सिमित गठन, प�रचालन तथा
�वस्थापन सम्बिन्ध कायर्ि२०७%

lbk'|ª r'Or'Ddf ufpFkflnsfsf] pkef]Qmf

�स्तावन

गाउँ कायर्पािलकाको बैठकबाट स्वी कृ
िमित M–@)&%÷)^÷!^ut]

नेपालको संिवधान र स्थानीय सरकार स�ालन ऐ

, २०७४ ले िन�द� गरे को

स्थानीय तहको अिधकार ्
क षे� िभ�को िवकास िनमार्ण सम्विन्ध कायर् सं
लािग गाउँ पािलका /नगरपािलकाले उपभो�ा सिमित गठन
�वस्थापन गनर् आवश्यक देिखएक

, प�रचालन तथा

lbk'|ª r'Or'Ddf गाउँ पािलका

�शासक�य

कायर्िविध िनयिमत गन कायर्पािलकाले यो कायर्िविध जारी गरेको छ
प�रच्छे– १
�ारिम्भ
१. संिक्ष� नाम र �ारम

( १) यस कायर्िविधको नाम

गाउँ पािलका/नगरपािलकाको उपभो�ा सिमित गठन

,

lbk'|ª r'Or'Ddf
प�रचालन तथा

�वस्थापन कायर्िव, २०७४ रहेको छ ।
२) यो कायर्िविध तु�न्त �ारम्भ �ने
२. प�रभाषाः िवषय वा �सङ्गले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्िवि:–
क) “अध्य” भ�ाले उपभो�ा सिमितको अध्यक्षलाई सम्झनु पदर्
ख) “आयोजना” भ�ाले

lbk'|ª r'Or'Ddf

गाउँ पािलका वा सो अन्तरगतको वडावाट

पूणर् वा आंिशक लागत साझेदारीमा स�ािलत योजना वा कायर्�म वा आयोजन
वा प�रयोजनालाई सम्झनु पछर् । र यसल ....गाऊँ/नगरसभाबाट स्वीकृत भएको
गैर सरकारी संघ सस्थ , गैर नाफामूलक संस्था वा अन्य सामुदाियक संस्था
आयोजना समेतलाई जनाउनेछ ।
(ग) “उपभो�ा” भ�ाले आयोजनाबाट �त्यक्ष लाभािन्वत �ने आयोजना स�
�ने क्षे� िभ�का �ि�लाई जनाउछ
घ) “उपभो�ा सिमित” भ�ाले आयोजनाको िनमार् , स�ालन, �वस्थापन र ममर्
सम्भार गनर्को लािग उपभो�ाले आफूह� मध्येबाट गठन गरेको सिमित सम्
पदर्छ 
ङ) “कायार्ल” भ�ाले गाउँ कायार्लयलाई बुझाउँछ । सो शब्दले वडा कायार्
समेतलाई बुझाउनेछ ।
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च) “कायर्पािलक” भ�ाले गाऊँ कायर्पािलकालाई सम्झनु पदर्
छ) “ठू ला मेिशनरी तथा उपकरण ” भ�ाले वातावरणलाई अत्यिधक �ास प यारउने
�कृ ितका ठू ला मेिशनरी , उपकरण (बुलडोजर, एक्साभेटर जस् ) र �ममूलक
�िविधलाई िवस्थािपत गन� खालका मेिशनरी तथा उपकरण सम्झनु पदर
ज) “पदािधकारी” भ�ाले उपभो�ा सिमितका अध्य

, उपाध्य, सिचव र

कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पदर
झ) “वडा” भ�ाले lbk'|ª

r'Or'Ddf गाऊँपािलका िभ�का वडालाई सम्झनु पदर्छ

ञ) “वडा अध्य ” भ�ाले आयोजना स�ालन भएको वडाको वडा अध्यक्षल
सम्झनु पदर्छ
ट) “सदस्”भ�ाले उपभो�ा सिमितका सदस्यलाई जनाउनेछ र सो शब्दल
उपभो�ा सिमितका पदािधकारीलाई समेत जनाउनेछ ।
ठ) “सम्झौत”भ�ाले आयोजनाको िनमार् , स�ालन, �वस्थापन र ममर्त सम्भ
गन्
र को लािग कायार्लय र उपभो�ा सिमितबीच भएको िलिखत करारनामा व
कबुिलयतनामालाई जनाउनेछ ।
३. कायर्िविधको पालना गनुर्पन (१)गाउँ / िभ� कायार्न्वयन �ने आयोजनाक
िनमार्, स�ालन,ममर्त सम्भार कायर् गनर्को लािग गठन �ने उपभो�ा सिमि
पूणर्�पमा यो कायर्िविधको पालना गनुर् पन�छ
(२) कु ल लागत � १ करोडसम्म भएको तथा स्थानीय स , �ोत र साधन उपयोग
�ने र स्थानीय स्तरमा कायर् सम्प� गनर आयोजनाको कायार्न्वयन उपभो�
सिमित माफर्त गनर् स�कनेछ
प�रच्छे–२
उपभो�ा सिमितको गठन र स�ालन
४. उपभो�ा सिमित गठनसम्बन्धी �वस् ( १) उपभो�ा सिमित गठन देहाय
बमोिजम गनुर् पन�छ 
क) आयोजनाबाट �त्यक्ष लाभािन्वत उपभो�ाह�को आम भेलाबाट अिध
सहभािगतामा सम्बिन्धत आयोजनास्थलमा नै सातदेिख एघ

(७ देिख ११

जना) सदस्यीय उपभो�ा सिमित गठन गनुर्पन�छ
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ख)सिमित गठनको लािग आम भेला �ने समय

, िमित, स्थान र भेलाको िबषय

त्यस्तो भेला �ने िमितले किम्तमा सात � (७ �दन) अगावै ufpFkflnsf jf j8f

sfof{non] सावर्जिनक �पमा जानकारी गराउनु पन�छ ।
u) वडास्तरीय आयोजना स�ालनको लािग उपभो�ा सिमित गठन गदार् सम्विन
वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायार्लयले तोकेको कायार
�ितिनिधको रोहवरमा गनुर् पन�छ 
3) उपभो�ा सिमित गठनको लािग बोलाईएको भेलामा योजनाको संिक्ष� िववर
र सिमितको संरचना सिहतको जानकारी कायार्लयको �ितिनिधले गराउनु पन�छ
।
ª) उपभो�ा सिमित गठन गदार् समावेशी िस�ान्तको अवलम्वन गनुर् पन�
सिमितमा किम्तमा ते�ीस �ितशत

(३३%) मिहला सदस्य �नुपन�छ ।

सिमितको अध्य , सिचव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना म
पदािधकारी �नुपन�छ ।
r) एक �ि� एकभन्दा बढी उपभो�ा सिमितको सदस्य �न पाउने छैन । साथ
सगोलका प�रवारबाट एकजना भन्दा बढी �ि� एउटै उपभो�ा सिमितको
सदस्य �न पाइने छैन ।
5) उपभो�ा सिमितको गठन सके सम्म सवर्सम्मत त�रकाले गनुर्पन�छ । सवर्
�न नसके मा उपभो�ाह�को ब�मतबाट उपभो�ा सिमितको गठन ग�रने छ ।
h) उपभो�ाह�को लागत सहभािगतामा स�ालन �ने आयोजनाह� उपभो�ा
सिमितबाट कायार्न्वयन गनर् �ाथिमकता �दईने
em) उपभो�ा सिमितले सम्झौता बमोिजम गनुर् पन� काम सिमित आ फ�ले गनुर् गराउ
पन�छ । अन्य कुनै िनमार् �वसायी वा अन्य �ि� वा सस्थालाई ठे�ामा �दई
गनर् गराउन पाइने छैन 
`) कायार्लयले आयोजना स�ालन एवम् कायार्न्वयनमा संल� उपभो�ा सिमित
अिभलेख अनुसूची १ बमोिजमको ढाँचामा �विस्थत गनुर् पन�छ
५. उपभो�ा सिमितका सदस्यको योग्यत ( १) उपभो�ा सिमितका सदस्यको
योग्यता देहाय बमोिजम �नु पन�छ 
क) सम्विन्धत आयोजना क्षे�को स्थायी वा
ख) १८ वषर् उमेर पुरा भएक
ग) फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरु दार नठह�रएको
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घ) सरकारी बाँक� बक्यौता वा पेश्क� फ�यौट गनर् बाँक� नरह
ङ) अन्य उपभो�ा सिमितमा सदस्यनरहे
-२_ दफा १ मा जुनसुकै कु रा लेिखएको भएतापिन जन�ितिनिध ,राजनीितक दलका
पदािधकारी, बहालवाला सरकारी कमर्चारी र िशक्षक उपभो�ा सिमित
सदस्यमा ब� पाईने छैन 
६. उपभो�ा सिमितको काम, कतर्ब्य र अिधका उपभो�ा सिमितको काम कतर्ब्
र अिधकार देहाय बमोिजम �नेछ ।
क) सम्झौता बमोिजमको कायर् सम्पादन ,
ख) उपभो�ाह�लाई कायार्लयबाट �ा� सूचना तथा मागर्दशर्नको जानका
गराउने,
ग) सम्झौता बमोिजम कायर् शु� गदार् कायार्लयबाट आवश्यक िनद�शन
गनुर् पन� भए �ा�

गरे र मा� शु� गन�,

घ) उपभो�ा सिमितको कायर् सम्पादनलाई �भावकारी बनाउन सिमितक
सदस्यह�को कायर् िवभाजन र िजम्मेवारी बाँडफाँड ,
ङ) उपभो�ासिमितका सदस्यह�को क्षमता िवकास गन
च) सम्झौता बमोिजमको कामको प�रमा
प�रवतर्न गनुर् पन

, गुणस्त, समय र लागतमा

देिखएमा कायार्लयलाई अनुरोध गन ,

छ) आयोजनाको �दगो �वस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कायर्
h_ pkef]Qmf ;ldltn] lgdf{0f sfo{ ubf{ hDdf jh]6sf] slDtdf !)Ü hg>dbfg k|bfg
h'6fpg' kg]{5 .
प�रच्छेद– ३
कायार्न्वयन तथा ब्यवस्
७. आयोजना कायार्न्वय ( १) कायार्लयले  .व. शु� भएको १ dlxgf िभ�
उपभो�ा सिमितबाट संचालन �ने आयोजना

, प�रयोजना र कायर्�मह�

पिहचान/छनौट गरी कायार्न्वयन योजना बनाउनु पन�छ । उपभो�ा सिमित गठ
प�ात आयोजनाको �ईङ , िडजाईन र लागत अनम
ु ान (नेपाली भाषामा तयार
ग�रएको) स्वीकृत गरी उपभो�ा सिमितलाई उपलब्ध गराउनु पन�छ
२) आयोजनाको कायार्न्वयनको लािग उपभो�ा सिमित र कायर्लयब अनुसूची २
बमोिजमको ढाँचामा सम्झौता गनुर्पन�छ
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३) आयोजनाको �कृ ित हेरी कायार्लयले लागत सहभािगताको ढाँचा र अनुपात
(नगद वा �मदान वा बस्तुग) तो�ु पन�छ ।
८. आयोजना सम्झौताको लािग आवश्यक कागजातह ( १) उपभो�ा सिमितले
कायार्लयसँग सम्झौता गदार् तपिशलमा उिल्लिखत कागजातह� पेश गनुर्
क) उपभो�ा सिमित गठन गन� आम भेलाको िनणर्यको �ितिलि
ख) उपभो�ा सिमितका सदस्यह�को नाग�रकताको �ितिलि
ग) आयोजनाको लागत अनुमान िववरण
घ) उपभो�ा सिमितबाट सम्झौताको लािग िजम्मेवारपदािधकारी तो�कएक
उपभो�ा सिमितको िनणर्य
ङ) आयोजनाको कायार्न्वयनको कायर् तािलक
च) खाता स�ालन गन� पदािधकारी तो�कएको िनणर्य र खाता स�ालनको लािग
आवश्यक कागजातह�
९. उपभो�ा सिमितको क्षमता िवका ( १) कायार्लयले आयोजनाको कायार्न्व
अगावै उपभो�ा सिमितका पदािधकारीह�लाई िन� िवषयमा अिभमिु खकरण
गनुर् पन�
क) उपभो�ा सिमितको काम, कतर्ब्य र अिधक,
ख) सम्पादन गनुर् पन� कामको िवव , काम सम्प� गनुर्पन� अव , लागत र
उपभो�ाको योगदान
ग) िनमार्ण सामा�ीको गुणस्तर र प�रम
घ) ख�रद, रकम िनकासा �कृया, खच्
र को लेखाकंन र अिभलेख�वस्थाप
ङ) कायार्न्वयन र अनुगमन �कृय
च) सावर्जिनक परीक, योजनाको फरफारक र हस्तान्तर
छ) अन्य आवश्यक िवषयह�
१०. खाता स�ालनः ( १) उपभो�ा सिमितको खाता कायार्लयले तोकेको ब�कमा
स�ालन �नेछ ।
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(२) सिमितको खाता अध्य , कोषाध्यक्ष र सिचव गरी तीन जनाको संय
दस्तखतबाट स�ालन �नेछ । खाता स�ालकह� मध्ये किम्तमा एकज
मिहला �नु पन�छ ।
११. भु�ानी �कृयाः (१) आयोजनाको भु�ानी �ददा उपभो�ा सिमितको नाममा
रहेको बैक खातामाफर्त �दनु पन�छ । उपभो�ा सिमितले एक

�ि� वा

सस्थालाई एकलाख भन्दा मािथको रकम भु�ानी गदार् चेक माफर्त मा� ग
पन�छ ।
(२) उपभो�ा सिमितलाई सम्झौता बमोिजमको कामको �ािविधक मूल्यां , कायर्
सम्प� �ितवेदन र अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा �कस्तागत र अि
भु�ानी �दईनेछ ।
(३) उपभो�ा सिमितले सम्पादन गरेको काम र भएको खचर्को िववरण सिमितक
बैठकबाट िनणर्य गरी भु�ानीको लािग आवश्यक कागजात सिहत कायार्लय
पेश गनुर्पन�छ 
(४) आयोजनाको अिन्तम भु�ानी �नु भन्दा अगावै कायार्लयबाट अनुगमन ग
�वस्था िमलाउनु पन�छ
(५) आयोजना सम्प� भई फरफारक गनुर् भन्दा अगावै उपभो�ा सिमितले अिनवा
�पमा कायार्लयको �ितिनिधको रोहवरमा सावर्जिनक परीक्षण गनुर् पन
सावर्जिनक परीक्षण �ितवेदनको ढाँअनुसूची ३ बमोिजम �नेछ ।
(६) उपभो�ा सिमितले आफू ले �त्येक �कस्तामा गरेको खचर्को सूच अनुसूची ४
बमोिजमको ढाँचामा सावर्जिनक गनुर् पन�छ
(७) आयोजनाको कु ल लागत � ३ लाख भन्दा बढी भएका आयोजनाह�को
हकमाउपभो�ा सिमितले काम शु� गनुर् भन्दा अगावै आयोजनाको न , लागत,
लागत साझेदारीको अवस्थ, काम शु� र सम्प� गनुर् पन� अविध समेत देिखने गर
तयार ग�रएको

अनुसूची ५ बमोिजमको ढाँचामा आयोजना सूचना पाटी

आयोजना स्थलमा रा�ु पन�छ
(८) उपभो�ा सिमितलाई सम्बिन्धत कायार्लयले � , िडजाइन, लागत अनुमान
तयार गन� , �ािविधक सल्लाह �दन , जाँचपास गन� लगायत अन्य �ािविधक
सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
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(९) उपभो�ा सिमितबाट िनमार्ण �ने आयोजनाह�को गुणस्तर कायम गन� गराउन
दाियत्व र िजम्मेवारी जन�ितिन , सम्बिन्धत �ािविधक कमर्च , उपभो�ा
सिमित र अनुगमनसिमितको �नेछ ।
(१०) अनुकरणीय कायर् गन� उपभो�ा सिमि , �ािविधक कमर्चारी र सम्बिन्
कमर्चारीलाई सभाको िनणर्य बमोिजम वा�षक �पमा उिचत पुरस्कार �द
गनर् स�कनेछ 
(११) तो�कएको समयमा उपभो�ा सिमित गठन �न नसके मा

, सम्झौता �न

नसके मा वा सम्झौताको शतर् बमोिजम कायर् सम्पादन �न नसकेमा कायार्ल
अन्य �कृया�ारा काम गराउन स�ेछ ।
१२. िनमार्ण कायर्को गुणस्तर सुिनि�तता गनुर्  उपभो�ा सिमितबाट स�ालन
�ने आयोजना गुणस्तर सुिनि�त गनुर् सम्विन्धत उपभो�ा सिमितको क
�नेछ । गुणस्तर सुिनि�तता गनर्को लािग अन्य कुराह�को अित�र� ि
िवषयह� पूणर् �पमा पालना गनुर् पन�छ
(क) िनमार्ण सामा�ीको गुणस्तरः िनमार्ण सामा�ी 

, िडजाईन र

स्पेिस�फकेसन बमोिजमको गुणस्तर कायम गनुर् पन�
(ख) िनमार्ण िविध र �कृयाको गुणस्तरः िनमार्ण िविध र �कृया काया

सँग

भएको सम्झौता बमोिजम गनुर् पन�
(ग) िनमार्ण कायर्को �दगोपनाः उपभो�ा सिमितबाट कायार्न्वयन भ
योजनाको �दगोपनाको लािग सम्विन्धत उपभो�ा सिमितले आवश्
�वस्था गनुर् पन�छ
(घ) गुणस्तर सुिनि�त गन� िजम्मेवारीः उपभो�ा सिमित माफर्त �ने काम
िनधार्�रत गुणस्तर कायम गन� िजम्मेवारी सम्बिन्धत कायर्को
कायार्लयबाट ख�टएका �ािविधक कमर्चारी र उपभो�ा सिमितको �नेछ
(ङ) लगत रा�ु पन�ः उपभो�ा सिमितबाट �ने कामको सम्झौता बमोिजमको
समय, लागत र गुणस्तरमा सम्प� �न नसकेमा सम्विन्धत �ािव
कमर्चारीलाई सचेत गराउने र �कृित हेरी आवश्यकता अनुसार कारवाह
गनर् स�ेछ । त्यस्ता उपभो�ा सिमितको लगत राखी उपभो�ा सिमित
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पदािधकारीलाई िनि�त समयसम्मको लािग अन्य उपभो�ा सिमितमा रह
काम गनर् िनषेध गन�छ 
१३.अनुगमन सिमितको �वस्था (१) आयोजना तो�कएको गुणस्त , प�रमाण र
समयमा सम्प� गनर् गराउन उपभो�ा सिमितले सम्पादन गन� कायर्को अनु
गरी आयोजनाको गुणस्त , प�रमाण सुिनि�त गनर् दफा४ (१) (क) बमोिजमको
भेलाबाट किम्तमा एक जना मिहला सिहत३ सदस्यीय एक अनुगमन सिमित
गठन गनुर् पन�छ 
२) अनग
ु मन सिमितको काम, कतर्� अिधकार देहाय बमोिजम �नेछ
(क) आयोजनाको कायार्नयनमा सहजीकरण गन� तथा देिखएका बाधा , �वधान
र समस्या समाधानका लािग आवश्यक समन्वय ,
(ख) आयोजनाको कायार्न्वयन कायर्तािलका अनुसार काम भए नभएको यक
गन� र नगरे को पाइएमा सम्बिन्धत पक्षलाई सचेत गर,
(ग) आवश्यक अन्य कायर् गन
प�रच्छे– ४
िविवध
१४. अन्य संस्थाबाट कायर् गराउन स�क

यस कायर्िविध बमोिजम उपभो�ा

सिमितबाट ग�रने कायर् लाभ�ाही समू ,सामुदाियक संस्था जस्तै सामुदािय
वन, सामुदाियकस्तरका सहकारी संस्था , टोल िवकास संस्थ , आमा समूह ,
कृ िष समूह , कानुन बमोिजम गठन भएका अन्य सामुदाियक संगठन जस्त
संस्थाह�बाट स्थानीय उपभो�ाह�को आमभेलाबाट िनणर्य भई आएमा यस
संस्थाह�बाट यस कायर्िविध बमोिजम कायर् संचालन /गराउन स�कने छ ।
१५. सहिजकरण र सहयोग गनुर् पन� उपभो�ा सिमितले आयोजनाको सुप�रवेक् ,
अनग
ु मन/िनरीक्षण गनर् कायार्लयबाट आएको अनुगमन स , पदािधकारी वा
कमर्चारीलाई आवश्यक िववरण उपलव्ध गराउने तथा आयोजनास
अनुगमनको लािग सहिजकरण र सहयोग गनुर् पन�छ 
१६. उपभो�ा सिमितको दाियत्वउपभो�ा सिमितले कायार्लयसँग भएको सम्झौत
बमोिजमको कायर् सम्पादन गदार् कायार्लयले तोक शतर्ह�को अित�र� िन�
दाियत्व वहन गनुर् पन�छ
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(क) आयोजनाको �दगो �वस्थापनको लािग ममर्त सम्भार गन� सम्ब
आवश्यक काय,
(ख) आयोजना कायार्न्वयनबाट पनर् स�े वातावरणीय सन्तुलन कायम
सम्बन्धी का,
(ग) अन्य आयोजनाह�सँग अन्तरसम्बन्ध कायम गनु ,
(घ) असल नाग�रकको आचरण पालना गनुर्पन� 
(ङ) उपभो�ा सिमितले आयोजनाको फरफारकको लािग कायार्लयमा कागजात
पेश गदार्अनुसूची ६ बमोिजमको ढाँचामा आयोजनाको भौितक तथा िवि�य
�ितवेदन पेश गनुर् पन�छ ।
१७.मापदण्ड बनाउन स�े

(१) आयोजनाको गुणस्तर सुिनि�तताको लािग

कायार्लयले अनुगम, मुल्याङ्कन गरी सम्विन्धत उपभो�ा सिमितलाई स,
सुझाव र आवश्यकता अनुसार िनद�शन �दने तथा समन्वय गनुर् प .
(२) उपभो�ा सिमितबाट स�ालन �ने आयोजनाको �कृ ित हेरी गुणस्तर
सुिनि�तता गन� �योजनको लािग कायार्लयले थप मापदण्ड तथा मागर्दश
बनाई लागु गनर् स�ेछ 
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अनुसूची १
(कायर्�व�धको दफा४ (१) ट सं ग सम्बिन्)
उपभो�ा स�म�तको लगत

lbk'|ª r'Or'Ddf गाउँkflnsf
आ.व.
�.स.

उपभो�ा स�म�तको
नाम र ठे गाना

पदा�धकार�को नाम र सम्पकर् .
अध्य

उपाध्य

सिचव

गठन �म�त
कोषाध्य

ब� कको

खाता नं.

नाम
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अनुसूची २
कायर्�व�धको दफा७(२) सँग सम्विन्)

lbk'|ª r'Or'Ddf गाउँkflnsf
योजना सम्झौता फारा
१. सम्झौता गन� पक्ष र आयोज
क) उपभो�ास�म�तको �ववरणः
१. नामः
२. ठे गानाः
ख) आयोजनाको �ववरणः
१. नामः
२. आयोजना स्थल
३ उ�ेश्य
४. आयोजना सुरु हुने �म�त
२. आयोजनाको लागत सम्विन्ध �ववर
क) लागत अनुमान र
ख) लागत व्यहोन� �ोतह
१. कायार्लय
२. उपभो�ा स�म�तः
३. अन्यः
ग) बस्तुगत अनुदानको �ववरण  सामा�ीको नाम

एका

१. सं घबाट
२.�दे शबाट
३. स्थानीय तहबा
४. गै�सरकार� सं घसं स्थाबाट
५. �वदे शी दातृ सं घ सं स्थाबाट
६. उपभो�ा स�म�तबाट
७. अन्य �नकायबाट
घ) आयोजनाबाट लाभािन्वत हुने
१. घरप�रवार सं ख्या
२. जनसं ख्या
३. सं ग�ठत सं स्था
४= अन्यः
३. उपभो�ा स�म�त÷समुदायमा आधा�रत सं स्थ÷गै�सरकार� सं स्थाको �ववरण
क) गठन भएको �म�तः
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ख) पदा�धकार�को नाम र ठे गाना (नाग�रकता �माणप� नं. र िजल्ल)
१. अध्य
२. उपाध्य
३. कोषाध्य
४. सिचव
५. सदस्
६. सदस्
७. सदस्
ग) गठन गदार् उपिस्थत लाभािन्वतको संख
४. आयोजना स�ालन सम्विन्ध अनुभ
५.उपभो�ा स�म�त समुदायमा आधा�रत सं स्थ÷गै�सरकार� सं स्थाले �ा� गन� �कस्ता �ववर
�कस्ताको �म  �म�त  �कस्ताको रकम  �नमार्ण समा�ी प�रमाण    कै�
प�हलो
दो�ो
ते�ो
जम्म
६. आयोजना ममर्त संभार सम्बन्धी व्यव
क)आयोजना ममर्त संभारको िजम्मा �लने स�म÷सं स्थाको नाम
ख) ममर्त सम्भारको सम्भा�वत �(छ छै न खुलाउने)


जन�मदानः



सेवा शुल्क



दस्तु, चन्दाबाट



अन्य केह� भएः

सम्झौतका शतर्ह
उपभो�ा स�म�तको िजम्मेवार� तथा पालना ग�रने शतर्ह
१. आयोजना �म�त ...............................दे िख शुरु गर� �म�........................सम्ममा पुरा गनुर् पन�छ
२= �ा� रकम तथा �नमार्ण सामा�ी सम्विन्धत आयोजनाको उ�ेश्यका ला�ग मा� �योग गनुर्प
३= नगद�, िजन्सी सामानको �ा�, खचर् र बाँक� तथा आयोजनाको �ग�त �ववरण रा�ु पन�छ 
४= आम्दानी खचर्को �ववरण र कायर्�ग�तको जानकार� उपभो�ा समूहमा छलफल गर� अक� �कस्ता माग ग
पन�छ ।
५= आयोजनाको कुल लागत भन्दा घट� लागतमा आयोजना सम्प� भएको अवस्थामा सो मुता�वकनै अनुदान
�मदानको ��तशत �नधार्रण गर� भु�ानी �लनु पन�छ 
६. उपभो�ा स�म�तले �ा�व�धकको राय, परामशर् एवं �नद�शन अनुरुप काम गनुर् पन�छ
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७= उपभो�ा स�म�तले आयोजनासं ग सम्विन्धत �, भरपाईहर, डोर हािजर� फारामहर, िजन्सी नगद� खाताह,
स�म�त÷समुहको �नणर्य पुिस्तका आ�द कागजातहरु कायार्लयले मागेको बखत उपलव्ध गराउनु पन
त्यसको लेखापर�क्षण प�न गराउनु पन�
८. कुनै सामा�ी ख�रद गदार् आन्त�रक राजस्व कायार्लयबाट स्थायी लेखा नम्वर र मुल्य अ�भबृ�� क
�माण प� �ा� व्यि� वा फमर् संस्था वा कम्पनीबाट ख�रद गर� सोह� अनुसारको �वल भर
आ�धकार�क व्यि�बाट �मािणत गर� पेश गनुर् पन�छ
९.

मूल्य अ�भबृ�� कर (VAT)लाग्ने बस्तु तथा सेवा ख�रद गदार्२०,०००।– भन्दा बढ� मूल्यको सामा�ीम
अ�नवायर् रुपमा मूल्य अ�भबृ�� कर दतार् �माणप� �ा� गरेका व्यि� फमर् संस्था वा कम्पनीब
गनु् प
र
न�छ । साथै उ� �वलमा उिल्लिखत .अ.कर बाहेकको रकममा १.५ % अ�ीम आयकर बापत
करक�� गर� बाँक� रकम मा� सम्विन्धत सेवा �दायकलाई भु�ानी हुनेछ । २०

,०००।– भन्दा

कम मूल्यको सामा�ी ख�रदमा पान नम्वर �लएको व्यि� वा फमर्बाट ख�रद गनुर् पन�छ । अ
ख�रद गन� पदा�धकार� स्वयम् िजम्मेवार हुनेछ
१०. डोजर रोलर लगायतका मेिशनर� सामान भाडामा �लएको एवम् घर बहालमा �लई �वल भरपाई पेश
र
न�छ 
भएको अवस्थामा१०% ��तशत घर भाडा कर एबम् बहाल कर �तनु् प
११. �िशक्षकले पाउने पा�र��मक एवम् सहभागीले पाउने भ�ामा �च�लत �नयमानुसार कर लाग्ने
१२. �नमार्ण कायर्को हकमा शुरु लागत अनुमानका कुनै आईटमहरुमा प�रवर्तन हुने भएमा अ�धकार
व्यि÷कायार्लयबाट लागत अनुमान संसोधन गरे प�ात मा� कायर् गराउनु पन�छ । यसर� लाग
अुनमान सं शोधन नगर� कायर् गरेमा उपभो�ा स�म�÷समुहनै िजम्मेवार हुनेछ 
१३. उपभो�ा स�म�तले काम सम्प� ग�रसकेप�छ बाँक� रहन गएका खप्ने सामानहरु ममर्त संभार स�
गठन भएको भए सो स�म�तलाई र सो नभए सम्विन्धत कायार्लयलाई बुझाउनु पन�छ । तर मम
स�म�तलाई बुझाएको सामानको �ववरण एक ��त सम्विन्धत कायार्लयलाई जानकार�को ला�ग बुझाउ
पन�छ ।
१४. सम्झौता बमोिजम आयोजना सम्प� भएप�छ अिन्तम भु�ानीको ला�ग कायर्सम्प� �� , नापी �कताव,
�मािणत �वल भरपाई , योजनाको फोटो , सम्विन्धत उपभो�ा स�म�तले आयोजना संचालन गदार् भए
आय व्ययको अनुमोदन स�हतको �नणर, उपभो�ा भेलाबाट भएको सावर्ज�नक लेखा पर�क्षणको �नणर्
��त�लपी तथा सम्विन्धत कायार्लयको वडा कायार्लयको �सफा�रस स�हत अिन्तम �कस्ता भु�ानीको
�नवेदन पेश गनु् प
र
न�छ 
१५. आयोजना सम्प� भएप�छ कायार्लयबाट जाँचपास गर� फरफारकको �माणप� �लनु पन�छ । साथ
आयोजानाको आवश्यक ममर्त संभारको व्यवस्था सम्विन्धत उपभो�ाहरुले नै गनुर
१६. आयोजना कायार्न्वयन गन� समुह वा उपभो�ा स�म�तले आयोजनाको भौ�तक तथा �व�ीय �गती ��तवेद
अनुसूची ६ को ढाँचामा सम्झौतामा तो�कए बमोिजम कायार्लयमा पेश गनुर् पन�
१७. आयोजनाको द�गो स�ालन तथा ममर्त संभारको व्यवस्था गनुर् पन
१८. आयोजनाको सवै काम उपभो�ा स�म�त÷समुहको �नणर्य अनुसार गनुर् गराउनु पन�छ
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कायार्लयको िजम्मेवार� तथा पालना ग�रने शतर्
१. आयोजनाको वजेट , उपभो�ा स�म�तको काम , कतर्व्य तथा अ�धक , ख�रद, ले खा�न, ��तवेदन आ�द
�वषयमा उपभो�ा स�म�तका पदा�धकार�हरुलाई अनुिशक्षण कायर्�म स�ालन ग�रने
२. आयोजनामा आवश्यक �ा�व�धक सहयोग कायार्लयबाट उपलव्ध गराउन स�कने अवस्थामा गराईने
नस�कने अवस्था भएमा उपभो�ा स�म�तले बा� बजारबाट सेवा परामशर् अन्तगर्त सेवा �लन सक्न
३. आयोजनाको �ा�व�धक सुप�रवेक्षणका ला�ग कायार्लयको तफर्बाट �ा�व�धक खटाईनेछ । उपभ
स�म�तबाट भएको कामको �नय�मत सुप�रवेक्षण गन� िजम्मेवार� �नज �ा�व�धकको हुनेछ
४. पेश्क� �लएर लामो समयसम्म आयोजना संचालन नगन� उपभो�ा स�म�तलाई कायार्लयले �नयम अनुस
कारवाह� गन�छ ।
५. �ममुलक ��व�धबाट कायर् गराउने गर� लागत अनुमान स्वीकृत गराई सोह� बमोिजम सम्झौता ग
मेिशनर� उपकरणको �योगबाट कायर् गरेको पाईएमा त्यस्तो उपभो�ा स�म�तसंग सम्झौता र�
ु ानी ग�रएको रकम मुल्यांकन गर� बढ� भएको रकम सरकार� बाँक� सरह असुल
उपभो�ा स�म�तलाई भ�
उपर ग�रनेछ ।
६. आयोजना सम्प� भएप�छ कायार्लयबाट जाँच पास गर� फरफारक गनुर् पन�
७. आवश्यक कागजात संलग्न गर� भु�ानी उपलव्ध गराउन सम्विन्धत उपभो�ा स�म�तबाट अनुरो
आएप�छ उपभो�ा स�म�तको ब�क खातामा भु�ानी �दनु पन�छ ।
८. यसमा उल्लेख नभएका कुराहरु �च�लत कानून वमोिजम हुनेछ
मा�थ उल्लेख भए बमोिजमका शतर्हरु पालना गनर् हामी �नम्न पक्षहरु मन्जु

उपभो�ा स�म�त÷समुहको तफर्बा
दस्तख...................

दस्तख.............

नाम थर.....................
पद.............................

कायार्लयको तफर्ब
नाम थर.............

पद.................

ठे गाना..........................

ठे गाना..................

सम्पकर् ......................

सम्पकर् ...............

�म�त............................

�म�त.....................
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अनुसूची ३
(कायर्�व�धको दफा११ (५) सँग सम्विन्)
सावर्ज�नक पर�क्षण फारामको ढाँचा पेश गरेको काया..........
१. आयोजनाको नामः
ख) लागत अनुमानः

क) स्थल
ग

) आयोजना शुरू हुने �म�तः घ) आयोजना सम्प� हुने �म�तः

२. उपभो�ा स�म�त÷सामुदा�यक सं स्थाको
क) अध्यक्षको नामः

) नामः
ख) सदस्य संख्याः

  म�हलाः

  पुरू

३. आम्दानी खचर्को �ववरण
क) आम्दानीतफर् जम्
आम्दानीको �ोत(कहाँबाट क�त नगद तथा

रकम वा प�रमाण

कै�फयत

िजन्सी �ा� भयो खुलाउन) रकम वा प�रमाण

ख) खचर्तफ
खचर्को �ववर

दर

प�रमाण

जम्म

१. सामा�ी (के के सामा�ी ख�रद भयो ?)
२. ज्याला(के मा क�त भ ु�ानी भयो ?)

३. �मदान (क�त जनाले �मदान गरे ?)

४. व्यवस्थापन खच(ढु वानी तथा अन्य खच)

ग) मौज्दात
�ववरण

रकम वा प�रमाण

कै�फयत

१ नगद
ब�क
�ि�को िजम्म
२ साम�ीह�

ु ानी �दन बाँक�
घ) भ�
�ववरण

रकम वा प�रमाण

४. सम्प� आयोजनाको ल�य तथा �ग�त �ववर
कामको �ववरण

ल�य

�ग�त

५. आयोजनाले पु¥याएको लाभ तथा �त्यक्ष रूपमा लाभािन्वत जनस(आयोजना स�ालन भएको स्थानका उपभो�ाह) ।
६. आयोजना स�ालन गदार् आयोजक संस्थामा कामको िजम्मेवार� बाँडफा(कस कसले कस्तो कस्तो कामको िजम्मेवार� �लए
�थए<खुलाउने)
उपिस्थ�त
१
२
३
४
५
रोहवरः नामथरः

पदः

�म�तः
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��व्यः सावर्ज�नक प�रक्षण कायर्�ममा उपिस्थत सरोकहरको उपिस्थ�त अ�नवायर् रूपमा संलग्न हुनुपन

अनुसूची ४

-कायर्�व�धको दफा११ (६) सँग सम्विन्)
खचर् सावर्ज�नक सूचना फार
�म�तः २०
१. आयोजनाको नामः—
३. �व�नयोिजत वजेटः—

।

।

.

२. आयोजना स्थल—
४. आयोजना िस्वकृत भएको .वः—

६. काम सम्प� गनुर् पन� �म�—

५. आयोजना सम्झौता भएको �म�त—
७. काम सम्प� भएको �म�त—

८. उ.स. को बैठकले खचर् स्वीकृत गरेको �म�
—
आम्दानी र खचर्को �वव

िववरण
�थम �कस्त

आम्दान

रकम �

ज्याल

िववरण

दो�ो �कस्त

िनमार्ण सामा�ी ख�र

ते�ो �कस्त

ढुवानी

जन�मदान

भाडा

वस्तुगत सहायत

�वस्थापन खच

खचर

रकम

लागत सहभािगता

उपयु्�ानुसार
र
को आम्दानी तथा खचर् �ववरण यथाथर् हो । यसमा सबै आम्दानी तथा खचर्हरु समावेश ग�रए
साथै उपभो�ाहरुको �त्यक्ष सहभा�गतामा आयोजना कायार्न्वयन ग�रएको छ । यसको एक ��त वडा कायार्लयम
पेश ग�रएको छ ।

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

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

कोषाध्यक्ष    सिचव

   अ
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अनुसूची ५

-कायर्�व�धको दफा११(७) सं ग सम्विन्)
आयोजना सूचना पाट�को नमूना
१. आयोजनाको नामः
२. आयोजना सं चालन गन� कायार्ल/कायर्�मको नाम
३. उपभो�ा स�म�तको अध्यक्षको नाम र सम्पक.M
४. आयोजनाको कुल लागत रकम रु
४.१. आयोजनामा कायार्लयबाट व्यहोन� लागत 
४.२. जनसहभा�गताबाट व्यहोन� लागत रकम र
४.३. आयोजनामा लगानी गन� अन्य �नकायको नाम  र व्यहोन� लागत रकम 
५. आयोजना सम्झौता �म�त
६. आयोजना सम्प� गन� �म�त
७. आयोजनाबाट लाभािन्वत जनसंख्य
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अनुसूची ६

-कायर्�व�धको दफा१६(ङ) सँग सम्विन्)
उपभो�ा स�म�तको भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ��तवेदन
�ववरण पेश गरे को कायार्ल....................
१. आयोजनाको �ववरण
आयोजनाको नामः

वडा नं.M टोल÷बस्तीः

२. आयोजनाको लागतः �ा� अनुदान रकम र. ............................

उपभो�ा स�म�तका अध्यक्षः सिच

चन्दा रकम ......................

जम्मा रकम . .............................

जनसहभा�गता रकम र. ==============
३. हालसम्मको खचर्. ==============
क. कायार्लयबाट �ा� रम र.............

१. �नमार्ण साम�ीमा(�समेन्, छड, काठ, ढुं गा वा फुवा, �ग�ी, उपकरण आ�द) र. .
२. ज्याला– दक्ष –

अदक्ष.

३. मसलन्द सामान(क�प, कलम, मसी, कागज आ�द) र.

जम्मा .
४. दै �नक �मण भ�ा (सम्झौतामा स्वीकृत ) र.

५. �ा�व�धक �नर�क्षण बापत खच(सम्झौतामा स्वीकृत ) र.
६. अन्य
ख. जनसहभा�गताबाट व्यहो�रएको खचर् र................... �मको मूल्य बराबर रकम . .......................
िजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम. .............

कूल जम्मा . .............

४. �ा�व�धक ��तवेदन बमोिजम मूल्यांकन रकम . .............
५. उपभो�ा समूहको �नणर्य बमोिज ÷समीक्षाबाट खचर् देिखएक. .............
६. कायार्न्वयनमा देिखएका मुख्य समस्याह. ख. ग.
७. समाधानका उपायहरू
क.
ख.
ग.
८. कायार्लयबाट र अन्य �नकायबाट अनुगमन भए अनुगमनको सुझाव
९. हाल माग गरे को �कस्ता रकम .
१०. मुख्य खचर् �योज
११. �ा� रकम आयोजना बाहेक अन्य कायर्मा खचर् गन� गराउने छैनौ
.............
तयार गन�

.............
सिचव

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

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

कोषाध्यक्ष  अ
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