r'nfr'nL ufpFkflnsf

ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no
cg';"rL @

चुलाचुली गाउँ

कार्यपालिकाको बैठकबाट

:jLs[t ldlt @)&$÷)^÷!@

r'nfr'nL ufpFkflnsfsf]

/fhkq

ufpFsfo{kflnsf¢f/f k|sflzt
v08 ! ;+Vof %), k|sflzt ldlt @)&%÷)@÷)#

efu–@
r'nfr'nL ufpFkflnsfsf]
r'nfr'nL ufpFkflnsf

sfo{kflnsfaf6 hf/L pkef]Qmf ;ldlt u7g, kl/rfng tyf
Joj:yfkg ug]{ ;DaGwL

sfo{kflnsfaf6 hf/L pkef]Qmf ;ldlt u7g, kl/rfng tyf
Joj:yfkg ug]{ ;DaGwL
sfo{ljlw @)&$

sfo{ljlw @)&$

cf1fn],
5ljnfn vltj8f
k|d'v k|zf;sLo clws[t

r'nfr'nL ufpFkflnsf
इलाम जिल्ला, १ नं. प्रदेश,

नेपाल ।

चुलाचुली गाउँ पाललकाको

उपभोक्ता सलिलि गठन,
परिचािन िथा व्र्वस्थापन
सम्बलधि कार्यलवलि २०७४

प्रस्िावनाM नेपालको सजं िधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ ले जनजदिष्ट गरे को
स्थानीय तहको अजधकार क्षेत्र जित्रको जिकास जनमािण सम्िजधध कायि संचालनको लाजग गाउँ
पाजलकाले उपिोक्ता सजमजत गठन , पररचालन तथा व्यिस्थापन गनि आिश्यक देजिएकोले
चल
$
ु ाचल
ु ी गाउँपाजलकाको प्रशासकीय कायिजिजध जनयजमत गने ऐन २०७४ को दफा
बमोजिम चल
, पररचालन तथा
ु ाचल
ु ी गाउँकायिपाजलकाले यो उपिोक्ता सजमजत गठन
व्यिस्थापन सम्बजधध कायिजिजध, २०७४ िारी गरे को छ ।
परिच्छे द– १
प्रािलम्भक
१. सलं िप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस कायिजिजधको नाम चल
ु ाचल
ु ी गाउँपाजलकाको उपिोक्ता
सजमजत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन सम्बलधि कायिजिजध, २०७४ रहेको छ ।
(२) यो कायिजिजध तरुु धत प्रारम्ि हुनेछ ।
२. परिभाषाः जिषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिजिजधमाM–
(क) “अध्यक्ष” िधनाले उपिोक्ता सजमजतको अध्यक्षलाई सम्झनु पदिछ
(ि) “आयोिना” िधनाले चल
ु ाचल
ु ी गाउँपाजलकाको िा सो अधतरगतको िडािाट
पणू ि िा आंजशक लागत साझेदारीमा सञ्चाजलत योिना िा कायिक्रम िा
आयोिना िा पररयोिनालाई सम्झनु पछि । र यसले चल
ु ाचल
ु ी
गाउँपाजलकाको गाऊँसिाबाट स्िीकृ त िएको गैर सरकारी संघ सस्था , गैर
नाफामल
ू क संस्था िा अधय सामदु ाजयक संस्थाको आयोिना समेतलाई
िनाउनेछ ।
(ग) “उपिोक्ता” िधनाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािाजधित हुने आयोिना सञ्चालन
हुने क्षेत्र जित्रका व्यजक्तलाई िनाउछ ।
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-घ) “उपिोक्ता सजमजत” िधनाले आयोिनाको जनमािण , सञ्चालन, व्यिस्थापन र
ममित सम्िार गनिको लाजग उपिोक्ताले आफूहरू मध्येबाट गठन गरे को सजमजत
सम्झनु पदिछ ।
(ङ) “कायािलय” िधनाले चल
ु ाचल
ु ी गाउँपाजलका गाउँ कायिपाजलकाको
कायािलयलाई बझु ाउँछ । सो शब्दले िडा कायािलय समेतलाई बझु ाउनेछ ।
(च) “कायिपाजलका” िधनाले चल
ु ाचल
ु ी गाउँ कायिपाजलकालाई सम्झनु पदिछ ।
(छ) “ठूला मेजशनरी तथा उपकरण ” िधनाले िातािरणलाई अत्यजधक ह्रास पु यािउने
प्रकृ जतका ठूला मेजशनरी, उपकरण (बल
ु डोिर, एक्सािेटर िस्ता) र श्रममल
ू क
प्रजिजधलाई जिस्थाजपत गने िालका मेजशनरी तथा उपकरण सम्झनु पदिछ।
(ि) “पदाजधकारी” िधनाले उपिोक्ता सजमजतका अध्यक्ष , उपाध्यक्ष, सजचि र
कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पदिछ । सो शब्दले उपिोक्ता सजमजतका सदस्यलाई
समेत िनाउनेछ ।
(झ) “िडा” िधनाले चल
ु ाचल
ु ी गाउँपाजलका जित्रका िडालाई सम्झनु पदिछ ।
(ञ) “िडा अध्यक्ष” िधनाले आयोिना सञ्चालन िएको िडाको िडा अध्यक्षलाई
सम्झनु पदिछ ।
(ट) “सदस्य”िधनाले उपिोक्ता सजमजतका सदस्यलाई िनाउनेछ र सो शब्दले
उपिोक्ता सजमजतका पदाजधकारीलाई समेत िनाउनेछ ।
(ठ) “सम्झौता”िधनाले आयोिनाको जनमािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित सम्िार
गनिको लाजग कायािलय र उपिोक्ता सजमजतबीच िएको जलजित करारनामा िा
कबजु लयतनामालाई िनाउनेछ ।
३. कार्यलवलिको पािना गनयपन ननः (१) गाउँपाजलका जित्र कायािधियन हुने आयोिनाको
जनमािण, सञ्चालन,ममित सम्िार कायि गनिको लाजग गठन हुने उपिोक्ता सजमजतले
पणू रुि पमा यो कायिजिजधको पालना गनिु पनेछ ।
(२) कुल लागत रु १ करोडसम्म िएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग
हुने र स्थानीय स्तरमा कायि सम्पधन गनि सक्ने आयोिनाको कायािधियन उपिोक्ता
सजमजत माफि त गनि सजकनेछ ।
परिच्छे द–२
उपभोक्ता सलिलिको गठन ि सञ्चािन
४. उपभोक्ता सलिलि गठन सम्बधिी व्र्वस्थाः
बमोजिम गनिु पनेछ ।
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(१) उपिोक्ता सजमजत गठन देहाय

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािाजधित उपिोक्ताहरुको आम िेलाबाट अजधकतम
सहिाजगतामा सम्बजधधत आयोिना स्थलमा नै सातदेजि एघार (७ देजि ११
िना) सदस्यीय उपिोक्ता सजमजत गठन गनिपु नेछ ।
(ि) सजमजत गठनको लाजग आम िेला हुने समय , जमजत, स्थान र िेलाको जबषय
त्यस्तो िेला हुने जमजतले कजम्तमा सात जदन (७ जदन) अगािै सािििजनक रुपमा
िानकारी गराउनु पनेछ ।
(ग) गाउँपाजलका स्तरीय आयोिना सञ्चालनको लाजग उपिोक्ता सजमजतको गठन
गदाि कायिपाजलकाले तोके को कायिपाजलकाका सदस्य िा कायािलयको
प्रजतजनजधको रोहिरमा गनिु पनेछ ।
(घ) िडा स्तरीय आयोिना सञ्चालनको लाजग उपिोक्ता सजमजत गठन गदाि
सम्िजधधत िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा सदस्य िा कायािलयले तोके को
कायािलयको प्रजतजनजधको रोहिरमा गनिु पनेछ ।
(ङ) उपिोक्ता सजमजत गठनको लाजग बोलाईएको िेलामा योिनाको संजक्षप्त जििरण र
सजमजतको संरचना सजहतको िानकारी कायािलयको प्रजतजनजधले गराउनु पनेछ ।
(च) उपिोक्ता सजमजत गठन गदाि समािेशी जसद्धाधतको अिलम्िन गनिु पने छ ।
सजमजतमा कजम्तमा तेत्तीस प्रजतशत (३३%) मजहला सदस्य हुनपु नेछ । सजमजतको
अध्यक्ष, सजचि र कोषाध्यक्ष मध्ये कम्तीमा एकिना मजहला पदाजधकारी
हुनपु नेछ ।
(छ) एक व्यजक्त एकिधदा बढी उपिोक्ता सजमजतको सदस्य हुन पाउने छै न । साथै
सगोलका पररिारबाट एकिना िधदा बढी व्यजक्त एउटै उपिोक्ता सजमजतको
सदस्य हुन पाइने छै न ।
(ि) उपिोक्ता सजमजतको गठन सके सम्म सििसम्मत तररकाले गनिपु नेछ । सििसम्मत
हुन नसके मा उपिोक्ताहरुको बहुमतबाट उपिोक्ता सजमजतको गठन गररने छ ।
(झ) उपिोक्ताहरुको लागत सहिाजगतामा सञ्चालन हुने आयोिनाहरु उपिोक्ता
सजमजतबाट कायािधियन गनि प्राथजमकता जदईनेछ ।
(ञ) उपिोक्ता सजमजतले सम्झौता बमोजिम गनिु पने काम सजमजत आफैं ले गनिु गराउनु
पनेछ । अधय कुनै जनमािण व्यिसायी िा अधय व्यजक्त िा सस्थालाई ठे क्कामा जदई
गनि गराउन पाइने छै न ।
(ट) कायािलयले आयोिना सञ्चालन एिम् कायािधियनमा सल
ं ग्न उपिोक्ता
सजमजतको अजिलेि अनसु चू ी १ बमोजिमको ढाँचामा व्यिजस्थत गनिु पनेछ ।
५. उपभोक्ता सलिलिका सदस्र्को र्ोग्र्िाः (१) उपिोक्ता सजमजतका सदस्यको योग्यता
देहाय बमोजिम हुनु पनेछ ।
(क) सम्िजधधत आयोिना क्षेत्रको स्थायी िाजसधदा

(ि) १८ िषि उमेर परु ा िएको
(ग) फौिदारी अजियोगमा अदालतबाट कसरु दार नठहररएको
(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहेको
(ङ) अधय उपिोक्ता सजमजतमा सदस्य नरहेको
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(२) दफा १ मा िनु सक
ु ै कुरा लेजिएको िएतापजन िनप्रजतजनजध ,रािनीजतक दलका
पदाजधकारी, बहालिाला सरकारी कमिचारी र जशक्षक उपिोक्ता सजमजतको सदस्यमा
बस्न पाईने छै न ।
६. उपभोक्ता सलिलिको काि, कियब्र् ि अलिकािः उपिोक्ता सजमजतको काम कतिब्य र
अजधकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।
(क) सम्झौता बमोजिमको कायि सम्पादन गने ,
(ि) उपिोक्ताहरुलाई कायािलयबाट प्राप्त सचू ना तथा मागिदशिनको िानकारी
गराउने,
(ग) सम्झौता बमोजिम कायि शरुु गदाि कायािलयबाट आिश्यक जनदेशन प्राप्त
गनिु पने िए प्राप्त गरे र मात्र शरुु गने,
(घ) उपिोक्ता सजमजतको कायि सम्पादनलाई प्रिािकारी बनाउन सजमजतका
सदस्यहरुको कायि जििािन र जिम्मेिारी बाँडफाँड गने,
(ङ) उपिोक्ता सजमजतका सदस्यहरुको क्षमता जिकास गने ।
(च) सम्झौता बमोजिमको कामको पररमाण , गणु स्तर, समय र लागतमा
पररितिन गनिु पने देजिएमा कायािलयलाई अनरु ोध गने,
(छ) आयोिनाको जदगो व्यिस्थापन सम्बधधी आिश्यक अधय कायि गने ।
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परिच्छे द – ३
कार्ायधवर्न िथा ब्र्वस्थापन
७. आर्ोजना कार्ायधवर्नः (१) कायािलयले आ.ि. शरुु िएको १५ जदन जित्र उपिोक्ता
सजमजतबाट सचं ालन हुने आयोिना , पररयोिना र कायिक्रमहरु पजहचान /छनौट गरी
कायािधियन योिना बनाउनु पनेछ । उपिोक्ता सजमजत गठन पश्चात आयोिनाको ड्रईङ ,
जडिाईन र लागत अनमु ान (नेपाली िाषामा तयार गररएको) स्िीकृ त गरी उपिोक्ता
सजमजतलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(२) आयोिनाको कायािधियनको लाजग उपिोक्ता सजमजत र कायिलयबीच अनसु चू ी २
बमोजिमको ढाँचामा सम्झौता गनिपु नेछ ।
(३) आयोिनाको प्रकृ जत हेरी कायािलयले लागत सहिाजगताको ढाँचा र अनपु ात (नगद
िा श्रमदान िा बस्तुगत) तोक्नु पनेछ ।

८. आर्ोजना सम्झौिाको िालग आवश्र्क कागजािहरः (१) उपिोक्ता सजमजतले
कायािलयसँग सम्झौता गदाि तपजशलमा उजल्लजित कागिातहरु पेश गनिपु नेछ
(क) उपिोक्ता सजमजत गठन गने आम िेलाको जनणियको प्रजतजलजप
(ि) उपिोक्ता सजमजतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रजतजलजप
(ग) आयोिनाको लागत अनमु ान जििरण
(घ) उपिोक्ता सजमजतबाट सम्झौताको लाजग जिम्मेिार पदाजधकारी तोजकएको
उपिोक्ता सजमजतको जनणिय
(ङ) आयोिनाको कायािधियनको कायि ताजलका ।
(च) िाता सञ्चालन गने पदाजधकारी तोजकएको जनणिय र िाता
सञ्चालनको लाजग आिश्यक कागिातहरु
(च) j8f sfof{nosf] l;kmfl/; kq
९. उपभोक्ता सलिलिको िििा लवकासः (१) कायािलयले आयोिनाको कायािधियन
अगािै उपिोक्ता सजमजतका पदाजधकारीहरुलाई जनम्न जिषयमा अजिमजु िकरण गनिु पनेछ
(क) उपिोक्ता सजमजतको काम , कतिब्य र अजधकार,
(ि) सम्पादन गनिु पने कामको जििरण , काम सम्पधन गनिपु ने अिजध , लागत र
उपिोक्ताको योगदान
(ग) जनमािण सामाग्रीको गणु स्तर र पररमाण
(घ) िररद, रकम जनकासा प्रकृ या, िचिको लेिाकंन र अजिलेि व्यिस्थापन
(ङ) कायािधियन र अनगु मन प्रकृ या
(च) सािििजनक परीक्षण, योिनाको फरफारक र हस्ताधतरण
(छ) अधय आिश्यक जिषयहरु ।
१०. खािा सञ्चािनः (१) उपिोक्ता सजमजतको िाता कायािलयले तोके को बैंकमा
सञ्चालन हुनेछ ।
(२) सजमजतको िाता अध्यक्ष , कोषाध्यक्ष र सजचि गरी तीन िनाको संयक्त
ु
दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ । िाता सञ्चालकहरु मध्ये कजम्तमा एकिना
मजहला हुनु पनेछ ।
११. भक्त
न ानी प्रकृर्ाः (१) आयोिनाको िक्त
ु ानी जददं ा उपिोक्ता सजमजतको नाममा रहेको
बैक िाता माफि त जदनु पनेछ । उपिोक्ता सजमजतले एक व्यजक्त िा सस्थालाई एकलाि
िधदा माजथको रकम िक्त
ु ानी गदाि चेक माफि त मात्र गनिु पनेछ ।
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(२) उपिोक्ता सजमजतलाई सम्झौता बमोजिमको कामको प्राजिजधक मल्ू यांकन , कायि
सम्पधन प्रजतिेदन र अधय आिश्यक कागिातको आधारमा जकस्तागत र
अजधतम िक्त
ु ानी जदईनेछ ।
(३) उपिोक्ता सजमजतले सम्पादन गरे को काम र िएको िचिको जििरण सजमजतको
बैठकबाट जनणिय गरी िक्त
ु ानीको लाजग आिश्यक कागिात सजहत कायािलयमा
पेश गनिपु नेछ ।
(४) आयोिनाको अजधतम िक्त
ु ानी हुनु िधदा अगािै कायािलयबाट अनगु मन गने
व्यिस्था जमलाउनु पनेछ
(५) आयोिना सम्पधन िई फरफारक गनिु िधदा अगािै उपिोक्ता सजमजतले अजनिायि
रुपमा कायािलयको प्रजतजनजधको रोहिरमा सािििजनक परीक्षण गनिु पनेछ ।
सािििजनक परीक्षण प्रजतिेदनको ढाँचा अनसु चू ी ३ बमोजिम हुनेछ ।
(६) उपिोक्ता सजमजतले आफूले प्रत्येक जकस्तामा गरे को िचिको सचू ना अनसु चू ी
४ बमोजिमको ढाँचामा सािििजनक गनिु पनेछ ।
(७) आयोिनाको कुल लागत रु ३ लाि िधदा बढी िएका आयोिनाहरुको हकमा
उपिोक्ता सजमजतले काम शरुु गनिु िधदा अगािै आयोिनाको नाम , लागत,
लागत साझेदारीको अिस्था, काम शरुु र सम्पधन गनिु पने अिजध समेत देजिने
गरी तयार गररएको अनसु चू ी ५ बमोजिमको ढाँचामा आयोिना सचू ना पाटी
आयोिना स्थलमा राख्नु पनेछ .
(८) उपिोक्ता सजमजतलाई सम्बजधधत कायािलयले ड्रइङ्ग , जडिाइन, लागत अनमु ान
तयार गने , प्राजिजधक सल्लाह जदने , िाँचपास गने लगायत अधय प्राजिजधक
सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आयोिना कायािधियनको समयमा कुनै कारणबाट
कायािलयले प्राजिजधक सेिा उपलब्ध गराउन नसके मा सम्झौतामा उल्लेि गरी
तोजकएको िचिको सीमा जित्र रही उपिोक्ता सजमजतले करारमा प्राजिजधक
जनयक्त
ु गनि िा प्राजिजधक सेिा जलन सक्नेछ । तर , ड्रइङ्ग, जडिाइन, लागत
अनमु ान, कायिसम्पधन प्रजतिेदन र िक्त
ु ानी जसफाररसको कायि कायािलयबाट नै
हुनेछ ।
(९) उपिोक्ता सजमजतबाट जनमािण हुने आयोिनाहरूको गणु स्तर कायम गने गराउने
दाजयत्ि र जिम्मेिारी िन प्रजतजनजध , सम्बजधधत प्राजिजधक कमिचारी, उपिोक्ता
सजमजत र अनगु मन सजमजतको हुनेछ ।
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(१०) अनक
ु रणीय कायि गने उपिोक्ता सजमजत , प्राजिजधक कमिचारी र सम्बजधधत
कमिचारीलाई गाउँसिाको जनणिय बमोजिम िाजषिक रूपमा उजचत परु स्कार प्रदान
गनि सजकनेछ ।
(११) तोजकएको समयमा उपिोक्ता सजमजत गठन हुन नसके मा , सम्झौता हुन नसके मा
िा सम्झौताको शति बमोजिम कायि सम्पादन हुन नसके मा कायािलयले अधय
प्रकृ याद्वारा काम गराउन सक्नेछ ।
१२. लनिायण कार्यको गनणस्िि सलन नलिििा गनयन पननः उपिोक्ता सजमजतबाट सञ्चालन हुने
आयोिना गणु स्तर सजु नजश्चत गनिु सम्िजधधत उपिोक्ता सजमजतको कतिव्य हुनेछ ।
गणु स्तर सजु नजश्चतता गनिको लाजग अधय कुराहरुको अजतररक्त जनम्न जिषयहरु पणू ि रुपमा
पालना गनिु पनेछ ।
(क) जनमािण सामाग्रीको गणु स्तरः जनमािण सामाग्री ड्रइङ
, जडिाईन र
स्पेजसजफके सन बमोजिमको गणु स्तर कायम गनिु पनेछ ।
(ि) जनमािण जिजध र प्रकृ याको गणु स्तरः जनमािण जिजध र प्रकृ या
कायािलयसँग िएको सम्झौता बमोजिम गनिु पनेछ
(ग) जनमािण कायिको जदगोपनाः उपिोक्ता सजमजतबाट कायािधियन िएको
योिनाको जदगोपनाको लाजग सम्िजधधत उपिोक्ता सजमजतले
आिश्यक व्यिस्था गनिु पनेछ ।
(घ) गणु स्तर सजु नजश्चत गने जिम्मेिारीः उपिोक्ता सजमजत माफि त हुने
कामको जनधािररत गणु स्तर कायम गने जिम्मेिारी सम्बजधधत कायिको
लाजग कायािलयबाट िजटएका प्रा जिजधक कमिचारी र उपिोक्ता
सजमजतको हुनेछ ।
(ङ) लगत राख्नु पनेः उपिोक्ता सजमजतबाट हुने कामको सम्झौता
बमोजिमको समय , लागत र गणु स्तरमा सम्पधन हुन नसके मा
सम्िजधधत प्राजिजधक कमिचारीलाई सचेत गराउने र प्रकृ जत हेरी
आिश्यकता अनसु ार कारिाही गनि सक्नेछ । त्यस्ता उपिोक्ता
सजमजतको लगत रािी उपिोक्ता सजमजतका पदाजधकारीलाई जनजश्चत
समयसम्मको लाजग अधय उपिोक्ता सजमजतमा रही काम गनि जनषेध
गनेछ ।
१३. अननगिन सलिलिको व्र्वस्थाः (१) आयोिना तोजकएको गणु स्तर , पररमाण र
समयमा सम्पधन गनि गराउन उपिोक्ता सजमजतले सम्पादन गने कायिको अनगु मन गरी
आयोिनाको गणु स्तर, पररमाण सजु नजश्चत गनि दफा ४ (१) (क) बमोजिमको िेलाबाट
कजम्तमा एक िना मजहला सजहत ३ सदस्यीय एक अनगु मन सजमजत गठन गनिु पनेछ ।
(२) अनगु मन सजमजतको काम, कतिव्य अजधकार देहाय बमोजिम हुनेछः
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(क) आयोिनाको कायािधि यनमा सहिीकरण गने तथा देजिएका बाधा
व्यिधान र समस्या समाधानका लाजग आिश्यक समधिय गने,
(ि) आयोिनाको कायािधियन कायिताजलका अनसु ार काम िए निएको
यकीन गने र नगरे को पाइएमा सम्बजधधत पक्षलाई सचेत गराउने,
(ग) आिश्यक अधय कायि गने ।

,

परिच्छे द– ४
लवलवि
१४. अधर् सस्ं थाबाट कार्य गिाउन सलकनेः यस कायिजिजध बमोजिम उपिोक्ता सजमजतबाट
गररने कायि लािग्राही समहू
,सामदु ाजयक संस्था िस्तै सामदु ाजयक िन
,
सामदु ाजयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोल जिकास संस्था, आमा समहू , कृ जष समहू ,
काननु बमोजिम गठन िएका अधय सामदु ाजयक संगठन िस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय
उपिोक्ताहरुको आमिेलाबाट जनणिय िई आएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायिजिजध
बमोजिम कायि संचालन गनि/गराउन सजकने छ ।
१५. सहलजकिण ि सहर्ोग गनयन पननः उपिोक्ता सजमजतले आयोिनाको सपु ररिेक्षण ,
अनगु मन/जनरीक्षण गनि कायािलयबाट आएको अनगु मन सजमजत , पदाजधकारी िा
कमिचारीलाई आिश्यक जििरण उपलव्ध गराउने तथा आयोिनास्थल अनगु मनको
लाजग सहजिकरण र सहयोग गनिु पनेछ ।
१६. उपभोक्ता सलिलिको दालर्त्वः उपिोक्ता सजमजतले कायािलयसँग िएको सम्झौता
बमोजिमको कायि सम्पादन गदाि कायािलयले तोके का शतिहरुको अजतररक्त जनम्न दाजयत्ि
िहन गनिु पनेछ ।
(क) आयोिनाको जदगो व्यिस्थापनको लाजग ममित सम्िार गने सम्बधधी
आिश्यक कायि,
(ि) आयोिना कायािधियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय सधतुलन कायम गने
सम्बधधी कायि,
(ग) अधय आयोिनाहरुसँग अधतरसम्बधध कायम गनिपु ने,
(घ) असल नागररकको आचरण पालना गनिपु ने ।
(ङ) उपिोक्ता सजमजतले आयोिनाको फरफारकको लाजग कायािलयमा
कागिात पेश गदाि अनसु चू ी ६ बमोजिमको ढाँचामा आयोिनाको िौजतक
तथा जिजत्तय प्रजतिेदन पेश गनिु पनेछ ।
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१७. िापदण्ड बनाउन सकनेः (१) आयोिनाको गणु स्तर सजु नजश्चतताको लाजग कायािलयले
अनगु मन, मल्ु याङ्कन गरी सम्िजधधत उपिोक्ता सजमजतलाई सल्लाह , सझु ाि र
आिश्यकता अनसु ार जनदेशन जदने तथा समधिय गनिु पनेछ.
(२) उपिोक्ता सजमजतबाट सञ्चालन हुने आयोिनाको प्रकृ जत हेरी गणु स्तर सजु नजश्चतता
गने प्रयोिनको लाजग कायािलयले थप मापदण्ड तथा मागिदशिन बनाई लागु गनि
सक्नेछ ।
१८. sfo{ljlw बमोजिम हुने : यो sfo{ljlw िारी भई लागु हुन ु भन्दा अगाडी
गाउँपाललका वा वडा कायाालय मार्ात शुरु भएका योिना तथा
कायान्वयन भइसकेका योिना सम्बन्धी सबै कायाहरु यसै

अनुसूची १
(कायाववलधको दर्ा ४ (१) ट सं ग सम्बजन्धत)
उपभोक्ता सलमलतको लगत

चनिाचनिी गाउँ पाललका
आ.व.
क्र.

उपभोक्ता

स.

सलमलतको

पदालधकारीको नाम र सम्पका नं .
अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सलचव

नाम र

गठन

बैं क

खाता

लमलत

को

नं.

नाम

ठे गाना

sfo{ljlw

बमोजिम सं चालन भए गरे को मालनने छ ।
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कोषाध्यक्ष
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अनुसूची २
कायाववलधको दर्ा ७(२) सँग सम्वजन्धत)

चनिाचनिी गाउँ पाललका

४= अन्याः
३. उपभोक्ता सलमलत÷समुदायमा आधाररत सं स्था÷गै
11ह्रसरकारी संस्थाको वववरणाः
क) गठन भएको लमलताः

ख) पदालधकारीको नाम र ठे गाना (नागररकता प्रमाणपत्र नं . र जिल्ला)

योिना सम्झौता र्ाराम

१. अध्यक्ष
२. उपाध्यक्ष
३. कोषाध्यक्ष

१. सम्झौता गने पक्ष र आयोिनााः

४. सजचव

क) उपभोक्तासलमलतको वववरणाः

५. सदस्य

१. नामाः

६. सदस्य

२. ठे गानााः

७. सदस्य

ख) आयोिनाको वववरणाः

ग) गठन गदाा उपजस्थत लाभाजन्वतको सं खयााः

१. नामाः

1. आयोिना सञ्चालन सम्वजन्ध अनुभवाः

२. आयोिना स्थलाः

2.उपभोक्ता सलमलत समुदायमा आधाररत सं स्था

३ उद्देश्याः
४. आयोिना सुरु हुने लमलताः
२. आयोिनाको लागत सम्वजन्ध वववरणाः

गने वकस्ता वववरणाः
वकस्ताको क्रम
समाग्री पररमाण

क) लागत अनुमान रु

÷गैह्रसरकारी सं स्थाले प्राप्त

लमलत

वकस्ताको रकम

लनमााण

कैवर्यत

पवहलो

ख) लागत व्यहोने स्रोतहरु

दोश्रो

१. कायाालयाः

तेश्रो

२. उपभोक्ता सलमलताः

िम्मा

३. अन्याः
ग) बस्तुगत अनुदानको वववरण सामाग्रीको नाम
एकाई

६. आयोिना ममात सं भार सम्बन्धी व्यवस्था
क)आयोिना ममात सं भारको जिम्मा ललने सलमलत÷सं स्थाको नामाः
ख) ममात सम्भारको सम्भाववत स्रोत (छ छै न खुलाउने)

१. सं घबाट
२.प्रदे शबाट



िनश्रमदानाः

३. स्थानीय तहबाट



सेवा शुल्काः

४. गैह्रसरकारी सं घसं स्थाबाट



दस्तुर, चन्दाबाट

५. ववदे शी दातृ सं घ सं स्थाबाट



अन्य केही भएाः

६. उपभोक्ता सलमलतबाट
७. अन्य लनकायबाट

घ) आयोिनाबाfट लाभाजन्वत हुनेाः
१. घरपररवार सं खयााः
२. िनसं खयााः

३. सं गठठत सं स्थााः
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१३. उपभोक्ता सलमलतले काम सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका खप्ने सामानहरु ममात

सम्झौताका शताहरु

सं भार सलमलत गठन भएको भए सो सलमलतलाई र सो नभए सम्वजन्धत कायाालयलाई

उपभोक्ता सलमलतको जिम्मेवारी तथा पालना गररने शताहरुाः

बुझाउनु पनेछ । तर ममात सलमलतलाई बुझाएको सामानको वववरण एक प्रलत

१. आयोिना लमलत ...............................दे जख शुरु गरी लमलत........................सम्ममा
पुरा गनुा पनेछ ।
२= प्राप्त रकम तथा लनमााण सामाग्री सम्वजन्धत आयोिनाको उद्धेश्यका लालग मात्र प्रयोग
गनुप
ा नेछ ।
३= नगदी, जिन्सी सामानको प्राप्ती, खचा र बाँकी तथा आयोिनाको प्रगलत वववरण राख्नु पनेछ
४= आम्दानी खचाको वववरण र कायाप्रगलतको िानकारी उपभोक्ता समूहमा छलर्ल गरी
अको वकस्ता माग गनुा पनेछ ।

५= आयोिनाको कुल लागत भन्दा घटी लागतमा आयोिना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो
मुताववकनै अनुदान र श्रमदानको प्रलतशत लनधाारण गरी भ ुक्तानी ललनु पनेछ ।

६. उपभोक्ता सलमलतले प्राववलधकको राय, परामशा एवं लनदे शन अनुरुप काम गनुा पनेछ ।
७= उपभोक्ता सलमलतले आयोिनासं ग सम्वजन्धत ववल

, भरपाईहरु, डोर हाजिरी र्ारामहरु ,

जिन्सी नगदी खाताहरु , सलमलत÷समुहको लनणाय पुजस्तका आठद कागिातहरु कायाालयले
मागेको बखत उपलव्ध गराउनु पनेछ र त्यसको लेखापरीक्षण पलन गराउनु पनेछ ।
८.

कुनै सामाग्री खररद गदाा आन्तररक रािस्व कायाालयबाट स्थायी लेखा नम्वर र मुल्य

अलभबृवद्ध कर दताा प्रमाण पत्र प्राप्त व्यजक्त वा र्मा सं स्था वा कम्पनीबाट खररद गरी
सोही अनुसारको ववल भरपाई आलधकारीक व्यजक्तबाट प्रमाजणत गरी पेश गनुा पनेछ ।
९.

मूल्य अलभबृवद्ध कर

(VAT)लाग्ने बस्तु तथा सेवा खररद गदाा रु २० ,०००।– भन्दा

बढी मूल्यको सामाग्रीमा अलनवाया रुपमा मूल्य अलभबृवद्ध कर दताा प्रमाणपत्र प्राप्त
गरे का व्यजक्त र्मा सं स्था वा कम्पनीबाट खररद गनुा पनेछ । साथै उक्त ववलमा
उजल्लजखत मु.अ.कर बाहेकको रकममा १.५ % अग्रीम आयकर बापत करकवि गरी
बाँकी रकम मात्र सम्वजन्धत सेवा प्रदायकलाई भ ुक्तानी हुनेछ । रु २०

,०००।–

भन्दा कम मूल्यको सामाग्री खररदमा पान नम्वर ललएको व्यजक्त वा र्माबाट खररद
गनुा पनेछ । अन्यथा खररद गने पदालधकारी स्वयम् जिम्मेवार हुनेछ ।

१०. डोिर रोलर लगायतका मेजशनरी सामान भाडामा ललएको एवम् घर बहालमा ललई ववल
भरपाई पेश भएको अवस्थामा १० % प्रलतशत घर भाडा कर एबम् बहाल कर लतनुा
पनेछ
११. प्रजशक्षकले पाउने पाररश्रलमक एवम् सहभागीले पाउने भत्तामा प्रचललत लनयमानुसार कर
लाग्नेछ ।

१२. लनमााण कायाको हकमा शुरु लागत अनुमानका कुनै आईटमहरुमा पररवातन हुने भएमा
अलधकार प्राप्त व्यजक्त ÷कायाालयबाट लागत अनुमान सं सोधन गरे पश्चात मात्र काया
गराउनु पनेछ । यसरी लागत अुनमान सं शोधन नगरी काया गरे मा उपभोक्ता
सलमलत÷समुहनै जिम्मेवार हुनेछ ।

सम्वजन्धत कायाालयलाई िानकारीको लालग बुझाउनु पनेछ ।

१४. सम्झौता बमोजिम आयोिना सम्पन्न भएपलछ अजन्तम भ ुक्तानीको लालग कायासम्पन्न
प्रलतवेदन, नापी वकताव , प्रमाजणत ववल भरपाई , योिनाको र्ोटो , सम्वजन्धत उपभोक्ता
सलमलतले आयोिना सं चालन गदाा भएको आय व्ययको अनुमोदन सवहतको लनणाय
उपभोक्ता भेलाबाट भएको सावािलनक लेखा परीक्षणको लनणायको प्रलतललपी तथा

सम्वजन्धत कायाालयको वडा कायाालयको लसर्ाररस सवहत अजन्तम वकस्ता भ ुक्तानीको
लालग लनवेदन पेश गनुा पनेछ ।
१५. आयोिना सम्पन्न भएपलछ कायाालयबाट िाँचपास गरी र्रर्ारकको प्रमाणपत्र ललनु
पनेछ ।
साथै आयोिानाको आवश्यक ममात सं भारको व्यवस्था सम्वजन्धत उपभोक्ताहरुले नै
गनुा पनेछ ।
१६. आयोिना कायाान्वयन गने समुह वा उपभोक्ता सलमलतले आयोिनाको भौलतक तथा
ववत्तीय प्रगती प्रलतवेदन अनुसूची ६ को ढाँचामा सम्झौतामा तोवकए बमोजिम
कायाालयमा पेश गनुा पनेछ ।
१७. आयोिनाको दीगो सञ्चालन तथा ममात सं भारको व्यवस्था गनुा पनेछ ।
१८. आयोिनाको सवै काम उपभोक्ता सलमलत÷समुहको लनणाय अनुसार गनुा गराउनु पनेछ ।
कायाालयको जिम्मेवारी तथा पालना गररने शताहरुाः
१. आयोिनाको विेट , उपभोक्ता सलमलतको काम , कताव्य तथा अलधकार , खररद, लेखाङ्कन,
प्रलतवेदन आठद ववषयमा उपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुलाई अनुजशक्षण कायाक्रम
सञ्चालन गररनेछ
२. आयोिनामा आवश्यक प्राववलधक सहयोग कायाालयबाट उपलव्ध गराउन सवकने
अवस्थामा गराईनेछ र नसवकने अवस्था भएमा उपभोक्ता सलमलतले बाह्य बिारबाट
सेवा परामशा अन्तगात सेवा ललन सक्नेछ ।
३. आयोिनाको प्राववलधक सुपररवेक्षणका लालग कायाालयको तर्ाबाट प्राववलधक खटाईनेछ ।
उपभोक्ता सलमलतबाट भएको कामको लनयलमत सुपररवेक्षण गने जिम्मेवारी लनि
प्राववलधकको हुनेछ ।

४. पेश्की ललएर लामो समयसम्म आयोिना सं चालन नगने उपभोक्ता सलमलतलाई कायाालयले
लनयम अनुसार कारवाही गनेछ ।

५. श्रममुलक प्रववलधबाट काया गराउने गरी लागत अनुमान स्वीकृत गराई सोही बमोजिम
सम्झौता गरी मेजशनरी उपकरणको प्रयोगबाट काया गरे को पाईएमा त्यस्तो उपभोक्ता

सलमलतसं ग सम्झौता रद्ध गरी उपभोक्ता सलमलतलाई भ ुक्तानी गररएको रकम मुल्यांकन
गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गररनेछ ।
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अनुसूची ३

६. आयोिना सम्पन्न भएपलछ कायाालयबाट िाँच पास गरी र्रर्ारक गनुा पनेछ ।
७. आवश्यक कागिात सं लग्न गरी भ ुक्तानी उपलव्ध गराउन सम्वजन्धत उपभोक्ता

(कायाववलधको दर्ा ११ (५) सँग सम्वजन्धत)

सलमलतबाट अनुरोध भई आएपलछ उपभोक्ता सलमलतको बैं क खातामा भ ुक्तानी ठदनु पनेछ

८. यसमा उल्लेख नभएका कुराहरु प्रचललत कानून वमोजिम हुनेछ ।

मालथ उल्लेख भए बमोजिमका शताहरु पालना गना हामी लनम्न पक्षहरु मन्िुर गदाछौं ।

सावािलनक परीक्षण र्ारामको ढाँचा पेश गरे को कायाालय..........
१. आयोिनाको नामाः

क) स्थलाः

ख) लागत अनुमानाः

ग) आयोिना शुरू हुने लमलताः

घ) आयोिना सम्पन्न हुने लमलताः
उपभोक्ता सलमलत÷समुहको तर्ाबाट
दस्तखत...................

कायाालयको तर्ाबाट

दस्तखत.............

नाम थर.....................

नाम थर.............

पद.............................

पद.................

२. उपभोक्ता सलमलत÷सामुदावयक सं स्थाको
क) अध्यक्षको नामाः

क) नामाः

ख) सदस्य सं खयााः

मवहलााः

पुरूषाः

३. आम्दानी खचाको वववरणाः
क) आम्दानीतर्ा िम्मााः

ठे गाना..........................

ठे गाना..................

सम्पका नं......................

सम्पका नं...............

लमलत............................

लमलत.....................

आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट

रकम वा पररमाण

कैवर्यत

कलत नगद तथा जिन्सी प्राप्त
भयो खुलाउने) रकम वा पररमाण कैवर्यत

ख) खचातर्ा
खचाको वववरण

दर

पररमाण

िम्मा

१. सामाग्री (के के सामाग्री खररद
भयो ?)

२. ज्याला (के मा कलत भ ुक्तानी
भयो ?)

३. श्रमदान (कलत िनाले श्रमदान
गरे ?)
४. व्यवस्थापन खचा (ढु वानी तथा
अन्य खचा)
ग) मौज्दात
वववरण

रकम वा पररमाण

१ नगद
बैंक
व्यक्तिको जिम्मा
२ सामग्रीहरु
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कैवर्यत

ु ानी ठदन बाँकी
घ) भक्त

अनुसूची ४

वववरण

-कायाववलधको दर्ा ११ (६) सँग सम्वजन्धत)

रकम वा पररमाण

खचा सावािलनक सूचना र्ाराम

४. सम्पन्न आयोिनाको लक्ष्य तथा प्रगलत वववरण
कामको वववरण

लक्ष्य

प्रगलत

५. आयोिनाले पु ¥याएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपमा लाभाजन्वत िनसं खया (आयोिना सञ्चालन
भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।
६. आयोिना सञ्चालन गदाा आयोिक सं स्थामा कामको जिम्मेवारी बाँडर्ाँड (कस कसले
कस्तो कस्तो कामको जिम्मेवारी ललएका लथए<खुलाउने)

लमलताः २०
१. आयोिनाको नामाः—
४. आयोिना जस्वकृत भएको आ.वाः—

३. ववलनयोजित विेटाः—

५. आयोिना सम्झौता भएको लमलताः—
६. काम सम्पन्न गनुा पने लमलताः—

७. काम सम्पन्न भएको लमलताः—

आम्दानी र खचाको वववरण

१
२

आम्दानी

३

क्तववरण

४
५
रोहवराः नामथराः

।

२. आयोिना

स्थलाः—

८. उ.स. को बैठकले खचा स्वीकृत गरे को लमलताः
—

उपजस्थलताः

।

पदाः

लमलताः
द्रष्टव्याः सावािलनक पररक्षण कायाक्रममा उपजस्थत सरोकारवाला
रूपमा सं लग्न हुनपु नेछ ।

हरुको उपजस्थलत अलनवाया

खचच
रकम रू

क्तववरण

प्रथम ककस्ता

ज्याला

दोश्रो ककस्ता

लनमाचण सामाग्री खररद

तेश्रो ककस्ता

ढु वानी

िनश्रमदान

भाडा

वस्तुगत सहायता

व्यवस्थापन खचच

रकम

लागत सहभालगता

उपयुक्त
ा ानुसारको आम्दानी तथा खचा वववरण यथाथा हो । यसमा सबै आम्दानी तथा खचाहरु
समावेश गररएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगतामा आयोिना कायाान्वयन
गररएको छ । यसको एक प्रलत वडा कायाालयमा समेत पेश गररएको छ ।
......................
कोषाध्यक्ष
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............................... .............................
सजचव

अध्यक्ष

18

.

१.

अनुसूची ५

अनुसूची ६

-कायाववलधको दर्ा ११(७) सं ग सम्वजन्धत)

-कायाववलधको दर्ा १६(ङ) सँग सम्वजन्धत)

आयोिना सूचना पाटीको नमूना

उपभोक्ता सलमलतको भौलतक तथा ववत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन

आयोिनाको नामाः

वववरण पेश गरे को कायाालय....................

२. आयोिना सं चालन गने कायाालय/कायाक्रमको नामाः

१. आयोिनाको वववरण

३. उपभोक्ता सलमलतको अध्यक्षको नाम र सम्पका नं .M

आयोिनाको नामाः

४. आयोिनाको कुल लागत रकम रुाः

वडा नं.M टोल ÷बस्तीाः

उपभोक्ता सलमलतका अध्यक्षाः सजचवाः

२. आयोिनाको लागताः प्राप्त अनुदान रकम रू. ............................ चन्दा रकम

४.१. आयोिनामा कायाालयबाट व्यहोने लागत रुाः

रू............ िनसहभालगता रकम रू. ==============

४.२. िनसहभालगताबाट व्यहोने लागत रकम रुाः
४.३. आयोिनामा लगानी गने अन्य लनकायको नाम

िम्मा रकम रू. ..........

३. हालसम्मको खचा रू. ==============
र व्यहोने लागत रकम रुाः

क. कायाालयबाट प्राप्त रकम रू.............

५. आयोिना सम्झौता लमलताः

१. लनमााण सामग्रीमा (लसमेन्ट, छड, काठ, ढुं गा वा र्ुवा, लगिी, उपकरण आठद) रू. .

६. आयोिना सम्पन्न गने लमलताः

२. ज्यालााः– दक्ष रूाः–

७. आयोिनाबाट लाभाजन्वत िनसं खयााः

३. मसलन्द सामान (कवप, कलम, मसी, कागि आठद) रू.

अदक्ष रू.

िम्मा रू.

(सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू.

४. दै लनक भ्रमण भत्ता

५. प्राववलधक लनरीक्षण बापत खचा (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू.
६. अन्य
ख. िनसहभालगताबाट व्यहोररएको खचा रूाः ...................
श्रमको मूल्य बराबर रकम रू. .......................

जिन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रू. ............. कूल िम्मा रू. .............

४. प्राववलधक प्रलतवेदन बमोजिम मूल्यांकन रकम रू. .............
५. उपभोक्ता समूहको लनणाय बमोजिम÷समीक्षाबाट खचा दे जखएको रू. .............
६. कायाान्वयनमा दे जखएका मुखय समस्याहरूाः क. ख. ग.
७. समाधानका उपायहरू
क.
ख.
ग.
८. कायाालयबाट र अन्य लनकायबाट अनुगमन भए अनुगमनको सुझावाः
९. हाल माग गरे को वकस्ता रकम रू.
१०. मुखय खचा प्रयोिन
११. प्राप्त रकम आयोिना बाहेक अन्य कायामा खचा गने गराउने छै नौ ।
.............
तयार गने
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.............
कोषाध्यक्ष

सजचव
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.............

अध्यक्ष

