
�थानीय तहको उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�बि�ध काय�िविध २०७%  

;'gfklt काय�पािलकाको बैठकबाट �वीकृत िमित @)&%÷)^÷)% 

��तावना 

नेपालको संिवधान र �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ ले िनिद�� गरेको �थानीय तहको अिधकार �े� िभ�को 
िवकास िनमा�ण स�वि�ध काय� संचालनको लािग गाउँपािलकाले उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन 
गन� आव�यक दिेखएकोले ;'gfklt  गाउँपािलकाको �शासक�य काय�िविध िनयिमत गन� ऐन २०७% को दफा 
$बमोिजम ;'gfklt ufpF काय�पािलकाले यो काय�िविध जारी गरेको छ ।  

प�र�छेद– १ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भः १) यस काय�िविधको नाम ;'gfklt गाउँपािलकाको उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन 

तथा �यव�थापन काय�िविध, २०&% रहकेो छ ।  
२) यो काय�िविध त�ु�त �ार�भ ह�नेछ । 
२. प�रभाषाः िवषय वा �सङ्गले अक� अथ� नलागेमा यस काय�िविधमा:– 

क) “अ�य�” भ�नाले उपभो�ा सिमितको अ�य�लाई स�झन ुपद�छ ।   
    ख) “आयोजना” भ�नाले ;'gfklt गाउँपािलका वा सो अ�तरगतको वडावाट पूण� वा आिंशक लागत साझदेारीमा 

स�चािलत योजना वा काय��म वा आयोजना वा प�रयोजनालाई स�झन ुपछ� । र यसले ;'gfklt गाऊँसभाबाट 
�वीकृत भएको गरै सरकारी संघ स�था, गरै नाफामलूक सं�था वा अ�य सामदुाियक सं�थाको आयोजना 
समतेलाई जनाउनेछ । 

   ग) “उपभो�ा” भ�नाले आयोजनाबाट ��य� लाभाि�वत ह�ने आयोजना स�चालन ह�ने �े� िभ�का �यि�लाई 
जनाउछ ।  

   घ) “उपभो�ा सिमित” भ�नाले आयोजनाको िनमा�ण, स�चालन, �यव�थापन र मम�त स�भार गन�को लािग 
उपभो�ाले आफूह� म�येबाट गठन गरेको सिमित स�झन ुपद�छ । 

   ङ) “काया�लय” भ�नाले गाउँकाय�पािलकाको काया�लयलाई बझुाउँछ । सो श�दले वडा काया�लय समेतलाई बझुाउनेछ 
।  

    च) “काय�पािलका” भ�नाले गाऊँ काय�पािलकालाई स�झन ुपद�छ । 
छ) “ठूला मिेशनरी तथा उपकरण” भ�नाले वातावरणलाई अ�यिधक �ास पयुा�उने �कृितका ठूला मिेशनरी, उपकरण 

(बलुडोजर, ए�साभटेर ज�ता) र �ममलूक �िविधलाई िव�थािपत गन� खालका मिेशनरी तथा उपकरण स�झन ु
पद�छ 

ज)  “पदािधकारी” भ�नाले उपभो�ा सिमितका अ�य�, उपा�य�, सिचव र कोषा�य�लाई स�झन ुपद�छ ।  
झ)  “वडा” भ�नाले o; गाऊँपािलका िभ�का वडालाई स�झन ुपद�छ ।  
ञ)  “वडा अ�य�” भ�नाले आयोजना स�चालन भएको वडाको वडा अ�य�लाई स�झन ुपद�छ । 



   ट)  “सद�य”भ�नाले उपभो�ा सिमितका सद�यलाई जनाउनेछ र सो श�दले उपभो�ा सिमितका पदािधकारीलाई 
समते जनाउनेछ ।  

   ठ)  “स�झौता”भ�नाले आयोजनाको िनमा�ण, स�चालन, �यव�थापन र मम�त स�भार गन�को लािग काया�लय र 
उपभो�ा सिमितबीच भएको िलिखत करारनामा वा कबिुलयतनामालाई जनाउनेछ ।  

३. काय�िविधको पालना गनु�पन�ः १) गाउ Fपािलका िभ� काया��वयन ह�ने आयोजनाको िनमा�ण, स�चालन,  मम�त 

स�भार काय� गन�को लािग गठन ह�ने उपभो�ा सिमितले पणू��पमा यो काय�िविधको पालना गनु� पन�छ ।  
 २) कुल लागत � bz nfv स�म भएको तथा �थानीय सीप, �ोत र साधन उपयोग ह�ने र �थानीय �तरमा काय� स�प�न 

गन� स�ने आयोजनाको काया��वयन उपभो�ा सिमित माफ� त गन� सिकनेछ । 

 

प�र�छेद–२ 

उपभो�ा सिमितको गठन र स�चालन 

 
४. उपभो�ा सिमित गठन स�ब�धी �यव�थाः १) उपभो�ा सिमित गठन दहेाय बमोिजम गनु� पन�छ । 

क) आयोजनाबाट ��य� लाभाि�वत उपभो�ाह�को आम भलेाबाट अिधकतम सहभािगतामा स�बि�धत 
आयोजना�थलमा नै सात दिेख एघार (७ दिेख ११ जना) सद�यीय उपभो�ा सिमित गठन गनु�पन�छ । 

ख) सिमित गठनको लािग आम भलेा ह�ने समय, िमित, �थान र भलेाको िबषय  �य�तो भलेा ह�ने िमितले कि�तमा सात 
िदन (७ िदन) अगाव ैसाव�जिनक �पमा जानकारी गराउन ुपन�छ ।  

ग) गाउँपािलका�तरीय आयोजना स�चालनको लािग उपभो�ा सिमितको गठन गदा� काय�पािलकाले तोकेको 
काय�पािलकाका सद�य वा काया�लयको �ितिनिधको रोहवरमा गनु� पन�छ । 

घ) वडा�तरीय आयोजना स�चालनको लािग उपभो�ा सिमित गठन गदा� स�वि�धत वडाको वडा अ�य� वा वडा 
सद�य वा काया�लयले तोकेको काया�लयको �ितिनिधको रोहवरमा गनु� पन�छ । 

ङ) उपभो�ा सिमित गठनको लािग बोलाईएको भलेामा योजनाको संि�� िववरण र सिमितको संरचना सिहतको 
जानकारी काया�लयको �ितिनिधले गराउन ुपन�छ । 

च) उपभो�ा सिमित गठन गदा� समावशेी िस�ा�तको अवल�वन गनु� पन� छ । सिमितमा कि�तमा ते�ीस �ितशत (३३%) 
मिहला सद�य ह�नपुन�छ । सिमितको अ�य�, सिचव र कोषा�य�म�ये क�तीमा एकजना मिहला पदािधकारी ह�नपुन�छ 
।  

छ) एक �यि� एकभ�दा बढी उपभो�ा सिमितको सद�य ह�न पाउने छैन । साथ ैसगोलका प�रवारबाट एकजना भ�दा बढी 
�यि� एउटै उपभो�ा सिमितको सद�य ह�न पाइने छैन ।  

ज) उपभो�ा सिमितको गठन सकेस�म सव�स�मत त�रकाले गनु�पन�छ । सव�स�मत ह�न नसकेमा उपभो�ाह�को बह�मतबाट 
उपभो�ा सिमितको गठन ग�रने छ । 

झ) उपभो�ाह�को लागत सहभािगतामा स�चालन ह�ने आयोजनाह� उपभो�ा सिमितबाट काया��वयन गन� �ाथिमकता 
िदईनेछ । 

ञ) उपभो�ा सिमितले स�झौता बमोिजम गनु� पन� काम सिमित आफ� ले गनु� गराउन ुपन�छ । अ�य कुनै िनमा�ण �यवसायी 
वा अ�य �यि� वा स�थालाई ठे�कामा िदई गन� गराउन पाइने छैन । 



ट) काया�लयले आयोजना स�चालन एवम ्काया��वयनमा संल�न उपभो�ा सिमितको अिभलेख अनसुचूी १ बमोिजमको 
ढाँचामा �यवि�थत गनु� पन�छ । 

५. उपभो�ा सिमितका सद�यको यो�यताः १) उपभो�ा सिमितका सद�यको यो�यता दहेाय बमोिजम ह�न ुपन�छ । 

    क) स�वि�धत आयोजना �े�को �थायी वािस�दा 
    ख) १८ वष� उमरे परुा भएको 
    ग) फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरुदार नठह�रएको 
    घ) सरकारी बाँक� ब�यौता वा पे�क� फ�यौट गन� बाँक� नरहकेो 
    ङ) अ�य उपभो�ा सिमितमा सद�य नरहकेो 

     २)   दफा १ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन जन�ितिनिध, राजनीितक दलका पदािधकारी, बहालवाला 
सरकारी कम�चारी र िश�क उपभो�ा सिमितको सद�यमा ब�न पाईने छैन । 

६.  उपभो�ा सिमितको काम, कत��य र अिधकारः उपभो�ा सिमितको काम कत��य र अिधकार दहेाय बमोिजम 

ह�नेछ ।  
  क)  स�झौता बमोिजमको काय� स�पादन गन�, 
  ख)  उपभो�ाह�लाई काया�लयबाट �ा� सचूना तथा माग�दश�नको जानकारी गराउने, 
  ग)  स�झौता बमोिजम काय� श�ु गदा� काया�लयबाट आव�यक िनद�शन �ा� गनु� पन� भए �ा� गरेर मा� श�ु गन�, 
  घ)  उपभो�ा सिमितको काय� स�पादनलाई �भावकारी बनाउन सिमितका सद�यह�को काय� िवभाजन र 

िज�मवेारी बाँडफाँड गन�, 
  ङ)  उपभो�ा सिमितका सद�यह�को �मता िवकास गन� । 

च)  स�झौता बमोिजमको कामको प�रमाण, गणु�तर, समय र लागतमा प�रवत�न गनु� पन�  दिेखएमा काया�लयलाई 
अनरुोध गन�, 

  छ)   आयोजनाको िदगो �यव�थापन स�ब�धी आव�यक अ�य काय� गन� । 
 

प�र�छेद – ३ 

काया��वयन तथा �यव�थापन 

 

७. आयोजना काया��वयनः १) काया�लयले आ.व. श�ु भएको Ps dlxgf िभ� उपभो�ा सिमितबाट संचालन ह�ने 

आयोजना, प�रयोजना र काय��मह� पिहचान/छनौट गरी काया��वयन योजना बनाउन ुपन�छ । उपभो�ा सिमित गठन 
प�ात आयोजनाको �ईङ, िडजाईन र लागत अनुमान (नेपाली भाषामा तयार ग�रएको) �वीकृत गरी उपभो�ा 
सिमितलाई उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

   २) आयोजनाको काया��वयनको लािग उपभो�ा सिमित र काय�fलयबीच अनसुचूी २ बमोिजमको ढाँचामा स�झौता 
गनु�पन�छ । 

  ३) आयोजनाको �कृित हरेी काया�लयले लागत सहभािगताको ढाँचा र अनपुात (नगद वा �मदान वा ब�तगुत) तो�नु 
पन�छ । 
 



८. आयोजना स�झौताको लािग आव�यक कागजातह�ः १) उपभो�ा सिमितले काया�लयसँग स�झौता गदा� 

तपिशलमा उि�लिखत कागजातह� पेश गनु�पन�छ  
क) उपभो�ा सिमित गठन गन� आम भलेाको िनण�यको �ितिलिप 

ख) उपभो�ा सिमितका सद�यह�को नाग�रकताको �ितिलिप 

ग) आयोजनाको लागत अनुमान िववरण 

घ) उपभो�ा सिमितबाट स�झौताको लािग िज�मेवार पदािधकारी तोिकएको उपभो�ा सिमितको िनण�य  
ङ) आयोजनाको काया��वयनको काय� तािलका । 
च) खाता स�चालन गन� पदािधकारी तोिकएको िनण�य र खाता स�चालनको लािग आव�यक कागजातह�  

 
९. उपभो�ा सिमितको �मता िवकासः १) काया�लयले आयोजनाको काया��वयन अगाव ै उपभो�ा सिमितका 

पदािधकारीह�लाई िन�न िवषयमा अिभमिुखकरण गनु� पन�छ 

क) उपभो�ा सिमितको काम, कत��य र अिधकार, 
ख) स�पादन गनु� पन� कामको िववरण, काम स�प�न गनु�पन� अविध, लागत र उपभो�ाको योगदान 

ग) िनमा�ण सामा�ीको गणु�तर र प�रमाण 

घ) ख�रद, रकम िनकासा �कृया, खच�को लेखाकंन र अिभलेख �यव�थापन 

ङ) काया��वयन र अनगुमन �कृया  
च) साव�जिनक परी�ण, योजनाको फरफारक र ह�ता�तरण  

छ) अ�य आव�यक िवषयह� ।     
१०. खाता स�चालनः १) उपभो�ा सिमितको खाता काया�लयले तोकेको ब�कमा स�चालन ह�नेछ । 

२) सिमितको खाता अ�य�, कोषा�य� र सिचव गरी तीन जनाको संय�ु द�तखतबाट स�चालन ह�नेछ । खाता 
स�चालकह� म�ये कि�तमा एकजना मिहला ह�न ुपन�छ । 

 
११. भु�ानी �कृयाः १) आयोजनाको भ�ुानी िददंा उपभो�ा सिमितको नाममा रहकेो बैक खातामाफ� त िदन ुपन�छ । 

उपभो�ा सिमितले एक �यि� वा स�थालाई एकलाख भ�दा मािथको रकम भ�ुानी गदा� चेक माफ� त मा� गनु� पन�छ ।  
२) उपभो�ा सिमितलाई स�झौता बमोिजमको कामको �ािविधक म�ूयांकन, काय� स�प�न �ितवदेन र अ�य आव�यक 

कागजातको आधारमा िक�तागत र अि�तम भ�ुानी िदईनेछ ।  
३) उपभो�ा सिमितले स�पादन गरेको काम र भएको खच�को िववरण सिमितको बैठकबाट िनण�य गरी भ�ुानीको लािग 

आव�यक कागजात सिहत काया�लयमा पेश गनु�पन�छ । 
४) आयोजनाको अि�तम भ�ुानी ह�न ुभ�दा अगाव ैकाया�लयबाट अनगुमन गन� �यव�था िमलाउन ुपन�छ    
५) आयोजना स�प�न भई फरफारक गनु� भ�दा अगाव ै उपभो�ा सिमितले अिनवाय� �पमा काया�लयको �ितिनिधको 

रोहवरमा साव�जिनक परी�ण गनु� पन�छ । साव�जिनक परी�ण �ितवदेनको ढाँचा अनसुचूी ३ बमोिजम ह�नेछ ।  
६) उपभो�ा सिमितले आफूले ��येक िक�तामा गरेको खच�को सचूना अनसुचूी ४ बमोिजमको ढाँचामा साव�जिनक गनु� 

पन�छ ।  



७) आयोजनाको कुल लागत � kfFr लाख भ�दा बढी भएका आयोजनाह�को हकमा उपभो�ा सिमितले काम श�ु गनु� 
भ�दा अगाव ै आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझदेारीको अव�था, काम श�ु र स�प�न गनु� पन� अविध समते 
दिेखने गरी तयार ग�रएको अनसुचूी ५ बमोिजमको ढाँचामा आयोजना सचूना पाटी आयोजना �थलमा रा�न ुपन�छ  

८) उपभो�ा सिमितलाई स�बि�धत काया�लयले �इङ्ग, िडजाइन, लागत अनमुान तयार गन�, �ािविधक स�लाह िदने, 
जाँचपास गन� लगायत अ�य �ािविधक सहयोग उपल�ध गराउनेछ । आयोजना काया��वयनको समयमा कुनै कारणबाट 
काया�लयले �ािविधक सेवा उपल�ध गराउन नसकेमा स�झौतामा उ�लेख गरी तोिकएको खच�को सीमा िभ� रही 
उपभो�ा सिमितले करारमा �ािविधक िनय�ु गन� वा �ािविधक सेवा िलन स�नेछ । तर, �इङ्ग, िडजाइन, लागत 
अनमुान, काय�स�प�न �ितवदेन र भ�ुानी िसफा�रसको काय� काया�लयबाट नै ह�नेछ । 

  ९) उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण ह�ने आयोजनाह�को गणु�तर कायम गन� गराउने दािय�व र िज�मवेारी जन�ितिनिध, 

स�बि�धत �ािविधक कम�चारी, उपभो�ा सिमित र अनगुमन सिमितको ह�नेछ ।  
 १०) अनकुरणीय काय� गन� उपभो�ा सिमित, �ािविधक कम�चारी र स�बि�धत कम�चारीलाई सभाको िनण�य बमोिजम 

वािष�क �पमा उिचत परु�कार �दान गन� सिकनेछ । 
 ११) तोिकएको समयमा उपभो�ा सिमित गठन ह�न नसकेमा, स�झौता ह�न नसकेमा वा स�झौताको शत� बमोिजम काय� 

स�पादन ह�न नसकेमा काया�लयले अ�य �कृया�ारा काम गराउन स�नेछ ।   
 

१२. िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिनि�तता गनु� पन�ः उपभो�ा सिमितबाट स�चालन ह�ने आयोजना गणु�तर सिुनि�त 

गनु� स�वि�धत उपभो�ा सिमितको कत��य ह�नेछ । गणु�तर सिुनि�तता गन�को लािग अ�य कुराह�को अित�र� िन�न 
िवषयह� पणू� �पमा पालना गनु� पन�छ ।  

क) िनमा�ण सामा�ीको गणु�तरः िनमा�ण सामा�ी �इङ, िडजाईन र �पेिसिफकेसन बमोिजमको गणु�तर कायम गनु� 
पन�छ । 

ख) िनमा�ण िविध र �कृयाको गणु�तरः िनमा�ण िविध र �कृया काया�लयसँग भएको स�झौता बमोिजम गनु� पन�छ  

ग)  िनमा�ण काय�को िदगोपनाः उपभो�ा सिमितबाट काया��वयन भएको योजनाको िदगोपनाको लािग स�वि�धत 
उपभो�ा सिमितले आव�यक �यव�था गनु� पन�छ । 

घ) गणु�तर सिुनि�त गन� िज�मवेारीः उपभो�ा सिमित माफ� त ह�ने कामको िनधा��रत गणु�तर कायम गन� िज�मवेारी 
स�बि�धत काय�को लािग काया�लयबाट खिटएका �ािविधक कम�चारी र उपभो�ा सिमितको ह�नेछ । 

ङ) लगत रा�न ुपन�ः उपभो�ा सिमितबाट ह�ने कामको स�झौता बमोिजमको समय, लागत र गणु�तरमा स�प�न ह�न 
नसकेमा स�वि�धत �ािविधक कम�चारीलाई सचेत गराउने र �कृित हरेी आव�यकता अनसुार कारवाही गन� 
स�नेछ । �य�ता उपभो�ा सिमितको लगत राखी उपभो�ा सिमितका पदािधकारीलाई िनि�त समयस�मको 
लािग अ�य उपभो�ा सिमितमा रही काम गन� िनषधे गन�छ । 



१३. अनुगमन सिमितको �यव�थाः १) आयोजना तोिकएको गणु�तर, प�रमाण र समयमा स�प�न गन� गराउन उपभो�ा 

सिमितले स�पादन गन� काय�को अनगुमन गरी आयोजनाको गणु�तर, प�रमाण सिुनि�त गन� दफा ४ (१) (क) 
बमोिजमको भलेाबाट कि�तमा एक जना मिहला सिहत ३ सद�यीय एक अनगुमन सिमित गठन गनु� पन�छ । 
२)  अनगुमन सिमितको काम, कत��य अिधकार दहेाय बमोिजम ह�नेछः 

क) आयोजनाको काया��वयनमा सहजीकरण गन� तथा दिेखएका बाधा, �यवधान र सम�या समाधानका लािग 
आव�यक सम�वय गन�,  

ख) आयोजनाको काया��वयन काय�तािलका अनसुार काम भए नभएको यक�न गन� र नगरेको पाइएमा स�बि�धत 
प�लाई सचेत गराउने,    

ग) आव�यक अ�य काय� गन� । 
 

प�र�छेद– ४ 

िविवध 

 

१४. अ�य सं�थाबाट काय� गराउन सिकनेःयस काय�िविध बमोिजम उपभो�ा सिमितबाट ग�रने काय� लाभ�ाही समहू, 

सामदुाियक सं�था ज�तै सामदुाियक वन, सामदुाियक�तरका सहकारी सं�थाह�, टोल िवकास सं�था, आमा समहू, 
कृिष समहू, काननु बमोिजम गठन भएका अ�य सामदुाियक संगठन ज�ता सं�थाह�बाट �थानीय उपभो�ाह�को 
आमभेलाबाट िनण�य भई आएमा य�ता सं�थाह�बाट यस काय�िविध बमोिजम काय� संचालन गन�/गराउन सिकने छ । 

१५. सहिजकरण र सहयोग गनु� पन�ः उपभो�ा सिमितले आयोजनाको सपु�रव�ेण, अनगुमन/िनरी�ण गन� 

काया�लयबाट आएको अनगुमन सिमित, पदािधकारी वा कम�चारीलाई आव�यक िववरण उपल�ध गराउने तथा 
आयोजना�थल अनगुमनको लािग सहिजकरण र सहयोग गनु� पन�छ । 

१६. उपभो�ा सिमितको दािय�वः उपभो�ा सिमितले काया�लयसँग भएको स�झौता बमोिजमको काय� स�पादन गदा� 

काया�लयले तोकेका शत�ह�को अित�र� िन�न दािय�व वहन गनु� पन�छ । 
क) आयोजनाको िदगो �यव�थापनको लािग मम�त स�भार गन� स�ब�धी आव�यक काय�, 
ख) आयोजना काया��वयनबाट पन� स�ने वातावरणीय स�तलुन कायम गन� स�ब�धी काय�, 
ग) अ�य आयोजनाह�सँग अ�तरस�ब�ध कायम गनु�पन�, 
घ) असल नाग�रकको आचरण पालना गनु�पन� । 
ङ) उपभो�ा सिमितले आयोजनाको फरफारकको लािग काया�लयमा कागजात पेश गदा� अनसुचूी ६ बमोिजमको 
ढाँचामा आयोजनाको भौितक तथा िवि�य �ितवदेन पेश गनु� पन�छ ।  

 १७. मापद�ड बनाउन स�नेः १) आयोजनाको गणु�तर सिुनि�तताको लािग काया�लयले अनगुमन, म�ुयाङ्कन गरी 

स�वि�धत उपभो�ा सिमितलाई स�लाह, सझुाव र आव�यकता अनसुार िनद�शन िदने तथा सम�वय गनु� पन�छ . 

२) उपभो�ा सिमितबाट स�चालन ह�ने आयोजनाको �कृित हरेी  गणु�तर सिुनि�तता गन� �योजनको लािग 
काया�लयले थप मापद�ड तथा माग�दश�न बनाई लाग ुगन� स�नेछ । 

 



अनुसूची १ 

काय��व�धको दफा ४ (१) ट सगं स�बि�धत) 

उपभो�ता स�म�तको लगत 

;'gfklt गाउँपा�लका 

आ.व. 

�.स. 

 

उपभो�ता स�म�तको 

नाम र ठेगाना 

पदा�धकार�को नाम र स�पक�  नं. गठन 

�म�त 

ब�कको 

नाम 

खाता 

नं. अ�य� उपा�य� स�चव कोषा�य� 

  
    

   

  
    

   

  
    

   

  
    

   

  
    

   

         

  
    

   

  
    

   

  
    

   

  
    

   

  
    

   

  
    

   
         

 

 
 

 
 



अनुसूची २ 

काय��व�धको दफा ७(२) सँग स�वि�धत) 

;'gfklt गाउँपा�लका 

योजना स�झौता फाराम 

१. स�झौता गन� प� र आयोजनाः 

क) उपभो�तास�म�तको �ववरणः 

    १. नामः 

    २. ठेगानाः 

ख) आयोजनाको �ववरणः 

    १. नामः 

    २. आयोजना �थलः 

    ३ उ�े�यः 

    ४. आयोजना स�ु हुने �म�तः 

२. आयोजनाको लागत स�वि�ध �ववरणः 

    क) लागत अनमुान � 

    ख) लागत �यहोन� �ोतह� 

    १. काया�लयः 

    २. उपभो�ता स�म�तः 

    ३. अ�यः  

ग) ब�तगुत अनदुानको �ववरण        सामा�ीको नाम                एकाई 

    १. सघंबाट  

    २. �देशबाट 

    ३. �थानीय तहबाट 

    ४. ग�ैसरकार� सघंस�ंथाबाट  

    ५. �वदेशी दात ृसघं स�ंथाबाट  

    ६. उपभो�ता स�म�तबाट  

    ७. अ�य �नकायबाट  

घ) आयोजनाबाट लाभाि�वत हुनेः 

    १. घरप�रवार स�ंयाः 

    २. जनस�ंयाः 

    ३. सगं�ठत स�ंथाः 

४= अ�यः  

३. उपभो�ता स�म�त÷समदुायमा आधा�रत स�ंथा÷ग�ैसरकार� स�ंथाको �ववरणः 

क) गठन भएको �म�तः 



ख) पदा�धकार�को नाम र ठेगाना (नाग�रकता �माणप� न.ं र िज�ला) 

१. अ�य� 

२. उपा�य� 

३. कोषा�य� 

४. स�चव 

५. सद�य 

६. सद�य 

७. सद�य 

ग) गठन गदा� उपि�थत लाभाि�वतको स�ंयाः 

४. आयोजना स�चालन स�वि�ध अनभुवः 

५.उपभो�ता स�म�त समदुायमा आधा�रत स�ंथा÷ग�ैसरकार� स�ंथाले �ा�त गन� �क�ता �ववरणः 

�क�ताको �म        �म�त        �क�ताको रकम        �नमा�ण समा�ी प�रमाण       कै�फयत 

प�हलो 

दो�ो 

त�ेो 

ज�मा 

६. आयोजना मम�त सभंार स�ब�धी �यव�था  

क) आयोजना मम�त सभंारको िज�मा �लने स�म�त÷स�ंथाको नामः 

ख) मम�त स�भारको स�भा�वत �ोत (छ छैन खुलाउने) 

�    जन�मदानः 

�    सेवा श�ुकः 

�    द�तरु, च�दाबाट  

�    अ�य केह� भएः  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



स�झौताका शत�ह� 

उपभो�ता स�म�तको िज�मेवार� तथा पालना ग�रने शत�ह�ः 

१. आयोजना �म�त ...............................दे�ख श�ु गर� �म�त........................स�ममा परुा गनु� पन�छ । 

२= �ा�त रकम तथा �नमा�ण सामा�ी स�वि�धत आयोजनाको उ�े�यका ला�ग मा� �योग गनु�पन�छ । 

३= नगद�, िज�सी सामानको �ा�ती, खच� र बाँक� तथा आयोजनाको �ग�त �ववरण रा�न ुपन�छ । 

     ४= आ�दानी खच�को �ववरण र काय��ग�तको जानकार� उपभो�ता समहूमा छलफल गर� अक� �क�ता माग 

गनु� पन�छ । 

५= आयोजनाको कुल लागत भ�दा घट� लागतमा आयोजना स�प�न भएको अव�थामा सो मतुा�वकन ै

अनदुान र �मदानको ��तशत �नधा�रण गर� भ�ुतानी �लन ुपन�छ । 

६. उपभो�ता स�म�तले �ा�व�धकको राय, परामश� एव ं�नद�शन अन�ुप काम गनु� पन�छ ।  

७= उपभो�ता स�म�तले आयोजनासगं स�वि�धत �वल, भरपाईह�, डोर हािजर� फारामह�, िज�सी नगद� 

खाताह�, स�म�त÷समहुको �नण�य पिु�तका आ�द कागजातह� काया�लयले मागेको बखत उपल�ध गराउन ु

पन�छ र �यसको लेखापर��ण प�न गराउन ुपन�छ । 

८. कुन ैसामा�ी ख�रद गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयबाट �थायी लेखा न�वर र म�ुय अ�भब�ृ� कर 

दता� �माण प� �ा�त �यि�त वा फम� स�ंथा वा क�पनीबाट ख�रद गर� सोह� अनसुारको �वल भरपाई 

आ�धकार�क �यि�तबाट �मा�णत गर� पेश गनु� पन�छ । 

   ९.  म�ूय अ�भब�ृ� कर (VAT) ला�ने ब�त ु तथा सेवा ख�रद गदा� � %०,०००।– भ�दा बढ� म�ूयको 

सामा�ीमा अ�नवाय� �पमा म�ूय अ�भब�ृ� कर दता� �माणप� �ा�त गरेका �यि�त फम� स�ंथा वा 

क�पनीबाट ख�रद गनु� पन�छ । साथ ैउ�त �वलमा उि�ल�खत म.ुअ.कर बाहेकको रकममा १.५% अ�ीम 

आयकर बापत करक�� गर� बाँक� रकम मा� स�वि�धत सेवा �दायकलाई भ�ुतानी हुनेछ । � %०,०००।– 

भ�दा कम म�ूयको सामा�ी ख�रदमा पान न�वर �लएको �यि�त वा फम�बाट ख�रद गनु� पन�छ । अ�यथा 

ख�रद गन� पदा�धकार� �वयम ्िज�मेवार हुनेछ । 

१०. डोजर रोलर लगायतका मे�शनर� सामान भाडामा �लएको एवम ्घर बहालमा �लई �वल भरपाई पेश 

भएको अव�थामा १०% ��तशत घर भाडा कर एबम ्बहाल कर �तनु� पन�छ । 

११. ��श�कले पाउने पा�र��मक एवम ्सहभागीले पाउने भ�तामा �च�लत �नयमानसुार कर ला�नेछ । 

१२. �नमा�ण काय�को हकमा श�ु लागत अनमुानका कुन ैआईटमह�मा प�रव�तन हुने भएमा अ�धकार �ा�त 

�यि�त÷काया�लयबाट लागत अनमुान ससंोधन गरे प�चात मा� काय� गराउन ु पन�छ । यसर� लागत 

अुनमान सशंोधन नगर� काय� गरेमा उपभो�ता स�म�त÷समहु न ैिज�मेवार हुनेछ । 

१३. उपभो�ता स�म�तले काम स�प�न ग�रसकेप�छ बाँक� रहन गएका ख�ने सामानह� मम�त सभंार 

स�म�त गठन भएको भए सो स�म�तलाई र सो नभए स�वि�धत काया�लयलाई बझुाउन ुपन�छ । तर मम�त 

स�म�तलाई बझुाएको सामानको �ववरण एक ��त स�वि�धत काया�लयलाई जानकार�को ला�ग बझुाउन ु

पन�छ । 

१४. स�झौता बमोिजम आयोजना स�प�न भएप�छ अि�तम भ�ुतानीको ला�ग काय�स�प�न ��तवेदन, 

नापी �कताव, �मा�णत �वल भरपाई, योजनाको फोटो, स�वि�धत उपभो�ता स�म�तले आयोजना सचंालन 



गदा� भएको आय �ययको अनमुोदन स�हतको �नण�य, उपभो�ता भेलाबाट भएको साव�ज�नक लेखा 

पर��णको �नण�यको ��त�लपी तथा स�वि�धत काया�लयको वडा काया�लयको �सफा�रस स�हत अि�तम 

�क�ता भ�ुतानीको ला�ग �नवेदन पेश गनु� पन�छ । 

१५. आयोजना स�प�न भएप�छ काया�लयबाट जाँचपास गर� फरफारकको �माणप� �लन ुपन�छ । साथ ै

आयोजानाको आव�यक मम�त सभंारको �यव�था स�वि�धत उपभो�ताह�ले न ैगनु� पन�छ । 

१६. आयोजना काया��वयन गन� समहु वा उपभो�ता स�म�तले आयोजनाको भौ�तक तथा �व�तीय �गती 

��तवेदन अनसुचूी ६ को ढाँचामा स�झौतामा तो�कए बमोिजम काया�लयमा पेश गनु� पन�छ . 

१७. आयोजनाको द�गो स�चालन तथा मम�त सभंारको �यव�था गनु� पन�छ । 

१८. आयोजनाको सव ैकाम उपभो�ता स�म�त÷समहुको �नण�य अनसुार गनु� गराउन ुपन�छ । 

काया�लयको िज�मेवार� तथा पालना ग�रने शत�ह�ः 
१. आयोजनाको वजेट, उपभो�ता स�म�तको काम, कत��य तथा अ�धकार, ख�रद, लेखा�कन, ��तवेदन आ�द 

�वषयमा उपभो�ता स�म�तका पदा�धकार�ह�लाई अन�ुश�ण काय��म स�चालन ग�रनेछ ।  

२.  आयोजनामा आव�यक �ा�व�धक सहयोग काया�लयबाट उपल�ध गराउन स�कने अव�थामा गराईनेछ र 

नस�कने अव�था भएमा उपभो�ता स�म�तले बा�य बजारबाट सेवा परामश� अ�तग�त सेवा �लन स�नेछ ।  

३. आयोजनाको �ा�व�धक सपु�रवे�णका ला�ग काया�लयको तफ� बाट �ा�व�धक खटाईनेछ । उपभो�ता 

स�म�तबाट भएको कामको �नय�मत सपु�रवे�ण गन� िज�मेवार� �नज �ा�व�धकको हुनेछ ।  

४. पे�क� �लएर लामो समयस�म आयोजना सचंालन नगन� उपभो�ता स�म�तलाई काया�लयले �नयम 

अनसुार कारवाह� गन�छ । 

५. �ममलुक ��व�धबाट काय� गराउने गर� लागत अनमुान �वीकृत गराई सोह� बमोिजम स�झौता गर� 

मे�शनर� उपकरणको �योगबाट काय� गरेको पाईएमा �य�तो उपभो�ता स�म�तसगं स�झौता र� गर� 

उपभो�ता स�म�तलाई भ�ुतानी ग�रएको रकम म�ुयांकन गर� बढ� भएको रकम सरकार� बाँक� सरह 

असलु उपर ग�रनेछ । 

६. आयोजना स�प�न भएप�छ काया�लयबाट जाँच पास गर� फरफारक गनु� पन�छ । 

७. आव�यक कागजात सलं�न गर� भ�ुतानी उपल�ध गराउन स�वि�धत उपभो�ता स�म�तबाट अनरुोध 

भई आएप�छ उपभो�ता स�म�तको ब�क खातामा भ�ुतानी �दन ुपन�छ ।  

८. यसमा उ�लेख नभएका कुराह� �च�लत काननू वमोिजम हुनेछ । 

 मा�थ उ�लेख भए बमोिजमका शत�ह� पालना गन� हामी �न�न प�ह� म�जुर गद�छ� । 

उपभो�ता स�म�त÷समहुको तफ� बाट                   काया�लयको तफ� बाट 

द�तखत...................                           द�तखत............. 

नाम थर.....................                           नाम थर............. 

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

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

स�पक�  न.ं.....................                       स�पक�  न.ं.............. 

�म�त............................                       �म�त..................... 



अनुसूची ३ 

काय��व�धको दफा ११ (५) सँग स�वि�धत) 

साव�ज�नक पर��ण फारामको ढाँचा पेश गरेको काया�लय.......... 

१. आयोजनाको नामः                     क) �थलः 

 ख) लागत अनुमानः           ग) आयोजना शु� हुने �म�तः     घ) आयोजना स�प�न हुने �म�तः  

२. उपभो�ता स�म�त÷सामुदा�यक सं�थाको   क) नामः   

क) अ�य�को नामः      ख) सद�य सं�याः            म�हलाः    पु�षः  

३. आ�दानी खच�को �ववरणः  

क) आ�दानीतफ�  ज�माः 

आ�दानीको �ोत (कहाँबाट क�त नगद तथा िज�सी �ा�त भयो खलुाउन)े    रकम वा प�रमाण    

कै�फयत 

रकम वा 

प�रमाण 

कै�फयत 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

ख) खच�तफ�  

खच�को �ववरण दर प�रमाण ज�मा 
१. सामा�ी (के के सामा�ी ख�रद भयो ?) 

   

२. �याला (के मा क�त भु�तानी भयो ?) 
   

३. �मदान (क�त जनाले �मदान गरे ?)            
   

४. �यव�थापन खच� (ढुवानी तथा अ�य खच�)  
   

 
 

ग) मौ�दात  

 �ववरण  रकम वा प�रमाण  कै�फयत 
१ नगद 

  

ब�क 
  

�यि�तको िज�मा 
  

२ साम�ीह� 
  

 

घ) भु�तानी �दन बाकँ� 

�ववरण रकम वा प�रमाण 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 



४. स�प�न आयोजनाको ल�य तथा �ग�त �ववरण 
 

कामको �ववरण ल�य �ग�त 
 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

५. आयोजनाले पु¥याएको लाभ तथा ��य� �पमा लाभाि�वत जनसं�या (आयोजना स�चालन भएको �थानका उपभो�ताह�) ।  

   ६. आयोजना स�चालन गदा� आयोजक सं�थामा कामको िज�मवेार� बाँडफाँड (कस कसले क�तो क�तो कामको िज�मेवार� �लएका 

�थए < खुलाउने) 

उपि�थ�तः 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहवरः नामथरः                        पदः            �म�तः 

��ट�यः साव�ज�नक प�र�ण काय��ममा उपि�थत सरोकारवालाह�को उपि�थ�त अ�नवाय� �पमा सलं�न हुनुपन�छ । 
 

अनुसूची ४ 

-काय��व�धको दफा ११ (६) सँग स�वि�धत) 

खच� साव�ज�नक सूचना फाराम 

 
�म�तः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नामः—                          २. आयोजना �थलः—  

३. �व�नयोिजत वजेटः—              ४. आयोजना ि�वकृत भएको आ.वः—        ५. आयोजना स�झौता भएको �म�तः—  

६. काम स�प�न गनु� पन� �म�तः—                    ७. काम स�प�न भएको �म�तः—  

८. उ.स. को बैठकले खच� �वीकृत गरेको �म�तः—          

आ�दानी र खच�को �ववरण 

                         

आ�दानी खच� 

�ववरण रकम � �ववरण रकम 

�थम �क�ता 
 

�याला 
 

दो�ो �क�ता 
 

�नमा�ण सामा�ी ख�रद 
 

त�ेो �क�ता 
 

ढुवानी 
 



जन�मदान 
 

भाडा 
 

व�तगुत सहायता 
 

�यव�थापन खच� 
 

लागत सहभा�गता 
   

 
उपयु��तानुसारको आ�दानी तथा खच� �ववरण यथाथ� हो । यसमा सब ैआ�दानी तथा खच�ह� समावेश ग�रएको छ । 

साथै उपभो�ताह�को ��य� सहभा�गतामा आयोजना काया��वयन ग�रएको छ । यसको एक ��त वडा काया�लयमा 

समेत पेश ग�रएको छ ।  

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

   कोषा�य�                     स�चव                    अ�य�           

 
     
 

अनुसूची ५ 

-काय��व�धको दफा ११(७) संग स�वि�धत) 

आयोजना सूचना पाट�को नमूना 

१.  आयोजनाको नामः 

२. आयोजना संचालन गन� काया�लय/काय��मको नामः 

३. उपभो�ता स�म�तको अ�य�को नाम र स�पक�  नं.M 

४. आयोजनाको कुल लागत रकम �ः 

    ४.१. आयोजनामा काया�लयबाट �यहोन� लागत �ः 

    ४.२. जनसहभा�गताबाट �यहोन� लागत रकम �ः 

    ४.३. आयोजनामा लगानी गन� अ�य �नकायको नाम  र �यहोन� लागत रकम �ः 

५. आयोजना स�झौता �म�तः 

६. आयोजना स�प�न गन� �म�तः 

७. आयोजनाबाट लाभाि�वत जनसं�याः 

 
 



 

अनुसूची  ६ 

-काय��व�धको दफा १६(ङ) सँग स�वि�धत) 

उपभो�ता स�म�तको भौ�तक तथा �व�तीय �ग�त ��तवेदन 

�ववरण पेश गरेको काया�लय.................... 

 
१. आयोजनाको �ववरण  

          आयोजनाको नामः                 वडा नं.M        टोल÷ब�तीः        उपभो�ता स�म�तका अ�य�ः            स�चवः  

     २. आयोजनाको लागतः �ा�त अनुदान रकम �. ............................        च�दा रकम �...................... 

जनसहभा�गता रकम �. ==============            ज�मा रकम �. ............................. 

३. हालस�मको खच� �. ============== 

क. काया�लयबाट �ा�त रकम �.............   

१. �नमा�ण साम�ीमा (�समे�ट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, �ग�ी, उपकरण आ�द) �. .  

२. �यालाः–  द� �ः–              अद� �.                    ज�मा �.  

३. मसल�द सामान (क�प, कलम, मसी, कागज आ�द) �.      ४. दै�नक �मण भ�ता (स�झौतामा �वीकृत भए) �.   

५. �ा�व�धक �नर��ण बापत खच� (स�झौतामा �वीकृत भए) �.              

६. अ�य   

ख. जनसहभा�गताबाट �यहो�रएको खच� �ः ...................    �मको मू�य बराबर रकम �. .......................  

             िज�सी सामान मू�य बराबर रकम �. .............            कूल ज�मा �. .............  

४. �ा�व�धक ��तवेदन बमोिजम मू�यांकन रकम �. ............. 

५. उपभो�ता समूहको �नण�य बमोिजम÷समी�ाबाट खच� दे�खएको �. ............. 

६. काया��वयनमा दे�खएका मु�य सम�याह�ः क. ख. ग.  

७. समाधानका उपायह�  

क.  

ख. 

ग.  

८. काया�लयबाट र अ�य �नकायबाट अनुगमन भए अनुगमनको सुझावः  

 

९. हाल माग गरेको �क�ता रकम �.  

१०. मु�य खच� �योजन  

 
११. �ा�त रकम आयोजना बाहेक अ�य काय�मा खच� गन� गराउने छैनौ ।   

 
 
 
 
 
.............               .............            .............           ............. 
तयार गन�                स�चव               कोषा�य�           अ�य� 

 




