ईपभोक्ता समममत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्बमधध काययमवमध २०७५
प्रमामणकरण मममतः- २०७५/०८/०८
मनयमावली नं. - १२

प्रस्तावना: नेपालको सवं िधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वनवदिष्ट गरे को स्थानीय तहको
ऄवधकार क्षेत्र वभत्रको विकास वनमािण सम्िवधध कायि संचालनको लावग गाईँ पावलकाले ईपभोक्ता सवमवत गठन,
पररचालन तथा व्यिस्थापन गनि अिश्यक देविएकोले वलिु गाईँकायिपावलकाले यो कायिविवध जारी गरे को छ ।
पररच्छे द– १
प्रारमम्भक
१. संमिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायिविवधको नाम वलिु गाईँपावलकाको "ईपभोक्ता सवमवत गठन, पररचालन
तथा व्यिस्थापन कायिविवध, २०७५" रहेको छ ।
(२) यो कायिविवध तरुु धत प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथि नलागेमा यस कायिविवधमा:–
(क) “ऄध्यक्ष” भधनाले ईपभोक्ता सवमवतको ऄध्यक्षलाइ सम्झनु पदिछ ।
(ि) “अयोजना” भधनाले वलिु गाईँपावलका िा सो ऄधतरगतको िडािाट पणू ि िा अवं िक लागत साझेदारीमा
सञ्चावलत योजना िा कायिक्रम िा अयोजना िा पररयोजनालाइ सम्झनु पछि । र यसले वलिु गाईँ सभाबाट
स्िीकृ त भएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफामल
ू क संस्था िा ऄधय सामदु ावयक संस्थाको अयोजना
समेतलाइ जनाईनेछ ।
(ग) “ईपभोक्ता” भधनाले अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभावधित हुने अयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र वभत्रका व्यवक्तलाइ
जनाईछ ।
(घ) “ईपभोक्ता सवमवत” भधनाले अयोजनाको वनमािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित सम्भार गनिको लावग
ईपभोक्ताले अफूहरू मध्येबाट गठन गरे को सवमवत सम्झनु पदिछ ।
(ङ) “कायािलय” भधनाले गाईँ कायिपावलकाको कायािलयलाइ बझु ाईँछ । सो िब्दले िडा कायािलय समेतलाइ
बझु ाईनेछ ।
(च) “कायिपावलका” भधनाले गाउँ कायिपावलकालाइ सम्झनु पदिछ ।
(छ) “ठूला मेविनरी तथा ईपकरण” भधनाले िातािरणलाइ ऄत्यवधक ह्रास परु य् ाईने प्रकृ वतका ठूला मेविनरी,
ईपकरण (बल
ु डोजर, एक्साभेटर जस्ता) र श्रममल
ू क प्रविवधलाइ विस्थावपत गने िालका मेविनरी तथा
ईपकरण सम्झनु पदिछ ।
(ज) “पदावधकारी” भधनाले ईपभोक्ता सवमवतका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षलाइ सम्झनु पदिछ ।
(झ) “िडा” भधनाले वलिु गाउँपावलका वभत्रका िडालाइ सम्झनु पदिछ ।
(ञ) “िडा ऄध्यक्ष” भधनाले अयोजना सञ्चालन भएको िडाको िडा ऄध्यक्षलाइ सम्झनु पदिछ ।
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(ट) “सदस्य”भधनाले ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यलाइ जनाईनेछ र सो िब्दले ईपभोक्ता सवमवतका पदावधकारीलाइ
समेत जनाईनेछ ।
(ठ) “सम्झौता”भधनाले अयोजनाको वनमािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित सम्भार गनिको लावग कायािलय र
ईपभोक्ता सवमवतबीच भएको वलवित करारनामा िा कबवु लयतनामालाइ जनाईनेछ ।
३. काययमवमधको पालना गनयपन ननः (१) गाईँपावलका वभत्र कायािधियन हुने अयोजनाको वनमािण, सञ्चालन,
ममित सम्भार कायि गनिको लावग गठन हुने ईपभोक्ता सवमवतले पणू रुि पमा यो कायिविवधको पालना गनिु पनेछ ।
(२) कुल लागत रु १ करोडसम्म भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन ईपयोग हुने र स्थानीय स्तरमा कायि
सम्पधन गनि सक्ने अयोजनाको कायािधियन ईपभोक्ता सवमवत माफि त गनि सवकनेछ ।
पररच्छे द–२
ईपभोक्ता समममतको गठन र सञ्चालन
४. ईपभोक्ता समममत गठन सम्बधधी व्यवस्थाः (१) ईपभोक्ता सवमवत गठन देहाय बमोवजम गनिु पनेछ ।
(क) अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभावधित ईपभोक्ताहरुको अम भेलाबाट ऄवधकतम सहभावगतामा सम्बवधधत
अयोजनास्थलमा नै सात देवि एघार (७ देवि ११ जना) सदस्यीय ईपभोक्ता सवमवत गठन गनिपु नेछ ।
(ि) सवमवत गठनको लावग अम भेला हुने समय, वमवत, स्थान र भेलाको वबषय त्यस्तो भेला हुने वमवतले
कवम्तमा सात वदन (७ वदन) ऄगािै साििजवनक रुपमा जानकारी गराईनु पनेछ ।
(ग) गाईँपावलका स्तरीय अयोजना सञ्चालनको लावग ईपभोक्ता सवमवतको गठन गदाि कायिपावलकाले तोके को
कायिपावलकाका सदस्य िा कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरमा गनिु पनेछ ।
(घ) िडास्तरीय अयोजना सञ्चालनको लावग ईपभोक्ता सवमवत गठन गदाि सम्िवधधत िडाको िडा ऄध्यक्ष िा
िडा सदस्य िा कायािलयले तोके को कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरमा गनिु पनेछ ।
(ङ) ईपभोक्ता सवमवत गठनको लावग बोलाइएको भेलामा योजनाको सवं क्षप्त वििरण र सवमवतको सरं चना सवहतको
जानकारी कायािलयको प्रवतवनवधले गराईनु पनेछ ।
(च) ईपभोक्ता सवमवत गठन गदाि समािेिी वसद्धाधतको ऄिलम्िन गनिु पने छ । सवमवतमा कवम्तमा तेत्तीस प्रवतित
(३३%) मवहला सदस्य हुनपु नेछ । सवमवतको ऄध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना मवहला
पदावधकारी हुनपु नेछ ।
(छ) एक व्यवक्त एकभधदा बढी ईपभोक्ता सवमवतको सदस्य हुन पाईने छै न । साथै सगोलका पररिारबाट एकजना
भधदा बढी व्यवक्त एईटै ईपभोक्ता सवमवतको सदस्य हुन पाआने छै न ।
(ज) ईपभोक्ता सवमवतको गठन सके सम्म सििसम्मत तररकाले गनिपु नेछ । सििसम्मत हुन नसके मा ईपभोक्ताहरुको
बहुमतबाट ईपभोक्ता सवमवतको गठन गररने छ ।
(झ) ईपभोक्ताहरुको लागत सहभावगतामा सञ्चालन हुने अयोजनाहरु ईपभोक्ता सवमवतबाट कायािधियन गनि
प्राथवमकता वदइनेछ ।
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(ञ) ईपभोक्ता सवमवतले सम्झौता बमोवजम गनिु पने काम सवमवत अफैं ले गनिु गराईनु पनेछ । ऄधय कुनै वनमािण
व्यिसायी िा ऄधय व्यवक्त िा सस्थालाइ ठे क्कामा वदइ गनि गराईन पाआने छै न ।
(ट) कायािलयले अयोजना सञ्चालन एिम् कायािधियनमा सल
ं ग्न ईपभोक्ता सवमवतको ऄवभलेि ऄनसु चू ी १
बमोवजमको ढाँचामा व्यिवस्थत गनिु पनेछ ।
५. ईपभोक्ता समममतका सदस्यको योग्यताः (१) ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यको योग्यता देहाय बमोवजम हुनु
पनेछ ।
(क) सम्िवधधत अयोजना क्षेत्रको स्थायी िावसधदा
(ि) १८ िषि ईमेर परु ा भएको
(ग) फौजदारी ऄवभयोगमा ऄदालतबाट कसरु दार नठहररएको
(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहेको
(ङ) ऄधय ईपभोक्ता सवमवतमा मख्ु य पदमा नरहेको
(२) दफा १ मा जनु सक
ु ै कुरा लेविएको भएतापवन जनप्रवतवनवध, राजनीवतक दलका पदावधकारी, बहालिाला
सरकारी कमिचारी र विक्षक ईपभोक्ता सवमवतको सदस्यमा बस्न पाइने छै न ।
६. ईपभोक्ता समममतको काम, कतयब्य र ऄमधकारः ईपभोक्ता सवमवतको काम कतिब्य र ऄवधकार देहाय
बमोवजम हुनेछ ।
(क) सम्झौता बमोवजमको कायि सम्पादन गने,
(ि) ईपभोक्ताहरुलाइ कायािलयबाट प्राप्त सचू ना तथा मागिदििनको जानकारी गराईने,
(ग) सम्झौता बमोवजम कायि िरुु गदाि कायािलयबाट अिश्यक वनदेिन प्राप्त गनिु पने भए प्राप्त
गरे र मात्र िरुु गने,
(घ) ईपभोक्ता सवमवतको कायि सम्पादनलाइ प्रभािकारी बनाईन सवमवतका सदस्यहरुको कायि विभाजन
र वजम्मेिारी बाँडफाँड गने,
(ङ) ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यहरुको क्षमता विकास गने ।
(च) सम्झौता बमोवजमको कामको पररमाण, गणु स्तर, समय र लागतमा पररितिन गनिु पने देविएमा
कायािलयलाइ ऄनरु ोध गने,
(छ) अयोजनाको वदगो व्यिस्थापन सम्बधधी अिश्यक ऄधय कायि गने ।
पररच्छे द – ३
कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन
७. अयोजना कायायधवयनः (१) कायािलयले अ.ि. िरुु भएको १५ वदन वभत्र ईपभोक्ता सवमवतबाट संचालन
हुने अयोजना, पररयोजना र कायिक्रमहरु पवहचान/छनौट गरी कायािधियन योजना बनाईनु पनेछ । ईपभोक्ता
सवमवत गठन पश्चात अयोजनाको ड्रइङ, वडजाइन र लागत ऄनमु ान (नेपाली भाषामा तयार गररएको) स्िीकृ त
गरी ईपभोक्ता सवमवतलाइ ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।
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(२) अयोजनाको कायािधियनको लावग ईपभोक्ता सवमवत र कायिलयबीच ऄनसु चू ी २ बमोवजमको ढाँचामा
सम्झौता गनिपु नेछ ।
(३) अयोजनाको प्रकृ वत हेरी कायािलयले लागत सहभावगताको ढाँचा र ऄनपु ात (नगद िा श्रमदान िा बस्तगु त)
तोक्नु पनेछ ।
८. अयोजना सम्झौताको लामग अवश्यक कागजातहरः (१) ईपभोक्ता सवमवतले कायािलयसँग सम्झौता
गदाि तपविलमा ईवललवित कागजातहरु पेि गनिपु नेछ
(क) ईपभोक्ता सवमवत गठन गने अम भेलाको वनणियको प्रवतवलवप
(ि) ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रवतवलवप
(ग) अयोजनाको लागत ऄनुमान वििरण
(घ) ईपभोक्ता सवमवतबाट सम्झौताको लावग वजम्मेिारपदावधकारी तोवकएको ईपभोक्ता सवमवतको वनणिय
(ङ) अयोजनाको कायािधियनको कायि तावलका ।
(च) िाता सञ्चालन गने पदावधकारी तोवकएको वनणिय र िाता सञ्चालनको लावग अिश्यक कागजातहरु
९. ईपभोक्ता समममतको िमता मवकासः (१) कायािलयले अयोजनाको कायािधियन ऄगािै ईपभोक्ता
सवमवतका पदावधकारीहरुलाइ वनम्न विषयमा ऄवभमवु िकरण गनिु पनेछ
(क) ईपभोक्ता सवमवतको काम, कतिब्य र ऄवधकार,
(ि) सम्पादन गनिु पने कामको वििरण, काम सम्पधन गनिपु ने ऄिवध, लागत र ईपभोक्ताको योगदान
(ग) वनमािण सामाग्रीको गणु स्तर र पररमाण
(घ) िररद, रकम वनकासा प्रकृ या, िचिको लेिाकंन र ऄवभलेि व्यिस्थापन
(ङ) कायािधियन र ऄनुगमन प्रकृ या
(च) साििजवनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ताधतरण
(छ) ऄधय अिश्यक विषयहरु ।
१०. खाता सञ्चालनः (१) ईपभोक्ता सवमवतको िाता कायािलयले तोके को बैंकमा सञ्चालन हुनेछ ।
(२) सवमवतको िाता ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सवचि गरी तीन जनाको सयं क्त
ु दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ ।
िाता सञ्चालकहरु मध्ये कवम्तमा एकजना मवहला हुनु पनेछ ।
११. भनक्तानी प्रकृयाः (१) अयोजनाको भक्त
ु ानी वददं ा ईपभोक्ता सवमवतको नाममा रहेको बैक िातामाफि त वदनु
पनेछ । ईपभोक्ता सवमवतले एक व्यवक्त िा सस्थालाइ एकलाि भधदा मावथको रकम भक्त
ु ानी गदाि चेक माफि त
मात्र गनिु पनेछ ।
(२) ईपभोक्ता सवमवतलाइ सम्झौता बमोवजमको कामको प्राविवधक मलू यांकन, कायि सम्पधन प्रवतिेदन र ऄधय
अिश्यक कागजातको अधारमा वकस्तागत र ऄवधतम भक्त
ु ानी वदइनेछ ।
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(३) ईपभोक्ता सवमवतले सम्पादन गरे को काम र भएको िचिको वििरण सवमवतको बैठकबाट वनणिय गरी
भक्त
ु ानीको लावग अिश्यक कागजात सवहत कायािलयमा पेि गनिपु नेछ ।
(४) अयोजनाको ऄवधतम भक्त
ु ानी हुनु भधदा ऄगािै कायािलयबाट ऄनगु मन गने व्यिस्था वमलाईनु पनेछ
(५) अयोजना सम्पधन भइ फरफारक गनिु भधदा ऄगािै ईपभोक्ता सवमवतले ऄवनिायि रुपमा कायािलयको
प्रवतवनवधको रोहिरमा साििजवनक परीक्षण गनिु पनेछ । साििजवनक परीक्षण प्रवतिेदनको ढाँचा ऄनसु चू ी ३
बमोवजम हुनेछ ।
(६) ईपभोक्ता सवमवतले अफूले प्रत्येक वकस्तामा गरे को िचिको सचू ना ऄनसु चू ी ४ बमोवजमको ढाँचामा
साििजवनक गनिु पनेछ ।
(७) अयोजनाको कुल लागत रु ५ लाि भधदा बढी भएका अयोजनाहरुको हकमा ईपभोक्ता सवमवतले काम िरुु
गनिु भधदा ऄगािै अयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको ऄिस्था, काम िरुु र सम्पधन गनिु पने ऄिवध
समेत देविने गरी तयार गररएको ऄनसु चू ी ५ बमोवजमको ढाँचामा अयोजना सचू ना पाटी अयोजना स्थलमा
राख्नु पनेछ
(८) ईपभोक्ता सवमवतलाइ सम्बवधधत कायािलयले ड्रआङ्ग, वडजाआन, लागत ऄनमु ान तयार गने, प्राविवधक सललाह
वदने, जाँचपास गने लगायत ऄधय प्राविवधक सहयोग ईपलब्ध गराईनेछ । अयोजना कायािधियनको समयमा
कुनै कारणबाट कायािलयले प्राविवधक सेिा ईपलब्ध गराईन नसके मा सम्झौतामा ईललेि गरी तोवकएको
िचिको सीमा वभत्र रही ईपभोक्ता सवमवतले करारमा प्राविवधक वनयक्त
ु गनि िा प्राविवधक सेिा वलन सक्नेछ ।
तर, ड्रआङ्ग, वडजाआन, लागत ऄनमु ान, कायिसम्पधन प्रवतिेदन र भक्त
ु ानी वसफाररसको कायि कायािलयबाट नै
हुनेछ ।
(९) ईपभोक्ता सवमवतबाट वनमािण हुने अयोजनाहरूको गणु स्तर कायम गने गराईने दावयत्ि र वजम्मेिारी
जनप्रवतवनवध, सम्बवधधत प्राविवधक कमिचारी, ईपभोक्ता सवमवत र ऄनगु मन सवमवतको हुनेछ ।
(१०) ऄनक
ु रणीय कायि गने ईपभोक्ता सवमवत, प्राविवधक कमिचारी र सम्बवधधत कमिचारीलाइ सभाको वनणिय
बमोवजम िावषिक रूपमा ईवचत परु स्कार प्रदान गनि सवकनेछ ।
(११) तोवकएको समयमा ईपभोक्ता सवमवत गठन हुन नसके मा, सम्झौता हुन नसके मा िा सम्झौताको िति बमोवजम
कायि सम्पादन हुन नसके मा कायािलयले ऄधय प्रकृ या्ारा काम गराईन सक्नेछ ।
(१२) ईपभोक्ता सवमवतलाइ रकम वनकासा दइु वकस्तामा गरीधछ । प्रथम वकस्ता पेश्की बापत ४०% र ऄवधतम
वकस्ता ६०% भक्त
ु ानी वदइनेछ
१२. मनमायण काययको गनणस्तर सनमनमितता गनयन पननः ईपभोक्ता सवमवतबाट सञ्चालन हुने अयोजना गणु स्तर
सवु नवश्चत गनिु सम्िवधधत ईपभोक्ता सवमवतको कतिव्य हुनेछ । गणु स्तर सवु नवश्चतता गनिको लावग ऄधय कुराहरुको
ऄवतररक्त वनम्न विषयहरु पणू ि रुपमा पालना गनिु पनेछ ।
(क) वनमािण सामाग्रीको गणु स्तरः वनमािण सामाग्री ड्रआङ, वडजाइन र स्पेवसवफके सन बमोवजमको गणु स्तर कायम गनिु
पनेछ ।
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(ि) वनमािण विवध र प्रकृ याको गुणस्तरः वनमािण विवध र प्रकृ या कायािलयसँग भएको सम्झौता बमोवजम गनिु पनेछ
(ग) वनमािण कायिको वदगोपनाः ईपभोक्ता सवमवतबाट कायािधियन भएको योजनाको वदगोपनाको लावग सम्िवधधत
ईपभोक्ता सवमवतले अिश्यक व्यिस्था गनिु पनेछ ।
(घ) गणु स्तर सवु नवश्चत गने वजम्मेिारीः ईपभोक्ता सवमवत माफि त हुने कामको वनधािररत गणु स्तर कायम गने वजम्मेिारी
सम्बवधधत कायिको लावग कायािलयबाट िवटएका प्राविवधक कमिचारी र ईपभोक्ता सवमवतको हुनेछ ।
(ङ) लगत राख्नु पनेः ईपभोक्ता सवमवतबाट हुने कामको सम्झौता बमोवजमको समय, लागत र गणु स्तरमा सम्पधन
हुन नसके मा सम्िवधधत प्राविवधक कमिचारीलाइ सचेत गराईने र प्रकृ वत हेरी अिश्यकता ऄनसु ार कारिाही
गनि सक्नेछ । त्यस्ता ईपभोक्ता सवमवतको लगत रािी ईपभोक्ता सवमवतका पदावधकारीलाइ वनवश्चत
समयसम्मको लावग ऄधय ईपभोक्ता सवमवतमा रही काम गनि वनषेध गनेछ ।
१३. ऄननगमन समममतको व्यवस्थाः (१) अयोजना तोवकएको गुणस्तर, पररमाण र समयमा सम्पधन गनि गराईन
ईपभोक्ता सवमवतले सम्पादन गने कायिको ऄनगु मन गरी अयोजनाको गणु स्तर, पररमाण सवु नवश्चत गनि दफा ४ (१)
(क) बमोवजमको भेलाबाट कवम्तमा एक जना मवहला सवहत ३ सदस्यीय एक ऄनगु मन सवमवत गठन गनिु पनेछ ।
(२) ऄनगु मन सवमवतको काम, कतिव्य ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछः
(क) अयोजनाको कायािधियनमा सहजीकरण गने तथा देविएका बाधा, व्यिधान र समस्या समाधानका लावग
अिश्यक समधिय गने,
(ि) अयोजनाको कायािधियन कायितावलका ऄनसु ार काम भए नभएको यकीन गने र नगरे को पाआएमा सम्बवधधत
पक्षलाइ सचेत गराईने,

(ग) अिश्यक ऄधय कायि गने ।
पररच्छे द– ४
मवमवध
१४. ऄधय संस्थाबाट कायय गराईन समकनेःयस कायिविवध बमोवजम ईपभोक्ता सवमवतबाट गररने कायि लाभग्राही
समहू , सामदु ावयक सस्ं था जस्तै सामदु ावयक िन, सामदु ावयकस्तरका सहकारी सस्ं थाहरू, टोल विकास
संस्था, अमा समहू , कृ वष समहू , काननु बमोवजम गठन भएका ऄधय सामदु ावयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट
स्थानीय ईपभोक्ताहरुको अमभेलाबाट वनणिय भइ अएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायिविवध बमोवजम कायि
सच
ं ालन गनि/गराईन सवकने छ ।
१५. सहमजकरण र सहयोग गनयन पननः ईपभोक्ता सवमवतले अयोजनाको सपु ररिेक्षण, ऄनगु मन/वनरीक्षण गनि
कायािलयबाट अएको ऄनगु मन सवमवत, पदावधकारी िा कमिचारीलाइ अिश्यक वििरण ईपलव्ध गराईने
तथा अयोजनास्थल ऄनगु मनको लावग सहवजकरण र सहयोग गनिु पनेछ ।
१६. ईपभोक्ता समममतको दामयत्वः ईपभोक्ता सवमवतले कायािलयसँग भएको सम्झौता बमोवजमको कायि
सम्पादन गदाि कायािलयले तोके का ितिहरुको ऄवतररक्त वनम्न दावयत्ि िहन गनिु पनेछ ।
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(क) अयोजनाको वदगो व्यिस्थापनको लावग ममित सम्भार गने सम्बधधी अिश्यक कायि,
(ि) अयोजना कायािधियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय सधतुलन कायम गने सम्बधधी कायि,
(ग) ऄधय अयोजनाहरुसँग ऄधतरसम्बधध कायम गनिपु ने,
(घ) ऄसल नागररकको अचरण पालना गनिपु ने ।
(ङ) ईपभोक्ता सवमवतले अयोजनाको फरफारकको लावग कायािलयमा कागजात पेि गदाि ऄनसु चू ी ६
बमोवजमको ढाँचामा अयोजनाको भौवतक तथा विवत्तय प्रवतिेदन पेि गनिु पनेछ ।
१७. मापदण्ड बनाईन सकनेः (१) अयोजनाको गणु स्तर सवु नवश्चतताको लावग कायािलयले ऄनगु मन,
मलु याङ्कन गरी सम्िवधधत ईपभोक्ता सवमवतलाइ सललाह, सझु ाि र अिश्यकता ऄनसु ार वनदेिन वदने तथा
समधिय गनिु पनेछ .
(२) ईपभोक्ता सवमवतबाट सञ्चालन हुने अयोजनाको प्रकृ वत हेरी गणु स्तर सवु नवश्चतता गने प्रयोजनको
लावग कायािलयले थप मापदण्ड तथा मागिदििन बनाइ लागु गनि सक्नेछ ।
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ऄननसच
ू ी१
(काययमवमधको दफा ४ (१) ट सगं सम्बमधधत)
ईपभोक्ता समममतको लगत

वलिु गाईँपावलका
अ.ि.
क्र.स.

योजनाको नाम र
ठे गाना

पदामधकारीको नाम र सम्पकय न.ं
ऄध्यि
समचव
कोषाध्यि

गठन मममत बैंकको नाम

खाता नं.

१

२

३

४

५
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ऄननसच
ू ी२
काययमवमधको दफा ७(२) सँग सम्वमधधत)
मलखन गाईँपामलका

योजना सम्झौता फाराम
१. सम्झौता गनन पि र अयोजनाः
क) ईपभोक्तासमममतको मववरणः
१. नामः
२. ठे गानाः
ख) अयोजनाको मववरणः
१. नामः
२. अयोजना स्थलः
३ ईद्देश्यः
४. अयोजना सरन हुने मममतः
२. अयोजनाको लागत सम्वमधध मववरणः
क) लागत ऄननमान र
ख) लागत व्यहोनन स्रोतहर
१. कायायलयः
२. ईपभोक्ता समममतः
३. ऄधयः
ग) बस्तनगत ऄननदानको मववरण
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क्र. ऄननदान मदने खचय /सख्ं या
स.
१ सघं बाट
२ प्रदेशबाट
३ स्थानीय तहबाट
४ गैह्रसरकारी सघं सस्ं थाबाट
५ मवदेशी दातृ सघं सस्ं थाबाट
६ ईपभोक्ता समममतबाट
७ ऄधय मनकायबाट

सामाग्रीको नाम

एकाइ

कै मफयत

घ) अयोजनाबाट लाभामधवत हुनेः
१. घरपररवार सख्ं याः
२. जनसख्ं याः
३. सगं मठत सस्ं थाः
४ ऄधयः
३. ईपभोक्ता समममत / समनदायमा अधाररत सस्ं था / गैह्रसरकारी सस्ं थाको मववरणः
क) गठन भएको मममतः
ख) पदामधकारीको नाम र ठे गाना (नागररकता प्रमाणपत्र नं. र मजल्ला)
१. ऄध्यि
२. ईपाध्यि
३. कोषाध्यि
४. समचव
५. सदस्य
६. सदस्य
७. सदस्य
ग) गठन गदाय ईपमस्थत लाभामधवतको सख्ं याः
४. अयोजना सञ्चालन सम्वमधध ऄननभवः
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५.ईपभोक्ता समममत समनदायमा अधाररत सस्ं था/गैह्रसरकारी सस्ं थाले प्राप्त गनन मकस्ता मववरणः
क्र.स. मकस्ताको क्रम
१
२
३
४

मममत

मकस्ताको रकम

मनमायण समाग्री
पररमाण

कै मफयत

पमहलो
दोश्रो
तेश्रो
जम्मा

६. अयोजना ममयत सभ
ं ार सम्बधधी व्यवस्था
क) अयोजना ममयत सभ
ं ारको मजम्मा मलने समममत/सस्ं थाको नामः
ख) ममयत सम्भारको सम्भामवत स्रोत (छ छै न खल
न ाईने)
जनश्रमदानः
सेवा शनल्कः
दस्तनर, चधदाबाट
ऄधय के ही भएः

सम्झौताका शतयहर
ईपभोक्ता समममतको मजम्मेवारी तथा पालना गररने शतयहरः
१. अयोजना मममत ...............................देमख शनर गरी मममत........................सम्ममा पनरा गनयन पननछ ।
२.प्राप्त रकम तथा मनमायण सामाग्री सम्वमधधत अयोजनाको ईद्धेश्यका लामग मात्र प्रयोग गनयपन ननछ ।
३.नगदी, मजधसी सामानको प्राप्ती, खचय र बाँकी तथा अयोजनाको प्रगमत मववरण राख्नन पननछ ।
४.अम्दानी खचयको मववरण र काययप्रगमतको जानकारी ईपभोक्ता समूहमा छलफल गरी ऄको मकस्ता माग गनयन पननछ ।
५.अयोजनाको कनल लागत भधदा घटी लागतमा अयोजना सम्पधन भएको ऄवस्थामा सो मनतामवकनै ऄननदान र
श्रमदानको प्रमतशत मनधायरण गरी भक्त
न ानी मलनन पननछ ।
६. ईपभोक्ता समममतले प्रामवमधकको राय, परामशय एवं मनदनशन ऄननरप काम गनयन पननछ ।
७. ईपभोक्ता समममतले अयोजनासगं सम्वमधधत मवल, भरपाइहर, डोर हामजरी फारामहर, मजधसी नगदी खाताहर,
समममत/समनहको मनणयय पमन स्तका अमद कागजातहर कायायलयले मागेको बखत ईपलव्ध गराईनन पननछ र त्यसको
लेखापरीिण पमन गराईनन पननछ ।
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८. कननै सामाग्री खररद गदाय अधतररक राजस्व कायायलयबाट स्थायी लेखा नम्वर र मनल्य ऄमभबृमद्ध कर दताय प्रमाण पत्र
प्राप्त व्यमक्त वा फमय सस्ं था वा कम्पनीबाट खररद गरी सोही ऄननसारको मवल भरपाइ अमधकारीक व्यमक्तबाट प्रमामणत
गरी पेश गनयन पननछ ।
९. मल्ू य ऄमभबमृ द्ध कर (VAT) लाग्ने बस्तन तथा सेवा खररद गदाय र २०,०००।– भधदा बढी मल्ू यको सामाग्रीमा
ऄमनवायय रपमा मूल्य ऄमभबृमद्ध कर दताय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यमक्त फमय सस्ं था वा कम्पनीबाट खररद गनयन पननछ ।
साथै ईक्त मवलमा ईमल्लमखत म.न ऄ.कर बाहेकको रकममा १.५% ऄग्रीम अयकर बापत करकरि गरी बाँकी रकम
मात्र सम्वमधधत सेवा प्रदायकलाइ भक्त
न ानी हुनेछ । र २०,०००।– भधदा कम मल्ू यको सामाग्री खररदमा पान नम्वर
मलएको व्यमक्त वा फमयबाट खररद गनयन पननछ । ऄधयथा खररद गनन पदामधकारी स्वयम् मजम्मेवार हुनेछ ।
१०. डोजर रोलर लगायतका मेमशनरी सामान भाडामा मलएको एवम् घर बहालमा मलइ मवल भरपाइ पेश भएको
ऄवस्थामा १०% प्रमतशत घर भाडा कर एबम् बहाल कर मतनयन पननछ ।
११. प्रमशिकले पाईने पाररश्रममक एवम् सहभागीले पाईने भत्तामा प्रचमलत मनयमाननसार कर लाग्नेछ ।
१२. मनमायण काययको हकमा शनर लागत ऄननमानका कननै अइटमहरमा पररवयतन हुने भएमा ऄमधकार प्राप्त व्यमक्त /
कायायलयबाट लागत ऄननमान सस
ं ोधन गरे पिात मात्र कायय गराईनन पननछ । यसरी लागत ऄननमान सश
ं ोधन नगरी कायय
गरेमा ईपभोक्ता समममत / समहन नै मजम्मेवार हुनेछ ।
१३. ईपभोक्ता समममतले काम सम्पधन गररसके पमछ बाँकी रहन गएका खप्ने सामानहर ममयत सभ
ं ार समममत गठन
भएको भए सो समममतलाइ र सो नभए सम्वमधधत कायायलयलाइ बनझाईनन पननछ । तर ममयत समममतलाइ बनझाएको
सामानको मववरण एक प्रमत सम्वमधधत कायायलयलाइ जानकारीको लामग बनझाईनन पननछ ।
१४. सम्झौता बमोमजम अयोजना सम्पधन भएपमछ ऄमधतम भक्त
न ानीको लामग काययसम्पधन प्रमतवेदन, नापी मकताव,
प्रमामणत मवल भरपाइ, योजनाको फोटो, सम्वमधधत ईपभोक्ता समममतले अयोजना सच
ं ालन गदाय भएको अय व्ययको
ऄननमोदन समहतको मनणयय, ईपभोक्ता भेलाबाट भएको सावयजमनक लेखा परीिणको मनणययको प्रमतमलपी तथा
सम्वमधधत कायायलयको वडा कायायलयको मसफाररस समहत ऄमधतम मकस्ता भक्त
न ानीको लामग मनवेदन पेश गनयन पननछ ।
१५. अयोजना सम्पधन भएपमछ कायायलयबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र मलनन पननछ । साथै अयोजानाको
अवश्यक ममयत सभ
ं ारको व्यवस्था सम्वमधधत ईपभोक्ताहरले नै गनयन पननछ ।
१६. अयोजना कायायधवयन गनन समनह वा ईपभोक्ता समममतले अयोजनाको भौमतक तथा मवत्तीय प्रगती प्रमतवेदन
ऄनस
न च
ू ी ६ को ढाँचामा सम्झौतामा तोमकए बमोमजम कायायलयमा पेश गनयन पननछ ।
१७. अयोजनाको दीगो सञ्चालन तथा ममयत सभ
ं ारको व्यवस्था गनयन पननछ ।
१८. अयोजनाको सवै काम ईपभोक्ता समममत / समनहको मनणयय ऄननसार गनयन गराईनन पननछ ।
१९. ऄयोजना सच
ं ालन गनन मनकायले अयोजनाको ममयत सभ
ं ारको व्यवस्था गनयन पनन छ ।
२०. अयोजनाको सवै काम ईपभोक्ता समममतको मनणययाननसार गनयपन नन छ ।
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कायायलयको मजम्मेवारी तथा पालना गररने शतयहरः
१. अयोजनाको वजेट, ईपभोक्ता समममतको काम, कतयव्य तथा ऄमधकार, खररद, लेखाङ्कन, प्रमतवेदन अमद
मवषयमा ईपभोक्ता समममतका पदामधकारीहरलाइ ऄननमशिण काययक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
२. अयोजनामा अवश्यक प्रामवमधक सहयोग कायायलयबाट ईपलव्ध गराईन समकने ऄवस्थामा गराइनेछ र नसमकने
ऄवस्था भएमा ईपभोक्ता समममतले बाह्य बजारबाट सेवा परामशय ऄधतगयत सेवा मलन सकनेछ ।
३. अयोजनाको प्रामवमधक सपन ररवेिणका लामग कायायलयको तफय बाट प्रामवमधक खटाइनेछ । ईपभोक्ता समममतबाट
भएको कामको मनयममत सपन ररवेिण गनन मजम्मेवारी मनज प्रामवमधकको हुनेछ ।
४. पेश्की मलएर लामो समयसम्म अयोजना सच
ं ालन नगनन ईपभोक्ता समममतलाइ कायायलयले मनयम ऄननसार
कारवाही गननछ ।
५. श्रममल
न क प्रमवमधबाट कायय गराईने गरी लागत ऄननमान स्वीकृत गराइ सोही बमोमजम सम्झौता गरी मेमशनरी
ईपकरणको प्रयोगबाट कायय गरेको पाइएमा त्यस्तो ईपभोक्ता समममतसगं सम्झौता रद्ध गरी ईपभोक्ता समममतलाइ
भक्त
न ानी गररएको रकम मल्न यांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह ऄसल
न ईपर गररनेछ ।
६. अयोजना सम्पधन भएपमछ कायायलयबाट जाँच पास गरी फरफारक गनयन पननछ ।
७. अवश्यक कागजात सल
न ानी ईपलव्ध गराईन सम्वमधधत ईपभोक्ता समममतबाट ऄननरोध भइ अएपमछ
ं ग्न गरी भक्त
ईपभोक्ता समममतको बैंक खातामा भक्त
न ानी मदनन पननछ ।
८. यसमा ईल्लेख नभएका कनराहर प्रचमलत काननू वमोमजम हुनेछ ।

मामथ ईल्लेख भए बमोमजमका शतयहर पालना गनय हामी मनम्न पिहर मधजनर गदयछौं ।
ईपभोक्ता समममत / समनहको तफय बाट

कायायलयको तफय बाट

दस्तखत...................

दस्तखत.............

नाम थर.....................

नाम थर.............

पद............................

पद.................

ठे गाना........................

ठे गाना..................

सम्पकय नं....................

सम्पकय नं...............
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मममत..........................

मममत.....................
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ऄननसच
ू ी३
(काययमवमधको दफा ११ (५) सँग सम्वमधधत)
सावयजमनक परीिण फारामको ढाँचा पेश गरेको कायायलय..........
१. अयोजनाको नामः

क) स्थलः

ख) लागत ऄननमानः

(ग) अयोजना शनरू हुने मममतः

घ) अयोजना सम्पधन हुने मममतः
२. ईपभोक्ता समममत/सामनदामयक सस्ं थाको क) नामः
क) ऄध्यिको नामः
परू
न षः

ख) सदस्य सख्ं याः

ममहलाः

३. अम्दानी खचयको मववरणः
क) अम्दानीतफय जम्माः
अम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कमत नगद तथा
मजधसी प्राप्त भयो खल
न ाईने) रकम वा पररमाण
कै मफयत

रकम वा पररमाण

कै मफयत

गा.पा. ऄनदन ान
जन-श्रमदान
ऄधय
जम्मा
ख) खचयतफय
खचयको मववरण

पररमाण आकाइ

दर

जम्मा

१. सामाग्री (के के सामाग्री खररद भयो ?)
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२. ज्याला (के मा कमत भक्त
न ानी भयो ?)

३. श्रमदान (कमत जनाले श्रमदान गरे ?)

४. व्यवस्थापन खचय (ढनवानी तथा ऄधय
खचय)

ग) मौज्दात
मववरण

रकम वा पररमाण

कै मफयत

१ नगद
बैंक
व्यमक्तको मजम्मा
२ सामग्रीहर
जम्मा
घ) भनक्तानी मदन बाँकी
क्र.स.

मववरण

रकम वा पररमाण

जम्मा
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४. सम्पधन अयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगमत मववरण
क्र.स.

कामको मववरण

लक्ष्य

प्रगमत

जम्मा

५. अयोजनाले पयन ायएको लाभ तथा प्रत्यि रूपमा लाभामधवत जनसख्ं या (अयोजना सञ्चालन भएको स्थानका
ईपभोक्ताहरू) ।

६. अयोजना सञ्चालन गदाय अयोजक सस्ं थामा कामको मजम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कामको
मजम्मेवारी मलएका मथए खनलाईने)
ईपमस्थमतः
१
२
३
४
५
रोहवरः नामथरः

पदः

मममतः

द्रष्टव्यः सावयजमनक पररिण काययक्रममा ईपमस्थत सरोकारवालाहरको ईपमस्थमत ऄमनवायय रूपमा सल
ं ग्न हुननपननछ ।
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ऄनस
न च
ू ी४
काययमवमधको दफा ११ (६) सँग सम्वमधधत)
खचय सावयजमनक सच
ू ना फाराम

मममतः २० । । .
१. अयोजनाको नामः३. मवमनयोमजत वजेटः-

२. अयोजना स्थलः४. अयोजना मस्वकृत भएको अ.वः—

६. काम सम्पधन गनयन पनन मममतः-

५. अयोजना सम्झौता भएको मममतः—

७. काम सम्पधन भएको मममतः-

८. ई.स. को बैठकले खचय स्वीकृत गरेको मममतःअम्दानी र खचयको मववरण
अम्दानी
मववरण

खचय
रकम रू

मववरण

प्रथम मकस्ता

ज्याला

दोश्रो मकस्ता

मनमायण सामाग्री खररद

रकम
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तेश्रो मकस्ता

ढनवानी

जनश्रमदान

भाडा

वस्तनगत सहायता

व्यवस्थापन खचय

लागत सहभामगता

कधटे धजेनसी

जम्मा र
ईपययक्त
न ाननसारको अम्दानी तथा खचय मववरण यथाथय हो । यसमा सबै अम्दानी तथा खचयहर समावेश गररएको छ ।
साथै ईपभोक्ताहरको प्रत्यि सहभामगतामा अयोजना कायायधवयन गररएको छ । यसको एक प्रमत वडा कायायलयमा
समेत पेश गररएको छ ।

......................
कोषाध्यि

...............................
समचव

...............................
ऄध्यि

ऄनस
न च
ू ी५
-काययमवमधको दफा ११(७) सगं सम्वमधधत)
अयोजना सच
ू ना पाटीको नमूना

१. अयोजनाको नामः
२. अयोजना सचं ालन गने कायािलय/कायिक्रमको नामः
३. ईपभोक्ता सवमवतको ऄध्यक्षको नाम र सम्पकि न.ं
४. अयोजनाको कुल लागत रकम रुः
४.१. अयोजनामा कायािलयबाट व्यहोने लागत रुः
४.२. जनसहभावगताबाट व्यहोने लागत रकम रुः
४.३. अयोजनामा लगानी गने ऄधय वनकायको नाम र व्यहोने लागत रकम रुः
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५. अयोजना सम्झौता वमवतः
६. अयोजना सम्पधन गने वमवतः
७. अयोजनाबाट लाभावधित जनसख्ं याः
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ऄननसच
ू ी६
(काययमवमधको दफा १६(ङ) सँग सम्वमधधत)
ईपभोक्ता समममतको भौमतक तथा मवत्तीय प्रगमत प्रमतवेदन
मववरण पेश गरेको कायायलय....................

१. अयोजनाको मववरण
अयोजनाको नामः
वडा न.ं टोल/बस्तीः
ईपभोक्ता समममतका ऄध्यिः समचवः
२. अयोजनाको लागतः प्राप्त ऄननदान रकम रू. ............................
चधदा रकम रू......................
जनसहभामगता रकम रू...........................
जम्मा रकम रू. .............................
३. हालसम्मको खचय रू........................
क. कायायलयबाट प्राप्त रकम रू.............
१. मनमायण सामग्रीमा (मसमेधट, छड, काठ, ढनंगा वा फनवा, मगिी, ईपकरण अमद) रू. .
२. ज्यालाः– दि रूः–
ऄदि रू.
जम्मा रू.
३. मसलधद सामान (कमप, कलम, मसी, कागज अमद) रू.
४. दैमनक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू.
५. प्रामवमधक मनरीिण बापत खचय (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू.
६. ऄधय
ख. जनसहभामगताबाट व्यहोररएको खचय रूः ...................
श्रमको मूल्य बराबर रकम रू. .......................
मजधसी सामान मल्ू य बराबर रकम रू. .............
कूल जम्मा रू. .............
४. प्रामवमधक प्रमतवेदन बमोमजम मूल्यांकन रकम रू. .............
५. ईपभोक्ता समूहको मनणयय बमोमजम/समीिाबाट खचय देमखएको रू. .............
६. कायायधवयनमा देमखएका मख्
न य समस्याहरूः
क.
ख.
ग.
७. समाधानका ईपायहरू
क.
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ख.
ग.
८. कायायलयबाट र ऄधय मनकायबाट ऄननगमन भए ऄननगमनको सझ
न ावः

९. हाल माग गरेको मकस्ता रकम रू.
१०. मनख्य खचय प्रयोजन
११. प्राप्त रकम अयोजना बाहेक ऄधय काययमा खचय गनन गराईने छै नौ ।
.............
तयार गनन

.............
समचव

.............
कोषाध्यि

.............
ऄध्यि
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