
अनसूुची २ 

(कार्यविधिको दफा ७(२) सँग सम्िन्धित) 

धबग ुगाउँपाधिका 
र्ोिना सम्झौता फािाि 

१. सम्झौता गने पक्ष ि आर्ोिनाः 
क) उपभोक्तासधिधतको विििणः 
 १. नािः 
 २. ठेगानाः 
ख) आर्ोिनाको विििणः 
 १. नािः 
 २. आर्ोिना स्थिः 
 ३ उद्देश्र्ः 
 ४. आर्ोिना सरुु हनुे धिधतः 
२. आर्ोिनाको िागत सम्िन्धि विििणः 
 क) िागत अनिुान रु 

 ख) िागत व्र्होने स्रोतहरु 

 १. कार्ायिर्ः 
 २. उपभोक्ता सधिधतः 
 ३. अधर्ः  
ग) बस्तगुत अनदुानको विििण  सािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. संघबाट  
 २. प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीर् तहबाट 

 ४. गैह्रसिकािी संघसंस्थाबाट  
 ५. विदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता सधिधतबाट  
 ७. अधर् धनकार्बाट  
घ) आर्ोिनाबाट िाभान्धित हनुेः 
 १. घिपरििाि संखर्ाः 
 २. िनसंखर्ाः 
 ३. संगर्ठत संस्थााः 
४= अधर्ः  
३. उपभोक्ता सधिधत÷सिदुार्िा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाको विििणः 
क) गठन भएको धिधतः 
ख) पदाधिकािीको नाि ि ठेगाना (नागरिकता प्रिाणपत्र नं. ि न्िलिा) 



१. अध्र्क्ष 

२. उपाध्र्क्ष 

३. कोषाध्र्क्ष 

४. सन्चि 

५. सदस्र् 

६. सदस्र् 

७. सदस्र् 

ग) गठन गदाय उपन्स्थत िाभान्धितको संखर्ाः 
४. आर्ोिना सञ्चािन सम्िन्धि अनभुिः 
५.उपभोक्ता सधिधत सिदुार्िा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थािे प्राप्त गने वकस्ता विििणः 
वकस्ताको क्रि  धिधत  वकस्ताको िकि  धनिायण सिाग्री परििाण    कैवफर्त 

पवहिो 
दोश्रो 
तेश्रो 
िम्िा 
६. आर्ोिना िियत संभाि सम्बधिी व्र्िस्था  
क) आर्ोिना िियत संभािको न्िम्िा धिने सधिधत÷संस्थाको नािः 
ख) िियत सम्भािको सम्भावित स्रोत (छ छैन खिुाउने) 

 िनश्रिदानः 
 सेिा शलुकः 
 दस्तिु, चधदाबाट  
 अधर् केही भएः  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता सधिधतको न्िम्िेिािी तथा पािना गरिन ेशतयहरुः 
१. आर्ोिना धिधत ...............................देन्ख शरुु गिी धिधत........................सम्ििा पिुा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त िकि तथा धनिायण सािाग्री सम्िन्धित आर्ोिनाको उदे्धश्र्का िाधग िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, न्िधसी सािानको प्राप्ती, खचय ि बाँकी तथा आर्ोिनाको प्रगधत विििण िाख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी खचयको विििण ि कार्यप्रगधतको िानकािी उपभोक्ता सिूहिा छिफि गिी अको वकस्ता िाग गनुय 
पनेछ । 

५= आर्ोिनाको कुि िागत भधदा घटी िागतिा आर्ोिना सम्पन्न भएको अिस्थािा सो ितुाविकनै अनदुान ि 
श्रिदानको प्रधतशत धनिायिण गिी भकु्तानी धिन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सधिधतिे प्राविधिकको िार्, पिािशय एिं धनदेशन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  



७= उपभोक्ता सधिधतिे आर्ोिनासंग सम्िन्धित विि, भिपाईहरु, डोि हान्ििी फािािहरु, न्िधसी नगदी खाताहरु, 

सधिधत÷सिहुको धनणयर् पनु्स्तका आर्द कागिातहरु कार्ायिर्िे िागेको बखत उपिव्ि गिाउन ुपनेछ ि 
त्र्सको िेखापिीक्षण पधन गिाउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सािाग्री खरिद गदाय आधतरिक िािस्ि कार्ायिर्बाट स्थार्ी िेखा नम्िि ि िलुर् अधभबवृद्ध कि दताय 
प्रिाण पत्र प्राप्त व्र्न्क्त िा फिय संस्था िा कम्पनीबाट खरिद गिी सोही अनसुािको विि भिपाई 
आधिकािीक व्र्न्क्तबाट प्रिान्णत गिी पेश गनुय पनेछ । 

९.  िूलर् अधभबवृद्ध कि (VAT) िाग्ने बस्त ु तथा सेिा खरिद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी िूलर्को 
सािाग्रीिा अधनिार्य रुपिा िूलर् अधभबवृद्ध कि दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका व्र्न्क्त फिय संस्था िा 
कम्पनीबाट खरिद गनुय पनेछ । साथै उक्त विििा उन्लिन्खत ि.ुअ.कि बाहेकको िकििा १.५% 
अग्रीि आर्कि बापत किकवि गिी बाँकी िकि िात्र सम्िन्धित सेिा प्रदार्किाई भकु्तानी हनुेछ । रु 
२०,०००।– भधदा कि िूलर्को सािाग्री खरिदिा पान नम्िि धिएको व्र्न्क्त िा फियबाट खरिद गनुय 
पनेछ । अधर्था खरिद गने पदाधिकािी स्िर्ि ्न्िम्िेिाि हनुेछ । 

१०. डोिि िोिि िगार्तका िेन्शनिी सािान भाडािा धिएको एिि ् घि बहाििा धिई विि भिपाई पेश 
भएको अिस्थािा १०% प्रधतशत घि भाडा कि एबि ्बहाि कि धतनुय पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकिे पाउने पारिश्रधिक एिि ्सहभागीिे पाउने भत्तािा प्रचधित धनर्िानसुाि कि िाग्नछे । 

१२. धनिायण कार्यको हकिा शरुु िागत अनिुानका कुनै आईटिहरुिा परिियतन हनुे भएिा अधिकाि प्राप्त 
व्र्न्क्त÷कार्ायिर्बाट िागत अनिुान संसोिन गिे पश्चात िात्र कार्य गिाउन ु पनेछ । र्सिी िागत 
अुनिान संशोिन नगिी कार्य गिेिा उपभोक्ता सधिधत÷सिहुनै न्िम्िेिाि हनुेछ । 

१३. उपभोक्ता सधिधतिे काि सम्पन्न गरिसकेपधछ बाँकी िहन गएका खप्ने सािानहरु िियत संभाि सधिधत 
गठन भएको भए सो सधिधतिाई ि सो नभए सम्िन्धित कार्ायिर्िाई बझुाउन ु पनेछ । ति िियत 
सधिधतिाई बझुाएको सािानको विििण एक प्रधत सम्िन्धित कार्ायिर्िाई िानकािीको िाधग बझुाउन ु
पनेछ । 

१४. सम्झौता बिोन्िि आर्ोिना सम्पन्न भएपधछ अन्धति भकु्तानीको िाधग कार्यसम्पन्न प्रधतिेदन, नापी वकताि, 

प्रिान्णत विि भिपाई, र्ोिनाको फोटो, सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतिे आर्ोिना संचािन गदाय भएको 
आर् व्र्र्को अनिुोदन सवहतको धनणयर्, उपभोक्ता भेिाबाट भएको साियिधनक िेखा पिीक्षणको धनणयर्को 
प्रधतधिपी तथा सम्िन्धित कार्ायिर्को िडा कार्ायिर्को धसफारिस सवहत अन्धति वकस्ता भकु्तानीको िाधग 
धनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. आर्ोिना सम्पन्न भएपधछ कार्ायिर्बाट िाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपत्र धिन ु पनेछ । साथै 
आर्ोिानाको आिश्र्क िियत संभािको व्र्िस्था सम्िन्धित उपभोक्ताहरुिे नै गनुय पनेछ । 

१६. आर्ोिना कार्ायधिर्न गने सिहु िा उपभोक्ता सधिधतिे आर्ोिनाको भौधतक तथा वित्तीर् प्रगती प्रधतिेदन 
अनसूुची ६ को ढाँचािा सम्झौतािा तोवकए बिोन्िि कार्ायिर्िा पेश गनुय पनेछ । 

१७. आर्ोिनाको दीगो सञ्चािन तथा िियत संभािको व्र्िस्था गनुय पनेछ । 

१८. आर्ोिनाको सिै काि उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको धनणयर् अनसुाि गनुय गिाउन ुपनेछ । 



१९. िेन्शन प्रर्ोग गिी सम्पूणय कार्य गिेिा श्रिदान गनुय नपने अधर्को हकिा ५ िाख भधदा साना 
आर्ोिनािा १०% श्रिदान ि ५ िाख भधदा बाढीका र्ोिनािा २% िकि बिाबिको श्रिदान  गनुय 
पनेछ । 

 

 

कार्ायिर्को न्िम्िेिािी तथा पािना गरिन ेशतयहरुः 
 

१. आर्ोिनाको ििेट, उपभोक्ता सधिधतको काि, कतयव्र् तथा अधिकाि, खरिद, िेखाङ्कन, प्रधतिेदन आर्द 
विषर्िा उपभोक्ता सधिधतका पदाधिकािीहरुिाई अननु्शक्षण कार्यक्रि सञ्चािन गरिनछे ।  

२.  आर्ोिनािा आिश्र्क प्राविधिक सहर्ोग कार्ायिर्बाट उपिव्ि गिाउन सवकने अिस्थािा गिाईनेछ ि 
नसवकन ेअिस्था भएिा उपभोक्ता सधिधतिे बाह्य बिािबाट सेिा पिािशय अधतगयत सेिा धिन सक्नेछ ।  

३. आर्ोिनाको प्राविधिक सपुरििेक्षणका िाधग कार्ायिर्को तफय बाट प्राविधिक खटाईनछे । उपभोक्ता 
सधिधतबाट भएको कािको धनर्धित सपुरििेक्षण गने न्िम्िेिािी धनि प्राविधिकको हनुछे ।  

४. पेश्की धिएि िािो सिर्सम्ि आर्ोिना संचािन नगने उपभोक्ता सधिधतिाई कार्ायिर्िे धनर्ि अनसुाि 
काििाही गनेछ । 

५. श्रिििुक प्रविधिबाट कार्य गिाउने गिी िागत अनिुान स्िीकृत गिाई सोही बिोन्िि सम्झौता गिी 
िेन्शनिी उपकिणको प्रर्ोगबाट कार्य गिेको पाईएिा त्र्स्तो उपभोक्ता सधिधतसंग सम्झौता िद्ध गिी 
उपभोक्ता सधिधतिाई भकु्तानी गरिएको िकि िलुर्ांकन गिी बढी भएको िकि सिकािी बाँकी सिह असिु 
उपि गरिनेछ । 

६. आर्ोिना सम्पन्न भएपधछ कार्ायिर्बाट िाँच पास गिी फिफािक गनुय पनेछ । 

७. आिश्र्क कागिात संिग्न गिी भकु्तानी उपिव्ि गिाउन सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतबाट अनिुोि भई 
आएपधछ उपभोक्ता सधिधतको बैंक खातािा भकु्तानी र्दन ुपनेछ ।  

८. ५ िाख भधदा बढी िागत अनिुान भएका र्ोिनाको संचािनको िाधग धनर्िानसुाि ३३% पेश्की िकि 

   गाउँपाधिकाबाट गिाईनछे । 
९. र्सिा उलिेख नभएका कुिाहरु प्रचधित कानून ििोन्िि हनुेछ । 

  

िाधथ उलिेख भए बिोन्ििका शतयहरु पािना गनय हािी धनम्न पक्षहरु िधििु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको तफय बाट    कार्ायिर्को तफय बाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 
नाि थि.....................      नाि थि............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................     सम्पकय  नं............... 
धिधत............................     धिधत..................... 
  


