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ईपभोक्ता सलमलत
गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन

चुलाचुली गाईँ पाललकाको

सम्बलधध काययलवलध २०७४

चुलाचुली

गाईँ काययपाललकाको बैठकबाट
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प्रस्तावना
नेपालको संलवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ,
२०७४ ले लनर्ददष्ट गरे को स्थानीय तहको ऄलधकार क्षेत्र
लभत्रको लवकास लनमायण सम्वलधध कायय संचालनको
लालग गाईँ पाललकाले ईपभोक्ता सलमलत गठन
,
पररचालन तथा व्यवस्थापन गनय अवश्यक देलिएकोले
चुलाचुली गाईँ पाललकाको प्रशासकीय काययलवलध
लनयलमत गने ऐन २०७४ को दफा
$ बमोलजम
चुलाचुली गाईँ काययपाललकाले यो ईपभोक्ता सलमलत
गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्बलधध
काययलवलध, २०७४ जारी गरे को छ ।
पररच्छेद– १
प्रारलम्भक
१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययलवलधको नाम
चुलाचुली गाईँ पाललकाको ईपभोक्ता सलमलत गठन ,
पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्बलधध काययलवलध,
२०७४ रहेको छ ।
(२) यो काययलवलध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा
यस काययलवलधमा:–
(क) “ऄध्यक्ष” भन्नाले ईपभोक्ता सलमलतको
ऄध्यक्षलाइ सम्झनु पदयछ

“अयोजना”
भन्नाले चुलाचुली
गाईँ पाललकाको वा1 सो ऄधतरगतको वडावाट
पूणय वा अंलशक लागत साझेदारीमा
सञ्चाललत योजना वा काययक्रम वा अयोजना
वा पररयोजनालाइ सम्झनु पछय । र यसले
चुलाचुली गाईँ पाललकाको गाउँसभाबाट
स्वीकृ त भएको गैर सरकारी संघ सस्था , गैर
नाफामूलक संस्था वा ऄधय सामुदालयक
संस्थाको अयोजना समेतलाइ जनाईनेछ ।
(ग) “ईपभोक्ता” भन्नाले अयोजनाबाट प्रत्यक्ष
लाभालधवत हुने अयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र
लभत्रका व्यलक्तलाइ जनाईछ ।
(घ) “ईपभोक्ता सलमलत ” भन्नाले अयोजनाको
लनमायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममयत
सम्भार गनयको लालग ईपभोक्ताले अफू हरू
मध्येबाट गठन गरे को सलमलत सम्झनु पदयछ ।
(ङ) “कायायलय” भन्नाले चुलाचुली गाईँ पाललका
गाईँ काययपाललकाको कायायलयलाइ बुझाईँ छ
। सो शब्दले वडा कायायलय
समेतलाइ
बुझाईनेछ ।
(च) “काययपाललका” भन्नाले चुलाचुली
गाईँ
काययपाललकालाइ सम्झनु पदयछ ।
(ि)

(छ) “ठू ला मेलशनरी तथा ईपकरण
” भन्नाले
वातावरणलाइ ऄत्यलधक ह्रास पु
यायईने
प्रकृ लतका ठू ला मेलशनरी
,
ईपकरण
(बुलडोजर, एक्साभेटर जस्ता ) र श्रममूलक
प्रलवलधलाइ लवस्थालपत गने िालका मेलशनरी
तथा ईपकरण सम्झनु पदयछ।
(ज) “पदालधकारी” भन्नाले ईपभोक्ता सलमलतका
ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सलचव र कोषाध्यक्षलाइ
सम्झनु पदयछ । सो शब्दले ईपभोक्ता
सलमलतका सदस्यलाइ समेत जनाईनेछ ।
(झ) “वडा” भन्नाले चुलाचुली
गाईँ पाललका
लभत्रका वडालाइ सम्झनु पदयछ ।
(ञ) “वडा ऄध्यक्ष ” भन्नाले अयोजना सञ्चालन
भएको वडाको वडा ऄध्यक्षलाइ सम्झनु पदयछ
।
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(ट) “सदस्य”भन्नाले ईपभोक्ता सलमलतका
सदस्यलाइ जनाईनेछ र सो शब्दले ईपभोक्ता
सलमलतका पदालधकारीलाइ समेत जनाईनेछ
।
(ठ) “सम्झौता”भन्नाले अयोजनाको लनमायण ,
सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममयत सम्भार
गनयको लालग कायायलय र ईपभोक्ता

सलमलतबीच भएको लललित करारनामा
वा कबुललयतनामालाइ जनाईनेछ ।
३. काययलवलधको पालना गनुयपनेः (१) गाईँ पाललका
लभत्र कायायधवयन हुने अयोजनाको लनमायण
,
सञ्चालन,ममयत सम्भार कायय गनयको लालग गठन हुने
ईपभोक्ता सलमलतले पूणयरुपमा यो काययलवलधको
पालना गनुय पनेछ ।
(२) कु ल लागत रु १ करोडसम्म भएको तथा
स्थानीय सीप, श्रोत र साधन ईपयोग हुने र स्थानीय
स्तरमा कायय सम्पन्न गनय सक्ने
अयोजनाको
कायायधवयन ईपभोक्ता सलमलत माफय त गनय
सककनेछ ।
पररच्छेद–२
ईपभोक्ता सलमलतको गठन र सञ्चालन
४. ईपभोक्ता सलमलत गठन सम्बधधी व्यवस्थाः ( १)
ईपभोक्ता सलमलत गठन देहाय बमोलजम गनुय पनेछ ।
(क)
अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभालधवत
ईपभोक्ताहरुको अम भेलाबाट ऄलधकतम
सहभालगतामा सम्बलधधत

अयोजना स्थलमा नै सातदेलि एघार (७ देलि
११ जना ) सदस्यीय ईपभोक्ता सलमलत गठन
गनुयपनेछ ।
(ि) सलमलत गठनको लालग अम भेला हुने समय ,
लमलत, स्थान र भेलाको लबषय त्यस्तो भेला हुने
लमलतले
कलम्तमा सात कदन
(७ कदन ) ऄगावै
सावयजलनक रुपमा जानकारी गराईनु पनेछ ।
(ग) गाईँ पाललका स्तरीय3 अयोजना सञ्चालनको
लालग ईपभोक्ता सलमलतको गठन गदाय
काययपाललकाले
तोके को काययपाललकाका सदस्य वा कायायलयको
प्रलतलनलधको रोहवरमा गनुय पनेछ ।
(घ) वडा स्तरीय अयोजना सञ्चालनको लालग
ईपभोक्ता सलमलत गठन गदाय सम्वलधधत वडाको
वडा
ऄध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायलयले तोके को
कायायलयको प्रलतलनलधको रोहवरमा गनुय पनेछ ।
(ङ) ईपभोक्ता सलमलत गठनको लालग बोलाइएको
भेलामा योजनाको संलक्षप्त लववरण र सलमलतको
संरचना
सलहतको जानकारी कायायलयको प्रलतलनलधले
गराईनु पनेछ ।

(च) ईपभोक्ता सलमलत गठन गदाय समावेशी
लसद्धाधतको ऄवलम्वन गनुय पने छ । सलमलतमा
कलम्तमा तेत्तीस
प्रलतशत (३३%) मलहला सदस्य हुनुपनेछ ।
सलमलतको ऄध्यक्ष , सलचव र कोषाध्यक्ष मध्ये
कम्तीमा एकजना मलहला पदालधकारी हुनुपनेछ
।
(छ) एक व्यलक्त एकभधदा बढी ईपभोक्ता
सलमलतको सदस्य हुन
4 पाईने छैन । साथै
सगोलका पररवारबाट
एकजना भधदा बढी व्यलक्त एईटै ईपभोक्ता
सलमलतको सदस्य हुन पाआने छैन ।
(ज) ईपभोक्ता सलमलतको गठन सके सम्म
सवयसम्मत तररकाले गनुयपनेछ । सवयसम्मत हुन
नसके मा
ईपभोक्ताहरुको बहुमतबाट ईपभोक्ता
सलमलतको गठन गररने छ ।
(झ) ईपभोक्ताहरुको लागत सहभालगतामा
सञ्चालन हुने अयोजनाहरु ईपभोक्ता
सलमलतबाट कायायधवयन
गनय प्राथलमकता कदइनेछ ।

(ञ) ईपभोक्ता सलमलतले सम्झौता बमोलजम गनुय
पने काम सलमलत अफैं ले गनुय गराईनु पनेछ ।
ऄधय कु नै
लनमायण व्यवसायी वा ऄधय
व्यलक्त वा
सस्थालाइ ठे क्कामा कदइ गनय गराईन पाआने छैन
।
(ट) कायायलयले अयोजना सञ्चालन एवम्
कायायधवयनमा संलग्न ईपभोक्ता सलमलतको
ऄलभलेि ऄनुसूची १ बमोलजमको ढाँचामा
व्यवलस्थत गनुय पनेछ ।
५. ईपभोक्ता सलमलतका सदस्यको योग्यताः
( १)
ईपभोक्ता सलमलतका सदस्यको योग्यता देहाय
बमोलजम हुनु पनेछ ।
(क) सम्वलधधत अयोजना क्षेत्रको स्थायी
वालसधदा
(ि) १८ वषय ईमेर पुरा भएको
(ग) फौजदारी ऄलभयोगमा ऄदालतबाट
कसुरदार नठहररएको
(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की
फछ्र्यौट गनय बाँकी नरहेको
(ङ) ऄधय ईपभोक्ता सलमलतमा सदस्य नरहेको
(२) दफा १ मा जुनसुकै कु रा लेलिएको भएतापलन
जनप्रलतलनलध,राजनीलतक दलका पदालधकारी
,

बहालवाला सरकारी कमयचारी र लशक्षक ईपभोक्ता
सलमलतको सदस्यमा बस्न पाइने छैन ।
६. ईपभोक्ता सलमलतको काम , कतयब्य र ऄलधकारः
ईपभोक्ता सलमलतको काम कतयब्य र ऄलधकार देहाय
बमोलजम हुनेछ ।
(क)
सम्झौता बमोलजमको कायय
सम्पादन गने,
(ि)
ईपभोक्ताहरुलाइ कायायलयबाट
प्राप्त सूचना तथा मागयदशयनको जानकारी
गराईने,
(ग)
सम्झौता बमोलजम कायय शुरु गदाय
कायायलयबाट अवश्यक लनदेशन प्राप्त गनुय
पने भए प्राप्त गरे र मात्र
शुरु गने,
(घ)
ईपभोक्ता सलमलतको कायय
सम्पादनलाइ प्रभावकारी
बनाईन
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सलमलतका सदस्यहरुको कायय लवभाजन र
लजम्मेवारी बाँडफाँड गने,
(ङ) ईपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरुको क्षमता
लवकास गने ।
(च)
सम्झौता बमोलजमको कामको
पररमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा
पररवतयन गनुय पने देलिएमा

कायायलयलाइ ऄनुरोध गने,
(छ)
अयोजनाको कदगो व्यवस्थापन
सम्बधधी अवश्यक ऄधय कायय गने ।
पररच्छेद – ३
कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन
७. अयोजना कायायधवयनः (१) कायायलयले अ.व. शुरु
भएको १५ कदन लभत्र ईपभोक्ता सलमलतबाट
संचालन हुने अयोजना , पररयोजना र काययक्रमहरु
पलहचान/छनौट गरी कायायधवयन योजना बनाईनु
पनेछ । ईपभोक्ता सलमलत गठन पश्चात अयोजनाको
ड्रइङ, लडजाइन र लागत ऄनुमान (नेपाली भाषामा
तयार गररएको) स्वीकृ त गरी ईपभोक्ता सलमलतलाइ
ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।
(२) अयोजनाको कायायधवयनको लालग ईपभोक्ता
सलमलत र काययलयबीच ऄनुसूची २ बमोलजमको
ढाँचामा
सम्झौता गनुयपनेछ ।
(३) अयोजनाको प्रकृ लत हेरी कायायलयले लागत
सहभालगताको ढाँचा र ऄनुपात (नगद वा श्रमदान
वा बस्तुगत)
तोक्नु पनेछ ।

८. अयोजना सम्झौताको लालग अवश्यक
कागजातहरुः (१) ईपभोक्ता सलमलतले कायायलयसँग
सम्झौता गदाय तपलशलमा6 ईललललित कागजातहरु
पेश गनुयपनेछ
(क)
ईपभोक्ता सलमलत गठन गने अम
भेलाको लनणययको प्रलतलललप
(ि)
ईपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरुको
नागररकताको प्रलतलललप
(ग) अयोजनाको लागत ऄनुमान लववरण
(घ) ईपभोक्ता सलमलतबाट सम्झौताको लालग
लजम्मेवार पदालधकारी तोककएको ईपभोक्ता
सलमलतको लनणयय
(ङ) अयोजनाको कायायधवयनको कायय ताललका
।
(च) िाता सञ्चालन गने पदालधकारी
तोककएको लनणयय र िाता सञ्चालनको लालग
अवश्यक
कागजातहरु
(च) j8f sfof{nosf] l;kmfl/; kq
९. ईपभोक्ता सलमलतको क्षमता लवकासः
( १)
कायायलयले अयोजनाको कायायधवयन ऄगावै

ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुलाइ लनम्न
लवषयमा ऄलभमुलिकरण गनुय पनेछ
(क) ईपभोक्ता सलमलतको काम , कतयब्य र
ऄलधकार,
(ि) सम्पादन गनुय पने कामको लववरण , काम
सम्पन्न गनुयपने ऄवलध, लागत र ईपभोक्ताको
योगदान
(ग) लनमायण सामाग्रीको गुणस्तर र पररमाण
(घ) िररद, रकम लनकासा प्रकृ या , िचयको
लेिाकं न र ऄलभलेि व्यवस्थापन
(ङ) कायायधवयन र ऄनुगमन प्रकृ या
(च)
सावयजलनक परीक्षण , योजनाको
फरफारक र हस्ताधतरण
(छ) ऄधय अवश्यक लवषयहरु ।
१०. िाता सञ्चालनः (१) ईपभोक्ता सलमलतको िाता
कायायलयले तोके को
बैंकमा सञ्चालन हुनेछ ।
(२) सलमलतको िाता ऄध्यक्ष
, कोषाध्यक्ष र सलचव
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गरी तीन जनाको संयुक्त दस्तितबाट सञ्चालन
हुनेछ ।
िाता सञ्चालकहरु मध्ये कलम्तमा एकजना
मलहला हुनु पनेछ ।

११. भुक्तानी प्रकृ याः (१) अयोजनाको भुक्तानी दददा
ईपभोक्ता सलमलतको नाममा रहेको बैक िाता
माफय त कदनु पनेछ । ईपभोक्ता सलमलतले एक व्यलक्त
वा सस्थालाइ एकलाि भधदा मालथको रकम
भुक्तानी गदाय चेक माफय त मात्र गनुय पनेछ ।
(२) ईपभोक्ता सलमलतलाइ सम्झौता बमोलजमको
कामको प्रालवलधक मूलयांकन, कायय सम्पन्न प्रलतवेदन
र ऄधय
अवश्यक कागजातको अधारमा ककस्तागत र
ऄलधतम भुक्तानी कदइनेछ ।
(३)
ईपभोक्ता सलमलतले सम्पादन गरे को काम
र भएको िचयको लववरण सलमलतको बैठकबाट
लनणयय गरी
भुक्तानीको लालग अवश्यक कागजात सलहत
कायायलयमा पेश गनुयपनेछ ।
(४) अयोजनाको ऄलधतम भुक्तानी हुनु भधदा ऄगावै
कायायलयबाट ऄनुगमन गने व्यवस्था लमलाईनु पनेछ
(५) अयोजना सम्पन्न भइ फरफारक गनुय भधदा
ऄगावै ईपभोक्ता सलमलतले ऄलनवायय रुपमा
कायायलयको प्रलतलनलधको रोहवरमा सावयजलनक
परीक्षण गनुय पनेछ । सावयजलनक परीक्षण
प्रलतवेदनको ढाँचा ऄनुसूची ३ बमोलजम हुनेछ ।

(६)
ईपभोक्ता सलमलतले अफू ले प्रत्येक
ककस्तामा गरे को िचयको सूचना ऄनुसूची ४
बमोलजमको ढाँचामा
सावयजलनक गनुय पनेछ ।
(७) अयोजनाको कु ल लागत रु ३ लाि भधदा बढी
भएका अयोजनाहरुको
हकमा
ईपभोक्ता
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सलमलतले काम शुरु गनुय भधदा ऄगावै
अयोजनाको नाम , लागत, लागत साझेदारीको
ऄवस्था, काम शुरु र सम्पन्न गनुय पने ऄवलध
समेत देलिने गरी तयार गररएको ऄनुसूची ५
बमोलजमको ढाँचामा अयोजना सूचना पाटी
अयोजना स्थलमा राख्नु पनेछ
(८) ईपभोक्ता सलमलतलाइ सम्बलधधत कायायलयले
ड्रआङ्ग, लडजाआन, लागत ऄनुमान तयार गने
,
प्रालवलधक
सललाह कदने , जाँचपास गने लगायत ऄधय
प्रालवलधक सहयोग ईपलब्ध
गराईनेछ ।
अयोजना कायायधवयनको समयमा कु नै
कारणबाट कायायलयले प्रालवलधक सेवा ईपलब्ध
गराईन नसके मा सम्झौतामा ईललेि गरी
तोककएको िचयको सीमा लभत्र रही ईपभोक्ता
सलमलतले करारमा प्रालवलधक लनयुक्त गनय वा
प्रालवलधक सेवा ललन सक्नेछ । तर
, ड्रआङ्ग,

लडजाआन, लागत ऄनुमान, काययसम्पन्न प्रलतवेदन
र भुक्तानी लसफाररसको कायय कायायलयबाट नै
हुनेछ ।
(९) ईपभोक्ता सलमलतबाट लनमायण हुने
अयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गने गराईने
दालयत्व र लजम्मेवारी जन
प्रलतलनलध,
सम्बलधधत प्रालवलधक कमयचारी , ईपभोक्ता
सलमलत र ऄनुगमन सलमलतको हुनेछ ।
(१०) ऄनुकरणीय कायय गने ईपभोक्ता सलमलत ,
प्रालवलधक कमयचारी र
सम्बलधधत कमयचारीलाइ
गाईँ सभाको लनणयय
बमोलजम वार्षषक रूपमा ईलचत पुरस्कार
प्रदान गनय सककनेछ ।
(११) तोककएको समयमा ईपभोक्ता सलमलत गठन
हुन नसके मा, सम्झौता हुन
नसके मा वा
सम्झौताको शतय बमोलजम कायय सम्पादन हुन
नसके मा
कायायलयले ऄधय प्रकृ याद्वारा काम
गराईन सक्नेछ ।
१२. लनमायण काययको गुणस्तर सुलनलश्चतता गनुय पनेः
ईपभोक्ता सलमलतबाट स ञ्चालन हुने अयोजना
गुणस्तर सुलनलश्चत गनुय 9सम्वलधधत ईपभोक्ता
सलमलतको कतयव्य हुनेछ । गुणस्तर सुलनलश्चतता

गनयको लालग ऄधय कु राहरुको ऄलतररक्त लनम्न
लवषयहरु पूणय रुपमा पालना गनुय पनेछ ।
(क) लनमायण सामाग्रीको गुणस्तरः लनमायण
सामाग्री ड्रआङ, लडजाइन र स्पेलसकफके सन
बमोलजमको गुणस्तर कायम गनुय पनेछ ।
(ि) लनमायण लवलध र प्रकृ याको गुणस्तरः
लनमायण लवलध र प्रकृ या
कायायलयसँग
भएको सम्झौता बमोलजम गनुय पनेछ
(ग) लनमायण काययको कदगोपनाः ईपभोक्ता
सलमलतबाट कायायधवयन भएको योजनाको
कदगोपनाको लालग सम्वलधधत ईपभोक्ता
सलमलतले अवश्यक व्यवस्था गनुय पनेछ ।
(घ) गुणस्तर सुलनलश्चत गने लजम्मेवारीः
ईपभोक्ता सलमलत माफय त हुने
कामको
लनधायररत गुणस्तर कायम गने लजम्मेवारी
सम्बलधधत
काययको लालग कायायलयबाट
िरटएका प्रालवलधक कमयचारी र ईपभोक्ता
सलमलतको हुनेछ ।
(ङ) लगत राख्नु पनेः ईपभोक्ता सलमलतबाट हुने
कामको सम्झौता
बमोलजमको समय
,
लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन नसके मा
सम्वलधधत प्रालवलधक कमयचारीलाइ सचेत
गराईने र प्रकृ लत हेरी
अवश्यकता

ऄनुसार कारवाही गनय सक्नेछ । त्यस्ता
ईपभोक्ता
सलमलतको लगत रािी
ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीलाइ
लनलश्चत समयसम्मको लालग ऄधय
ईपभोक्ता सलमलतमा रही काम गनय लनषेध
गनेछ ।
१३.ऄनुगमन सलमलतको व्यवस्थाः (१) अयोजना
तोककएको गुणस्तर , पररमाण र समयमा सम्पन्न
गनय गराईन ईपभोक्ता सलमलतले सम्पादन गने
काययको ऄनुगमन गरी अयोजनाको गुणस्तर
,
पररमाण सुलनलश्चत गनय दफा ४
(१) ( क)
बमोलजमको भेलाबाट कलम्तमा एक जना मलहला
सलहत ३ सदस्यीय एक ऄनुगमन सलमलत गठन गनुय
पनेछ ।
(२) ऄनुगमन सलमलतको काम , कतयव्य ऄलधकार
देहाय बमोलजम हुनेछः
(क) अयोजनाको कायायधव यनमा सहजीकरण
गने तथा देलिएका बाधा, व्यवधान र
समस्या समाधानका लालग अवश्यक
समधवय गने,
(ि) अयोजनाको कायायधवयन काययताललका
ऄनुसार काम भए नभएको यकीन गने र

नगरे को पाआएमा सम्बलधधत पक्षलाइ सचेत
गराईने,
(ग)
अवश्यक ऄधय कायय गने ।
पररच्छेद– ४
लवलवध
१४. ऄधय संस्थाबाट कायय गराईन सककनेः
यस
काययलवलध बमोलजम ईपभोक्ता सलमलतबाट गररने
कायय लाभग्राही समूह ,सामुदालयक संस्था जस्तै
सामुदालयक वन , सामुदालयकस्तरका सहकारी
संस्थाहरू, टोल लवकास संस्था , अमा समूह , कृ लष
समूह, कानुन बमोलजम गठन भएका ऄधय
सामुदालयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय
ईपभोक्ताहरुको अमभेलाबाट लनणयय भइ अएमा
यस्ता संस्थाहरुबाट यस काययलवलध बमोलजम कायय
संचालन गनय/गराईन सककने छ ।
१५. सहलजकरण र सहयोग गनुय पनेः
ईपभोक्ता
सलमलतले अयोजनाको सुपररवेक्षण
,
ऄनुगमन/लनरीक्षण गनय कायायलयबाट अएको
ऄनुगमन सलमलत , पदालधकारी वा कमयचारीलाइ
अवश्यक लववरण ईपलव्ध गराईने तथा
अयोजनास्थल ऄनुगमनको लालग सहलजकरण र
सहयोग गनुय पनेछ ।

१६. ईपभोक्ता सलमलतको दालयत्वःईपभोक्ता सलमलतले
कायायलयसँग भएको सम्झौता बमोलजमको कायय
सम्पादन गदाय कायायलयले तोके का
शतयहरुको
ऄलतररक्त लनम्न दालयत्व वहन गनुय पनेछ ।
(क) अयोजनाको कदगो व्यवस्थापनको लालग
ममयत सम्भार गने11 सम्बधधी अवश्यक
कायय,
(ि) अयोजना कायायधवयनबाट पनय सक्ने
वातावरणीय सधतुलन
कायम गने
सम्बधधी कायय,
(ग) ऄधय अयोजनाहरुसँग ऄधतरसम्बधध
कायम गनुयपने,
(घ) ऄसल नागररकको अचरण पालना गनुयपने
।
(ङ)
ईपभोक्ता सलमलतले अयोजनाको
फरफारकको लालग कायायलयमा कागजात
पेश गदाय ऄनुसूची
६ बमोलजमको
ढाँचामा अयोजनाको भौलतक तथा
लवलत्तय प्रलतवेदन पेश गनुय पनेछ ।
१७.मापदण्ड बनाईन सक्नेः (१) अयोजनाको गुणस्तर
सुलनलश्चतताको लालग कायायलयले ऄनुगमन
,
मुलयाङ्कन गरी सम्वलधधत ईपभोक्ता सलमलतलाइ

सललाह, सुझाव र अवश्यकता ऄनुसार लनदेशन
कदने तथा समधवय गनुय पनेछ.
(२) ईपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चालन हुने
अयोजनाको प्रकृ लत हेरी गुणस्तर सुलनलश्चतता
गने प्रयोजनको लालग कायायलयले थप मापदण्ड
तथा मागयदशयन बनाइ लागु गनय सक्नेछ ।
१८. sfo{ljlw फभोजजभ हुने : मो sfo{ljlw जायी बई रागु हुन ु
बन्दा अगाडी गाउॉऩालरका वा वडा कामाारम भापात शुरु

बएका

मोजना तथा कामान्वमन बइसकेका मोजना सम्फन्धी सफै

कामाहरु मसै

sfo{ljlw

फभोजजभ सॊ चारन बए गये को भालनने छ ।

अनुसूची १

चुलाचुली गाउॉ ऩालरका

(कामाववलधको दपा ४ (१) ट सॊ ग सम्फजन्धत)

मोजना सम्झौता पायाभ

उऩबोक्ता सलभलतको रगत

१. सम्झौता गने ऩऺ य आमोजना्

चुलाचुली गाउॉ ऩालरका

क) उऩबोक्तासलभलतको वववयण्
आ.व.

क्र.

उऩबोक्ता

स.

सलभलतको

ऩदालधकायीको नाभ य सम्ऩका नॊ .
ऄध्यक्ष

ईपाध्यक्ष

सलचव

कोषाध्यक्ष

नाभ य

१. नाभ्

गठन

फैं क

खाता

लभलत

को

नॊ.

२. ठे गाना्
ख) आमोजनाको वववयण्
१. नाभ्

नाभ

२. आमोजना स्थर्

ठे गाना

३ उद्देश्म्
४. आमोजना सुरु हुने लभलत्

२. आमोजनाको रागत सम्वजन्ध वववयण्
क) रागत अनुभान रु

ख) रागत व्महोने स्रोतहरु
१. कामाारम्
२. उऩबोक्ता सलभलत्
३. अन्म्
ग) फस्तुगत अनुदानको वववयण साभाग्रीको नाभ
एकाई
१. सॊ घफाट
२.प्रदे शफाट
३. स्थानीम तहफाट
४. गैह्रसयकायी सॊ घसॊ स्थाफाट
५. ववदे शी दातृ सॊ घ सॊ स्थाफाट
६. उऩबोक्ता सलभलतफाट
७. अन्म लनकामफाट
घ) आमोजनाफाट राबाजन्वत हुने्
१. घयऩरयवाय सॊ खमा्
२. जनसॊ खमा्
३. सॊ गठठत सॊ स्था्
४= अन्म्
३. उऩबोक्ता सलभलत÷सभुदामभा आधारयत सॊ स्था÷गैह्रसयकायी सॊ स्थाको वववयण्
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ू ची २
अनुस
कामाववलधको दपा ७(२) सॉग सम्वजन्धत)

क) गठन बएको लभलत्

ख) ऩदालधकायीको नाभ य ठे गाना (नागरयकता
14प्रभाणऩत्र नॊ. य जजल्रा)
१. अध्मऺ

२. उऩाध्मऺ

७= उऩबोक्ता सलभलतरे आमोजनासॊ ग सम्वजन्धत ववर

, बयऩाईहरु, डोय हाजजयी पायाभहरु ,

३. कोषाध्मऺ

जजन्सी नगदी खाताहरु , सलभलत÷सभुहको लनणाम ऩुजस्तका आठद कागजातहरु कामाारमरे

४. सजचव

भागेको फखत उऩरव्ध गयाउनु ऩनेछ य त्मसको रेखाऩयीऺण ऩलन गयाउनु ऩनेछ ।

५. सदस्म

८.

कुनै साभाग्री खरयद गदाा आन्तरयक याजस्व कामाारमफाट स्थामी रेखा नम्वय य भुल्म

६. सदस्म

अलबफृवद्ध कय दताा प्रभाण ऩत्र प्राप्त व्मजक्त वा पभा सॊ स्था वा कम्ऩनीफाट खरयद गयी

७. सदस्म

सोही अनुसायको ववर बयऩाई आलधकायीक व्मजक्तफाट प्रभाजणत गयी ऩेश गनुा ऩनेछ ।

ग) गठन गदाा उऩजस्थत राबाजन्वतको सॊ खमा्
४. आमोजना सञ्चारन सम्वजन्ध अनुबव्

९.

भूल्म अलबफृवद्ध कय

(VAT)राग्ने फस्तु तथा सेवा खरयद गदाा रु २० ,०००।– बन्दा

फढी भूल्मको साभाग्रीभा अलनवामा रुऩभा भूल्म अलबफृवद्ध कय दताा प्रभाणऩत्र प्राप्त

५.उऩबोक्ता सलभलत सभुदामभा आधारयत सॊ स्था÷गैह्रसयकायी सॊ स्थारे प्राप्त गने वकस्ता वववयण्

गये का व्मजक्त पभा सॊ स्था वा कम्ऩनीफाट खरयद गनुा ऩनेछ । साथै उक्त ववरभा

वकस्ताको क्रभ

उजल्रजखत भु.अ.कय फाहेकको यकभभा १.५ % अग्रीभ आमकय फाऩत कयकवि गयी

सभाग्री ऩरयभाण

लभलत

वकस्ताको यकभ

लनभााण

कैवपमत

ऩवहरो

फाॉकी यकभ भात्र सम्वजन्धत सेवा प्रदामकराई ब ुक्तानी हुनेछ । रु २०

,०००।–

बन्दा कभ भूल्मको साभाग्री खरयदभा ऩान नम्वय लरएको व्मजक्त वा पभाफाट खरयद

दोश्रो

गनुा ऩनेछ । अन्मथा खरयद गने ऩदालधकायी स्वमभ् जजम्भेवाय हुनेछ ।

तेश्रो

१०. डोजय योरय रगामतका भेजशनयी साभान बाडाभा लरएको एवभ् घय फहारभा लरई ववर

जम्भा

बयऩाई ऩेश बएको अवस्थाभा १० % प्रलतशत घय बाडा कय एफभ् फहार कय लतनुा

६. आमोजना भभात सॊ बाय सम्फन्धी व्मवस्था

ऩनेछ

क)आमोजना भभात सॊ बायको जजम्भा लरने सलभलत÷सॊ स्थाको नाभ्
ख) भभात सम्बायको सम्बाववत स्रोत (छ छै न खुराउने)


जनश्रभदान्



सेवा शुल्क्



दस्तुय, चन्दाफाट



अन्म केही बए्

११. प्रजशऺकरे ऩाउने ऩारयश्रलभक एवभ् सहबागीरे ऩाउने बत्ताभा प्रचलरत लनमभानुसाय कय
राग्नेछ ।

१२. लनभााण कामाको हकभा शुरु रागत अनुभानका कुनै आईटभहरुभा ऩरयवातन हुने बएभा
अलधकाय प्राप्त व्मजक्त ÷कामाारमफाट रागत अनुभान सॊ सोधन गये ऩश्चात भात्र कामा
गयाउनु ऩनेछ । मसयी रागत अुनभान सॊ शोधन नगयी कामा गये भा उऩबोक्ता

सम्झौताका शताहरु

उऩबोक्ता सलभलतको जजम्भेवायी तथा ऩारना गरयने शताहरु्
१. आमोजना लभलत ...............................दे जख शुरु गयी लभलत........................सम्भभा
ऩुया गनुा ऩनेछ ।
२= प्राप्त यकभ तथा लनभााण साभाग्री सम्वजन्धत आमोजनाको उद्धेश्मका रालग भात्र प्रमोग
गनुऩ
ा नेछ ।

सलभलत÷सभुहनै जजम्भेवाय हुनेछ ।

१३. उऩबोक्ता सलभलतरे काभ सम्ऩन्न गरयसकेऩलछ फाॉकी यहन गएका खप्ने साभानहरु भभात
सॊ बाय सलभलत गठन बएको बए सो सलभलतराई य सो नबए सम्वजन्धत कामाारमराई
फुझाउनु ऩनेछ । तय भभात सलभलतराई फुझाएको साभानको वववयण एक प्रलत
सम्वजन्धत कामाारमराई जानकायीको रालग फुझाउनु ऩनेछ ।

१४. सम्झौता फभोजजभ आमोजना सम्ऩन्न बएऩलछ अजन्तभ ब ुक्तानीको रालग कामासम्ऩन्न
प्रलतवेदन, नाऩी वकताव , प्रभाजणत ववर बयऩाई , मोजनाको पोटो , सम्वजन्धत उऩबोक्ता

३= नगदी, जजन्सी साभानको प्राप्ती, खचा य फाॉकी तथा आमोजनाको प्रगलत वववयण याख्नु ऩनेछ

सलभलतरे आमोजना सॊ चारन गदाा बएको आम व्ममको अनुभोदन सवहतको लनणाम

४= आम्दानी खचाको वववयण य कामाप्रगलतको जानकायी उऩबोक्ता सभूहभा छरपर गयी

उऩबोक्ता बेराफाट बएको सावाजलनक रेखा ऩयीऺणको लनणामको प्रलतलरऩी तथा

अको वकस्ता भाग गनुा ऩनेछ ।

५= आमोजनाको कुर रागत बन्दा घटी रागतभा आमोजना सम्ऩन्न बएको अवस्थाभा सो
भुताववकनै अनुदान य श्रभदानको प्रलतशत लनधाायण गयी ब ुक्तानी लरनु ऩनेछ ।

15 एवॊ लनदे शन अनुरुऩ काभ गनुा ऩनेछ ।
६. उऩबोक्ता सलभलतरे प्राववलधकको याम, ऩयाभशा

सम्वजन्धत कामाारमको वडा कामाारमको लसपारयस सवहत अजन्तभ वकस्ता ब ुक्तानीको
रालग लनवेदन ऩेश गनुा ऩनेछ ।
१५. आमोजना सम्ऩन्न बएऩलछ कामाारमफाट जाॉचऩास गयी पयपायकको प्रभाणऩत्र लरनु
ऩनेछ ।
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साथै आमोजानाको आवश्मक भभात सॊ बायको व्मवस्था सम्वजन्धत उऩबोक्ताहरुरे नै
गनुा ऩनेछ ।

(कामाववलधको दपा ११ (५) सॉग सम्वजन्धत)

१६. आमोजना कामाान्वमन गने सभुह वा उऩबोक्ता सलभलतरे आमोजनाको बौलतक तथा

सावाजलनक ऩयीऺण पायाभको ढाॉचा ऩेश गये को कामाारम..........

ववत्तीम प्रगती प्रलतवेदन अनुसूची ६ को ढाॉचाभा सम्झौताभा तोवकए फभोजजभ

१. आमोजनाको नाभ्

क) स्थर्

कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ ।

ख) रागत अनुभान्

ग) आमोजना शुरू हुने लभलत्

१७. आमोजनाको दीगो सञ्चारन तथा भभात सॊ बायको व्मवस्था गनुा ऩनेछ ।
१८. आमोजनाको सवै काभ उऩबोक्ता सलभलत÷सभुहको लनणाम अनुसाय गनुा गयाउनु ऩनेछ ।

घ) आमोजना सम्ऩन्न हुने लभलत्

२. उऩबोक्ता सलभलत÷साभुदावमक सॊ स्थाको

कामाारमको जजम्भेवायी तथा ऩारना गरयने शताहरु्

क) अध्मऺको नाभ्

१. आमोजनाको वजेट , उऩबोक्ता सलभलतको काभ , कताव्म तथा अलधकाय , खरयद, रेखाङ्कन,

३. आम्दानी खचाको वववयण्

प्रलतवेदन आठद ववषमभा उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायीहरुराई अनुजशऺण कामाक्रभ
सञ्चारन गरयनेछ
२. आमोजनाभा आवश्मक प्राववलधक सहमोग कामाारमफाट उऩरव्ध गयाउन सवकने
अवस्थाभा गयाईनेछ य नसवकने अवस्था बएभा उऩबोक्ता सलभलतरे फाह्य फजायफाट
सेवा ऩयाभशा अन्तगात सेवा लरन सक्नेछ ।

क) नाभ्

ख) सदस्म सॊ खमा्

भवहरा्

ऩुरूष्

क) आम्दानीतपा जम्भा्
आम्दानीको श्रोत (कहाॉफाट

यकभ वा ऩरयभाण

कैवपमत

कलत नगद तथा जजन्सी प्राप्त
बमो खुराउने) यकभ वा ऩरयभाण कैवपमत

३. आमोजनाको प्राववलधक सुऩरयवेऺणका रालग कामाारमको तपाफाट प्राववलधक खटाईनेछ ।
उऩबोक्ता सलभलतफाट बएको काभको लनमलभत सुऩरयवेऺण गने जजम्भेवायी लनज
प्राववलधकको हुनेछ ।

४. ऩेश्की लरएय राभो सभमसम्भ आमोजना सॊ चारन नगने उऩबोक्ता सलभलतराई कामाारमरे
लनमभ अनुसाय कायवाही गनेछ ।

५. श्रभभुरक प्रववलधफाट कामा गयाउने गयी रागत अनुभान स्वीकृत गयाई सोही फभोजजभ
सम्झौता गयी भेजशनयी उऩकयणको प्रमोगफाट कामा गये को ऩाईएभा त्मस्तो उऩबोक्ता

सलभलतसॊ ग सम्झौता यद्ध गयी उऩबोक्ता सलभलतराई ब ुक्तानी गरयएको यकभ भुल्माॊकन
गयी फढी बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गरयनेछ ।

६. आमोजना सम्ऩन्न बएऩलछ कामाारमफाट जाॉच ऩास गयी पयपायक गनुा ऩनेछ ।
७. आवश्मक कागजात सॊ रग्न गयी ब ुक्तानी उऩरव्ध गयाउन सम्वजन्धत उऩबोक्ता

सलभलतफाट अनुयोध बई आएऩलछ उऩबोक्ता सलभलतको फैं क खाताभा ब ुक्तानी ठदनु ऩनेछ

८. मसभा उल्रेख नबएका कुयाहरु प्रचलरत कानून वभोजजभ हुनेछ ।

भालथ उल्रेख बए फभोजजभका शताहरु ऩारना गना हाभी लनम्न ऩऺहरु भन्जुय गदाछौं ।
उऩबोक्ता सलभलत÷सभुहको तपाफाट
दस्तखत...................

कामाारमको तपाफाट

दस्तखत.............

नाभ थय.....................

नाभ थय.............

ऩद.............................

ऩद.................

ठे गाना..........................

ठे गाना..................

सम्ऩका नॊ......................

सम्ऩका नॊ...............

लभलत............................

लभलत.....................
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ख) खचातपा
खचाको वववयण

दय

ऩरयभाण

जम्भा

१. साभाग्री (के के साभाग्री खरयद
बमो ?)

२. ज्मारा (के भा कलत ब ुक्तानी
बमो ?)

३. श्रभदान (कलत जनारे श्रभदान
गये ?)
४. व्मवस्थाऩन खचा (ढु वानी तथा
अन्म खचा)
ग) भौज्दात
वववयण

यकभ वा ऩरयभाण

१ नगद
बैंक
व्यलक्तको लजम्मा
२ सामग्रीहरु
ु ानी ठदन फाॉकी
घ) बक्त

18

कैवपमत

वववयण

-कामाववलधको दपा ११ (६) सॉग सम्वजन्धत)

यकभ वा ऩरयभाण

खचा सावाजलनक सूचना पायाभ

४. सम्ऩन्न आमोजनाको रक्ष्म तथा प्रगलत वववयण
काभको वववयण

रक्ष्म

प्रगलत

५. आमोजनारे ऩु ¥माएको राब तथा प्रत्मऺ रूऩभा राबाजन्वत जनसॊ खमा (आमोजना सञ्चारन
बएको स्थानका उऩबोक्ताहरू) ।
६. आमोजना सञ्चारन गदाा आमोजक सॊ स्थाभा काभको जजम्भेवायी फाॉडपाॉड (कस कसरे
कस्तो कस्तो काभको जजम्भेवायी लरएका लथए<खुराउने)

लभलत् २०
१. आमोजनाको नाभ्—
स्थर्—

४. आमोजना जस्वकृत बएको आ.व्—

३. ववलनमोजजत वजेट्—

५. आमोजना सम्झौता बएको लभलत्—
६. काभ सम्ऩन्न गनुा ऩने लभलत्—

७. काभ सम्ऩन्न बएको लभलत्—

आम्दानी य खचाको वववयण

१
२

अम्दानी

३
४
५
योहवय् नाभथय्

।

२. आमोजना

८. उ.स. को फैठकरे खचा स्वीकृत गये को लभलत्
—

उऩजस्थलत्

।

ऩद्

लभलत्
द्रष्टव्म् सावाजलनक ऩरयऺण कामाक्रभभा उऩजस्थत सयोकायवारा
रूऩभा सॊ रग्न हुनऩु नेछ ।

हरुको उऩजस्थलत अलनवामा

लववरण
प्रथम ककस्ता
दोश्रो ककस्ता
तेश्रो ककस्ता
जनश्रमदान
वस्तुगत सहायता
लागत सहभालगता

िचय
रकम रू

लववरण
ज्याला
लनमायण सामाग्री िररद
ढु वानी
भाडा
व्यवस्थापन िचय

रकम

उऩमुक्त
ा ानुसायको आम्दानी तथा खचा वववयण मथाथा हो । मसभा सफै आम्दानी तथा खचाहरु
सभावेश गरयएको छ । साथै उऩबोक्ताहरुको प्रत्मऺ सहबालगताभा आमोजना कामाान्वमन
गरयएको छ । मसको एक प्रलत वडा कामाारमभा सभेत ऩेश गरयएको छ ।
......................
कोषाध्मऺ
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............................... .............................
सजचव

अध्मऺ
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१.

अनुसूची ५

अनुसूची ६

-कामाववलधको दपा ११(७) सॊ ग सम्वजन्धत)

-कामाववलधको दपा १६(ङ) सॉग सम्वजन्धत)

आमोजना सूचना ऩाटीको नभूना

उऩबोक्ता सलभलतको बौलतक तथा ववत्तीम प्रगलत प्रलतवेदन

आमोजनाको नाभ्

वववयण ऩेश गये को कामाारम....................

२. आमोजना सॊ चारन गने कामाारम/कामाक्रभको नाभ्

१. आमोजनाको वववयण

३. उऩबोक्ता सलभलतको अध्मऺको नाभ य सम्ऩका नॊ .M

आमोजनाको नाभ्

४. आमोजनाको कुर रागत यकभ रु्

वडा नॊ.M टोर ÷फस्ती्

उऩबोक्ता सलभलतका अध्मऺ् सजचव्

२. आमोजनाको रागत् प्राप्त अनुदान यकभ रू. ............................ चन्दा यकभ

४.१. आमोजनाभा कामाारमफाट व्महोने रागत रु्

रू............ जनसहबालगता यकभ रू. ==============

४.२. जनसहबालगताफाट व्महोने रागत यकभ रु्
४.३. आमोजनाभा रगानी गने अन्म लनकामको नाभ

जम्भा यकभ रू. ..........

३. हारसम्भको खचा रू. ==============
य व्महोने रागत यकभ रु्

क. कामाारमफाट प्राप्त यकभ रू.............

५. आमोजना सम्झौता लभलत्

१. लनभााण साभग्रीभा (लसभेन्ट, छड, काठ, ढुॊ गा वा पुवा, लगिी, उऩकयण आठद) रू. .

६. आमोजना सम्ऩन्न गने लभलत्

२. ज्मारा्– दऺ रू्–

७. आमोजनाफाट राबाजन्वत जनसॊ खमा्

३. भसरन्द साभान (कवऩ, करभ, भसी, कागज आठद) रू.

अदऺ रू.

जम्भा रू.

(सम्झौताभा स्वीकृत बए) रू.

४. दै लनक भ्रभण बत्ता

५. प्राववलधक लनयीऺण फाऩत खचा (सम्झौताभा स्वीकृत बए) रू.
६. अन्म
ख. जनसहबालगताफाट व्महोरयएको खचा रू् ...................
श्रभको भूल्म फयाफय यकभ रू. .......................

जजन्सी साभान भूल्म फयाफय यकभ रू. ............. कूर जम्भा रू. .............

४. प्राववलधक प्रलतवेदन फभोजजभ भूल्माॊकन यकभ रू. .............
५. उऩबोक्ता सभूहको लनणाम फभोजजभ÷सभीऺाफाट खचा दे जखएको रू. .............
६. कामाान्वमनभा दे जखएका भुखम सभस्माहरू् क. ख. ग.
७. सभाधानका उऩामहरू
क.
ख.
ग.
८. कामाारमफाट य अन्म लनकामफाट अनुगभन बए अनुगभनको सुझाव्
९. हार भाग गये को वकस्ता यकभ रू.
१०. भुखम खचा प्रमोजन
११. प्राप्त यकभ आमोजना फाहेक अन्म कामाभा खचा गने गयाउने छै नौ ।
.............
तमाय गने
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.............
कोषाध्मऺ

सजचव
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अध्मऺ

