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उपिोक्ता सलमलत गठन, पररिालन तथा व्र्वस्थापन कार्यलवलध २०७५ 
 

कमल गाउँपाललका, झापा 

 

स्वीकृत लिलत २०७५।०१।१४ 

प्रस्तावना 

 नेपािको संलवधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनलदषष्ट गरेको स्थानीय 

तहको अलधकार के्षत्र लभत्रका लवकास लनिाषण सम्वन्धी कायष संचािन गने सन्दभषिा उपभोिा सलिलत 

गठन, पररचािन तथा व्यबस्थापन गनष आवश्यक दलेखएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४  

बिोलजि किि गाउँकायषपालिकािे किि गाउँपालिकाको उपभोिा सलिलत गठन, पररचािन तथा 

व्यवस्थापन कायषलवलध २०७५ जारी गरेको छ ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारलम्िक 

१) संलक्षप्त नाम र प्रारम्िः  

यस कायषलवलधको नाि किि गाउँपालिकाको उपभोिा सलिलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन 

कायषलवलध, २०७४ रहकेो छ ।  

१.२) यो कायषलवलध किि गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन भएपछी प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२) पररिार्ाः  

लबर्य वा प्रसङ्गिे अको अथष निागिेा यस कायषलवलधिा 

क) “अध्यक्ष” भन्नािे उपभोिा सलिलतको अध्यक्षिाई सम्झन ुपदषछ ।   

ख) “आयोजना” भन्नािे किि गाउँपालिका वा सो अन्तगषतको वडावाट पणूष वा आंलिक 

 िागत साझदेारीिा सञ्चालित योजना वा कायषिि वा आयोजना वा पररयोजनािाई 

 सम्झन ुपछष र सो िब्दिे किि गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको गरै सरकारी 

 संघ सस्था, गरै नाफा ििूक संस्था वा अन्य सािदुालयक संस्थाको आयोजना सितेिाई 
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 जनाउनेछ । 

ग) “उपभोिा” भन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभालन्वत हुने आयोजना सञ्चािन हुने के्षत्र 

 लभत्रका व्यलििाई जनाउछ ।  

घ) “उपभोिा सलिलत” भन्नािे आयोजनाको लनिाषण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ििषत सम्भार 

 गनषको िागी उपभोिािे आफूहरू िध्येबाट गठन गरेको सलिलत सम्झन ुपदषछ । 

ङ) “कायाषिय” भन्नािे गाउँको कायाषियिाई बझुाउँछ । सो िब्दिे वडा कायाषिय सितेिाई 

 बझुाउनेछ ।  

च) “कायषपालिका” भन्नािे गाऊँ कायषपालिकािाई सम्झन ुपदषछ । 

छ) “ठूिा िलेिनरी तथा उपकरण” भन्नािे वातावरणिाई अत्यलधक ह्रास पयुाषउने प्रकृलतका 

 ठूिा िलेिनरी, उपकरण (बुिडोजर, एक्साभटेर जस्ता) र श्रिििूक प्रलवलधिाई 

 लवस्थालपत गने खािका िलेिनरी तथा उपकरण सम्झन ुपदषछ। 

ज) “पदालधकारी” भन्नािे उपभोिा सलिलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचव र कोर्ाध्यक्षिाई 

 सम्झन ुपदषछ ।  

(झ) “वडा” भन्नािे किि गाऊँपालिका लभत्रका वडािाई सम्झन ुपदषछ ।  

(ञ) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे आयोजना सञ्चािन भएको वडाको वडा  अध्यक्षिाई  

  सम्झन ुपदषछ । 

(ट) “सदस्य” भन्नािे उपभोिा सलिलतका सदस्यिाई जनाउनेछ र सो िब्दिे उपभोिा 

 सलिलतका पदालधकारीिाई सिेत जनाउनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता” भन्नािे आयोजनाको लनिाषण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ििषत सम्भार गनषको 

 िागी कायाषिय र उपभोिा सलिलत बीच भएको लिलखत करारनािा वा 

 कबलुियतनािािाई जनाउनेछ ।  

 

३) कार्यलवलधको पालना गनुयपननः 

१)  गाउँ लभत्र कायाषन्वयन हुने आयोजनाको लनिाषण, सञ्चािन,ििषत सम्भार कायष गनषको 

 िागी गठन हुने उपभोिा  सलिलतिे पणूषरुपिा यो कायषलवलधको पािना गनुष पनेछ ।  

२)  कुि िागत रु ६० िाखसम्ि भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हनुे र 

 स्थानीय स्तरिा कायष सम्पन्न गनष सक्ने आयोजनाको कायाषन्वयन उपभोिा सलिलत 

 िाफष त गनष सलकनेछ ।  
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पररच्छेद–२ 

उपिोक्ता सलमलतको गठन र सञ्िालन 
 

४) उपिोक्ता सलमलत गठनसम्बन्धी व्र्वस्थाः  

१) उपभोिा सलिलत गठन दहेाय बिोलजि गनुष पनेछ । 

क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभालन्वत उपभोिाहरुको आि भिेाबाट अलधकति 

 सहभालगतािा सम्बलन्धत आयोजना स्थििा नै सात दलेख एघार (७ दलेख ११ जना) 

 सदस्यीय उपभोिा सलिलत गठन गनुषपनेछ । 

ख)  सलिलत गठनको िागी आि भेिा हुने सिय, लिलत, स्थान र भिेाको लबर्य त्यस्तो भिेा 

 हुने लिलतिे कलम्तिा तलन लदन (३ लदन) अगावै सावषजलनक रुपिा जानकारी गराउन ुपनेछ 

 ।  

ग)  गाउँपालिका वा  स्तरीय आयोजना सञ्चािनको िागी उपभोिा सलिलतको गठन गदाष 

 कायषपालिकािे तोकेको कायषपालिकाका सदस्य वा कायाषियको प्रलतलनलधको रोहवरिा 

 गनुष पनेछ । 

घ)  वडास्तरीय आयोजना सञ्चािनको िागी उपभोिा सलिलत गठन गदाष सम्वलन्धत वडाको 

 वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायाषियिे तोकेको कायाषियको प्रलतलनलधको रोहवरिा 

 गनुष पनेछ । 

ङ) उपभोिा सलिलत गठनको िागी बोिाईएको भेिािा योजनाको संलक्षि लववरण र 

 सलिलतको संरचना सलहतको जानकारी कायाषियको प्रलतलनलधिे गराउन ुपनेछ । 

च) उपभोिा सलिलत गठन गदाष सिाविेी लसद्धान्तको अविम्वन गनुष पने छ । सलिलतिा 

 कलम्तिा तेत्तीस प्रलतित (३३५) िलहिा सदस्य हुनपुनेछ । सलिलतको अध्यक्ष, सलचव र 

 कोर्ाध्यक्ष िध्ये कम्तीिा एकजना िलहिा पदालधकारी हुनपुनेछ ।  

छ)  एक व्यलि एकभन्दा बढी उपभोिा सलिलतको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै सगोिका 

 पररवारबाट एकजना भन्दा बढी व्यलि एउटै उपभोिा सलिलतको सदस्य हुन पाइने छैन ।  

ज)  उपभोिा सलिलतको गठन सकेसम्ि सवषसम्ित तररकािे गनुषपनेछ । सवषसम्ित हुन 

 नसकेिा उपभोिाहरुको बहुितबाट उपभोिा सलिलतको गठन गररने छ । 

झ) उपभोिाहरुको िागत सहभालगतािा सञ्चािन हुने आयोजनाहरु उपभोिा सलिलतबाट 

 कायाषन्वयन गनष प्राथलिकता लदईनेछ । 

ञ)  उपभोिा सलिलतिे सम्झौता बिोलजि गनुष पने काि सलिलत आफैं िे गनुष गराउन ुपनेछ । 

 अन्य कुनै लनिाषण व्यवसायी वा अन्य व्यलि वा सस्थािाई ठेक्कािा लदई गनष गराउन 

 पाइने छैन । 
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ञ)  कुनै योजना संचािनका िागी उपभोिा सलिलत गठन गने सन्दभषिा लववाद उत्पन्न भई 

 सलिलत गठन नहुने अवस्था आएिा गाउँपालिकािे अन्य प्रकृयाबाट योजना संचािन 

 गनषसक्नेछ ।  

ट) कायाषियिे आयोजना सञ्चािन एवि ् कायाषन्वयनिा संिग्न उपभोिा सलिलतको 

 अलभिेख अनसुचूी १ बिोलजिको ढाँचािा व्यवलस्थत गनुष पनेछ । 

 

५) उपिोक्ता सलमलतका सदस्र्को र्ोग्र्ताः  

(१)  उपभोिा सलिलतका सदस्यको योग्यता दहेाय बिोलजि हुन ुपनेछ । 

 क)  सम्वलन्धत आयोजना क्षेत्रको स्थायी वालसन्दा 

 ख)  १८ बर्ष उिरे परुा भएको 

 ग)  फौजदारी अलभयोगिा अदाितबाट कसरुदार नठहररएको 

 घ)  सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्योट गनष बाँकी नरहकेो 

 ङ)  अन्य उपभोिा सलिलतिा सदस्य नरहकेो 

२)  दफा १ िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन जनप्रलतलनलध, बहािवािा सरकारी किषचारी 

 तथा लिक्षक उपभोिा सलिलतको सदस्यिा बस्न पाईने छैन । 

६)  उपिोक्ता सलमलतको काम, कतयब्र् र अलधकारः  

उपभोिा सलिलतको काि कतषब्य र अलधकार दहेाय बिोलजि हुनेछ ।  

 क)  सम्झौता बिोलजिको कायष सम्पादन गने, 

 ख)  उपभोिाहरुिाई कायाषियबाट प्राि सचूना तथा िागषदिषनको जानकारी  

 गराउन,े 

ग)  सम्झौता बिोलजि कायष िरुु गदाष कायाषियबाट  कायाषदिे र लनदिेन प्राि गनुष पन ेभए प्राि 

 गरेर िात्र िरुु गने, 

घ)  उपभोिा सलिलतको कायष सम्पादनिाई प्रभावकारी बनाउन सलिलतका सदस्यहरुको कायष 

 लवभाजन र लजम्िवेारी बाँडफाँड गने, 

ङ)   उपभोिा सलिलतका सदस्यहरुको क्षिता लवकास गने । 

च)  सम्झौता बिोलजिको कािको पररिाण, गणुस्तर, सिय र िागतिा पररवतषन गनुष पन े

 दलेखएिा कायाषियिाई अनरुोध गन,े 

 छ)  आयोजनाको लदगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कायष गने । 
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पररच्छेद – ३ 

कार्ायन्वर्न तथा ब्र्वस्थापन 

 

७) आर्ोजना कार्ायन्वर्नः  

(१) कायाषियिे आ।व। िरुु भएको १५ लदन लभत्र उपभोिा सलिलतबाट संचािन हुन े

 आयोजना, पररयोजना र कायषििहरु पलहचान र छनौट गरी कायाषन्वयन योजना बनाउनु 

 पनेछ । उपभोिा सलिलत गठन पिात आयोजनाको ड्रईङ, लडजाईन र िागत अनिुान 

 (नेपािी भार्ािा तयार गररएको) स्वीकृत गरी उपभोिा सलिलतिाई उपिब्ध गराउनु 

 पनेछ । 

२) आयोजनाको कायाषन्वयनको िागी उपभोिा सलिलत र कायाषिय बीच अनसुचूी २ 

 बिोलजिको ढाँचािा सम्झौता गनुषपनेछ । 

३) आयोजनाको प्रकृलत हरेी कायाषियिे िागत सहभालगताको ढाँचा र अनपुात (नगद वा 

 श्रिदान वा बस्तगुत) तोक्न ुपनेछ । 

४) उपभोिा सलिलतिे सम्झौता बिोलजि कायष िरुु गनुषपवूष कायाषियबाट अनसुूची ८ 

 बिोलजिको ढाँचािा कायाषदिे प्राि गनुषपनेछ । 

 

८) आर्ोजना सम्झौताको लागी आवश्र्क कागजातहरुः  

(१) उपभोिा सलिलतिे कायाषियसँग सम्झौता गदाष तपलिििा उल्िलेखत कागजातहरु पेि 

 गनुषपनेछ  

क)  उपभोिा सलिलत गठन गने आि भिेाको लनणषयको प्रलतलिलप 

ख)  उपभोिा सलिलतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रलतलिलप 

ग)  आयोजनाको िागत अनुिान लववरण 

घ) उपभोिा सलिलतबाट सम्झौताको िागी लजम्िवेार पदालधकारी तोलकएको उपभोिा 

 सलिलतको लनणषय  

ङ)  आयोजनाको कायाषन्वयनको कायष तालिका  

च)  खाता सञ्चािन गने पदालधकारी तोलकएको लनणषय र खाता सञ्चािनको िागी आवश्यक 

 कागजातहरु  

छ) िागत सहभालगतािा संचािन हुने आयोजनािा उपभोिाको तफष बाट व्यहोररने रकि 

 गाउँपालिकाको खातािा जम्िा गरेको बैंक भौचर । 
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९) उपिोक्ता सलमलतको क्षमता लवकासः  

(१) कायाषियिे आयोजनाको कायाषन्वयन अगाव ै उपभोिा सलिलतका पदालधकारीहरुिाई 

 लनम्न लबर्यिा अलभिलुखकरण गनुष पनेछ 

क)  उपभोिा सलिलतको काि, कतषब्य र अलधकार, 

ख) सम्पादन गनुष पने कािको लववरण, काि सम्पन्न गनुषपने अवलध, िागत र उपभोिाको 

 योगदान 

ग) लनिाषण सािाग्रीको गणुस्तर र पररिाण 

घ) खररद प्रकृया, रकि लनकासा प्रकृया, खचषको िेखाकंन र अलभिेख व्यवस्थापन 

ङ) कायाषन्वयन र अनगुिन प्रकृया  

च) सावषजलनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण  

छ)  अन्य आवश्यक लबर्यहरु ।  

 

१०)    खाता सञ्िालनः  

(१)  उपभोिा सलिलतको खाता कायाषियिे तोकेको बैंकिा सञ्चािन हुनेछ । 

२)  सलिलतको खाता अध्यक्ष, कोर्ाध्यक्ष र सलचव गरी तीन जनाको संयिु दस्तखतबाट 

 सञ्चािन हुनेछ । खाता सञ्चािकहरु िध्ये कलम्तिा एकजना िलहिा हुन ुपनेछ । 

 

११) िुक्तानी प्रकृर्ाः 

१)  आलथषक कायषलवधी तथा सावषजलनक खररद लनयि अनसुार लबि भरपाईको आधारिा 

 आयोजनाको भिुानी लददंा उपभोिा सलिलतको नाििा रहकेो बैक खाता िाफष त लदनु 

 पनेछ,  । उपभोिा सलिलतिे एक व्यलि वा सस्थािाई एकिाख भन्दा िालथको रकि 

 भिुानी गदाष चेक िाफष त िात्र गनुष पनेछ ।  

२)  उपभोिा सलिलतिाई सम्झौता बिोलजिको कािको प्रालवलधक िलू्यांकन, कायष सम्पन्न 

 प्रलतवदेन र अन्य आवश्यक कागजातको आधारिा लकस्तागत र अलन्ति भिुानी लदईनेछ 

 ।  

३)  उपभोिा सलिलतिे सम्पादन गरेको काि र भएको खचषको लववरण सलिलतको बैठकबाट 

 लनणषय गरी भिुानीको िागी आवश्यक कागजात सलहत कायाषियिा पेि गनुषपनेछ । 

४)  आयोजनाको अलन्ति भिुानी हुन ु भन्दा अगाव ै कायाषियबाट अनगुिन गने व्यवस्था 

 लििाउन ुपनेछ    

५)  आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गनुष भन्दा अगाव ैउपभोिा सलिलतिे अलनवायष रुपिा 
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 कायाषियको प्रलतलनलधको रोहवरिा सावषजलनक परीक्षण गनुष पनेछ । सावषजलनक परीक्षण 

 प्रलतवदेनको ढाँचा अनसुचूी ३ बिोलजि हुनेछ ।  

६)  उपभोिा सलिलतिे आफूिे प्रत्येक लकस्तािा गरेको खचषको सचूना अनसुचूी ४ 

 बिोलजिको ढाँचािा सावषजलनक गनुष पनेछ ।  

७)  आयोजनाको कुि िागत रु ३ िाख भन्दा बढी भएका आयोजनाहरुको हकिा उपभोिा 

 सलिलतिे काि िरुु गनुष भन्दा अगाव ै आयोजनाको नाि, िागत, िागत साझदेारीको 

 अवस्था, काि िरुु र सम्पन्न गनुषपने अवलध सिते दलेखने गरी तयार गररएको अनसुचूी ५ 

 बिोलजिको ढाँचािा आयोजना सचूना पाटी आयोजना स्थििा राख्न ुपनेछ  

८)  उपभोिा सलिलतिाई सम्बलन्धत कायाषियिे ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनुिान तयार 

 गन,े प्रालवलधक सल्िाह लदने, जाँचपास गने िगायत अन्य प्रालवलधक सहयोग उपिब्ध 

 गराउनेछ । आयोजना कायाषन्वयनको सियिा कुनै कारणबाट कायाषियिे प्रालवलधक सेवा 

 उपिब्ध गराउन नसकेिा सम्झौतािा उल्िेख गरी तोलकएको खचषको सीिा लभत्र रही 

 उपभोिा सलिलतिे करारिा प्रालवलधक लनयिु गनष वा प्रालवलधक सेवा लिन सक्नेछ । तर, 

 ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनुिान, कायषसम्पन्न प्रलतवदेन र भिुानी लसफाररसको कायष 

 कायाषियबाट नै हुनेछ । 

९) उपभोिा सलिलतबाट लनिाषण हुने आयोजनाहरूको गणुस्तर कायि गने गराउने दालयत्व र 

 लजम्िवेारी जनप्रलतलनलध, सम्बलन्धत प्रालवलधक किषचारी, उपभोिा सलिलत र अनगुिन 

 सलिलतको हुनेछ ।  

१०) अनकुरणीय कायष गने उपभोिा सलिलत, प्रालवलधक किषचारी र सम्बलन्धत किषचारीिाई 

 सभाको लनणषय बिोलजि बालर्षक रूपिा उलचत परुस्कार प्रदान गनष सलकनेछ । 

११) तोलकएको सियिा उपभोिा सलिलत गठन हुन नसकेिा, सम्झौता हुन नसकेिा वा 

 सम्झौताको ितष बिोलजि कायष सम्पादन हुन नसकेिा कायाषियिे अन्य प्रकृयाद्वारा काि 

 गराउन सक्नेछ ।   

 

१२) लनमायण कार्यको गुणस्तर सुलनलितता गनुय पननः  

 उपभोिा सलिलतबाट सञ्चािन हुने आयोजनाको गणुस्तर सलुनलित गनुष सम्वलन्धत उपभोिा 

 सलिलतको कतषव्य हुनेछ । गणुस्तर सलुनलितता गनषको िागी अन्य कुराहरुको अलतररि लनम्न 

 लबर्यहरु पणूष रुपिा पािना गनुष पनेछ ।  

क) लनमायण सामाग्रीको गुणस्तरः लनिाषण सािाग्री ड्रइङ, लडजाईन र स्पेलसलफकेसन 

 बिोलजिको गणुस्तर कायि गनुष पनेछ । 

ख) लनमायण लवलध र प्रकृर्ाको गुणस्तरः लनिाषण लवलध र प्रकृया कायाषियसँग भएको 
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 सम्झौता बिोलजि गनुष पनेछ  

ग) लनमायण कार्यको लदगोपनाः उपभोिा सलिलतबाट कायाषन्वयन भएको योजनाको 

 लदगोपनाको िागी सम्वलन्धत उपभोिा सलिलतिे आवश्यक व्यवस्था गनुष पनेछ । 

घ) गुणस्तर सुलनलित गनन लजम्मेवारीः उपभोिा सलिलत िाफष त हुने कािको लनधाषररत 

 गणुस्तर कायि गने लजम्िवेारी सम्बलन्धत कायषको िागी जनप्रलतलनधी, कायाषियबाट 

 खलटएका प्रालवलधक किषचारी र उपभोिा सलिलतको हुनेछ । 

ङ) लगत राख्नु पननः उपभोिा सलिलतबाट हुने कािको सम्झौता बिोलजिको सिय, िागत र 

 गणुस्तरिा सम्पन्न हुन नसकेिा सम्वलन्धत प्रालवलधक किषचारीिाई सचेत गराउने र प्रकृलत 

 हरेी आवश्यकता अनसुार कारवाही गनष सक्नेछ । त्यस्ता उपभोिा सलिलतको िगत राखी 

 उपभोिा सलिलतका पदालधकारीिाई लनलित सिय सम्िको िागी अन्य उपभोिा 

 सलिलतिा रही काि गनष लनर्धे गनेछ । 

 

१३) अनुगमन सलमलतको व्र्वस्थाः 

१)  आयोजना तोलकएको गणुस्तर, पररिाण र सियिा सम्पन्न गनष गराउन उपभोिा सलिलतिे 

 सम्पादन गने कायषको अनगुिन गरी आयोजनाको गणुस्तर, पररिाण सलुनलित गनष दफा ४ 

(१)  (क) बिोलजिको भिेाबाट कलम्तिा एक जना िलहिा सलहत ३ सदस्यीय एक अनगुिन 

 सलिलत गठन गनुष पनेछ । 

२)  अनगुिन सलिलतको काि, कतषव्य अलधकार दहेाय बिोलजि हुनेछः 

 क) आयोजनाको कायाषन्वयनिा सहजीकरण गने तथा दलेखएका बाधा, व्यवधान र 

 सिस्या सिाधानका िागी आवश्यक सिन्वय गने,  

ख)  आयोजनाको कायाषन्वयन कायषतालिका अनसुार काि भए नभएको यकीन गने र नगरेको 

 पाइएिा सम्बलन्धत पक्षिाई सचेत गराउने,    

ग)  आवश्यक अन्य कायष गने । 

 

पररच्छेद– ४ 

लवलवध 

 

१४) अन्र् संस्थाबाट कार्य गराउन सलकनेः 

 यस कायषलवलध बिोलजि उपभोिा सलिलतबाट गररने कायष िाभग्राही सिहू,सािदुालयक 

संस्था जस्तै सािदुालयक वन, सािदुालयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि लवकास संस्था, 

आिा सिहू, कृर्ी सिहू, काननू बिोलजि गठन भएका अन्य सािदुालयक संगठन जस्ता 
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संस्थाहरुबाट स्थानीय उपभोिाहरुको आिभेिाबाट लनणषय भई आएिा यस्ता संस्थाहरुबाट 

यस कायषलवलध बिोलजि कायष संचािन गनषरगराउन सलकने छ । 

 

१५) सहलजकरण र सहर्ोग गनुय पननः 

उपभोिा सलिलतिे आयोजनाको सपुररवके्षण, अनगुिन र लनरीक्षण गनष कायाषियबाट आएको 

अनगुिन सलिलत, पदालधकारी वा किषचारीिाई आवश्यक लववरण उपिव्ध गराउने तथा 

आयोजना स्थि अनगुिनको िागी सहलजकरण र सहयोग गनुष पनेछ । 

१६) उपिोक्ता सलमलतको दालर्त्वः 

उपभोिा सलिलतिे कायाषियसँग भएको सम्झौता बिोलजिको कायष सम्पादन गदाष कायाषियिे 

तोकेका ितषहरुको अलतररि लनम्न दालयत्व वहन गनुष पनेछ । 

क) आयोजनाको लदगो व्यवस्थापनको िागी ििषत सम्भार गने सम्बन्धी आवश्यक कायष, 

ख) आयोजना कायाषन्वयनबाट पनष सक्ने वातावरणीय सन्तिुन कायि गने सम्बन्धी कायष, 

ग) अन्य आयोजनाहरुसँग अन्तर सम्बन्ध कायि गनुषपने, 

घ) असि नागररकको आचरण पािना गनुषपने । 

ङ) उपभोिा सलिलतिे आयोजनाको फरफारकको िागी कायाषियिा कागजात पेि गदाष 

अनसुचूी ६ बिोलजिको ढाँचािा आयोजनाको भौलतक तथा लवलत्तय प्रलतवदेन पेि गनुष पनेछ ।  

 

१७) मापदण्ड बनाउन सकनेः 

(१) आयोजनाको गणुस्तर सलुनलितताको िागी कायाषियिे अनगुिन, िलु्याङ्कन गरी 

सम्वलन्धत उपभोिा सलिलतिाई सल्िाह, सझुाव र आवश्यकता अनसुार लनदिेन लदने तथा 

सिन्वय गनुष पनेछ। 

२) उपभोिा सलिलतबाट सञ्चािन हुने आयोजनाको प्रकृलत हरेी गणुस्तर सलुनलितता गने 

प्रयोजनको िागी कायाषियिे थप िापदण्ड तथा िागषदिषन बनाई िाग ुगनष सक्नेछ । 

 

अनुसूिी १ 

(कार्यलवलधको दिा ४ (१) ट सगं सम्बलन्धत) 

उपिोक्ता सलमलतको लगत 

कमल गाउँपालीका 

क्र. 

स. 

उपिोक्ता 

सलमलतको नाम र 

ठेगाना 

 

पदालधकारीको नाम र सम्पकय  नं 

गठन 

लमलत 

बैंकको 

नाम 

खाता 

नं 

अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष सलिव  कोर्ाध्र्क्ष 
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अनुसूिी २ 

कार्यलवलधको दिा ७ (२) सगँ सम्वलन्धत) 

कमल गाउँपाललका 

र्ोजना सम्झौता िाराम 

 

१) सम्झौता गनन पक्ष र आर्ोजनाः 

क) उपभोिा सलिलतको लववरणः 

 १. नािः 

 २. ठेगानाः 

ख) आयोजनाको लववरणः 

 १. नािः 

 २. आयोजना स्थिः 

 ३. उद्दशे्यः 

 ४. आयोजना सरुु हुने लिलतः 

 

२) आर्ोजनाको लागत सम्वलन्ध लववरणः 

क) िागत अनुिान रु 

ख) िागत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कायाषियः 

 २. उपभोिा सलिलतः 

 ३. अन्यः  

ग) बस्तगुत अनदुानको लववरण सािाग्रीको नाि एकाई 

 १. संघबाट  

 २. प्रदिेबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 
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 ४. गहै्रसरकारी संघसंस्थाबाट  

 ५. लवदिेी दात ृसंघ संस्थाबाट  

 ६. उपभोिा सलिलतबाट  

 ७. अन्य लनकायबाट  

घ) आयोजनाबाट िाभालन्वत हुनेः 

 १. घरपररवार संख्याः 

 २. जनसंख्याः 

 ३. संगलठत संस्थाः 

४) अन्यः  

 

३) उपिोक्ता सलमलत/समुदार्मा आधाररत संस्था/गैह्रसरकारी संस्थाको लववरणः 

क) गठन भएको लिलतः 

ख) पदालधकारीको नाि र ठेगाना (नागररकता प्रिाणपत्र नं. र लजल्िा) 

१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोर्ाध्यक्ष 

४. सलचव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाष उपलस्थत िाभालन्वतको संख्याः 

 

४) आर्ोजना सञ्िालन सम्वलन्ध अनुिवः 

५) उपिोक्ता सलमलत समुदार्मा आधाररत संस्था/गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गनन लकस्ता 

लववरणः 

 लकस्ताको िि  लिलत    लकस्ताको रकि  लनिाषण सिाग्री     पररिाण      कैलफयत 

पलहिो 

दोश्रो 

तेश्रो 

जम्िा 
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६) आर्ोजना ममयत संिार सम्बन्धी व्र्वस्था  

क) आयोजना ििषत संभारको लजम्िा लिने सलिलत÷संस्थाको नािः 

ख) ििषत सम्भारको सम्भालवत स्रोत (छ छैन खिुाउने) 

➢ जनश्रिदानः 

➢  सेवा िलु्कः 

➢  दस्तरु, चन्दाबाट  

सम्झौताका ितयहरु 

उपभोिा सलिलतको लजम्िेवारी तथा पािना गररने ितषहरुः 

१)  आयोजना लिलत ....... दलेख िरुु गरी लिलत.............. सम्ििा परुा गनुष पनेछ । 

२)  प्राि रकि तथा लनिाषण सािाग्री सम्वलन्धत आयोजनाको उदे्धश्यका िागी िात्र प्रयोग 

 गनुषपनेछ । 

३)  नगदी, लजन्सी सािानको प्रािी, खचष र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगलत लववरण राख्न ुपनेछ   

 । 

४) आम्दानी खचषको लववरण र कायषप्रगलतको जानकारी उपभोिा सिहूिा छिफि गरी 

 अको लकस्ता िाग गनुष पनेछ । 

५)  आयोजनाको कुि िागत भन्दा घटी िागतिा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थािा सो 

 ितुालवकनै अनदुान र श्रिदानको प्रलतित लनधाषरण गरी भिुानी लिन ुपनेछ । 

६)   उपभोिा सलिलतिे प्रालवलधकको राय, पराििष एव ंलनदिेन अनरुुप काि गनुष पनेछ ।  

७)  उपभोिा सलिलतिे आयोजनासंग सम्वलन्धत लबि, भरपाईहरु, डोर हालजरी फारािहरु, 

 लजन्सी नगदी खाताहरु, सलिलत/सिहुको लनणषय पलुस्तका आलद कागजातहरु कायाषियिे 

 िागकेो बखत उपिव्ध गराउनु पनेछ र त्यसको िेखापरीक्षण पलन गराउन ुपनेछ । 

८)  कुनै सािाग्री खररद गदाष आन्तररक राजस्व कायाषियबाट स्थायी िेखा नम्वर र िलु्य 

 अलभबलृद्ध कर दताष प्रिाण पत्र प्राि व्यलि वा फिष संस्था वा कम्पनीबाट खररद गरी सोही 

 अनसुारको लबि भरपाई आलधकारीक व्यलिबाट प्रिालणत गरी पेि गनुष पनेछ । 

९)   िलू्य अलभबलृद्ध कर िाग्ने बस्त ुतथा सेवा खररद गदाष रु २०,०००।– भन्दा बढी िलू्यको 

 सािाग्रीिा अलनवायष रुपिा िलू्य अलभबलृद्ध कर दताष प्रिाणपत्र प्राि गरेका व्यलि फिष 

 संस्था वा कम्पनीबाट खररद गनुष पनेछ । साथै उि लबििा उलल्िलखत ि.ुअ.कर 

 बाहकेको रकििा १.५ प्रलतित अग्रीि आयकर बापत कर करि गरी बाँकी रकि िात्र 

 सम्वलन्धत सेवा प्रदायकिाई भिुानी हुनेछ । रु २०,०००।– भन्दा कि िलू्यको सािाग्री 

 खररदिा पान नम्वर लिएको व्यलि वा फिषबाट खररद गनुष पनेछ । अन्यथा खररद गन े
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 उपभोिा सलिलत पदालधकारी स्वयि ्लजम्िेवार हुनेछ । 

१०) डोजर रोिर िगायतका िलेिनरी सािान भाडािा लिएको एवि ्घर बहाििा लिई लबि 

 भरपाई पेि भएको अवस्थािा १० प्रलतित घर भाडा कर एबि ्बहाि कर लतनुष पनेछ । 

११)  प्रलिक्षकिे पाउने पाररश्रलिक एवि ्सहभागीिे पाउने भत्तािा प्रचलित लनयिानसुार कर 

 िाग्नेछ । 

१२) लनिाषण कायषको हकिा िरुु िागत अनुिानका कुनै आईटिहरुिा पररवषतन हुने भएिा 

 अलधकार प्राि व्यलि/कायाषियबाट िागत अनिुान संसोधन गरे पिात िात्र कायष गराउन ु

 पनेछ । यसरी िागत अुनिान संिोधन नगरी कायष गरेिा उपभोिा सलिलत/सिहु नै 

 लजम्िवेार हुनेछ । 

१३) उपभोिा सलिलतिे काि सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका खप्ने सािानहरु ििषत 

 संभार सलिलत गठन भएको भए सो सलिलतिाई र सो नभए सम्वलन्धत कायाषियिाई 

 बझुाउन ुपनेछ । तर ििषत सलिलतिाई बझुाएको सािानको लववरण एक प्रलत सम्वलन्धत 

 कायाषियिाई जानकारीको िागी बझुाउन ुपनेछ । 

१४) सम्झौता बिोलजि आयोजना सम्पन्न भएपलछ अलन्ति भिुानीको िागी कायषसम्पन्न 

 प्रलतवदेन, नापी लकताव, प्रिालणत लबि भरपाई, योजनाको फोटो, सम्वलन्धत उपभोिा 

 सलिलतिे आयोजना संचािन गदाष भएको आय व्ययको अनिुोदन सलहतको लनणषय, 

 उपभोिा भेिाबाट भएको सावषजलनक िेखा परीक्षणको लनणषयको प्रलतलिपी तथा 

 सम्वलन्धत कायाषियको वडा कायाषियको लसफाररस सलहत अलन्ति लकस्ता भिुानीको 

 िागी लनवदेन पेि गनुष पनेछ । 

१५) आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायाषियबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रिाणपत्र लिन ु

 पनेछ । साथै आयोजानाको आवश्यक ििषत संभारको व्यवस्था सम्वलन्धत उपभोिाहरुिे 

 नै गनुष पनेछ । 

१६) आयोजना कायाषन्वयन गने सिहु वा उपभोिा सलिलतिे आयोजनाको भौलतक तथा 

 लवत्तीय प्रगती प्रलतवदेन अनसुचूी ६ को ढाँचािा सम्झौतािा तोलकए बिोलजि 

 कायाषियिा पेि गनुष पनेछ । 

१७) आयोजनाको दीगो सञ्चािन तथा ििषत संभारको व्यवस्था गनुष पनेछ । 

१८) आयोजनाको सव ैकाि उपभोिा सलिलत/सिहुको लनणषय अनसुार गनुष गराउन ुपनेछ । 

 

➢ कार्ायलर्को लजम्मेवारी तथा पालना गररने ितयहरुः 

१.  आयोजनाको वजटे, उपभोिा सलिलतको काि, कतषव्य तथा अलधकार, खररद, िेखाङ्कन, 

     प्रलतवदेन आलद लबर्यिा उपभोिा सलिलतका पदालधकारीहरुिाई अनलुिक्षण कायषिि  
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  सञ्चािन गररनेछ ।  

२.  आयोजनािा आवश्यक प्रालवलधक सहयोग कायाषियबाट उपिव्ध गराउन सलकने   

  अवस्थािा गराईनेछ र नसलकने अवस्था भएिा उपभोिा सलिलतिे बाह्य बजारबाट सेवा 

  पराििष अन्तगषत सेवा लिन सक्नेछ ।  

३.  आयोजनाको प्रालवलधक सपुररवके्षणका िागी कायाषियको तफष बाट प्रालवलधक खटाईनेछ 

  । उपभोिा सलिलतबाट भएको कािको लनयलित सपुररवके्षण गने लजम्िवेारी लनज   

  प्रालवलधकको हुनेछ ।  

४.  िािो सियसम्ि आयोजना संचािन नगने उपभोिा सलिलतिाई कायाषियिे लनयि  

  अनसुार कारवाही गनेछ । 

५.  श्रिििुक प्रलवलधबाट कायष गराउने गरी िागत अनिुान स्वीकृत गराई सोही बिोलजि  

  सम्झौता गरी िलेिनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायष गरेको पाईएिा त्यस्तो उपभोिा  

  सलिलतसंग सम्झौता रद्ध गरी उपभोिा सलिलतिाई भिुानी गररएको रकि िलु्यांकन गरी 

  बढी भएको रकि सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गररनेछ । 

६.  आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायाषियबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुष पनेछ । 

७.  आवश्यक कागजात संिग्न गरी भिुानी उपिव्ध गराउन सम्वलन्धत उपभोिा सलिलतबाट 

  अनरुोध भई आएपलछ उपभोिा सलिलतको बैंक खातािा भिुानी लदन ुपनेछ ।  

८. यसिा उल्िेख नभएका कुराहरु प्रचलित काननू बिोलजि हुनेछ । 

  िालथ उल्िेख भए बिोलजिका ितषहरु पािना गनष हािी लनम्न पक्षहरु िन्जरु गदषछौं । 

 

उपभोिा सलिलत/सिुहको तफष बाट     कायाषियको तफष बाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 

नाि थर....................      नाि थर............. 

पद.............................      पद................. 

ठेगाना..........................      ठेगाना.................. 

सम्पकष  नं......................      सम्पकष  नं............... 

लिलत............................      लिलत..................... 
 

अनुसूिी ३ 

(कार्यलवलधको दिा ११ (५) सगँ सम्वलन्धत) 

सावषजलनक परीक्षण फारािको ढाँचा पेि गरेको कायाषिय…………. 

१) आर्ोजनाको नामः     क) स्थिः 

ख) िागत अनिुानः           ग) आयोजना िरुू हुने लिलतः   

घ) आयोजना सम्पन्न हुने लिलतः  
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२) उपिोक्ता सलमलत/सामुदालर्क संस्थाको नामः   

क) अध्यक्षको नािः   ख) सदस्य संख्याः      िलहिाः        परुूर्ः  

३) आम्दानी खियको लववरणः  

क) आम्दानीतिय  जम्माः 

आम्दानीको श्रोत )कहाँबाट कलत नगद तथा 

लजन्सी प्राि भयो खिुाउने(  रकि वा पररिाण कैलफयत 

रकि वा पररिाण कैलफयत 

 

   

   

 

ख) खियतिय  

खचषको लववरण दर पररिाण जम्िा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद भयो ?)    

२. ज्यािा (के िा कलत भिुानी भयो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कलत जनािे श्रिदान गरे ?)    

    

    

४. व्यवस्थापन खचष (ढुवानी तथा अन्य खचष)    

    

 

ग) मौज्दात  

 लववरण  रकि वा पररिाण  कैलफयत 

१ नगद   

बैंक   

व्यलिको लजम्िा   

२ सािग्रीहरु   

 

घ) िुक्तानी लदन बाँकी 

लववरण रकि वा पररिाण 

  

४) सम्पन्न आर्ोजनाको लक्ष्र् तथा प्रगलत लववरण 

कािको लववरण िक्ष्य प्रगलत 
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५)  आयोजनाि ेपयुाषएको िाभ तथा प्रत्यक्ष रूपिा िाभालन्वत जनसंख्या (आयोजना सञ्चािन 

 भएको स्थानका उपभोिाहरू) ।  

६)  आयोजना सञ्चािन गदाष आयोजक संस्थािा कािको लजम्िवेारी बाँडफाँड (कस कसि े

 कस्तो कस्तो कािको लजम्िवेारी लिएका लथए? खिुाउने) 

 उपलस्थलतः 

 १ 

 २ 

 ३ 

 रोहवरः   नािथरः    पदः     लिलतः 

िष्टव्यः सावषजलनक पररक्षण कायषिििा उपलस्थत सरोकारवािाहरुको उपलस्थलत अलनवायष रूपिा 

संिग्न हुनपुनेछ । 

 

अनुसूिी ४ 

(कार्यलवलधको दिा ११ (६) सगँ सम्वलन्धत) 

खिय सावयजलनक सूिना िाराम 

लिलतः २०  ।   ।   ।  

१) आयोजनाको नािः-       २) आयोजना स्थिः-  

३) लवलनयोलजत वजटेः-       ४) आयोजना लस्वकृत भएको आ।वः-  

५) आयोजना सम्झौता भएको लिलतः-    ६) काि सम्पन्न गनुष पने लिलतः- 

७) काि सम्पन्न भएको लिलतः-     ८) उ.स. को बैठकिे खचष स्वीकृत गरेको लिलतः 

  

आम्दानी र खियको लववरण 

आम्दानी खिय 

लववरण रकि रू लववरण रकि रू 

प्रथि लकस्ता  ज्यािा  

दोश्रो लकस्ता  लनिाषण सािाग्री खररद  

तेश्रो लकस्ता  ढुवानी  

जनश्रिदान  भाडा  

वस्तुगत सहायता  व्यवस्थापन खचष  

िागत सहभालगता  ज्यािा  
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उपयुषिानसुारको आम्दानी तथा खचष लववरण यथाथष हो । यसिा सबै आम्दानी तथा खचषहरु 

सिाविे गररएको छ । साथै उपभोिाहरुको प्रत्यक्ष सहभालगतािा आयोजना कायाषन्वयन गररएको छ 

। यसको एक प्रलत वडा कायाषियिा सिेत पेि गररएको छ ।  

………….      ………….     …………. 

  कोर्ाध्यक्ष     सलचव      अध्यक्ष   

 

अनुसूिी ५ 

(कायषलवलधको दफा ११(७) सगं सम्वलन्धत) 

आर्ोजना सूिना पाटीको नमूना 

१)  आयोजनाको नािः 

२)  आयोजना संचािन गन ेकायाषिय र कायषििको नािः 

३)  उपभोिा सलिलतको अध्यक्षको नाि र सम्पकष  न ं

४)  आयोजनाको कुि िागत रकि रुः 

 ४.१) आयोजनािा कायाषियबाट व्यहोने िागत रुः 

 ४.२) जनसहभालगताबाट व्यहोने िागत रकि रुः 

    ४.३)   आयोजनािा िगानी गन ेअन्य लनकायको नाि  र व्यहोने िागत रकि रुः 

५)  आयोजना सम्झौता लिलतः 

६)  आयोजना सम्पन्न गन ेलिलतः 

७) आयोजनाबाट िाभालन्वत जनसंख्याः 

  

अनुसूिी ६ 

(कार्य लवलधको दिा १६ (ङ) सँग सम्वलन्धत) 

उपिोक्ता सलमलतको िौलतक तथा लविीर् प्रगलत प्रलतवेदन 

 

लववरण पेि गरेको कायाषिय …………… 

१) आर्ोजनाको लववरण  

आयोजनाको नािः   वडा नं.             टोि/बस्तीः        उपभोिा सलिलतका अध्यक्षः   सलचवः  

२) आर्ोजनाको लागतः प्राप्त अनुदान रकम रू. …………………. 

चन्दा रकि रू. …………. जनसहभालगता रकि रू. ..............  

जम्िा रकि रू. …………… 
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३) हालसम्मको खिय रू. .............. 

क)  कायाषियबाट प्राि रकि रू. ………………… 

१)  लनिाषण सािग्रीिा (लसिने्ट, छड, काठ, ढुंगा वा फुवा, लगिी, उपकरण आलद) रू.  

२) ज्यािाः-  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.      जम्िा रू.  

३)  िसिन्द सािान (कलप, किि, िसी, कागज आलद) रू.    

४)  दलैनक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.   

५)  प्रालवलधक लनरीक्षण बापत खचष (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.     

६)  अन्य   

ख)  जनसहभालगताबाट व्यहोररएको खचष रूः ...…… श्रिको िलू्य बराबर रकि रू. ……… 

 लजन्सी सािान िलू्य बराबर रकि रू. ………… कूि जम्िा रू. ………… 

४) प्रालवलधक प्रलतवेदन बमोलजम मूल्र्ांकन रकम रू. ………… 

५) उपिोक्ता समूहको लनणयर् बमोलजम/समीक्षाबाट खिय देलखएको रू.  … 

६) कार्ायन्वर्नमा देलखएका मुख्र् समस्र्ाहरूः क)   ख)   ग)  

७) समाधानका उपार्हरू  

 क)  

 ख) 

 ग) 

८) कार्ायलर्बाट र अन्र् लनकार्बाट अनुगमन िए अनुगमनको सुझावः  

९) हाल माग गरेको लकस्ता रकम रू. 

१०) मुख्र् खिय प्रर्ोजन  

११) प्राप्त रकम आर्ोजना बाहेक अन्र् कार्यमा खिय गनन गराउने छैनौ ।   

 …………   …………  …………  …………  

 तयारी गने       सलचव     कोर्ाध्यक्ष     अध्यक्ष 
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अनुसूिी ८ 

(कार्यलवलधको दिा ७(४) सँग सम्वलन्धत) 

कमल गाउँपाललका 

कार्ायदेि 

श्री अध्यक्ष ज्य,ू 

................................उपभोिा सलिलत, 

...............टोि,वडा नं........किि गाउँपालिका । 

 

उपरोि सम्बन्धिा यस किि गाउँपालिकाको वडा नं.........को ....................टोििा उपभोिाको 

िागत सहभालगता रु.............तथा गाउँपालिकाको रु............गरी कूि िागत अनिुान 

रु.............(अक्षेरेपी ..............) िा लिलत..............िा िरुु भई लिलत..................िा सम्पन्न 

हुन.े..........................................लनिाषण कायष प्रचलित काननूको अलधनिा रही सम्झौता 

बिोलजि लदगो र गणुस्तरीय लनिाषण कायषको अपेक्षा राख्द ैयो कायाषदिे प्रदान गररएकोछ । 

 

            

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

                    प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 

               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


