कायर्पािलकाबाट पा�रत िमित : २०७५।०५।०४

छथर जोरपाटी गाउँपािलकाको उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्िविध, २०७५

छथर जोरपाटी गाउँपािलका
धनकुटा

छथर जोरपाटी गाउँपािलकाको उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्िविध २०७%
छथर जोरपाटी गाउँ कायर्पािलकाको बैठकबाट स्वीकृ त िमित २०७५।०५।०४
प्रस्तावना
नेपालको सिं वधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले िनिदर्� गरे को स्थानीय तहको अिधकार �ेत्र िभत्रको िवकास िनमार्ण सम्विन्ध
कायर् संचालनको लािग गाउ◌ँपािलकfले उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा व्यवस्थापन गनर् आवश्यक देिखएकोले :yfgLo ;/sf/
;+rfng ऐन २०७४ को दफा !)@ बमोिजम कायर्पािलकाले यो कायर्िविध agfPsf] छ ।
प�रच्छे द– १
प्रारिम्भक
१. संि�� नाम र प्रारम्भः (१) यस कायर्िविधको नाम छथर जोरपाटी गाउँपािलकाको उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा व्यवस्थापन
सम्बन्धी कायर्िविध २०७५ रहेको छ ।
(२) यो कायर्िविध त�ु न्त प्रारम्भ ह�नेछ ।
२. प�रभाषाः िवषय वा प्रसङ्गले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा:–
(क) “अध्य�” भन्नाले उपभो�ा सिमितको अध्य�लाई सम्झनु पदर्छ ।
(ख) “आयोजना” भन्नाले छथर जोरपाटी गाउँपािलका वा सो अन्तरगतको वडावाट पणू र् वा आिं शक लागत साझेदारीमा सञ्चािलत योजना
वा कायर्क्रम वा आयोजना वा प�रयोजनालाई सम्झनु पछर् । र यसले छथर जोरपाटी गाउँपािलका गाऊँसभा बाट स्वीकृ त भएको गैर
सरकारी संघ सस्था, गैर नाफामल
ू क संस्था वा अन्य सामदु ाियक संस्थाको आयोजना समेतलाई जनाउनेछ ।
(ग) “उपभो�ा” भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्य� लाभािन्वत ह�ने आयोजना सञ्चालन ह�ने �ेत्र िभत्रका व्यि�लाई जनाउछ ।
(घ) “उपभो�ा सिमित” भन्नाले आयोजनाको िनमार्ण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममर्त सम्भार गनर्को लािग उपभो�ाले आफूह� मध्येबाट
गठन गरे को सिमित सम्झनु पदर्छ ।
(ङ) “कायार्लय” भन्नाले गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लयलाई बझु ाउँछ । सो शब्दले वडा कायार्लय समेतलाई बझु ाउनेछ ।
(च) “कायर्पािलका” भन्नाले गाऊँ कायर्पािलकालाई सम्झनु पदर्छ ।
(छ) “ठूला मेिशनरी तथा उपकरण” भन्नाले वातावरणलाई अत्यिधक ह्रास परु य् ाउने प्रकृ ितका ठूला मेिशनरी, उपकरण (बल
ु डोजर, एक्साभेटर
जस्ता) र श्रममल
ू क प्रिविधलाई िवस्थािपत गन� खालका मेिशनरी तथा उपकरण सम्झनु पदर्छ।
(ज) “पदािधकारी” भन्नाले उपभो�ा सिमितका अध्य�, उपाध्य�, सिचव र कोषाध्य�लाई सम्झनु पदर्छ ।
(झ) “वडा” भन्नाले छथर जोरपाटी गाउँपािलका गाऊँपािलका िभत्रका वडालाई सम्झनु पदर्छ ।
(ञ) “वडा अध्य�” भन्नाले आयोजना सञ्चालन भएको वडाको वडा अध्य�लाई सम्झनु पदर्छ ।
(ट) “सदस्य”भन्नाले उपभो�ा सिमितका सदस्यलाई जनाउनेछ र सो शब्दले उपभो�ा सिमितका पदािधकारीलाई समेत जनाउनेछ ।
(ठ) “सम्झौता”भन्नाले आयोजनाको िनमार्ण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममर्त सम्भार गनर्को लािग कायार्लय र उपभो�ा सिमितबीच भएको
िलिखत करारनामा वा कबिु लयतनामालाई जनाउनेछ ।
३. कायर्िविधको पालना गनर्पु न�ः(१)गाउँपािलका िभत्र कायार्न्वयन ह�ने आयोजनाको िनमार्ण, सञ्चालन,ममर्त सम्भार कायर् गनर्को लािग गठन
ह�ने उपभो�ा सिमितले पणू �र् पमा यो कायर्िविधको पालना गनर्ु पन�छ ।
(२) कुल लागत � १ करोडसम्म भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग ह�ने र स्थानीय स्तरमा कायर् सम्पन्न गनर् सक्नेआयोजनाको
कायार्न्वयन उपभो�ा सिमित माफर् त गनर् सिकनेछ ।
प�रच्छे द–२
उपभो�ा सिमितको गठन र सञ्चालन
४. उपभो�ा सिमित गठनसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) उपभो�ा सिमित गठन देहाय बमोिजम गनर्ु पन�छ ।
(क) आयोजनाबाट प्रत्य� लाभािन्वत उपभो�ाह�को आम भेलाबाट अिधकतम सहभािगतामा सम्बन्धीत आयोजनास्थलमा नै सातदेिख
एघार (७ देिख ११ जना) सदस्यीय उपभो�ा सिमित गठन गनपर्ु न�छ ।
(ख)सिमित गठनको लािग आम भेला ह�ने समय, िमित, स्थान र भेलाको िबषय त्यस्तो भेला ह�ने िमितले किम्तमा सात िदन (७ िदन) अगावै
सावर्जिनक �पमा जानकारी गराउनु पन�छ ।

(ग) गाउँपािलका स्तरीय आयोजना सञ्चालनको लािग उपभो�ा सिमितको गठन गदार् कायर्पािलकाले तोके को कायर्पािलकाका सदस्य वा
कायार्लयको प्रितिनिधको रोहवरमा गनर्ु पन�छ ।
(घ) वडास्तरीय आयोजना सञ्चालनको लािग उपभो�ा सिमित गठन गदार् सम्विन्धत वडाको वडा अध्य� वा वडा सदस्य वा कायार्लयले
तोके को कायार्लयको प्रितिनिधको रोहवरमा गनर्ु पन�छ ।
(ङ) उपभो�ा सिमित गठनको लािग बोलाईएको भेलामा योजनाको संि�� िववरण र सिमितको सरं चना सिहतको जानकारी कायार्लयको
प्रितिनिधले गराउनु पन�छ ।
(च) उपभो�ा सिमित गठन गदार् समावेशी िसद्धान्तको अवलम्वन गनर्ु पन� छ । सिमितमा किम्तमा ते�ीस प्रितशत (३३%) मिहला सदस्य
ह�नपु न�छ । सिमितको अध्य�, सिचव र कोषाध्य�मध्ये कम्तीमा एकजना मिहला पदािधकारी ह�नपु न�छ ।
(छ) एक व्यि� एकभन्दा बढी उपभो�ा सिमितको सदस्य ह�न पाउने छै न । साथै सगोलका प�रवारबाट एकजना भन्दा बढी व्यि� एउटै
उपभो�ा सिमितको सदस्य ह�न पाइने छै न ।
(ज) उपभो�ा सिमितको गठन सके सम्म सवर्सम्मत त�रकाले गनर्पु न�छ । सवर्सम्मत ह�न नसके मा उपभो�ाह�को बह�मतबाट उपभो�ा
सिमितको गठन ग�रने छ ।
(झ) उपभो�ाह�को लागत सहभािगतामा सञ्चालन ह�ने आयोजनाह� उपभो�ा सिमितबाट कायर्◌ान्वयन गनर् प्राथिमकता िदईनेछ ।
(ञ) उपभो�ा सिमितले सम्झौता बमोिजम गनर्ु पन� काम सिमित आफैं ले गनर्ु गराउनु पन�छ । अन्य कुनै िनमार्ण व्यवसायी वा अन्य व्यि� वा
सस्थालाई ठे क्कामा िदई गनर् गराउन पाइने छै न ।
(ट) कायार्लयले आयोजना सञ्चालन एवम् कायार्न्वयनमा संलग्न उपभो�ा सिमितको अिभलेख अनसु चू ी १ बमोिजमको ढाँचामा व्यविस्थत
गनर्ु पन�छ ।
५. उपभो�ा सिमितका सदस्यको योग्यताः (१) उपभो�ा सिमितका सदस्यको योग्यता देहाय बमोिजम ह�नु पन�छ ।
(क) सम्विन्धत आयोजना �ेत्रको स्थायी वािसन्दा
(ख) १८ वषर् उमेर परु ा भएको
(ग) फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरु दार नठह�रएको
(घ) सरकारी बाँक� बक्यौता वा पेश्क� फ�यौट गनर् बाँक� नरहेको
(ङ) अन्य उपभो�ा सिमितमा सदस्यनरहेको
(२) बँदु ा १ मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन जनप्रितिनिध,राजनीितक दलका पदािधकारी, बहालवाला सरकारी कमर्चारी र िश�क
उपभो�ा सिमितको सदस्यमा बस्न पाईने छै न ।
६. उपभो�ा सिमितको काम, कतर्ब्य र अिधकारः उपभो�ा सिमितको काम कतर्ब्य र अिधकार देहाय बमोिजम ह�नेछ ।
(क) सम्झौता बमोिजमको कायर् सम्पादन गन�,
(ख) उपभो�ाह�लाई कायार्लयबाट प्रा� सचू ना तथा मागर्दशर्नको जानकारी गराउने,
(ग) सम्झौता बमोिजम कायर् श�ु गदार् कायार्लयबाट आवश्यक िनद�शन प्रा� गनर्ु पन� भए प्रा� गरे र मात्र श�ु गन�,
(घ) उपभो�ा सिमितको कायर् सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सिमितका सदस्यह�को कायर् िवभाजन र िजम्मेवारी बाँडफाँड गन�,
(ङ) उपभो�ासिमितका सदस्यह�को �मता िवकास गन� ।
(च) सम्झौता बमोिजमको कामको प�रमाण, गणु स्तर, समय र लागतमा प�रवतर्न गनर्ु पन� देिखएमा कायार्लयलाई अनरु ोध गन�,
(छ) आयोजनाको िदगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कायर् गन� ।
प�रच्छे द – ३
कायार्न्वयन तथा ब्यवस्थापन
७. आयोजना कायार्न्वयनः (१) कायार्लयले आ.व. श�ु भएको १५ िदन िभत्र उपभो�ा सिमितबाट संचालन ह�ने आयोजना, प�रयोजना र
कायर्क्रमह� पिहचान/छनौट गरी कायार्न्वयन योजना बनाउनु पन�छ । उपभो�ा सिमित गठन प�ात आयोजनाको ड्रईङ, िडजाईन र लागत
अनमु ान स्वीकृ त गरी उपभो�ा सिमितलाई उपलब्ध गराउनु पन�छ ।
(२) आयोजनाको कायार्न्वयनको लािग उपभो�ा सिमित र कायर्लयबीच अनसु चू ी २ बमोिजमको ढाँचामा सम्झौता गनपर्ु न�छ ।

(३) आयोजनाको प्रकृ ित हेरी कायार्लयले लागत सहभािगताको ढाँचा र अनपु ात (नगद वा श्रमदान वा बस्तुगत) तोक्नु पन�छ ।
-$_ cfof]hgf Joj:yfkg vr{ nflu k|To]s k'lhut of]hgf tyf sfo{s|dsf] $ k|ltztn] x'g cfpg] /sd
ufpkflnsfn] s§f u/L cfof]hgf Joj:yfkg sfo{df vr{ ug]{5 .
८. आयोजना सम्झौताको लािग आवश्यक कागजातह�ः (१) उपभो�ा सिमितले कायार्लयसँग सम्झौता गदार् तपिशलमा उिल्लिखत
कागजातह� पेश गनपर्ु न�छ
(क) उपभो�ा सिमित गठन गन� आम भेलाको िनणर्यको प्रितिलिप
(ख) उपभो�ा सिमितका सदस्यह�को नाग�रकताको प्रितिलिप
(ग) आयोजनाको लागत अनमु ान िववरण
(घ) उपभो�ा सिमितबाट सम्झौताको लािग िजम्मेवारपदािधकारी तोिकएको उपभो�ा सिमितको िनणर्य
(ङ) आयोजनाको कायार्न्वयनको कायर् तािलका ।
(च) खाता सञ्चालन गन� पदािधकारी तोिकएको िनणर्य र खाता सञ्चालनको लािग आवश्यक कागजातह�
९. उपभो�ा सिमितको �मता िवकासः (१) कायार्लयले आयोजनाको कायार्न्वयन अगावै उपभो�ा सिमितका पदािधकारीह�लाई िनम्न
िवषयमा अिभमिु खकरण गनर्ु पन�छ
(क) उपभो�ा सिमितको काम, कतर्ब्य र अिधकार,
(ख) सम्पादन गनर्ु पन� कामको िववरण, काम सम्पन्न गनर्पु न� अविध, लागत र उपभो�ाको योगदान
(ग) िनमार्ण सामाग्रीको गणु स्तर र प�रमाण
(घ) ख�रद, रकम िनकासा प्रकृ या, खचर्को लेखाकंन र अिभलेख व्यवस्थापन
(ङ) कायार्न्वयन र अनगु मन प्रकृ या
(च) सावर्जिनक परी�ण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण
(छ) अन्य आवश्यक िवषयह� ।
१०. खाता सञ्चालनः (१) उपभो�ा सिमितको खाता कायार्लयले तोके को बैंकमा सञ्चालन ह�नछ
े ।
(२) सिमितको खाता अध्य�, कोषाध्य� र सिचव गरी तीन जनाको सयं �
ु दस्तखतबाट सञ्चालन ह�नेछ । खाता सञ्चालकह� मध्ये
किम्तमा एकजना मिहला ह�नु पन�छ ।
११. भ�
ु ानी प्रकृ याः(१) आयोजनाको भ�
ु ानी िददं ा उपभो�ा सिमितको नाममा रहेको बैक खातामाफर् त िदनु पन�छ ।t/ krf; xhf/ eGbf
;fgf of]hgf tyf sfo{s|dsf] xsdf ;DjGwLt pkef]Qmf ;ldltsf] lg0f{o l;kmf/L;sf cfwf/df pkef]Qmf
;ldltsf] kbflwsf/LnfO lghsf] gfddf r]s2f/f e'QmfgL lbg afwf kg]{ 5}g . / उपभो�ा सिमितले एक व्यि� वा
सस्थालाई एकलाख भन्दा मािथको रकम भ�
ु ानी गदार् चेक माफर् त मात्र गनर्ु पन�छ ।
(२) उपभो�ा सिमितलाई सम्झौता बमोिजमको कामको प्रािविधक मल्ू यांकन, कायर् सम्पन्न प्रितवेदन र अन्य आवश्यक कागजातको
आधारमा िकस्तागत र अिन्तम भ�
ु ानी िदईनेछ ।
(३) उपभो�ा सिमितले सम्पादन गरे को काम र भएको खचर्को िववरण सिमितको बैठकबाट िनणर्य गरी भ�
ु ानीको लािग आवश्यक कागजात
सिहत कायार्लयमा पेश गनपर्ु न�छ ।औ
(४) आयोजनाको अिन्तम भ�
ु ानी ह�नु भन्दा अगावै कायार्लयबाट अनगु मन गन� व्यवस्था िमलाउनु पन�छ
(५) आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गनर्ु भन्दा अगावै उपभो�ा सिमितले अिनवायर् �पमा कायार्लयको प्रितिनिधको रोहवरमा सावर्जिनक
परी�ण गनर्ु पन�छ । सावर्जिनक परी�ण प्रितवेदनको ढाँचा अनसु चू ी ३ बमोिजम ह�नछ
े ।
(६) उपभो�ा सिमितले आफूले प्रत्येक िकस्तामा गरे को खचर्को सचू ना अनसु चू ी ४ बमोिजमको ढाँचामा सावर्जिनक गनर्ु पन�छ ।

(७) आयोजनाको कुल लागत � ३ लाख भन्दा बढी भएका आयोजनाह�को हकमाउपभो�ा सिमितले काम श�ु गनर्ु भन्दा अगावै
आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको अवस्था, काम श�ु र सम्पन्न गनर्ु पन� अविध समेत देिखने गरी तयार ग�रएको अनसु चू ी ५
बमोिजमको ढाँचामा आयोजना सचू ना पाटी आयोजना स्थलमा राख्नु पन�छ
(८) उपभो�ा सिमितलाई सम्बन्धीत कायार्लयले ड्रइङ्ग, िडजाइन, लागत अनमु ान तयार गन�, प्रािविधक सल्लाह िदने, जाँचपास गन� लगायत
अन्य प्रािविधक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आयोजना कायार्न्वयनको समयमा कुनै कारणबाट कायार्लयले प्रािविधक सेवा उपलब्ध
गराउन नसके मा सम्झौतामा उल्लेख गरी तोिकएको खचर्को सीमा िभत्र रही उपभो�ा सिमितले करारमा प्रािविधक िनय�
ु गनर् वा
प्रािविधक सेवा िलन सक्नेछ । तर, ड्रइङ्ग, िडजाइन, लागत अनमु ान, कायर्सम्पन्न प्रितवेदन र भ�
ु ानी िसफा�रसको कायर् कायार्लयबाट नै
ह�नेछ ।
(९) उपभो�ा सिमितबाट िनमार्ण ह�ने आयोजनाह�को गणु स्तर कायम गन� गराउने दाियत्व र िजम्मेवारी जनप्रितिनिध, सम्बन्धीत प्रािविधक
कमर्चारी, उपभो�ा सिमित र अनगु मनसिमितको ह�नेछ ।
(१०) अनक
ु रणीय कायर् गन� उपभो�ा सिमित, प्रािविधक कमर्चारी र सम्बन्धीत कमर्चारीलाई सभाको िनणर्य बमोिजम वािषर्क �पमा उिचत
परु स्कार प्रदान गनर् सिकनेछ ।
(११) तोिकएको समयमा उपभो�ा सिमित गठन ह�न नसके मा, सम्झौता ह�न नसके मा वा सम्झौताको शतर् बमोिजम कायर् सम्पादन ह�न नसके मा
कायार्लयले अन्य प्रकृ याद्वारा काम गराउन सक्नेछ ।
१२. िनमार्ण कायर्को गणु स्तर सिु नि�तता गनर्ु पन�ः उपभो�ा सिमितबाट सञ्चालन ह�ने आयोजना गणु स्तर सिु नि�त गनर्ु सम्विन्धत उपभो�ा
सिमितको कतर्व्य ह�नछ
े । गणु स्तर सिु नि�तता गनर्को लािग अन्य कुराह�को अित�र� िनम्न िवषयह� पणू र् �पमा पालना गनर्ु पन�छ ।
(क) िनमार्ण सामाग्रीको गणु स्तरः िनमार्ण सामाग्री ड्रइङ, िडजाईन र स्पेिसिफके सन बमोिजमको गणु स्तर कायम गनर्ु पन�छ ।
(ख) िनमार्ण िविध र प्रकृ याको गणु स्तरः िनमार्ण िविध र प्रकृ या कायार्लयसँग भएको सम्झौता बमोिजम गनर्ु पन�छ
(ग) िनमार्ण कायर्को िदगोपनाः उपभो�ा सिमितबाट कायार्न्वयन भएको योजनाको िदगोपनाको लािग सम्विन्धत उपभो�ा सिमितले
आवश्यक व्यवस्था गनर्ु पन�छ ।
(घ) गणु स्तर सिु नि�त गन� िजम्मेवारीः उपभो�ा सिमित माफर् त ह�ने कामको िनधार्�रत गणु स्तर कायम गन� िजम्मेवारी सम्बन्धीत कायर्को
लािग कायार्लयबाट खिटएका प्रािविधक कमर्चारी र उपभो�ा सिमितको ह�नछ
े ।
(ङ) लगत राख्नु पन�ः उपभो�ा सिमितबाट ह�ने कामको सम्झौता बमोिजमको समय, लागत र गणु स्तरमा सम्पन्न ह�न नसके मा सम्विन्धत
प्रािविधक कमर्चारीलाई सचेत गराउने र प्रकृ ित हेरी आवश्यकता अनसु ार कारवाही गनर् सक्नेछ । त्यस्ता उपभो�ा सिमितको
लगत राखी उपभो�ा सिमितका पदािधकारीलाई िनि�त समयसम्मको लािग अन्य उपभो�ा सिमितमा रही काम गनर् िनषेध गन�छ
।
१३.अनगु मन सिमितको व्यवस्थाः(१) आयोजना तोिकएको गणु स्तर, प�रमाण र समयमा सम्पन्न गनर् गराउन उपभो�ा सिमितले सम्पादन गन�
कायर्को अनगु मन गरी आयोजनाको गणु स्तर, प�रमाण सिु नि�त गनर् बँदु ा ४ (१) (क) बमोिजमको भेलाबाट किम्तमा एक जना मिहला
सिहत ३ सदस्यीय एक अनगु मन सिमित गठन गनर्ु पन�छ ।
(२) अनगु मन सिमितको काम, कतर्व्य अिधकार देहाय बमोिजम ह�नेछः
(क) आयोजनाको कायार्न्वयनमा सहजीकरण गन� तथा देिखएका बाधा, व्यवधान र समस्या समाधानका लािग आवश्यक समन्वय गन�,
औ
(ख) आयोजनाको कायार्न्वयन कायर्तािलका अनसु ार काम भए नभएको यक�न गन� र नगरे को पाइएमा सम्बन्धीत प�लाई सचेत गराउने,
(ग) आवश्यक अन्य कायर् गन� ।
प�रच्छे द– ४
िविवध

१४. अन्य संस्थाबाट कायर् गराउन सिकनेःयस कायर्िविध बमोिजम उपभो�ा सिमितबाट ग�रने कायर् लाभग्राही समहू ,सामदु ाियक संस्था जस्तै
सामदु ाियक वन, सामदु ाियकस्तरका सहकारी संस्थाह�, टोल िवकास संस्था, आमा समहू , कृ िष समहू , काननु बमोिजम गठन भएका
अन्य सामदु ाियक सगं ठन जस्ता सस्ं थाह�बाट स्थानीय उपभो�ाह�को आमभेलाबाट िनणर्य भई आएमा यस्ता सस्ं थाह�बाट यस
कायर्िविध बमोिजम कायर् सचं ालन गनर्/गराउन सिकने छ ।
१५. सहिजकरण र सहयोग गनर्ु पन�ःउपभो�ा सिमितले आयोजनाको सपु �रवे�ण, अनगु मन/िनरी�ण गनर् कायार्लयबाट आएको अनगु मन
सिमित, पदािधकारी वा कमर्चारीलाई आवश्यक िववरण उपलव्ध गराउने तथा आयोजनास्थल अनगु मनको लािग सहिजकरण र सहयोग
गनर्ु पन�छ ।
१६. उपभो�ा सिमितको दाियत्वःउपभो�ा सिमितले कायार्लयसँग भएको सम्झौता बमोिजमको कायर् सम्पादन गदार् कायार्लयले तोके का
शतर्ह�को अित�र� िनम्न दाियत्व वहन गनर्ु पन�छ ।
(क) आयोजनाको िदगो व्यवस्थापनको लािग ममर्त सम्भार गन� सम्बन्धी आवश्यक कायर्,
(ख) आयोजना कायार्न्वयनबाट पनर् सक्ने वातावरणीय सन्तल
ु न कायम गन� सम्बन्धी कायर्,
(ग) अन्य आयोजनाह�सँग अन्तरसम्बन्ध कायम गनर्पु न�,
(घ) असल नाग�रकको आचरण पालना गनपर्ु न� ।
(ङ) उपभो�ा सिमितले आयोजनाको फरफारकको लािग कायार्लयमा कागजात पेश गदार् अनसु चू ी ६ बमोिजमको ढाँचामा
आयोजनाको भौितक तथा िवि�य प्रितवेदन पेश गनर्ु पन�छ ।
१७.मापदण्ड बनाउन सक्नेः(१) आयोजनाको गणु स्तर सिु नि�तताको लािग कायार्लयले अनगु मन, मल्ु याङ्कन गरी सम्विन्धत उपभो�ा
सिमितलाई सल्लाह, सझु ाव र आवश्यकता अनसु ार िनद�शन िदने तथा समन्वय गनर्ु पन�छ.
(२) उपभो�ा सिमितबाट सञ्चालन ह�ने आयोजनाको प्रकृ ित हेरी गणु स्तर सिु नि�तता गन� प्रयोजनको लािग कायार्लयले थप मापदण्ड
तथा मागर्दशर्न बनाई लागु गनर् सक्नेछ ।

अनुसूची १
ँ ा ४ (१) ट संग सम्बन्धीत)
(कायर्�व�धको बुद
उपभो�ा स�म�तको लगत
छथर जोरपाट� गाउँ पा�लका

आ.व.२०७५÷०७६
�.

उपभो�ा स�म�तको

स.

नाम र ठे गाना

पदा�धकार�को नाम र सम्पकर् नं.
अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सिचव

कोषाध्यक्ष

गठन

ब�कको

�म�त

नाम

खाता नं.

अनुसूची २

ँ ा ७(२) सग
ँ सम्विन्धत)
कायर्�व�धको बुद
छथर जोरपाट� गाउँ पा�लका
योजना सम्झौता फाराम

१. सम्झौता गन� पक्ष र आयोजनाः
क) उपभो�ास�म�तको �ववरणः
१. नामः
२. ठे गानाः
ख) आयोजनाको �ववरणः
१. नामः
२. आयोजना स्थलः
३ उ�ेश्यः
४. आयोजना सुरु हुने �म�तः
२. आयोजनाको लागत सम्विन्ध �ववरणः
क) लागत अनुमान रु
ख) लागत व्यहोन� �ोतहरु
१. कायार्लयः
२. उपभो�ा स�म�तः
३. अन्यः
ग) बस्तुगत अनुदानको �ववरण
१. सं घबाट
२. �दे शबाट
३. स्थानीय तहबाट
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 हुनःे
१. घरप�रवार सं ख्याः
२. जनसं ख्याः
३. सं ग�ठत सं स्था◌ः
४= अन्यः

सामा�ीको नाम

एकाई

३. उपभो�ा स�म�त÷समुदायमा आधा�रत सं स्था÷गै�सरकार� सं स्थाको �ववरणः
क) गठन भएको �म�तः
ख) पदा�धकार�को नाम र ठे गाना (नाग�रकता �माणप� नं. र िजल्ला)
१. अध्यक्ष
२. उपाध्यक्ष
३. कोषाध्यक्ष
४. सिचव
५. सदस्य
६. सदस्य
७. सदस्य
ग) गठन गदार् उपिस्थत लाभािन्वतको सं ख्याः
४. आयोजना स�ालन सम्विन्ध अनुभवः
५.उपभो�ा स�म�त समुदायमा आधा�रत सं स्था÷गै�सरकार� सं स्थाले �ा� गन� �कस्ता
�ववरणः
�कस्ताको �म

�म�त

�कस्ताको रकम

कै�फयत
प�हलो
दो�ो
ते�ो
जम्मा
६. आयोजना ममर्त सं भार सम्बन्धी व्यवस्था
क)आयोजना ममर्त सं भारको िजम्मा �लने स�म�त÷सं स्थाको नामः
ख) ममर्त सम्भारको सम्भा�वत �ोत (छ छै न खुलाउने)


जन�मदानः



सेवा शुल्कः



दस्तुर, चन्दाबाट



अन्य केह� भएः

�नमार्ण समा�ी प�रमाण

सम्झौताका शतर्हरु
उपभो�ा स�म�तको िजम्मेवार� तथा पालना ग�रने शतर्हरुः
१. आयोजना �म�त ...............................दे िख शुरु गर� �म�त........................सम्ममा
पुरा गनुर् पन�छ ।
२= �ा� रकम तथा �नमार्ण सामा�ी सम्विन्धत आयोजनाको उ�ेश्यका ला�ग मा� �योग
गनुप
र् न�छ ।
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 गनुर् पन�छ ।
५= आयोजनाको कुल लागत भन्दा घट� लागतमा आयोजना सम्प� भएको अवस्थामा सो
मुता�वकनै अनुदान र �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 ।
७= उपभो�ा स�म�तले आयोजनासं ग सम्विन्धत �वल, भरपाईहरु, डोर हािजर� फारामहरु,
िजन्सी नगद� खाताहरु, स�म�त÷समुहको �नणर्य पुिस्तका आ�द कागजातहरु कायार्लयले
मागेको बखत उपलव्ध गराउनु पन�छ र त्यसको लेखापर�क्षण प�न गराउनु पन�छ ।
८. कुनै सामा�ी ख�रद गदार् आन्त�रक राजस्व कायार्लयबाट स्थायी लेखा नम्वर र मुल्य
अ�भबृ�� कर दतार् �माण प� �ा� व्यि� वा फमर् सं स्था वा कम्पनीबाट ख�रद गर�
सोह� अनुसारको �वल भरपाई आ�धकार�क व्यि�बाट �मािणत गर� पेश गनुर् पन�छ ।
९.

मूल्य अ�भबृ�� कर (VAT)लाग्ने बस्तु तथा सेवा ख�रद गदार् रु २०,०००।– भन्दा
बढ� मूल्यको सामा�ीमा अ�नवायर् रुपमा मूल्य अ�भबृ�� कर दतार् �माणप� �ा�
गरे का व्यि� फमर् सं स्था वा कम्पनीबाट ख�रद गनुर् पन�छ । साथै उ� �वलमा
उिल्लिखत मु.अ.कर बाहे कको रकममा १.५% अ�ीम आयकर बापत करक�� गर�
बाँक� रकम मा� सम्विन्धत सेवा �दायकलाई भु�ानी हुनेछ । रु २०,०००।–
भन्दा कम मूल्यको सामा�ी ख�रदमा पान नम्वर �लएको व्यि� वा फमर्बाट ख�रद
गनुर् पन�छ । अन्यथा ख�रद गन� पदा�धकार� स्वयम् िजम्मेवार हुनछ
े ।

१०. डोजर रोलर लगायतका मेिशनर� सामान भाडामा �लएको एवम् घर बहालमा �लई
�वल भरपाई पेश भएको अवस्थामा १०% ��तशत घर भाडा कर एबम् बहाल कर
�तनुर् पन�छ ।
११. �िशक्षकले पाउने पा�र��मक एवम् सहभागीले पाउने भ�ामा �च�लत �नयमानुसार
कर लाग्नेछ ।

१२. �नमार्ण कायर्को हकमा शुरु लागत अनुमानका कुनै आईटमहरुमा प�रवर्तन हुने भएमा
अ�धकार �ा� व्यि�÷कायार्लयबाट लागत अनुमान सं सोधन गरे प�ात मा� कायर्
गराउनु पन�छ । यसर� लागत अुनमान सं शोधन नगर� कायर् गरे मा उपभो�ा
स�म�त÷समुहनै िजम्मेवार हुनेछ ।
१३. उपभो�ा स�म�तले काम सम्प� ग�रसकेप�छ बाँक� रहन गएका खप्ने सामानहरु
ममर्त सं भार स�म�त गठन भएको भए सो स�म�तलाई र सो नभए सम्विन्धत
कायार्लयलाई बुझाउनु पन�छ । तर ममर्त स�म�तलाई बुझाएको सामानको �ववरण
एक ��त सम्विन्धत कायार्लयलाई जानकार�को ला�ग बुझाउनु पन�छ ।
१४. सम्झौता बमोिजम आयोजना सम्प� भएप�छ अिन्तम भु�ानीको ला�ग कायर्सम्प�
��तवेदन, नापी �कताव, �मािणत �वल भरपाई, योजनाको फोटो, सम्विन्धत उपभो�ा
स�म�तले आयोजना सं चालन गदार् भएको आय व्ययको अनुमोदन स�हतको �नणर्य,
उपभो�ा भेलाबाट भएको सावर्ज�नक लेखा पर�क्षणको �नणर्यको ��त�लपी तथा
सम्विन्धत कायार्लयको वडा कायार्लयको �सफा�रस स�हत अिन्तम �कस्ता भु�ानीको
ला�ग �नवेदन पेश गनुर् पन�छ ।
१५. आयोजना सम्प� भएप�छ कायार्लयबाट जाँचपास गर� फरफारकको �माणप� �लनु
पन�छ

।

साथै

आयोजानाको

आवश्यक

ममर्त

सं भारको

व्यवस्था

सम्विन्धत

उपभो�ाहरुले नै गनुर् पन�छ ।
१६. आयोजना कायार्न्वयन गन� समुह वा उपभो�ा स�म�तले आयोजनाको भौ�तक तथा
�व�ीय �गती ��तवेदन अनुसूची ६ को ढाँचामा सम्झौतामा तो�कए बमोिजम
कायार्लयमा पेश गनुर् पन�छ ।
१७. आयोजनाको द�गो स�ालन तथा ममर्त सं भारको व्यवस्था गनुर् पन�छ ।
१८. आयोजनाको सवै काम उपभो�ा स�म�त÷समुहको �नणर्य अनुसार गनुर् गराउनु पन�छ
।
कायार्लयको िजम्मेवार� तथा पालना ग�रने शतर्हरुः
१. आयोजनाको वजेट, उपभो�ा स�म�तको काम, कतर्व्य तथा अ�धकार, ख�रद, लेखा�न,
��तवेदन आ�द �वषयमा उपभो�ा स�म�तका पदा�धकार�हरुलाई अनुिशक्षण कायर्�म
स�ालन ग�रनेछ ।
२. आयोजनामा आवश्यक �ा�व�धक सहयोग कायार्लयबाट उपलव्ध गराउन स�कने
अवस्थामा गराईनेछ र नस�कने अवस्था भएमा उपभो�ा स�म�तले बा� बजारबाट सेवा
परामशर् अन्तगर्त सेवा �लन सक्नेछ ।

३. आयोजनाको �ा�व�धक सुप�रवेक्षणका ला�ग कायार्लयको तफर्बाट �ा�व�धक खटाईनेछ
। उपभो�ा स�म�तबाट भएको कामको �नय�मत सुप�रवेक्षण गन� िजम्मेवार� �नज
�ा�व�धकको हुनछ
े ।
४. पेश्क� �लएर लामो समयसम्म आयोजना सं चालन नगन�

उपभो�ा स�म�तलाई

कायार्लयले �नयम अनुसार कारवाह� गन�छ ।
५. �ममुलक ��व�धबाट कायर् गराउने गर� लागत अनुमान स्वीकृत गराई सोह� बमोिजम
सम्झौता गर� मेिशनर� उपकरणको �योगबाट कायर् गरे को पाईएमा त्यस्तो उपभो�ा
स�म�तसं ग सम्झौता र� गर� उपभो�ा स�म�तलाई भु�ानी ग�रएको रकम मुल्यांकन
गर� बढ� भएको रकम सरकार� बाँक� सरह असुल उपर ग�रनेछ ।
६. आयोजना सम्प� भएप�छ कायार्लयबाट जाँच पास गर� फरफारक गनुर् पन�छ ।
७. आवश्यक कागजात सं लग्न गर� भु�ानी उपलव्ध गराउन सम्विन्धत उपभो�ा
स�म�तबाट अनुरोध भई आएप�छ उपभो�ा स�म�तको ब�क खातामा भु�ानी �दनु पन�छ
।
८. यसमा उल्लेख नभएका कुराहरु �च�लत कानून वमोिजम हुनछ
े ।
मा�थ उल्लेख भए बमोिजमका शतर्हरु पालना गनर् हामी �नम्न पक्षहरु मन्जुर गदर्छ� ।
उपभो�ा स�म�त÷समुहको तफर्बाट

कायार्लयको तफर्बाट

दस्तखत...................

दस्तखत.............

नाम थर.....................

नाम थर.............

पद.............................

पद.................

ठे गाना..........................

ठे गाना..................

सम्पकर् नं......................

सम्पकर् नं...............

�म�त............................

�म�त.....................

अनुसूची ३

(कायर्�व�धको बुँदा ११ (५) सँग सम्विन्धत)
सावर्ज�नक पर�क्षण फारामको ढाँचा पेश गरे को कायार्लय..........
१. आयोजनाको नामः

क) स्थलः

ख) लागत अनुमानः

ग) आयोजना शुरू हुने �म�तः

२. उपभो�ा स�म�त÷सामुदा�यक सं स्थाको

क) नामः

क) अध्यक्षको नामः

ख) सदस्य सं ख्याः

घ) आयोजना सम्प� हुने �म�तः
म�हलाः

पुरूषः

३. आम्दानी खचर्को �ववरणः
क) आम्दानीतफर् जम्मा◌ः
आम्दानीको �ोत (कहाँबाट क�त नगद तथा िजन्सी �ा� भयो खुलाउने) रकम वा प�रमाण

कै�फयत

रकम वा प�रमाण

कै�फयत

ख) खचर्तफर्
खचर्को �ववरण

दर

प�रमाण

जम्मा

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 खचर् (ढु वानी तथा अन्य खचर्)

ग) मौज्दात
�ववरण

१ नगद

रकम वा प�रमाण

कै�फयत

ब�क

व्यिक्तको िजम्मा
२ सामग्रीहरु

घ) भ ु�ानी �दन बाँक�
�ववरण

रकम वा प�रमाण

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

ल�य

�ग�त

५. आयोजनाले पु¥याएको लाभ तथा �त्यक्ष रूपमा लाभािन्वत जनसं ख्या (आयोजना स�ालन भएको स्थानका उपभो�ाहरू) ।
६. आयोजना स�ालन गदार् आयोजक सं स्थामा कामको िजम्मेवार� बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कामको िजम्मेवार� �लएका
�थए<खुलाउने)
उपिस्थ�तः
१
२
३
४
५
रोहवरः नामथरः

पदः

�म�तः

��व्यः सावर्ज�नक प�रक्षण कायर्�ममा उपिस्थत सरोकारवालाहरुको उपिस्थ�त अ�नवायर् रूपमा सं लग्न हुनपु न�छ ।

अनुसूची ४

-कायर्�व�धको बुदँ ा ११ (६) सँग सम्विन्धत)
खचर् सावर्ज�नक सूचना फाराम
�म�तः २० ।
१. आयोजनाको नामः—

।

.

२. आयोजना स्थलः—
४. आयोजना िस्वकृत भएको आ.वः—

३. �व�नयोिजत वजेटः—
६. काम सम्प� गनुर् पन� �म�तः—

५. आयोजना सम्झौता भएको �म�तः—

७. काम सम्प� भएको �म�तः—

८. उ.स. को बैठकले खचर् स्वीकृत गरे को �म�तः—
आम्दानी र खचर्को �ववरण

�ववरण

प्रथम �कस्ता

आम्दानी

रकम रू

ज्याला

दोश्रो �कस्ता

�ववरण

खचर्

रकम

�नमार्ण सामाग्री ख�रद

तेश्रो �कस्ता

ढुवानी

जनश्रमदान

भाडा

वस्तुगत सहायता

व्यवस्थापन खचर्

लागत सहभा�गता

उपयु�
र् ानुसारको आम्दानी तथा खचर् �ववरण यथाथर् हो । यसमा सबै आम्दानी तथा खचर्हरु समावेश ग�रएको छ । साथै
उपभो�ाहरुको �त्यक्ष सहभा�गतामा आयोजना कायार्न्वयन ग�रएको छ । यसको एक ��त वडा कायार्लयमा समेत पेश
ग�रएको छ ।

सिचव

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

अनुसूची ५
ँ ा ११(७) सं ग सम्विन्धत)
-कायर्�व�धको बुद
आयोजना सूचना पाट�को नमूना
१. आयोजनाको नामः
२. आयोजना सं चालन गन� कायार्लय/कायर्�मको नामः
३. उपभो�ा स�म�तको अध्यक्षको नाम र सम्पकर् नं.M
४. आयोजनाको कुल लागत रकम रुः
४.१. आयोजनामा कायार्लयबाट व्यहोन� लागत रुः
४.२. जनसहभा�गताबाट व्यहोन� लागत रकम रुः
४.३. आयोजनामा लगानी गन� अन्य �नकायको नाम र व्यहोन� लागत रकम रुः
५. आयोजना सम्झौता �म�तः
६. आयोजना सम्प� गन� �म�तः
७. आयोजनाबाट लाभािन्वत जनसं ख्याः

अनुसूची ६

-कायर्�व�धको बुँदा १६(ङ) सँग सम्विन्धत)
उपभो�ा स�म�तको भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ��तवेदन

�ववरण पेश गरे को कायार्लय छथर जोरपाट� गाउँ पा�लका
१. आयोजनाको �ववरण
आयोजनाको नामः

वडा नं.M टोल÷बस्तीः

उपभो�ा स�म�तका अध्यक्षः सिचवः

२. आयोजनाको लागतः �ा� अनुदान रकम रू. ............................

चन्दा रकम रू......................

जम्मा रकम रू. .............................

जनसहभा�गता रकम रू. ==============
३. हालसम्मको खचर् रू. ==============
क. कायार्लयबाट �ा� रकम रू.............

१. �नमार्ण साम�ीमा (�समेन्ट, छड, काठ, ढुं गा वा फुवा, �ग�ी, उपकरण आ�द) रू. .
२. ज्यालाः– दक्ष रूः–

अदक्ष रू.

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

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

५. �ा�व�धक �नर�क्षण बापत खचर् (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू.
६. अन्य
ख. जनसहभा�गताबाट व्यहो�रएको खचर् रूः ...................

�मको मूल्य बराबर रकम रू. .......................

िजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रू. .............

कूल जम्मा रू. .............

४. �ा�व�धक ��तवेदन बमोिजम मूल्यांकन रकम रू. .............
५. उपभो�ा समूहको �नणर्य बमोिजम÷समीक्षाबाट खचर् दे िखएको रू. .............
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