाट अनुरोि भई 

आएपवछ उपभोक्ता सवमवतको बैंक खातामा भुक्तानी कदनु पनेछ ।  

८.  र्समा उल्िेख नभएका कुराहरु प्रचवित कानून िमोवजम हुनेछ ।  

मावथ उल्िखे भए बमोवजमका शतयहरु पािना गनय  हामी वनम्न पक्षहरु मधजरु गदयछौं। 

 

उपभोक्ता सवमवत / समुहको तफय बाट     कार्ायिर्को तफय बाट 

दस्तखत :       दस्तखत :  

नाम थर :       नाम थर : 

पद :        पद : 

ठेगाना :       ठेगाना : 

सम्पकय  न ं:       सम्पकय  न ं: 

वमवत :        वमवत : 

 


