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स्थानीय तहको ईपभोक्ता समममत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्बमधध काययमवमध
२०७४
बागमती गाईँ काययपामलकाको बैठकबाट स्वीकृ त मममत २०७४/११/३०
प्रस्तावना
नेपालको संमवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मनर्ददष्ट गरे को स्थानीय तहको
ऄमधकार क्षेत्र मभत्रको मवकास मनमायण सम्वमधध कायय संचालनको लामग गाईँ पामलकाले
ईपभोक्ता समममत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन गनय अवश्यक देमिएकोले बागमती
गाईँ पामलकाको प्रशासकीय काययमवमध मनयममत गने ऐन २०७४ को दफा ४ बमोमजम बागमती
गाईँ पामलकाले यो काययमवमध जारी गरे को छ ।
पररच्छेद– १
प्रारमम्भक
१. संमक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययमवमधको नाम बागमती गाईँ पामलकाको ईपभोक्ता
समममत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन काययमवमध, २०७४ रहेको छ ।
(२) यो काययमवमध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः मवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययमवमधमा:–
(क) “ऄध्यक्ष” भन्नाले ईपभोक्ता समममतको ऄध्यक्षलाइ सम्झनु पदयछ ।
(ि) “अयोजना” भन्नाले बागमती गाईँ पामलका वा सो ऄधतरगतको वडावाट पूणय वा अंमशक
लागत साझेदारीमा सञ्चामलत योजना वा काययक्रम वा अयोजना वा पररयोजनालाइ सम्झनु
पछय । र यसले बागमती गाउँ सभाबाट स्वीकृ त भएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर
नाफामूलक संस्था वा ऄधय सामुदामयक संस्थाको अयोजना समेतलाइ जनाईनेछ ।
(ग) “ईपभोक्ता” भन्नाले अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभामधवत हुने अयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र
मभत्रका व्यमक्तलाइ जनाईछ ।
(घ) “ईपभोक्ता समममत” भन्नाले अयोजनाको मनमायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममयत सम्भार
गनयको लामग ईपभोक्ताले अफू हरू मध्येबाट गठन गरे को समममत सम्झनु पदयछ ।
(ङ) “कायायलय” भन्नाले गाईँ पामलकाको कायायलयलाइ बुझाईँ छ । सो शब्दले वडा कायायलय
समेतलाइ बुझाईनेछ ।
(च) “काययपामलका” भन्नाले गाईँ काययपामलकालाइ सम्झनु पदयछ ।
(छ) “ठू ला मेमशनरी तथा ईपकरण” भन्नाले वातावरणलाइ ऄत्यमधक ह्रास पुर्याईने प्रकृ मतका
ठू ला मेमशनरी, ईपकरण (बुलडोजर, एक्साभेटर जस्ता) र श्रममूलक प्रमवमधलाइ मवस्थामपत
गने िालका मेमशनरी तथा ईपकरण सम्झनु पदयछ ।

(ज) “पदामधकारी” भन्नाले ईपभोक्ता समममतका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, समचव र कोषाध्यक्षलाइ
सम्झनु पदयछ ।
(झ) “वडा” भन्नाले बागमती गाईँ पामलका मभत्रका वडालाइ सम्झनु पदयछ ।
(ञ) “वडा ऄध्यक्ष” भन्नाले अयोजना सञ्चालन भएको वडाको वडा

ऄध्यक्षलाइ

सम्झनु

पदयछ ।
(ट) “सदस्य”भन्नाले ईपभोक्ता समममतका सदस्यलाइ जनाईनेछ र सो शब्दले ईपभोक्ता समममतका
पदामधकारीलाइ समेत जनाईनेछ ।
(ठ) “सम्झौता”भन्नाले अयोजनाको मनमायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममयत सम्भार गनयको लामग
कायायलय र ईपभोक्ता समममतबीच भएको मलमित करारनामा वा कबुमलयतनामालाइ जनाईनेछ
।
३. काययमवमधको पालना गनुप
य नेः(१) गाईँ पामलका मभत्र कायायधवयन हुने अयोजनाको मनमायण,
सञ्चालन,ममयत सम्भार कायय गनयको लामग गठन हुने ईपभोक्ता समममतले पूणयरुपमा यो
काययमवमधको 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 सक्नेअयोजनाको कायायधवयन ईपभोक्ता समममत माफय त गनय
सककनेछ ।

पररच्छेद–२
ईपभोक्ता समममतको गठन र सञ्चालन
४. ईपभोक्ता समममत गठनसम्बधधी व्यवस्थाः (१) ईपभोक्ता समममत गठन देहाय बमोमजम गनुय
पनेछ ।
(क) अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभामधवत ईपभोक्ताहरुको अम भेलाबाट ऄमधकतम सहभामगतामा
सम्बमधधत अयोजनास्थलमा नै सातदेमि एघार (७ देमि ११ जना) सदस्यीय ईपभोक्ता
समममत गठन गनुयपनेछ ।
(ि)समममत गठनको लामग अम भेला हुने समय, मममत, स्थान र भेलाको मबषय त्यस्तो भेला हुने
मममतले कमम्तमा सात कदन (७ कदन) ऄगावै सावयजमनक रुपमा जानकारी गराईनु पनेछ ।
(ग) गाईँ पामलका वा नगरपामलकास्तरीय अयोजना सञ्चालनको लामग ईपभोक्ता समममतको
गठन गदाय काययपामलकाले तोके को काययपामलकाका सदस्य वा कायायलयको प्रमतमनमधको
रोहवरमा गनुय पनेछ ।

(घ) वडास्तरीय अयोजना सञ्चालनको लामग ईपभोक्ता समममत गठन गदाय सम्वमधधत वडाको
वडा ऄध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायलयले तोके को कायायलयको प्रमतमनमधको रोहवरमा गनुय
पनेछ ।
(ङ) ईपभोक्ता समममत गठनको लामग बोलाइएको भेलामा योजनाको संमक्षप्त मववरण र
समममतको संरचना समहतको जानकारी कायायलयको प्रमतमनमधले गराईनु पनेछ ।
(च) ईपभोक्ता समममत गठन गदाय समावेशी मसद्धाधतको ऄवलम्वन गनुय पने छ । समममतमा
कमम्तमा तेत्तीस प्रमतशत (३३%) ममहला सदस्य हुनुपनेछ । समममतको ऄध्यक्ष, समचव र
कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना ममहला पदामधकारी हुनुपनेछ ।
(छ) एक व्यमक्त एकभधदा बढी ईपभोक्ता समममतको सदस्य हुन पाईने छैन । साथै सगोलका
पररवारबाट एकजना भधदा बढी व्यमक्त एईटै ईपभोक्ता समममतको सदस्य हुन पाआने छैन ।
(ज) ईपभोक्ता समममतको गठन सके सम्म सवयसम्मत तररकाले गनुयपनेछ । सवयसम्मत हुन नसके मा
ईपभोक्ताहरुको बहुमतबाट ईपभोक्ता समममतको गठन गररने छ ।
(झ) ईपभोक्ताहरुको लागत सहभामगतामा सञ्चालन हुने अयोजनाहरु ईपभोक्ता समममतबाट
कायायधवयन गनय प्राथममकता कदइनेछ ।
(ञ) ईपभोक्ता समममतले सम्झौता बमोमजम गनुय पने काम समममत अफैं ले गनुय गराईनु पनेछ ।
ऄधय कु नै मनमायण व्यवसायी वा ऄधय व्यमक्त वा सस्थालाइ ठे क्कामा कदइ गनय गराईन पाआने
छैन ।
(ट) कायायलयले अयोजना सञ्चालन एवम् कायायधवयनमा संलग्न ईपभोक्ता समममतको ऄमभलेि
ऄनुसूची १ बमोमजमको ढाँचामा व्यवमस्थत गनुय पनेछ ।
५. ईपभोक्ता समममतका सदस्यको योग्यताः (१) ईपभोक्ता समममतका सदस्यको योग्यता देहाय
बमोमजम हुनु पनेछ ।
(क) सम्वमधधत अयोजना क्षेत्रको स्थायी वामसधदा
(ि) १८ वषय ईमेर पुरा भएको
(ग) फौजदारी ऄमभयोगमा ऄदालतबाट कसुरदार नठहररएको
(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी नरहेको
(ङ) ऄधय ईपभोक्ता समममतमा सदस्यनरहेको
(२) दफा १ मा जुनसुकै कु रा लेमिएको भएतापमन जनप्रमतमनमध,राजनीमतक दलका
पदामधकारी, बहालवाला सरकारी कमयचारी र मशक्षक ईपभोक्ता समममतको सदस्यमा बस्न
पाइने छैन ।
६. ईपभोक्ता समममतको काम, कतयब्य र ऄमधकारः ईपभोक्ता समममतको काम कतयब्य र ऄमधकार
देहाय बमोमजम हुनेछ ।
(क) सम्झौता बमोमजमको कायय सम्पादन गने,
(ि) ईपभोक्ताहरुलाइ कायायलयबाट प्राप्त सूचना तथा मागयदशयनको जानकारी गराईने,

(ग) सम्झौता बमोमजम कायय शुरु गदाय कायायलयबाट अवश्यक मनदेशन प्राप्त गनुय पने भए
प्राप्त

गरे र मात्र शुरु गने,
(घ) ईपभोक्ता समममतको कायय सम्पादनलाइ प्रभावकारी बनाईन समममतका सदस्यहरुको
कायय मवभाजन र मजम्मेवारी बाँडफाँड गने,
(ङ) ईपभोक्तासमममतका सदस्यहरुको क्षमता मवकास गने,
(च) सम्झौता बमोमजमको कामको पररमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा पररवतयन गनुय
पने देमिएमा 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 मभत्र ईपभोक्ता
समममतबाट संचालन हुने अयोजना, पररयोजना र काययक्रमहरु पमहचान/छनौट गरी
कायायधवयन योजना बनाईनु पनेछ । ईपभोक्ता समममत गठन पश्चात अयोजनाको ड्रइङ,
मडजाइन र लागत ऄनुमान (नेपाली भाषामा तयार गररएको) स्वीकृ त गरी ईपभोक्ता
समममतलाइ ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।
(२) अयोजनाको कायायधवयनको लामग ईपभोक्ता समममत र काययलयबीच ऄनुसूची २
बमोमजमको ढाँचामा सम्झौता गनुयपनेछ ।
(३) अयोजनाको प्रकृ मत हेरी कायायलयले लागत सहभामगताको ढाँचा र ऄनुपात (नगद वा
श्रमदान वा बस्तुगत) तोक्नु पनेछ ।
८. अयोजना सम्झौताको लामग अवश्यक कागजातहरुः (१) ईपभोक्ता समममतले कायायलयसँग
सम्झौता गदाय तपमशलमा ईमललमित कागजातहरु पेश गनुयपनेछ
(क) ईपभोक्ता समममत गठन गने अम भेलाको मनणययको प्रमतमलमप
(ि) ईपभोक्ता समममतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रमतमलमप
(ग) अयोजनाको लागत ऄनुमान मववरण
(घ) ईपभोक्ता समममतबाट सम्झौताको लामग मजम्मेवारपदामधकारी तोककएको ईपभोक्ता
समममतको मनणयय
(ङ) अयोजनाको कायायधवयनको कायय तामलका ।
(च) िाता सञ्चालन गने पदामधकारी तोककएको मनणयय र िाता सञ्चालनको लामग अवश्यक
कागजातहरु
९. ईपभोक्ता समममतको क्षमता मवकासः (१) कायायलयले अयोजनाको कायायधवयन ऄगावै
ईपभोक्ता समममतका पदामधकारीहरुलाइ मनम्न मवषयमा ऄमभमुमिकरण गनुय पनेछ ।

(क) ईपभोक्ता समममतको काम, कतयब्य र ऄमधकार
(ि) सम्पादन गनुय पने कामको मववरण, काम सम्पन्न गनुयपने ऄवमध, लागत र ईपभोक्ताको
योगदान
(ग) मनमायण सामाग्रीको गुणस्तर र पररमाण
(घ) िररद, रकम मनकासा प्रकृ या, िचयको लेिाकं न र ऄमभलेि व्यवस्थापन
(ङ) कायायधवयन र ऄनुगमन प्रकृ या
(च) सावयजमनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ताधतरण
(छ) ऄधय अवश्यक मवषयहरु ।
१०. िाता सञ्चालनः (१) ईपभोक्ता समममतको िाता कायायलयले तोके को बैंकमा सञ्चालन हुनेछ
।
(२) समममतको िाता ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र समचव गरी तीन जनाको संयुक्त दस्तितबाट
सञ्चालन हुनेछ । िाता सञ्चालकहरु मध्ये कमम्तमा एकजना ममहला हुनु पनेछ ।
११. भुक्तानी प्रकृ याः(१) अयोजनाको भुक्तानी दददा ईपभोक्ता समममतको नाममा रहेको बैक
िातामाफय त कदनु पनेछ । ईपभोक्ता समममतले एक व्यमक्त वा सस्थालाइ एकलाि भधदा
मामथको रकम भुक्तानी गदाय चेक माफय त मात्र गनुय पनेछ ।
(२) ईपभोक्ता समममतलाइ सम्झौता बमोमजमको कामको प्रामवमधक मूलयांकन, कायय सम्पन्न
प्रमतवेदन र ऄधय अवश्यक कागजातको अधारमा ककस्तागत र ऄमधतम भुक्तानी कदइनेछ ।
(३) ईपभोक्ता समममतले सम्पादन गरे को काम र भएको िचयको मववरण समममतको बैठकबाट
मनणयय गरी भुक्तानीको लामग अवश्यक कागजात समहत कायायलयमा पेश गनुयपनेछ ।
(४) अयोजनाको ऄमधतम भुक्तानी हुनु भधदा ऄगावै कायायलयबाट ऄनुगमन गने व्यवस्था
ममलाईनु पनेछ ।
(५) अयोजना सम्पन्न भइ फरफारक गनुय भधदा ऄगावै ईपभोक्ता समममतले ऄमनवायय रुपमा
कायायलयको प्रमतमनमधको रोहवरमा सावयजमनक परीक्षण गनुय पनेछ । सावयजमनक परीक्षण
प्रमतवेदनको ढाँचा ऄनुसूची ३ बमोमजम हुनेछ ।
(६) ईपभोक्ता समममतले अफू ले प्रत्येक ककस्तामा गरे को िचयको सूचना ऄनुसूची ४ बमोमजमको
ढाँचामा सावयजमनक गनुय पनेछ ।
(७) अयोजनाको कु ल लागत रु ३ लाि भधदा बढी भएका अयोजनाहरुको हकमाईपभोक्ता
समममतले काम शुरु गनुय भधदा ऄगावै अयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको ऄवस्था,
काम शुरु र सम्पन्न गनुय पने ऄवमध समेत देमिने गरी तयार गररएको ऄनुसूची ५ बमोमजमको
ढाँचामा अयोजना सूचना पाटी अयोजना स्थलमा राख्नु पनेछ ।
(८) ईपभोक्ता समममतलाइ सम्बमधधत कायायलयले ड्रआङ्ग, मडजाआन, लागत ऄनुमान तयार गने,
प्रामवमधक सललाह कदने, जाँचपास गने लगायत ऄधय प्रामवमधक सहयोग ईपलब्ध गराईनेछ ।
अयोजना कायायधवयनको समयमा कु नै कारणबाट कायायलयले प्रामवमधक सेवा ईपलब्ध

गराईन नसके मा सम्झौतामा ईललेि गरी तोककएको िचयको सीमा मभत्र रही ईपभोक्ता
समममतले करारमा प्रामवमधक मनयुक्त गनय वा प्रामवमधक सेवा मलन सक्नेछ । तर, ड्रआङ्ग,
मडजाआन, लागत ऄनुमान, काययसम्पन्न प्रमतवेदन र भुक्तानी मसफाररसको कायय कायायलयबाट
नै हुनेछ ।
(९) ईपभोक्ता समममतबाट मनमायण हुने अयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गने गराईने दामयत्व र
मजम्मेवारी जनप्रमतमनमध, सम्बमधधत प्रामवमधक कमयचारी, ईपभोक्ता समममत र
ऄनुगमनसमममतको हुनेछ ।
(१०) ऄनुकरणीय कायय गने ईपभोक्ता समममत, प्रामवमधक कमयचारी र सम्बमधधत कमयचारीलाइ
सभाको मनणयय बमोमजम वार्षषक रूपमा ईमचत पुरस्कार प्रदान गनय सककनेछ ।
(११) तोककएको समयमा ईपभोक्ता समममत गठन हुन नसके मा, सम्झौता हुन नसके मा वा
सम्झौताको शतय बमोमजम कायय सम्पादन हुन नसके मा कायायलयले ऄधय प्रकृ याद्वारा काम
गराईन सक्नेछ ।
१२. मनमायण काययको गुणस्तर सुमनमश्चतता गनुय पनेः ईपभोक्ता समममतबाट सञ्चालन हुने
अयोजना गुणस्तर सुमनमश्चत गनुय सम्वमधधत ईपभोक्ता समममतको कतयव्य हुनेछ । गुणस्तर
सुमनमश्चतता गनयको लामग ऄधय कु राहरुको ऄमतररक्त मनम्न मवषयहरु पूणय रुपमा पालना गनुय
पनेछ ।
(क) मनमायण सामाग्रीको गुणस्तरः मनमायण सामाग्री ड्रआङ, मडजाइन र स्पेमसकफके सन
बमोमजमको गुणस्तर कायम गनुय पनेछ ।
(ि) मनमायण मवमध र प्रकृ याको गुणस्तरः मनमायण मवमध र प्रकृ या कायायलयसँग भएको
सम्झौता बमोमजम गनुय पनेछ ।
(ग) मनमायण काययको कदगोपनाः ईपभोक्ता समममतबाट कायायधवयन भएको योजनाको
कदगोपनाको लामग सम्वमधधत ईपभोक्ता समममतले अवश्यक व्यवस्था गनुय पनेछ ।
(घ) गुणस्तर सुमनमश्चत गने मजम्मेवारीः ईपभोक्ता समममत माफय त हुने कामको मनधायररत
गुणस्तर कायम गने मजम्मेवारी सम्बमधधत काययको लामग कायायलयबाट िरटएका
प्रामवमधक कमयचारी र ईपभोक्ता समममतको हुनेछ ।
(ङ) लगत राख्नु पनेः ईपभोक्ता समममतबाट हुने कामको सम्झौता बमोमजमको समय, लागत
र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन नसके मा सम्वमधधत प्रामवमधक कमयचारीलाइ सचेत गराईने र
प्रकृ मत हेरी अवश्यकता ऄनुसार कारवाही गनय सक्नेछ । त्यस्ता ईपभोक्ता समममतको
लगत रािी ईपभोक्ता समममतका पदामधकारीलाइ मनमश्चत समयसम्मको लामग ऄधय
ईपभोक्ता समममतमा रही काम गनय मनषेध गनेछ ।
१३.ऄनुगमन समममतको व्यवस्थाः(१) अयोजना तोककएको गुणस्तर, पररमाण र समयमा सम्पन्न
गनय गराईन ईपभोक्ता समममतले सम्पादन गने काययको ऄनुगमन गरी अयोजनाको गुणस्तर,

पररमाण सुमनमश्चत गनय दफा ४ (१) (क) बमोमजमको भेलाबाट कमम्तमा एक जना ममहला
समहत ३ सदस्यीय एक ऄनुगमन समममत गठन गनुय पनेछ ।
(२) ऄनुगमन समममतको काम, कतयव्य ऄमधकार देहाय बमोमजम हुनेछः
(क) अयोजनाको कायायधवयनमा सहजीकरण गने तथा देमिएका बाधा, व्यवधान र समस्या
समाधानका लामग अवश्यक समधवय गने,
(ि) अयोजनाको कायायधवयन काययतामलका ऄनुसार काम भए नभएको यकीन गने र नगरे को
पाआएमा सम्बमधधत पक्षलाइ सचेत गराईने,
(ग) अवश्यक ऄधय कायय गने ।
पररच्छेद– ४
मवमवध
१४. ऄधय संस्थाबाट कायय गराईन सककनेःयस काययमवमध बमोमजम ईपभोक्ता समममतबाट गररने
कायय लाभग्राही समूह,सामुदामयक संस्था जस्तै सामुदामयक वन, सामुदामयकस्तरका सहकारी
संस्थाहरू, टोल मवकास संस्था, अमा समूह, कृ मष समूह, कानुन बमोमजम गठन भएका ऄधय
सामुदामयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय ईपभोक्ताहरुको अमभेलाबाट मनणयय भइ
अएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस काययमवमध बमोमजम कायय संचालन गनय/गराईन सककने छ ।
१५. सहमजकरण र सहयोग गनुय पनेःईपभोक्ता समममतले अयोजनाको सुपररवेक्षण,
ऄनुगमन/मनरीक्षण गनय कायायलयबाट अएको ऄनुगमन समममत, पदामधकारी वा
कमयचारीलाइ अवश्यक मववरण ईपलव्ध गराईने तथा अयोजनास्थल ऄनुगमनको लामग
सहमजकरण र सहयोग गनुय पनेछ ।
१६. ईपभोक्ता समममतको दामयत्वःईपभोक्ता समममतले कायायलयसँग भएको सम्झौता
बमोमजमको कायय सम्पादन गदाय कायायलयले तोके का शतयहरुको ऄमतररक्त मनम्न दामयत्व वहन
गनुय पनेछ ।
(क) अयोजनाको कदगो व्यवस्थापनको लामग ममयत सम्भार गने 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 समममतले अयोजनाको फरफारकको लामग कायायलयमा कागजात पेश गदाय
ऄनुसूची ६ बमोमजमको ढाँचामा अयोजनाको भौमतक तथा मवमत्तय प्रमतवेदन पेश गनुय
पनेछ ।

१७.मापदण्ड बनाईन सक्नेः(१) अयोजनाको गुणस्तर सुमनमश्चतताको लामग कायायलयले
ऄनुगमन, मुलयाङ्कन गरी सम्वमधधत ईपभोक्ता समममतलाइ सललाह, सुझाव र अवश्यकता
ऄनुसार मनदेशन कदने तथा समधवय गनुय पनेछ .
(२) ईपभोक्ता समममतबाट सञ्चालन हुने अयोजनाको प्रकृ मत हेरी गुणस्तर सुमनमश्चतता गने
प्रयोजनको लामग कायायलयले थप मापदण्ड तथा मागयदशयन बनाइ लागु गनय सक्नेछ ।

ऄनुसच
ू ी१
(काययमवमधको दफा ४ (१) ट संग सम्बमधधत)
ईपभोक्ता समममतको लगत
बागमती गाईँ पामलका

अ.व.
क्र.स.

ईपभोक्ता
समममतको नाम र
ठे गाना

पदामधकारीको नाम र सम्पकय नं.
ऄध्यक्ष

ईपाध्यक्ष

समचव

कोषाध्यक्ष

गठन
मममत

बैंकको
नाम

िाता नं.

ऄनुसच
ू ी२
काययमवमधको दफा ७(२) सँग सम्वमधधत)
बागमती गाईँ पामलका
योजना सम्झौता फाराम
१. सम्झौता गने पक्ष र अयोजनाः
क) ईपभोक्ता समममतको मववरणः
१. नामः
२. ठे गानाः
ि) अयोजनाको मववरणः
१. नामः
२. अयोजना स्थलः
३ ईद्देश्यः
४. अयोजना सुरु हुने मममतः
२. अयोजनाको लागत सम्वमधध मववरणः
क) लागत ऄनुमान रु
ि) लागत व्यहोने स्रोतहरु
१. कायायलयः
२. ईपभोक्ता समममतः
३. ऄधयः
ग) बस्तुगत ऄनुदानको मववरण

सामाग्रीको नाम

१. संघबाट
२.प्रदेशबाट
३. स्थानीय तहबाट
४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट
५. मवदेशी दातृ संघ संस्थाबाट
६. ईपभोक्ता समममतबाट
७. ऄधय मनकायबाट
घ) अयोजनाबाट लाभामधवत हुनेः
१. घरपररवार संखयाः
२. जनसंखयाः
३. संगरठत संस्थाः
४= ऄधयः
३. ईपभोक्ता समममत÷समुदायमा अधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको मववरणः
क) गठन भएको मममतः
ि) पदामधकारीको नाम र ठे गाना (नागररकता प्रमाणपत्र नं. र मजलला)
१. ऄध्यक्ष
२. ईपाध्यक्ष
३. कोषाध्यक्ष

एकाइ

४. समचव
५. सदस्य
६. सदस्य
७. सदस्य
ग) गठन गदाय ईपमस्थत लाभामधवतको संखयाः
४. अयोजना सञ्चालन सम्वमधध ऄनुभवः
५.ईपभोक्ता समममत समुदायमा अधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गने ककस्ता मववरणः
ककस्ताको क्रम

मममत

ककस्ताको रकम

मनमायण समाग्री पररमाण

कै कफयत

पमहलो
दोश्रो
तेश्रो
जम्मा
६. अयोजना ममयत संभार सम्बधधी व्यवस्था
क)अयोजना ममयत संभारको मजम्मा मलने समममत÷संस्थाको नामः
ि) ममयत सम्भारको सम्भामवत स्रोत (छ छैन िुलाईने)
जनश्रमदानः
सेवा शुलकः
दस्तुर, चधदाबाट
ऄधय के ही भएः

सम्झौताका शतयहरु
ईपभोक्ता समममतको मजम्मेवारी तथा पालना गररने शतयहरुः
१. अयोजना मममत ...............................देमि शुरु गरी मममत........................सम्ममा पुरा गनुय पनेछ ।
२= प्राप्त रकम तथा मनमायण सामाग्री सम्वमधधत अयोजनाको ईद्धेश्यका लामग मात्र प्रयोग गनुयपनेछ ।
३= नगदी, मजधसी सामानको प्राप्ती, िचय र बाँकी तथा अयोजनाको प्रगमत मववरण राख्नु पनेछ ।
४= अम्दानी िचयको मववरण र काययप्रगमतको जानकारी ईपभोक्ता समूहमा छलफल गरी ऄको ककस्ता माग गनुय
पनेछ ।
५= अयोजनाको कु ल लागत भधदा घटी लागतमा अयोजना सम्पन्न भएको ऄवस्थामा सो मुतामवकनै ऄनुदान र
श्रमदानको प्रमतशत मनधायरण गरी भुक्तानी मलनु पनेछ ।
६. ईपभोक्ता समममतले प्रामवमधकको राय, परामशय एवं मनदेशन ऄनुरुप काम गनुय पनेछ ।
७= ईपभोक्ता समममतले अयोजनासंग सम्वमधधत मवल, भरपाइहरु, डोर हामजरी फारामहरु, मजधसी नगदी
िाताहरु, समममत÷समुहको मनणयय पुमस्तका अकद कागजातहरु कायायलयले मागेको बित ईपलव्ध गराईनु
पनेछ र त्यसको लेिापरीक्षण पमन गराईनु पनेछ ।
८. कु नै सामाग्री िररद गदाय अधतररक राजस्व कायायलयबाट स्थायी लेिा नम्वर र मुलय ऄमभबृमद्ध कर दताय
प्रमाण पत्र प्राप्त व्यमक्त वा फमय संस्था वा कम्पनीबाट िररद गरी सोही ऄनुसारको मवल भरपाइ अमधकारीक
व्यमक्तबाट प्रमामणत गरी पेश गनुय पनेछ ।

९. मूलय ऄमभबृमद्ध कर (VAT)लाग्ने बस्तु तथा सेवा िररद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी मूलयको सामाग्रीमा
ऄमनवायय रुपमा मूलय ऄमभबृमद्ध कर दताय प्रमाणपत्र प्राप्त गरे का व्यमक्त फमय संस्था वा कम्पनीबाट िररद
गनुय पनेछ । साथै ईक्त मवलमा ईमललमित मु.ऄ.कर बाहेकको रकममा १.५% ऄग्रीम अयकर बापत
करकरि गरी बाँकी रकम मात्र सम्वमधधत सेवा प्रदायकलाइ भुक्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– भधदा कम
मूलयको सामाग्री िररदमा पान नम्वर मलएको व्यमक्त वा फमयबाट िररद गनुय पनेछ । ऄधयथा िररद गने
पदामधकारी स्वयम् मजम्मेवार हुनेछ ।
१०. डोजर रोलर लगायतका मेमशनरी सामान भाडामा मलएको एवम् घर बहालमा मलइ मवल भरपाइ पेश
भएको ऄवस्थामा १०% प्रमतशत घर भाडा कर एबम् बहाल कर मतनुय पनेछ ।
११. प्रमशक्षकले पाईने पाररश्रममक एवम् सहभागीले पाईने भत्तामा प्रचमलत मनयमानुसार कर लाग्नेछ ।
१२. मनमायण काययको हकमा शुरु लागत ऄनुमानका कु नै अइटमहरुमा पररवयतन हुने भएमा ऄमधकार प्राप्त
व्यमक्त÷कायायलयबाट लागत ऄनुमान संसोधन गरे पश्चात मात्र कायय गराईनु पनेछ । यसरी लागत ऄुनमान
संशोधन नगरी कायय गरे मा ईपभोक्ता समममत÷समुहनै मजम्मेवार हुनेछ ।
१३. ईपभोक्ता समममतले काम सम्पन्न गररसके पमछ बाँकी रहन गएका िप्ने सामानहरु ममयत संभार समममत गठन
भएको भए सो समममतलाइ र सो नभए सम्वमधधत कायायलयलाइ बुझाईनु पनेछ । तर ममयत समममतलाइ
बुझाएको सामानको मववरण एक प्रमत सम्वमधधत कायायलयलाइ जानकारीको लामग बुझाईनु पनेछ ।
१४. सम्झौता बमोमजम अयोजना सम्पन्न भएपमछ ऄमधतम भुक्तानीको लामग काययसम्पन्न प्रमतवेदन, नापी
ककताव, प्रमामणत मवल भरपाइ, योजनाको फोटो, सम्वमधधत ईपभोक्ता समममतले अयोजना संचालन गदाय
भएको अय व्ययको ऄनुमोदन समहतको मनणयय, ईपभोक्ता भेलाबाट भएको सावयजमनक लेिा परीक्षणको
मनणययको प्रमतमलपी तथा सम्वमधधत कायायलयको वडा कायायलयको मसफाररस समहत ऄमधतम ककस्ता
भुक्तानीको लामग मनवेदन पेश गनुय पनेछ ।
१५. अयोजना सम्पन्न भएपमछ कायायलयबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र मलनु पनेछ । साथै
अयोजानाको अवश्यक ममयत संभारको व्यवस्था सम्वमधधत ईपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ ।
१६. अयोजना कायायधवयन गने समुह वा ईपभोक्ता समममतले अयोजनाको भौमतक तथा मवत्तीय प्रगती प्रमतवेदन
ऄनुसूची ६ को ढाँचामा सम्झौतामा तोककए बमोमजम कायायलयमा पेश गनुय पनेछ ।
१७. अयोजनाको दीगो सञ्चालन तथा ममयत संभारको व्यवस्था गनुय पनेछ ।
१८. अयोजनाको सवै काम ईपभोक्ता समममत÷समुहको मनणयय ऄनुसार गनुय गराईनु पनेछ ।
कायायलयको मजम्मेवारी तथा पालना गररने शतयहरुः
१. अयोजनाको वजेट, ईपभोक्ता समममतको काम, कतयव्य तथा ऄमधकार, िररद, लेिाङ्कन, प्रमतवेदन अकद
मवषयमा ईपभोक्ता समममतका पदामधकारीहरुलाइ ऄनुमशक्षण काययक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
२. अयोजनामा अवश्यक प्रामवमधक सहयोग कायायलयबाट ईपलव्ध गराईन सककने ऄवस्थामा गराइनेछ र
नसककने ऄवस्था भएमा ईपभोक्ता समममतले बाह्य बजारबाट सेवा परामशय ऄधतगयत सेवा मलन सक्नेछ ।
३. अयोजनाको प्रामवमधक सुपररवेक्षणका लामग कायायलयको तफय बाट प्रामवमधक िटाइनेछ । ईपभोक्ता
समममतबाट भएको कामको मनयममत सुपररवेक्षण गने मजम्मेवारी मनज प्रामवमधकको हुनेछ ।
४. पेश्की मलएर लामो समयसम्म अयोजना संचालन नगने ईपभोक्ता समममतलाइ कायायलयले मनयम ऄनुसार
कारवाही गनेछ ।
५. श्रममुलक प्रमवमधबाट कायय गराईने गरी लागत ऄनुमान स्वीकृ त गराइ सोही बमोमजम सम्झौता गरी
मेमशनरी ईपकरणको प्रयोगबाट कायय गरे को पाइएमा त्यस्तो ईपभोक्ता समममतसंग सम्झौता रद्ध गरी

ईपभोक्ता समममतलाइ भुक्तानी गररएको रकम मुलयांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह ऄसुल
ईपर गररनेछ ।
६. अयोजना सम्पन्न भएपमछ कायायलयबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ ।
७. अवश्यक कागजात संलग्न गरी भुक्तानी ईपलव्ध गराईन सम्वमधधत ईपभोक्ता समममतबाट ऄनुरोध भइ
अएपमछ ईपभोक्ता समममतको बैंक िातामा भुक्तानी कदनु पनेछ ।
८. यसमा ईललेि नभएका कु राहरु प्रचमलत कानून वमोमजम हुनेछ ।
मामथ ईललेि भए बमोमजमका शतयहरु पालना गनय हामी मनम्न पक्षहरु मधजुर गदयछौं ।

ईपभोक्ता समममत÷समुहको तफय बाट

कायायलयको तफय बाट

दस्तित...................
नाम थर.....................
पद.............................
ठे गाना..........................
सम्पकय नं......................
मममत............................

दस्तित.............
नाम थर.............
पद.................
ठे गाना..................
सम्पकय नं...............
मममत.....................

ऄनुसच
ू ी३
(काययमवमधको दफा ११ (५) सँग सम्वमधधत)
सावयजमनक परीक्षण फारामको ढाँचा पेश गरे को कायायलय बागमती गाईँ काययपामलकाको कायायलय मकवानपुर
१. अयोजनाको नामः

क) स्थलः

ि) लागत ऄनुमानः

ग) अयोजना शुरू हुने मममतः घ) अयोजना सम्पन्न हुने मममतः

२. ईपभोक्ता समममत÷सामुदामयक संस्थाको क) नामः
क) ऄध्यक्षको नामः

ि) सदस्य संखयाः

ममहलाः

पुरूषः

३. अम्दानी िचयको मववरणः
क) अम्दानीतफय जम्माः
अम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कमत
नगद तथा मजधसी प्राप्त भयो
िुलाईने)

रकम वा पररमाण
रकम वा पररमाण

कै कफयत
कै कफयत

ि) िचयतफय
िचयको मववरण
१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद भयो ?)
२. ज्याला (के मा कमत भुक्तानी भयो ?)

दर

पररमाण

जम्मा

३. श्रमदान (कमत जनाले श्रमदान गरे ?)
४. व्यवस्थापन िचय (ढु वानी तथा ऄधय
िचय)
ग) मौज्दात
मववरण

रकम वा पररमाण

कै कफयत

१ नगद
बैंक
व्यमक्तको मजम्मा
२ सामग्रीहरु
घ) भुक्तानी कदन बाँकी
मववरण

रकम वा पररमाण

४. सम्पन्न अयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगमत मववरण
कामको मववरण

लक्ष्य

प्रगमत

५. अयोजनाले पु¥याएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपमा लाभामधवत जनसंखया (अयोजना सञ्चालन भएको स्थानका
ईपभोक्ताहरू) ।

६. अयोजना सञ्चालन गदाय अयोजक संस्थामा कामको मजम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कामको
मजम्मेवारी मलएका मथए<िुलाईने)
ईपमस्थमतः
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

रोहवरः नामथरः

पदः

मममतः

द्रष्टव्यः सावयजमनक पररक्षण काययक्रममा ईपमस्थत सरोकारवालाहरुको ईपमस्थमत ऄमनवायय रूपमा संलग्न हुनुपनेछ
।
ऄनुसच
ू ी४
-काययमवमधको दफा ११ (६) सँग सम्वमधधत)
िचय सावयजमनक सूचना फाराम
मममतः २० । । .
१. अयोजनाको नामः—

२. अयोजना स्थलः—

३. मवमनयोमजत वजेटः— ४. अयोजना मस्वकृ त भएको अ.वः—

५. अयोजना सम्झौता भएको मममतः—

६. काम सम्पन्न गनुय पने मममतः—

७. काम सम्पन्न भएको मममतः—

८. ई.स. को बैठकले िचय स्वीकृ त गरे को मममतः—
अम्दानी र िचयको मववरण
अम्दानी
मववरण
प्रथम ककस्ता
दोश्रो ककस्ता
तेश्रो ककस्ता
जनश्रमदान
वस्तुगत सहायता
लागत सहभामगता

िचय
रकम रू

मववरण
ज्याला
मनमायण सामाग्री िररद
ढु वानी
भाडा
व्यवस्थापन िचय

रकम

ईपयुयक्तानुसारको अम्दानी तथा िचय मववरण यथाथय हो । यसमा सबै अम्दानी तथा िचयहरु समावेश गररएको छ
। साथै ईपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभामगतामा अयोजना कायायधवयन गररएको छ । यसको एक प्रमत वडा
कायायलयमा समेत पेश गररएको छ ।
.........
ऄध्यक्ष

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

.......
कोषाध्यक्ष

समचव

ऄनुसच
ू ी५
-काययमवमधको दफा ११(७) संग सम्वमधधत)
अयोजना सूचना पाटीको नमूना
१. अयोजनाको नामः
२. अयोजना संचालन गने कायायलय/काययक्रमको नामः
३. ईपभोक्ता समममतको ऄध्यक्षको नाम र सम्पकय नं.M
४. अयोजनाको कु ल लागत रकम रुः
४.१. अयोजनामा कायायलयबाट व्यहोने लागत रुः
४.२. जनसहभामगताबाट व्यहोने लागत रकम रुः
४.३. अयोजनामा लगानी गने ऄधय मनकायको नाम र व्यहोने लागत रकम रुः
५. अयोजना सम्झौता मममतः
६. अयोजना सम्पन्न गने मममतः
७. अयोजनाबाट लाभामधवत जनसंखयाः
ऄनुसच
ू ी६
-काययमवमधको दफा १६(ङ) सँग सम्वमधधत)
ईपभोक्ता समममतको भौमतक तथा मवत्तीय प्रगमत प्रमतवेदन
मववरण पेश गरे को कायायलय बागमती गाईँ पामलकाको कायायलय
१. अयोजनाको मववरण
अयोजनाको नामः
ईपभोक्ता समममतका ऄध्यक्षः

वडा नं.M टोल÷बस्तीः
समचवः

२. अयोजनाको लागतः प्राप्त ऄनुदान रकम रू. .........................
चधदा रकम रू...................... जनसहभामगता रकम रू.........
जम्मा रकम रू. .............................
३. हालसम्मको िचय रू. ==============
क. कायायलयबाट प्राप्त रकम रू.............
१. मनमायण सामग्रीमा (मसमेधट, छड, काठ, ढु ंगा वा फु वा, मगिी, ईपकरण अकद) रू. .
२. ज्यालाः– दक्ष रूः–

ऄदक्ष रू.

३. मसलधद सामान (कमप, कलम, मसी, कागज अकद) रू.

जम्मा रू.
४. दैमनक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्वीकृ त भए) रू.

५. प्रामवमधक मनरीक्षण बापत िचय (सम्झौतामा स्वीकृ त भए) रू.
६. ऄधय
ि. जनसहभामगताबाट व्यहोररएको िचय रूः ................... श्रमको मूलय बराबर रकम रू. .......................
मजधसी सामान मूलय बराबर रकम रू. ...........कू ल जम्मा रू.............
४. प्रामवमधक प्रमतवेदन बमोमजम मूलयांकन रकम रू. .............
५. ईपभोक्ता समूहको मनणयय बमोमजम÷समीक्षाबाट िचय देमिएको रू. .............
६. कायायधवयनमा देमिएका मुखय समस्याहरूः क. ि. ग.
७. समाधानका ईपायहरू
क.

ि.
ग.
८. कायायलयबाट र ऄधय मनकायबाट ऄनुगमन भए ऄनुगमनको सुझावः

९. हाल माग गरे को ककस्ता रकम रू.
१०. मुखय िचय प्रयोजन
११. प्राप्त रकम अयोजना बाहेक ऄधय काययमा िचय गने गराईने छैनौ ।
.............
तयार गने

.......... .........
समचव

..........

कोषाध्यक्ष

ऄध्यक्ष

