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राजगढ गाउँपािलकाको उपभोक्ता सिमित गठन, पिरचालन तथा यव थापन स बि ध
कायर्िविध २०७५
प्र तावना
नेपालको संिवधान र थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ ले िनिदर् गरे को थानीय तहको अिधकार क्षेत्र िभत्रको
िवकास िनमार्ण स वि ध कायर् संचालनको लािग गाउँपािलकाले उपभोक्ता सिमित गठन, पिरचालन तथा यव थापन
गनर् आव यक देिखएकोले राजगढ गाउँपािलकाको प्रशासकीय कायर्िविध िनयिमत गनेर् ऐन २०७५ को दफा ४
बमोिजम राजगढ गाउँ कायर्पािलकाले यो कायर्िविध जारी गरे को छ ।
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पिर छे द– १
प्रारि भक
१. संिक्ष नाम र प्रार भः (१) यस कायर्िविधको नाम राजगढ गाउँपािलकाको उपभोक्ता सिमित गठन, पिरचालन
तथा यव थापन कायर्िविध, २०७५ रहेको छ ।
(२) यो कायर्िविध तु त प्रार भ हुनेछ ।
२. पिरभाषाः िवषय वा प्रसङ्गले अक अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा:–
(क) “अ यक्ष” भ नाले उपभोक्ता सिमितको अ यक्षलाई स झनु पदर्छ ।
(ख) “आयोजना” भ नाले राजगढ गाउँपािलका वा सो अ तरगतको वडावाट पणू र् वा आिं शक लागत साझेदारीमा
स चािलत योजना वा कायर्क्रम वा आयोजना वा पिरयोजनालाई स झनु पछर् । र यसले राजगढ गाऊँसभाबाट
वीकृ त भएको गैर सरकारी सघं स था, गैर नाफामल
ू क सं था वा अ य सामदु ाियक सं थाको आयोजना
समेतलाई जनाउनेछ ।
(ग) “उपभोक्ता” भ नाले आयोजनाबाट प्र यक्ष लाभाि वत हुने आयोजना स चालन हुने क्षेत्र िभत्रका यिक्तलाई
जनाउछ ।
(घ) “उपभोक्ता सिमित” भ नाले आयोजनाको िनमार्ण, स चालन, यव थापन र ममर्त स भार गनर्को लािग
उपभोक्ताले आफूह म येबाट गठन गरे को सिमित स झनु पदर्छ ।
(ङ) “कायार्लय” भ नाले गाउँकायर्पािलकाको कायार्लयलाई बझु ाउँछ । सो श दले वडा कायार्लय समेतलाई
बझु ाउनेछ।
(च) “कायर्पािलका” भ नाले गाऊँ कायर्पािलकालाई स झनु पदर्छ ।
(छ) “ठूला मेिशनरी तथा उपकरण” भ नाले वातावरणलाई अ यिधक ास परु य् ाउने प्रकृ ितका ठूला मेिशनरी, उपकरण
(बल
ु डोजर, एक्साभेटर ज ता) र ममल
ू क प्रिविधलाई िव थािपत गनेर् खालका मेिशनरी तथा उपकरण स झनु
पदर्छ ।
(ज) “पदािधकारी” भ नाले उपभोक्ता सिमितका अ यक्ष, उपा यक्ष, सिचव र कोषा यक्षलाई स झनु पदर्छ ।
(झ) “वडा” भ नाले राजगढ गाऊँपािलका िभत्रका वडालाई स झनु पदर्छ ।
(ञ) “वडा अ यक्ष” भ नाले आयोजना स चालन भएको वडाको वडा अ यक्षलाई स झनु पदर्छ ।
(ट) “सद य”भ नाले उपभोक्ता सिमितका सद यलाई जनाउनेछ र सो श दले उपभोक्ता सिमितका पदािधकारीलाई
समेत जनाउनेछ ।

(ठ) “स झौता”भ नाले आयोजनाको िनमार्ण, स चालन, यव थापन र ममर्त स भार गनर्को लािग कायार्लय र
उपभोक्ता सिमितबीच भएको िलिखत करारनामा वा कबिु लयतनामालाई जनाउनेछ ।
३. कायर्िविधको पालना गनर्ुपनेर्ः (१) गाउँपािलका िभत्र कायार् वयन हुने आयोजनाको िनमार्ण, स चालन, ममर्त
स भार कायर् गनर्को लािग गठन हुने उपभोक्ता सिमितले पणू र् पमा यो कायर्िविधको पालना गनर्ु पनेर्छ ।
(२) कुल लागत १ करोडस म भएको तथा थानीय सीप, ोत र साधन उपयोग हुने र थानीय तरमा कायर् स प न
गनर् सक्ने आयोजनाको कायार् वयन उपभोक्ता सिमित माफर् त गनर् सिकनेछ ।
पिर छे द–२

उपभोक्ता सिमितको गठन र स चालन
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४. उपभोक्ता सिमित गठन स ब धी यव थाः (१) उपभोक्ता सिमित गठन देहाय बमोिजम गनर्ु पनेर्छ ।
(क) आयोजनाबाट प्र यक्ष लाभाि वत उपभोक्ताह को आम भेलाबाट अिधकतम सहभािगतामा स बि धत
आयोजना थलमा नै सात देिख एघार (७ देिख ११ जना) सद यीय उपभोक्ता सिमित गठन गनर्पु नेर्छ ।
(ख) सिमित गठनको लािग आम भेला हुने समय, िमित, थान र भेलाको िबषय य तो भेला हुने िमितले कि तमा
सात िदन (७ िदन) अगावै सावर्जिनक पमा जानकारी गराउनु पनेर्छ ।
(ग) गाउँपािलका तरीय आयोजना स चालनको लािग उपभोक्ता सिमितको गठन गदार् कायर्पािलकाले तोके को
कायर्पािलकाका सद य वा कायार्लयको प्रितिनिधको रोहवरमा गनर्ु पनेर्छ ।
(घ) वडा तरीय आयोजना स चालनको लािग उपभोक्ता सिमित गठन गदार् स वि धत वडाको वडा अ यक्ष वा वडा
सद य वा कायार्लयले तोके को कायार्लयको प्रितिनिधको रोहवरमा गनर्ु पनेर्छ ।
(ङ) उपभोक्ता सिमित गठनको लािग बोलाईएको भेलामा योजनाको सिं क्ष िववरण र सिमितको सरं चना सिहतको
जानकारी कायार्लयको प्रितिनिधले गराउनु पनेर्छ ।
(च) उपभोक्ता सिमित गठन गदार् समावेशी िसद्धा तको अवल वन गनर्ु पनेर् छ । सिमितमा कि तमा ते ीस प्रितशत
(३३%) मिहला सद य हुनपु नेर्छ । सिमितको अ यक्ष, सिचव र कोषा यक्षम ये क तीमा एकजना मिहला
पदािधकारी हुनपु नेर्छ ।
(छ) एक यिक्त एकभ दा बढी उपभोक्ता सिमितको सद य हुन पाउने छै न । साथै सगोलका पिरवारबाट एकजना भ दा
बढी यिक्त एउटै उपभोक्ता सिमितको सद य हुन पाइने छै न ।
(ज) उपभोक्ता सिमितको गठन सके स म सवर्स मत तिरकाले गनर्पु नेर्छ । सवर्स मत हुन नसके मा उपभोक्ताह को
बहुमतबाट उपभोक्ता सिमितको गठन गिरने छ ।
(झ) उपभोक्ताह को लागत सहभािगतामा स चालन हुने आयोजनाह उपभोक्ता सिमितबाट कायर्◌ा वयन गनर्
प्राथिमकता िदईनेछ ।
(ञ) उपभोक्ता सिमितले स झौता बमोिजम गनर्ु पनेर् काम सिमित आफले गनर्ु गराउनु पनेर्छ । अ य कुनै िनमार्ण
यवसायी वा अ य यिक्त वा स थालाई ठे क्कामा िदई गनर् गराउन पाइने छै न ।
(ट) कायार्लयले आयोजना स चालन एवम् कायार् वयनमा सल
ं ग्न उपभोक्ता सिमितको अिभलेख अनसु चू ी १
बमोिजमको ढाँचामा यवि थत गनर्ु पनेर्छ ।
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५. उपभोक्ता सिमितका सद यको योग्यताः (१) उपभोक्ता सिमितका सद यको योग्यता देहाय बमोिजम हुनु
पनेर्छ ।
(क) स वि धत आयोजना क्षेत्रको थायी वािस दा
(ख) १८ वषर् उमेर परु ा भएको
(ग) फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरु दार नठहिरएको
(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता वा पे की फ यौट गनर् बाँकी नरहेको
(ङ) अ य उपभोक्ता सिमितमा सद यनरहेको
(२) दफा १ मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन जनप्रितिनिध, राजनीितक दलका पदािधकारी, बहालवाला सरकारी
कमर्चारी र िशक्षक उपभोक्ता सिमितको सद यमा ब न पाईने छै न ।
६. उपभोक्ता सिमितको काम, कतर् य र अिधकारः उपभोक्ता सिमितको काम कतर् य र अिधकार देहाय
बमोिजम हुनेछ ।
(क) स झौता बमोिजमको कायर् स पादन गनेर्,
(ख) उपभोक्ताह लाई कायार्लयबाट प्रा सचू ना तथा मागर्दशर्नको जानकारी गराउने,
(ग) स झौता बमोिजम कायर् शु गदार् कायार्लयबाट आव यक िनदेर्शन प्रा गनर्ु पनेर् भए प्रा
गरे र मात्र शु गनेर्,
(घ) उपभोक्ता सिमितको कायर् स पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सिमितका सद यह को कायर् िवभाजन र
िज मेवारी बाँडफाँड गनेर्,
(ङ) उपभोक्ता सिमितका सद यह को क्षमता िवकास गनेर् ।
(च) स झौता बमोिजमको कामको पिरमाण, गणु तर, समय र लागतमा पिरवतर्न गनर्ु पनेर् देिखएमा
कायार्लयलाई अनुरोध गनेर्,
(छ) आयोजनाको िदगो यव थापन स ब धी आव यक अ य कायर् गनेर् ।
पिर छे द – ३

कायार् वयन तथा यव थापन
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७. आयोजना कायार् वयनः (१) कायार्लयले आ.व. शु भएको १५ िदन िभत्र उपभोक्ता सिमितबाट सचं ालन हुने
आयोजना, पिरयोजना र कायर्क्रमह पिहचान/छनौट गरी कायार् वयन योजना बनाउनु पनेर्छ । उपभोक्ता सिमित गठन
प ात आयोजनाको ड्रईङ, िडजाईन र लागत अनमु ान (नेपाली भाषामा तयार गिरएको) वीकृ त गरी उपभोक्ता
सिमितलाई उपल ध गराउनु पनेर्छ ।
(२) आयोजनाको कायार् वयनको लािग उपभोक्ता सिमित र कायर्लयबीच अनसु चू ी २ बमोिजमको ढाँचामा स झौता
गनर्पु नेर्छ ।
(३) आयोजनाको प्रकृ ित हेरी कायार्लयले लागत सहभािगताको ढाँचा र अनपु ात (नगद वा मदान वा ब तगु त) तोक्नु
पनेर्छ ।

८. आयोजना स झौताको लािग आव यक कागजातह ः (१) उपभोक्ता सिमितले कायार्लयसँग स झौता
गदार् तपिशलमा उि लिखत कागजातह पेश गनपर्ु नेर्छ
(क) उपभोक्ता सिमित गठन गनेर् आम भेलाको िनणर्यको प्रितिलिप
(ख) उपभोक्ता सिमितका सद यह को नागिरकताको प्रितिलिप
(ग) आयोजनाको लागत अनमु ान िववरण
(घ) उपभोक्ता सिमितबाट स झौताको लािग िज मेवारपदािधकारी तोिकएको उपभोक्ता सिमितको िनणर्य
(ङ) आयोजनाको कायार् वयनको कायर् तािलका ।
(च) खाता स चालन गनेर् पदािधकारी तोिकएको िनणर्य र खाता स चालनको लािग आव यक कागजातह
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९. उपभोक्ता सिमितको क्षमता िवकासः (१) कायार्लयले आयोजनाको कायार् वयन अगावै उपभोक्ता
सिमितका पदािधकारीह लाई िन न िवषयमा अिभमिु खकरण गनर्ु पनेर्छ
(क) उपभोक्ता सिमितको काम, कतर् य र अिधकार,
(ख) स पादन गनर्ु पनेर् कामको िववरण, काम स प न गनर्पु नेर् अविध, लागत र उपभोक्ताको योगदान
(ग) िनमार्ण सामाग्रीको गणु तर र पिरमाण
(घ) खिरद, रकम िनकासा प्रकृ या, खचर्को लेखाकंन र अिभलेख यव थापन
(ङ) कायार् वयन र अनगु मन प्रकृ या
(च) सावर्जिनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र ह ता तरण
(छ) अ य आव यक िवषयह ।
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१०. खाता स चालनः (१) उपभोक्ता सिमितको खाता कायार्लयले तोके को बकमा स चालन हुनेछ ।
(२) सिमितको खाता अ यक्ष, कोषा यक्ष र सिचव गरी तीन जनाको सयं क्त
ु द तखतबाट स चालन हुनेछ । खाता
स चालकह म ये कि तमा एकजना मिहला हुनु पनेर्छ ।
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११. भुक्तानी प्रकृयाः (१) आयोजनाको भक्त
ु ानी िददं ा उपभोक्ता सिमितको नाममा रहेको बैक खातामाफर् त िदनु
पनेर्छ । उपभोक्ता सिमितले एक यिक्त वा स थालाई एकलाख भ दा मािथको रकम भक्त
ु ानी गदार् चेक माफर् त मात्र
गनर्ु पनेर्छ ।
(२) उपभोक्ता सिमितलाई स झौता बमोिजमको कामको प्रािविधक मू यांकन, कायर् स प न प्रितवेदन र अ य
आव यक कागजातको आधारमा िक तागत र अि तम भक्त
ु ानी िदईनेछ ।
(३) उपभोक्ता सिमितले स पादन गरे को काम र भएको खचर्को िववरण सिमितको बैठकबाट िनणर्य गरी भक्त
ु ानीको
लािग आव यक कागजात सिहत कायार्लयमा पेश गनर्पु नेर्छ ।
(४) आयोजनाको अि तम भक्त
ु ानी हुनु भ दा अगावै कायार्लयबाट अनगु मन गनेर् यव था िमलाउनु पनेर्छ
(५) आयोजना स प न भई फरफारक गनर्ु भ दा अगावै उपभोक्ता सिमितले अिनवायर् पमा कायार्लयको प्रितिनिधको
रोहवरमा सावर्जिनक परीक्षण गनर्ु पनेर्छ । सावर्जिनक परीक्षण प्रितवेदनको ढाँचा अनसु चू ी ३ बमोिजम हुनेछ ।
(६) उपभोक्ता सिमितले आफूले प्र येक िक तामा गरे को खचर्को सचू ना अनसु चू ी ४ बमोिजमको ढाँचामा सावर्जिनक
गनर्ु पनेर्छ ।
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(७) आयोजनाको कुल लागत ३ लाख भ दा बढी भएका आयोजनाह को हकमा उपभोक्ता सिमितले काम शु गनर्ु
भ दा अगावै आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको अव था, काम शु र स प न गनर्ु पनेर् अविध समेत
देिखने गरी तयार गिरएको अनसु चू ी ५ बमोिजमको ढाँचामा आयोजना सचू ना पाटी आयोजना थलमा राख्नु पनेर्छ
(८) उपभोक्ता सिमितलाई स बि धत कायार्लयले ड्रइङ्ग, िडजाइन, लागत अनमु ान तयार गनेर्, प्रािविधक स लाह िदने,
जाँचपास गनेर् लगायत अ य प्रािविधक सहयोग उपल ध गराउनेछ । आयोजना कायार् वयनको समयमा कुनै
कारणबाट कायार्लयले प्रािविधक सेवा उपल ध गराउन नसके मा स झौतामा उ लेख गरी तोिकएको खचर्को सीमा
िभत्र रही उपभोक्ता सिमितले करारमा प्रािविधक िनयक्त
ु गनर् वा प्रािविधक सेवा िलन सक्नेछ । तर, ड्रइङ्ग,
िडजाइन, लागत अनमु ान, कायर्स प न प्रितवेदन र भक्त
ु ानी िसफािरसको कायर् कायार्लयबाट नै हुनेछ ।
(९) उपभोक्ता सिमितबाट िनमार्ण हुने आयोजनाह को गणु तर कायम गनेर् गराउने दािय व र िज मेवारी जनप्रितिनिध,
स बि धत प्रािविधक कमर्चारी, उपभोक्ता सिमित र अनगु मन सिमितको हुनेछ ।
(१०) अनक
ु रणीय कायर् गनेर् उपभोक्ता सिमित, प्रािविधक कमर्चारी र स बि धत कमर्चारीलाई सभाको िनणर्य बमोिजम
वािषर्क पमा उिचत परु कार प्रदान गनर् सिकनेछ ।
(११) तोिकएको समयमा उपभोक्ता सिमित गठन हुन नसके मा, स झौता हुन नसके मा वा स झौताको शतर् बमोिजम कायर्
स पादन हुन नसके मा कायार्लयले अ य प्रकृ याद्वारा काम गराउन सक्नेछ ।
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१२. िनमार्ण कायर्को गुण तर सुिनि तता गनर्ु पनेर्ः उपभोक्ता सिमितबाट स चालन हुने आयोजना गणु तर
सिु नि त गनर्ु स वि धत उपभोक्ता सिमितको कतर् य हुनेछ । गणु तर सिु नि तता गनर्को लािग अ य कुराह को
अितिरक्त िन न िवषयह पणू र् पमा पालना गनर्ु पनेर्छ ।
(क) िनमार्ण सामाग्रीको गणु तरः िनमार्ण सामाग्री ड्रइङ, िडजाईन र पेिसिफके सन बमोिजमको गणु तर कायम
गनर्ु पनेर्छ ।
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(ख) िनमार्ण िविध र प्रकृ याको गणु तरः िनमार्ण िविध र प्रकृ या कायार्लयसँग भएको स झौता बमोिजम गनर्ु पनेर्छ
(ग) िनमार्ण कायर्को िदगोपनाः उपभोक्ता सिमितबाट कायार् वयन भएको योजनाको िदगोपनाको लािग स वि धत
उपभोक्ता सिमितले आव यक यव था गनर्ु पनेर्छ ।

रा

(घ) गणु तर सिु नि त गनेर् िज मेवारीः उपभोक्ता सिमित माफर् त हुने कामको िनधार्िरत गणु तर कायम गनेर्
िज मेवारी स बि धत कायर्को लािग कायार्लयबाट खिटएका प्रािविधक कमर्चारी र उपभोक्ता सिमितको
हुनेछ ।

(ङ) लगत राख्नु पनेर्ः उपभोक्ता सिमितबाट हुने कामको स झौता बमोिजमको समय, लागत र गणु तरमा स प न
हुन नसके मा स वि धत प्रािविधक कमर्चारीलाई सचेत गराउने र प्रकृ ित हेरी आव यकता अनसु ार कारवाही
गनर् सक्नेछ । य ता उपभोक्ता सिमितको लगत राखी उपभोक्ता सिमितका पदािधकारीलाई िनि त
समयस मको लािग अ य उपभोक्ता सिमितमा रही काम गनर् िनषेध गनेर्छ ।

१३. अनुगमन सिमितको यव थाः (१) आयोजना तोिकएको गणु तर, पिरमाण र समयमा स प न गनर् गराउन
उपभोक्ता सिमितले स पादन गनेर् कायर्को अनगु मन गरी आयोजनाको गणु तर, पिरमाण सिु नि त गनर् दफा ४ (१)
(क) बमोिजमको भेलाबाट कि तमा एक जना मिहला सिहत ३ सद यीय एक अनगु मन सिमित गठन गनर्ु पनेर्छ ।
(२) अनगु मन सिमितको काम, कतर् य अिधकार देहाय बमोिजम हुनेछः
(क) आयोजनाको कायार् वयनमा सहजीकरण गनेर् तथा देिखएका बाधा, यवधान र सम या समाधानका लािग
आव यक सम वय गनेर्,
(ख) आयोजनाको कायार् वयन कायर्तािलका अनसु ार काम भए नभएको यकीन गनेर् र नगरे को पाइएमा स बि धत
पक्षलाई सचेत गराउने,
(ग) आव यक अ य कायर् गनेर् ।
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पिर छे द– ४
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१४. अ य सं थाबाट कायर् गराउन सिकनेः यस कायर्िविध बमोिजम उपभोक्ता सिमितबाट गिरने कायर्
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लाभग्राही समहू , सामदु ाियक सं था ज तै सामदु ाियक वन, सामदु ाियक तरका सहकारी सं थाह , टोल िवकास
सं था, आमा समहू , कृ िष समहू , काननु बमोिजम गठन भएका अ य सामदु ाियक संगठन ज ता सं थाह बाट
थानीय उपभोक्ताह को आमभेलाबाट िनणर्य भई आएमा य ता सं थाह बाट यस कायर्िविध बमोिजम कायर्
संचालन गनर्/गराउन सिकने छ ।
१५. सहिजकरण र सहयोग गनर्ु पनेर्ः उपभोक्ता सिमितले आयोजनाको सपु िरवेक्षण, अनगु मन/िनरीक्षण गनर्
कायार्लयबाट आएको अनगु मन सिमित, पदािधकारी वा कमर्चारीलाई आव यक िववरण उपल ध गराउने तथा
आयोजना थल अनगु मनको लािग सहिजकरण र सहयोग गनर्ु पनेर्छ ।
१६. उपभोक्ता सिमितको दािय वः उपभोक्ता सिमितले कायार्लयसँग भएको स झौता बमोिजमको कायर्
स पादन गदार् कायार्लयले तोके का शतर्ह को अितिरक्त िन न दािय व वहन गनर्ु पनेर्छ ।
(क) आयोजनाको िदगो यव थापनको लािग ममर्त स भार गनेर् स ब धी आव यक कायर्,
(ख) आयोजना कायार् वयनबाट पनर् सक्ने वातावरणीय स तल
ु न कायम गनेर् स ब धी कायर्,
(ग) अ य आयोजनाह सँग अ तरस ब ध कायम गनर्पु नेर्,
(घ) असल नागिरकको आचरण पालना गनर्पु नेर् ।
(ङ) उपभोक्ता सिमितले आयोजनाको फरफारकको लािग कायार्लयमा कागजात पेश गदार् अनसु चू ी ६
बमोिजमको ढाँचामा आयोजनाको भौितक तथा िवि य प्रितवेदन पेश गनर्ु पनेर्छ ।
१७. मापद ड बनाउन सक्नेः (१) आयोजनाको गणु तर सिु नि तताको लािग कायार्लयले अनगु मन, मु याङ्कन
गरी स वि धत उपभोक्ता सिमितलाई स लाह, सझु ाव र आव यकता अनसु ार िनदेर्शन िदने तथा सम वय गनर्ु
पनेर्छ .
(२) उपभोक्ता सिमितबाट स चालन हुने आयोजनाको प्रकृ ित हेरी गणु तर सिु नि तता गनेर् प्रयोजनको लािग
कायार्लयले थप मापद ड तथा मागर्दशर्न बनाई लागु गनर् सक्नेछ ।
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अनुसूची १
(कायर्िविधको दफा ४ (१) ट सं ग सम्बिन्धत)
उपभोक्ता सिमितको लगत
राजगढ गाउँपािलका

आ.व.
ब.स.

उपभोक्ता सिमितको
अ यक्ष

उपा यक्ष

सिचव

गठन िमित
कोषा यक्ष

बकको
नाम

रा

जग
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नाम र ठे गाना

पदािधकारीको नाम र सम्पकर् नं.

खाता नं.

अनुसूची २
ँ सम्विन्धत)
कायर्िविधको दफा ७(२) सग
राजगढ गाउँपािलका
योजना सम्झौता फाराम
१. सम्झौता गन पक्ष र आयोजनाः
क) उपभोक्तासिमितको िववरणः
१. नामः
२. ठे गानाः
ख) आयोजनाको िववरणः
१. नामः

ा

२. आयोजना ःथलः
हुने िमितः

लि

४. आयोजना सु

क

३ उ ेँयः
२. आयोजनाको लागत सम्विन्ध िववरणः
क) लागत अनुमान

२. उपभोक्ता सिमितः
३. अन्यः
ग) बःतुगत अनुदानको िववरण
१. सं घबाट

गा
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१. कायार्लयः

पँ ा

ख) लागत व्यहोन ॐोतह

सामामीको नाम
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२. ूदे शबाट

३. ःथानीय तहबाट

४. गै॑सरकारी सं घसं ःथाबाट

५. िवदे शी दातृ सं घ सं ःथाबाट

रा

६. उपभोक्ता सिमितबाट

७. अन्य िनकायबाट

घ) आयोजनाबाट लाभािन्वत हुनेः
१. घरपिरवार सं ख्याः
२. जनसं ख्याः
३. सं गिठत सं ःथा◌ः
४= अन्यः
३. उपभोक्ता सिमित÷समुदायमा आधािरत सं ःथा÷गै॑सरकारी सं ःथाको िववरणः
क) गठन भएको िमितः
ख) पदािधकारीको नाम र ठे गाना (नागिरकता ूमाणपऽ नं. र िजल्ला)

एकाई

१. अध्यक्ष
२. उपाध्यक्ष
३. कोषाध्यक्ष
४. सिचव
५. सदःय
६. सदःय
७. सदःय
ग) गठन गदार् उपिःथत लाभािन्वतको सं ख्याः
४. आयोजना स ालन सम्विन्ध अनुभवः
५.उपभोक्ता सिमित समुदायमा आधािरत सं ःथा÷गै॑सरकारी सं ःथाले ूा
िमित

िकःताको रकम

िनमार्ण समामी पिरमाण

कैिफयत

ा

िकःताको बम

गन िकःता िववरणः

क

पिहलो
दोौो

लि

तेौो
६. आयोजना ममर्त सं भार सम्बन्धी व्यवःथा

पँ ा

जम्मा

क) आयोजना ममर्त सं भारको िजम्मा िलने सिमित÷सं ःथाको नामः
जनौमदानः
सेवा शुल्कः
दःतुर, चन्दाबाट

गा
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ख) ममर्त सम्भारको सम्भािवत ॐोत (छ छै न खुलाउने)
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अन्य केही भएः

सम्झौताका शतर्ह

उपभोक्ता सिमितको िजम्मेवारी तथा पालना गिरने शतर्ह ः

रा

१. आयोजना िमित ...............................दे िख शु

२= ूा

गरी िमित........................सम्ममा पुरा गनुर् पनछ ।

रकम तथा िनमार्ण सामामी सम्विन्धत आयोजनाको उ ेँयका लािग माऽ ूयोग गनुप
र् नछ ।

३= नगदी, िजन्सी सामानको ूा ी, खचर् र बाँकी तथा आयोजनाको ूगित िववरण राख्नु पनछ ।
४= आम्दानी खचर्को िववरण र कायर्ूगितको जानकारी उपभोक्ता समूहमा छलफल गरी अक िकःता माग गनुर्
पनछ ।
५= आयोजनाको कुल लागत भन्दा घटी लागतमा आयोजना सम्प

भएको अवःथामा सो मुतािवकनै अनुदान र

ौमदानको ूितशत िनधार्रण गरी भुक्तानी िलनु पनछ ।
६. उपभोक्ता सिमितले ूािविधकको राय, परामशर् एवं िनदशन अनु प काम गनुर् पनछ ।

७= उपभोक्ता सिमितले आयोजनासं ग सम्विन्धत िवल, भरपाईह , डोर हािजरी फारामह , िजन्सी नगदी खाताह ,
सिमित÷समुहको िनणर्य पुिःतका आिद कागजातह

कायार्लयले मागेको बखत उपलव्ध गराउनु पनछ र

त्यसको लेखापरीक्षण पिन गराउनु पनछ ।
८. कुनै सामामी खिरद गदार् आन्तिरक राजःव कायार्लयबाट ःथायी लेखा नम्वर र मुल्य अिभबृि
ूमाण पऽ ूा

कर दतार्

व्यिक्त वा फमर् सं ःथा वा कम्पनीबाट खिरद गरी सोही अनुसारको िवल भरपाई

आिधकारीक व्यिक्तबाट ूमािणत गरी पेश गनुर् पनछ ।
९.

मूल्य अिभबृि

कर (VAT) लाग्ने बःतु तथा सेवा खिरद गदार्

सामामीमा अिनवायर्

पमा मूल्य अिभबृि

२०,०००।– भन्दा बढी मूल्यको

कर दतार् ूमाणपऽ ूा

गरे का व्यिक्त फमर् सं ःथा वा

कम्पनीबाट खिरद गनुर् पनछ । साथै उक्त िवलमा उिल्लिखत मु.अ.कर बाहे कको रकममा १.५%
अमीम आयकर बापत करकि

गरी बाँकी रकम माऽ सम्विन्धत सेवा ूदायकलाई भुक्तानी हुनेछ ।

क

ा

२०,०००।– भन्दा कम मूल्यको सामामी खिरदमा पान नम्वर िलएको व्यिक्त वा फमर्बाट खिरद गनुर्
पनछ । अन्यथा खिरद गन पदािधकारी ःवयम् िजम्मेवार हुनेछ ।

लि

१०. डोजर रोलर लगायतका मेिशनरी सामान भाडामा िलएको एवम् घर बहालमा िलई िवल भरपाई पेश
भएको अवःथामा १०% ूितशत घर भाडा कर एबम् बहाल कर ितनुर् पनछ ।
१२. िनमार्ण कायर्को हकमा शु

पँ ा

११. ूिशक्षकले पाउने पािरौिमक एवम् सहभागीले पाउने भ ामा ूचिलत िनयमानुसार कर लाग्नेछ ।
लागत अनुमानका कुनै आईटमह मा पिरवर्तन हुने भएमा अिधकार ूा

गा
उ

व्यिक्त÷कायार्लयबाट लागत अनुमान सं सोधन गरे प ात माऽ कायर् गराउनु पनछ । यसरी लागत
अुनमान सं शोधन नगरी कायर् गरे मा उपभोक्ता सिमित÷समुहनै िजम्मेवार हुनेछ ।
१३. उपभोक्ता सिमितले काम सम्प

गिरसकेपिछ बाँकी रहन गएका खप्ने सामानह

ममर्त सं भार सिमित

गठन भएको भए सो सिमितलाई र सो नभए सम्विन्धत कायार्लयलाई बुझाउनु पनछ । तर ममर्त

जग
ढ

सिमितलाई बुझाएको सामानको िववरण एक ूित सम्विन्धत कायार्लयलाई जानकारीको लािग बुझाउनु
पनछ ।

१४. सम्झौता बमोिजम आयोजना सम्प

भएपिछ अिन्तम भुक्तानीको लािग कायर्सम्प

ूितवेदन, नापी िकताव,

ूमािणत िवल भरपाई, योजनाको फोटो, सम्विन्धत उपभोक्ता सिमितले आयोजना सं चालन गदार् भएको

आय व्ययको अनुमोदन सिहतको िनणर्य, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सावर्जिनक लेखा परीक्षणको िनणर्यको

रा

ूितिलपी तथा सम्विन्धत कायार्लयको वडा कायार्लयको िसफािरस सिहत अिन्तम िकःता भुक्तानीको लािग
िनवेदन पेश गनुर् पनछ ।

१५. आयोजना सम्प

भएपिछ कायार्लयबाट जाँचपास गरी फरफारकको ूमाणपऽ िलनु पनछ । साथै

आयोजानाको आवँयक ममर्त सं भारको व्यवःथा सम्विन्धत उपभोक्ताह ले नै गनुर् पनछ ।
१६. आयोजना कायार्न्वयन गन समुह वा उपभोक्ता सिमितले आयोजनाको भौितक तथा िव ीय ूगती ूितवेदन
अनुसूची ६ को ढाँचामा सम्झौतामा तोिकए बमोिजम कायार्लयमा पेश गनुर् पनछ ।
१७. आयोजनाको दीगो स ालन तथा ममर्त सं भारको व्यवःथा गनुर् पनछ ।
१८. आयोजनाको सवै काम उपभोक्ता सिमित÷समुहको िनणर्य अनुसार गनुर् गराउनु पनछ ।

कायार्लयको िजम्मेवारी तथा पालना गिरने शतर्ह ः
१. आयोजनाको वजेट, उपभोक्ता सिमितको काम, कतर्व्य तथा अिधकार, खिरद, लेखा न, ूितवेदन आिद
िवषयमा उपभोक्ता सिमितका पदािधकारीह लाई अनुिशक्षण कायर्बम स ालन गिरनेछ ।
२.

आयोजनामा आवँयक ूािविधक सहयोग कायार्लयबाट उपलव्ध गराउन सिकने अवःथामा गराईनेछ र
नसिकने अवःथा भएमा उपभोक्ता सिमितले बा

बजारबाट सेवा परामशर् अन्तगर्त सेवा िलन सक्नेछ ।

३. आयोजनाको ूािविधक सुपिरवेक्षणका लािग कायार्लयको तफर्बाट ूािविधक खटाईनेछ । उपभोक्ता
सिमितबाट भएको कामको िनयिमत सुपिरवेक्षण गन िजम्मेवारी िनज ूािविधकको हुनेछ ।
४. पेँकी िलएर लामो समयसम्म आयोजना सं चालन नगन उपभोक्ता सिमितलाई कायार्लयले िनयम अनुसार
कारवाही गनछ ।
५. ौममुलक ूिविधबाट कायर् गराउने गरी लागत अनुमान ःवीकृत गराई सोही बमोिजम सम्झौता गरी
गरी

क

ा

मेिशनरी उपकरणको ूयोगबाट कायर् गरे को पाईएमा त्यःतो उपभोक्ता सिमितसं ग सम्झौता र

उपभोक्ता सिमितलाई भुक्तानी गिरएको रकम मुल्यांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल
६. आयोजना सम्प

लि

उपर गिरनेछ ।

भएपिछ कायार्लयबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुर् पनछ ।

पँ ा

७. आवँयक कागजात सं लग्न गरी भुक्तानी उपलव्ध गराउन सम्विन्धत उपभोक्ता सिमितबाट अनुरोध भई
आएपिछ उपभोक्ता सिमितको बक खातामा भुक्तानी िदनु पनछ ।

ूचिलत कानून वमोिजम हुनेछ ।

गा
उ

८. यसमा उल्लेख नभएका कुराह

मािथ उल्लेख भए बमोिजमका शतर्ह

पालना गनर् हामी िनम्न पक्षह

मन्जुर गदर्छ ।

कायार्लयको तफर्बाट

दःतखत...................

दःतखत.............

नाम थर.....................

नाम थर.............

पद.............................

पद.................

ठे गाना..........................

ठे गाना..................

सम्पकर् नं......................

सम्पकर् नं...............

िमित............................

िमित.....................

रा

जग
ढ

उपभोक्ता सिमित÷समुहको तफर्बाट

अनुसूची ३
(कायर्िविधको दफा ११ (५) सँग सम्विन्धत)
सावर्जिनक परीक्षण फारामको ढाँचा पेश गरे को कायार्लय..........
१. आयोजनाको नामः

क) ःथलः

ख) लागत अनुमानः

ग) आयोजना शु

२. उपभोक्ता सिमित÷सामुदाियक सं ःथाको

हुने िमितः

घ) आयोजना सम्प

हुने िमितः

क) नामः

क) अध्यक्षको नामः

ख) सदःय सं ख्याः

मिहलाः

पु षः

३. आम्दानी खचर्को िववरणः
क) आम्दानीतफर् जम्मा◌ः
आम्दानीको ौोत (कहाँबाट कित नगद तथा

कैिफयत

रकम वा पिरमाण

ा

भयो खुलाउने)

ख) खचर्तफर्
खचर्को िववरण

दर

पिरमाण

जम्मा

लि

१. सामामी (के के सामामी खिरद भयो ?)

क

िजन्सी ूा

२. ज्याला (के मा कित भ ुक्तानी भयो ?)

पँ ा

३. ौमदान (कित जनाले ौमदान गरे ?)

गा
उ

४. व्यवःथापन खचर् (ढु वानी तथा अन्य खचर्)

ग) मौज्दात
िववरण

रकम वा पिरमाण

१ नगद
बक

कैिफयत

जग
ढ

यिक्तको िज मा
२ सामग्रीह

घ) भुक्तानी िदन बाँकी

िववरण

४. सम्प

रकम वा पिरमाण

आयोजनाको लआय तथा ूगित िववरण

रा

कामको िववरण

५. आयोजनाले पु¥याएको लाभ तथा ूत्यक्ष

लआय

ूगित

पमा लाभािन्वत जनसं ख्या (आयोजना स ालन भएको ःथानका उपभोक्ताह ) ।

६. आयोजना स ालन गदार् आयोजक सं ःथामा कामको िजम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसले कःतो कःतो कामको िजम्मेवारी िलएका िथए

< खुलाउने)
उपिःथितः
१
२
३
४
५
रोहवरः नामथरः

पदः

ि व्यः सावर्जिनक पिरक्षण कायर्बममा उपिःथत सरोकारवालाह को उपिःथित अिनवायर्

िमितः
पमा सं लग्न हुनपु नछ ।

अनुसूची ४

-कायर्िविधको दफा ११ (६) सँग सम्विन्धत)
खचर् सावर्जिनक सूचना फाराम
िमितः २० ।
१. आयोजनाको नामः—

.

२. आयोजना ःथलः—
४. आयोजना िःवकृत भएको आ.वः—

३. िविनयोिजत वजेटः—
६. काम सम्प

।

५. आयोजना सम्झौता भएको िमितः—

गनुर् पन िमितः—

७. काम सम्प

भएको िमितः—

८. उ.स. को बैठकले खचर् ःवीकृत गरे को िमितः—

क

ा

आम्दानी र खचर्को िववरण

िववरण

खचर्

लि

आ दानी
रकम

िववरण

प्रथम िक ता

याला

िनमार्ण सामाग्री खिरद

पँ ा

दो ो िक ता
ते ो िक ता
व तग
ु त सहायता

लागत सहभािगता

ढुवानी
भाडा

गा
उ

जन मदान

रकम

यव थापन खचर्

जग
ढ

उपयुक्त
र् ानुसारको आम्दानी तथा खचर् िववरण यथाथर् हो । यसमा सबै आम्दानी तथा खचर्ह

समावेश गिरएको छ ।

साथै उपभोक्ताह को ूत्यक्ष सहभािगतामा आयोजना कायार्न्वयन गिरएको छ । यसको एक ूित वडा कायार्लयमा समेत
पेश गिरएको छ ।

रा

......................
कोषाध्यक्ष

...............................
सिचव

...............................
अध्यक्ष

अनुसूची ५

-कायर्िविधको दफा ११(७) सं ग सम्विन्धत)
आयोजना सूचना पाटीको नमूना
१.

आयोजनाको नामः

२. आयोजना सं चालन गन कायार्लय/कायर्बमको नामः
३. उपभोक्ता सिमितको अध्यक्षको नाम र सम्पकर् नं.M

४.१. आयोजनामा कायार्लयबाट व्यहोन लागत
ः

लि

४.२. जनसहभािगताबाट व्यहोन लागत रकम

ः

ा

ः

क

४. आयोजनाको कुल लागत रकम

पँ ा

४.३. आयोजनामा लगानी गन अन्य िनकायको नाम र व्यहोन लागत रकम

६. आयोजना सम्प

गा
उ

५. आयोजना सम्झौता िमितः
गन िमितः

रा

जग
ढ

७. आयोजनाबाट लाभािन्वत जनसं ख्याः

ः

अनुसूची ६

-कायर्िविधको दफा १६(ङ) सँग सम्विन्धत)
उपभोक्ता सिमितको भौितक तथा िव ीय ूगित ूितवेदन
िववरण पेश गरे को कायार्लय....................
१. आयोजनाको िववरण
आयोजनाको नामः

वडा नं.M

टोल÷बःतीः

उपभोक्ता सिमितका अध्यक्षः

सिचवः
२. आयोजनाको लागतः ूा
जनसहभािगता रकम
क. कायार्लयबाट ूा

. ............................

चन्दा रकम

जम्मा रकम

. ==============

. .............................

. ==============
रकम

.............
अदक्ष

.

३. मसलन्द सामान (किप, कलम, मसी, कागज आिद)

जम्मा

.

६. अन्य
ख. जनसहभािगताबाट व्यहोिरएको खचर्

.

ः ...................

ौमको मूल्य बराबर रकम

. .............

गा
उ

िजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम

४. दै िनक ॅमण भ ा (सम्झौतामा ःवीकृत भए)

पँ ा

५. ूािविधक िनरीक्षण बापत खचर् (सम्झौतामा ःवीकृत भए)

४. ूािविधक ूितवेदन बमोिजम मूल्यांकन रकम

.

लि

ः–

. .

क

१. िनमार्ण साममीमा (िसमेन्ट, छड, काठ, ढुं गा वा फुवा, िग ी, उपकरण आिद)
२. ज्यालाः– दक्ष

......................

ा

३. हालसम्मको खचर्

अनुदान रकम

कूल जम्मा

. .......................

. .............

. .............

५. उपभोक्ता समूहको िनणर्य बमोिजम÷समीक्षाबाट खचर् दे िखएको

. .............

६. कायार्न्वयनमा दे िखएका मुख्य समःयाह ः क. ख. ग.
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