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उपभोक्ता समिमि गठन, परिचालन िथा व्यवस्थापन सम्बमधि काययमवमि २०७६
गाउँ काययपामलकाको बैठकबाट पारिि मिमि:- २०७६।०८।०५
प्रस्िावना
नेपालको सवं िधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वनवदिष्ट गरे को स्थानीय तहको अवधकार क्षेत्र वित्रको
विकास वनर्ािण सम्िवधध कायिलाई सधतवु लत र सर्ान तिरिाट सच
ं ालन गनि र सच
ं ावलत योजनाहरुलाई वर्तव्ययी,
सहिावगतार्ल
ु क, पारदर्शी, उत्तरदायी, सर्ािेर्शी, धयायोवचत, वदगो, गणु स्तरयक्त
ु र प्रिािकारी रुपर्ा कायािधियन
गराउदै दीगो विकासको अिधारणालाई सस्ं थागत गनिको लावग गाउँपावलकाले उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन
तथा व्यिस्थापन गनि आिश्यक देविएकोले वसवदङ्िा गाउँपावलकाको प्रर्शासकीय कायिविवध (वनयवर्त गने) ऐन
२०७५ को दफा ४ बर्ोवजर् वसवदङ्िा गाउँकायिपावलकाको वर्वत २०७६।०८।०५ र्ा िसेको िैठकले यो कायिविवध
स्िीकृ त गरी लागु गरे को छ ।
परिच्छे द– १
प्रािमम्भक
१. संमिप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस कायिविवधको नार् "उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन
कायिविवध, २०७६" रहेको छ ।
(२) यो कायिविवध कायिपावलकािाट पाररत िएपवछ तरु धत लागु हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेर्ा यस कायिविवधर्ा(क) "अध्यक्ष" िधनाले उपिोक्ता सवर्वतको अध्यक्षलाई सम्झनु पदिछ ।
(ि) "आयोजना" िधनाले वसवदङ्िा गाउँपावलका िा सो अधतरगतको िडािाट पणू ि िा आवं र्शक
लागत साझेदारीर्ा सञ्चावलत योजना िा कायिक्रर् िा आयोजना िा पररयोजनालाई सम्झनु पछि
। र यसले वसवदङ्िा गाउँसिाबाट स्िीकृ त िएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफार्ल
ू क संस्था
िा अधय सार्दु ावयक संस्थाको आयोजना सर्ेतलाई जनाउनेछ ।
(ग) "उपिोक्ता" िधनाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित हुने आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र वित्रका
व्यवक्तलाई जनाउछ ।
(घ) "उपिोक्ता सवर्वत" िधनाले आयोजनाको वनर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको
लावग उपिोक्ताले आफूहरू र्ध्येबाट गठन गरे को सवर्वत सम्झनु पदिछ ।
(ङ) "कायािलय" िधनाले गाउँकायिपावलकाको कायािलयलाई बुझाउँछ । सो र्शब्दले िडा कायािलय
सर्ेतलाई बझु ाउनेछ ।
(च) "कायिपावलका" िधनाले गाऊँ कायिपावलकालाई सम्झनु पदिछ ।
(छ) "ठूला र्ेवर्शनरी तथा उपकरण" िधनाले िातािरणलाई अत्यावधक ह्रास परु य् ाउने प्रकृ वतका ठूला
र्ेवर्शनरी, उपकरण (बुलडोजर, एक्सािेटर जस्ता) र श्रर्र्ल
ू क प्रविवधलाई विस्थावपत गने
िालका र्ेवर्शनरी तथा उपकरण सम्झनु पदिछ ।
(ज) "पदावधकारी" िधनाले उपिोक्ता सवर्वतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षलाई सम्झनु
पदिछ ।
(झ) "िडा" िधनाले वसवदङ्िा.गाऊँपावलका वित्रका िडालाई सम्झनु पदिछ ।

(ञ)
(ट)

"िडा अध्यक्ष" िधनाले आयोजना सञ्चालन िएको िडाको िडा अध्यक्षलाई सम्झनु पदिछ ।
"सदस्य" िधनाले उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यलाई जनाउनेछ र सो र्शब्दले उपिोक्ता सवर्वतका
पदावधकारीलाई सर्ेत जनाउनेछ ।
(ठ) "सम्झौता" िधनाले आयोजनाको वनर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको लावग
कायािलय र उपिोक्ता सवर्वतबीच िएको वलवित करारनार्ा िा कबवु लयतनार्ालाई जनाउनेछ ।
३. काययमवमिको पालना गनयपन ननः (१) गाउँपावलका वित्र कायािधियन हुने आयोजनाको वनर्ािण, सञ्चालन, र्र्ित
सम्िार कायि गनिको लावग गठन हुने उपिोक्ता सवर्वतले पणू रुि पर्ा यो कायिविवधको पालना गनिु पनेछ ।
(२) कुल लागत रु १ करोडसम्र् िएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हुने र स्थानीय स्तरर्ा कायि
सम्पधन गनि सक्ने आयोजनाको कायािधियन उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त गनि सवकनेछ ।
परिच्छे द–२
उपभोक्ता समिमिको गठन ि सञ्चालन
४. उपभोक्ता समिमि गठन सम्बधिी व्यवस्थाः- (१) उपिोक्ता सवर्वत गठन देहाय बर्ोवजर् गनिु पनेछ ।
उपिोक्ता सवर्वत गठन गने आर् िेलाको वनणियको ढाँचा अनुसुची – १ बर्ोवजर् हुनेछ ।
(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित उपिोक्ताहरुको आर् िेलाबाट अवधकतर् सहिावगतार्ा सम्बवधधत
आयोजनास्थलर्ा नै सात देवि एघार (७ देवि ११ जना) सदस्यीय उपिोक्ता सवर्वत गठन गनिपु नेछ । यसरी
आर् िेला गदाि आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित हुने िडाको घरधरु ीको कवम्तर्ा ६० % सदस्य अवनिायि
उपवस्थत िएको हुनु पनेछ ।
(ि) सवर्वत गठनको लावग आर् िेला हुने सर्य, वर्वत, स्थान र िेलाको वबषय त्यस्तो िेला हुने वर्वतले
कवम्तर्ा सात वदन (७ वदन) अगािै साििजवनक रुपर्ा जानकारी गराउनु पनेछ ।
(ग) उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि िडा सवर्वतको बैठकले तोके को पदावधकारी र िडा सवचबको रोहबरर्ा गनिु
पनेछ । तर २ िा २ िधदा बढी िडार्ा छुने योजनाको हकर् संबवधधत िडाका िडाध्यक्षहरु िेला िई ज्येष्ठ
िडाध्यक्ष र सोही िडाको िडा सवचिको रोहबरर्ा गठन गनिु पनेछ ।
(घ) उपिोक्ता सवर्वत गठनको लावग बोलाईएको िेलार्ा योजनाको संवक्षप्त वििरण र सवर्वतको संरचना
सवहतको जानकारी कायािलयको प्रवतवनवधले गराउनु पनेछ ।
(ङ) उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि सर्ािेर्शी वसद्धाधतको अिलम्िन गनिु पने छ । सवर्वतर्ा कवम्तर्ा तेत्तीस
प्रवतर्शत (३३%) र्वहला सदस्य हुनपु नेछ । सवर्वतको अध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षर्ध्ये कम्तीर्ा एकजना
र्वहला पदावधकारी हुनपु नेछ ।
(च) एक व्यवक्त एकिधदा बढी उपिोक्ता सवर्वतको पदावधकारी हुन पाउने छै न । साथै सगोलका पररिारबाट
एकजना िधदा बढी व्यवक्त एउटै उपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हुन पाइने छै न ।
(छ) उपिोक्ता सवर्वतको गठन सके सम्र् सििसम्र्त तररकाले गनिपु नेछ । सििसम्र्त हुन नसके र्ा उपिोक्ताहरुको
बहुर्तबाट उपिोक्ता सवर्वतको गठन गररनेछ । बहुर्तबाट पवन उपिोक्ता सवर्वत गठन हुन नसके र्ा उक्त
योजना ठे क्का प्रकृ याबाट कायािधियन गररनेछ ।

(ज) उपिोक्ताहरुको लागत सहिावगतार्ा सञ्चालन हुने आयोजनाहरु उपिोक्ता सवर्वतबाट कायािधियन गनि
प्राथवर्कता वदईनेछ ।
(झ) उपिोक्ता सवर्वतले सम्झौता बर्ोवजर् गनिु पने कार् सवर्वत आफैं ले गनिु गराउनु पनेछ । अधय कुनै वनर्ािण
व्यिसायी िा अधय व्यवक्त िा सस्थालाई ठे क्कार्ा वदई गनि गराउन पाइने छै न ।
(ञ) प्रत्येक िडार्ा कवम्तर्ा १ िटा उपिोक्ता सवर्वतको अध्यक्ष र्वहला हुनु पनेछ ।
(ट) प्रत्येक िडार्ा सिं ि िए सम्र् २ िटा उपिोक्ता सवर्वतर्ा र्शतप्रवतर्शत र्वहला सहिावगता तथा
प्रवतवनवधत्ि हुनु पनेछ ।
(ठ) प्रत्येक िडार्ा कवम्तर्ा १ िटा उपिोक्ता सवर्वतको अध्यक्ष दवलत सर्दु ायको हुनु पनेछ ।
स्पवष्टकरणः दफा ४ को उपदफा १ को बदंु ा (ट) र (ठ) प्रयोजनको लावग र्वहला र दवलतको र्ात्र उ.स. गठन गनि
सिं ब निएर्ा यस कायिवबवधर्ा अधयत्र ब्यबस्था िए बर्ोवजर् उ.स. गठन गनि बाधा पने छै न ।
(ड) प्रत्येक िडार्ा संिि िए सम्र् कवम्तर्ा १ िटा उपिोक्ता सवर्वतर्ा र्शतप्रवतर्शत दवलत हुनु पनेछ ।
(ढ) साििजवनक िेलर्ैदान, र्शौचालय, सार्दु ावयक ििन जस्ता पिू ािधार वनर्ािणका योजनाहरुर्ा संिवधधत
जग्गाधनीहरु सवहतको बैठकबाट वनणिय िई पिू ािधार वनर्ािण हुने स्थानको जग्गा वसवदङ्िा गाउँपावलका िा
िडा कायािलयको नार्र्ा रवजष्ट्रेर्शन पास िइसके पवछ र्ात्र संझौता हुनेछ ।
(२) उपदफा १ र्ा जनु सक
ु ै कुरा उल्लेि िएता पवन आयोजना सञ्चालन गनि छुट्टै उपिोक्ता सवर्वत गठन नगरर
प्रचवलत नेपाल सरकारको काननू , ऐन, वनयर्ािलीहरु बर्ोवजर् गठन िएका र गाउँपावलकार्ा सवु चकृ त
िएका सार्दु ावयक िन उपिोक्ता सर्हू हरु, आर्ा सर्हू हरु, सहकारी संस्थाहरु, वबद्यालय ब्यबस्थापन
सवर्वतहरु, लवक्षत सर्हू का संस्थाहरु, कृ षक सर्हू हरु, गैह्र सरकारी संस्थाहरु, टोल विकास संस्थाहरु
सार्दु ावयक संस्थाहरु िा यस्तै अधय सार्दु ावयक संगठनहरुले आफूसंग सरोकार िएका आफ्नो कायिक्षेत्रको
आयोजना तथा कायिक्रर् आफैं ले सञ्चालन गनि सक्नेछन तर त्यसको लावग दफा १३ र्ा उल्लेि गरे
बर्ोवजर्को अनगु र्न तथा सहवजकरण सवर्वत िने गठन गनिपु नेछ ।
(३) उपदफा १ बर्ोवजर् उपिोक्ता सवर्वत गठन िइसके पवछ संझौता गनिु िधदा अगाडी उपिोक्ता सवर्वतको
वजम्र्ेिार पदावधकारीले अनुसुची – २ बर्ोवजर्को ढाँचार्ा सिे, वडजाइन तथा इवस्टर्ेटको लागी
कायािलयर्ा वनिेदन पेर्श गनिु पनेछ ।
५. उपभोक्ता समिमिका पदामिकािीको योग्यिाः (१) उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीको योग्यता देहाय
बर्ोवजर् हुनु पनेछ ।
(क) सम्िवधधत आयोजना क्षेत्रको स्थायी िावसधदा
(ि) १८ िषि उर्ेर परु ा िएको
(ग) फौजदारी अवियोगर्ा अदालतबाट कसरु दार नठहररएको
(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता, पेश्की िा बेरुज,ु फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहेको
(ङ) धयावयक िा अधि धयावयक वनकाय िा गाउँपावलकाको धयावयक सवर्वतको र्द्दु ा र्ावर्लार्ा परी
विचारावधन नरहेको
(च) बालवििाह िा ब हुवििाह नगरे को
(छ) वनर्ािण व्यिसायर्ा संलग्न नरहेको
(ज) अधय उपिोक्ता सवर्वतर्ा पदावधकारी नरहेको

(२) दफा १ र्ा जनु सक
ु ै कुरा लेविएको िएतापवन जनप्रवतवनवध, बहालिाला सरकारी कर्िचारी, वर्शक्षक र
सरकारी कोषबाट तलि ित्ता पाउने जनु सक
ु ै ब्यवक्त उपिोक्ता सवर्वतको सदस्यर्ा बस्न पाईने छै न ।
६. उपभोक्ता समिमिको काि, कियब्य ि अमिकािः उपिोक्ता सवर्वतको कार् कतिब्य र अवधकार देहाय
बर्ोवजर् हुनेछ ।
(क) सम्झौता बर्ोवजर्को कायि सम्पादन गने,
(ि) उपिोक्ताहरुलाई कायािलयबाट प्राप्त सचू ना तथा र्ागिदर्शिनको जानकारी गराउने,
(ग) सम्झौता बर्ोवजर् कायि र्शरुु गदाि कायािलयबाट आि श्यक वनदेर्शन प्राप्त गनिु पने िए प्राप्त गरे र र्ात्र
र्शरुु गने,
(घ) उपिोक्ता सवर्वतको कायि सम्पादनलाई प्रिा िकारी बनाउन सवर्वतका सदस्यहरुको कायि वििाजन र
वजम्र्ेिारी बाँडफाँड गने,
(ङ) सवर्वतका सदस्यहरुको क्षर्ता विकास गने ।
(च) सम्झौता बर्ोवजर्को कार्को पररर्ाण, गणु स्तर, सर्य र लागतर्ा पररितिन गनिु पने देविएर्ा
कायािलयलाई अनरु ोध गने ।
(छ) आयोजनाको र्र्ित संिारको योजना तजिर्ु ा गरी कायािधियन गने ।
(ज) र्ावसक रूपर्ा बैठक बस्ने, बैठकबाट िएको वनणिय सम्िवधधत स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने ।
(झ) आफुले वजम्र्ा वलएको कार् वनधािररत सर्यर्ा सम्पधन गनि नसके र्ा सवर्वतको वनणिय सवहत थप म्याद
र्ाग गने ।
(ञ) कायिक्रर् कायािधियन संग सम्िवधधत सम्पणू ि िचिहरूका वबल िरपाई सरु वक्षत राख्ने ।
(ट) सम्बवधधत कार्को प्रगवत वबबरण कायािलयर्ा उपलब्ध गराउने ।
(ठ) कार्को फरफारक गराउनु अवघ सर्ीक्षाको लावग सवर्वतको बैठक बोलाई बैठकर्ा रािी छलफल
गराउने, यस्तो बैठकको उपवस्थवत र वनणियको प्रवतवलवप कायािलयर्ा पेर्श गने
(ड) आफूले प्रत्येक वकस्तार्ा गरे को िचि साििजवनक गने र सो को प्रवतवलवप कायािलयर्ा पेर्श गने ।
(ढ) आयोजनाको वदगो व्यिस्थापन सम्बधधी आिश्यक अधय कायि गने ।
(ण) आयोजना संचालन गदाि प्रचवलत काननू ी दायरा िधदा बावहर गएर वनर्ािण िएका, संचालन िएका
संरचनाहरु सवर्वतले ित्काउन सक्ने
परिच्छे द – ३
कायायधवयन िथा ब्यवस्थापन
७. आयोजना कायायधवयनः (१) कायािलयले आ.ि. र्शरुु िएको २५ वदन वित्र उपिोक्ता सवर्वतबाट संचालन हुने
आयोजना, पररयोजना र कायिक्रर्हरु पवहचान/छनौट गरी कायािधियन योजना बनाउनु पनेछ । उपिोक्ता सवर्वत
गठन पश्चात आयोजनाको ड्रईङ, वडजाईन र लागत अनुर्ान संिब िए सम्र् नेपाली िाषार्ा स्िीकृ त गरी
सउपिोक्ता सवर्वतलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(२) उपिोक्ता सवर्वतले योजना कायािधियन गने क्रर्र्ा धयनु तर् १०% र अवधकतर् २०% जनश्रर्दान
अवनबायि गनिु पनेछ ।

(३) उपदफा २ बर्ोवजर् प्रावबवधक र्शािाले तोके को लागत सहिावगताको ५०% रकर् उपिोक्ता सवर्वतले
योजना सझं ौता गनिु िधदा अगाडी गाउँपावलकाको धरौटी िातार्ा अग्रीर् रुपर्ा जम्र्ा गनिु पनेछ । योजना
कायािधियन पश्चात प्रावबवधकको कायि सम्पधन प्रवतबेदन आए पवछ अवधतर् वनकासाको बेला उक्त रकर्
फुकुिा गररनेछ ।
(४) उपिोक्ता सवर्वतले जनर्शवक्त प्रयोग गरी आफैं योजना कायािधियन गनिु पनेछ । यदी योजना कायािधियनको
क्रर्र्ा ठुला र्ेवर्शनरी तथा उपकरण प्रयोग गनिु पने िएर्ा कायािलयको प्राविवधक र्शािाले वसफाररस गनिु
पनेछ ।
८. आयोजना सम्झौिा सबं मधि ब्यबस्थाः- (१) उपिोक्ता सवर्वतले कायािलयसँग सम्झौता गदाि तपवर्शलर्ा
उवल्लवित कागजातहरु पेर्श गनिपु नेछ ।
(क) उपिोक्ता सवर्वत गठन गने आर् िेलाको वनणियको प्रवतवलवप ।
(ि) आयोजनार्ा उपिोक्ताहरुले नगद िा श्रर्दान के र्ा कवत लागत सहिावगता गने सो को ब्यहोरा
िल
ु ेको आर् िेलाको वनणियको प्रवतवलवप ।
(ग) उपिोक्ता सवर्वत गठन गदै गरे को आर् िेलाको फोटो
(घ) उपिोक्ता सवर्वतबाट सम्झौताको लावग वजम्र्ेिार पदावधकारी तोवकएको उपिोक्ता सवर्वतको
वनणिय । उपिोक्ता सवर्वतको बैठकको वनणियको नर्नु ा अनुसुचच – ३ बर्ोवजर् हुनेछ ।
(ङ) कहाँ र के कार् गने हो? कुन प्रकृ याले कायि गने हो? सो िल
ु ेको उपिोक्ता सवर्वतको वनणियको
प्रवतवलवप
(च) आयोजनाको कायािधियनको कायि तावलका
(छ) उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यहरुको नागररकता/र्तदाता पररचय पत्र/लाइसेधसको प्रवतवलवप
(ज) पिू ािधार वनर्ािण संबवधध आयोजना िएर्ा प्राविवधक लागत अनर्ु ान वििरण
(झ) ठूला र्ेवर्शनरी तथा उपकरण प्रयोग गनिु पने िए प्राविवधक र्शािाको वसफाररस
(ञ) कायिक्रर् सञ्चालन सम्बवधध आयोजना िएर्ा उद्देश्य, कृ याकलाप, अपेवक्षत उपलवब्ध, िचि
लागत रकर्को विस्तृत वििरण, कायिक्रर् सञ्चालन हुने प्रकृ या र सर्य, लागत सहिावगताको
वििरण, कायिक्रर्का सहिागीहरु को हुने िधने वििरण आवद िल
ु ेको कायािलयलाई वस्िकायि हुने
प्रस्तािना पत्र
(ट) उपिोक्ता सवर्वत िा संस्थाको छाप
(ठ) संघ संस्थाको हकर्ा संस्था दताि तथा नविकरणको प्रर्ाण पत्रको प्रवतवलवप
(ड) आयोजना कायािधियन हुने स्थलको आयोजना कायािधियन हुनु अवघको फोटो
(ढ) सम्बवधधत िडा कायािलयको वसफाररस । िडा कायािलयको वसफाररसको नर्नु ा अनुसुची - ४
बर्ोवजर् हुनेछ ।
(ण) प्रचवलत काननू बर्ोवजर् गाउँपावलकालाई बझु ाउनु पने राजश्व तथा कर वतरे को रवसदको प्रवतवलपी
(त) लागत साझेदारीको रकर् गाउँपावलकाको धरौटी िातार्ा जम्र्ा गरे को िौचरको प्रवतवलवप
(थ) उ.स. को वनिेदन । वनिेदनको नर्नु ा अनुसुची – ५ बर्ोवजर् हुनेछ ।
(२) उपदफा १ बर्ोवजर्को कागजात पेर्श िइसके पवछ कायािलयले उपिोक्ता सवर्वत संग योजना कायािधियनको
लावग संझौता गनेछ । योजना संझौता फारर्को नर्नु ा अनुसुची - ६ बर्ोवजर् हुनेछ ।

(३) उपदफा २ बर्ोवजर् संझौता िइसके पवछ कायािलयले अनुसची - ७ बर्ोवजर्को ढाँचार्ा उपिोक्ता
सवर्वतको अविलेि राख्नु पनेछ ।
(४) उपदफा ३ बर्ोवजर् अविलेि रािेपवछ उक्त योजना कायािधियन गनि कायािलयले उपिोक्ता सवर्वतलाई
अनस
े प्रदान गनेछ ।
ु च
ु ी - ८ बर्ोवजर्को ढाँचार्ा कायािदर्श
९. उपभोक्ता समिमिको िििा मवकासः (१) कायािलयले आयोजनाको कायािधियन अगािै उपिोक्ता सवर्वतका
पदावधकारीहरुलाई वनम्न विषयर्ा अविर्वु िकरण गनिु पनेछ,
(क) उपिोक्ता सवर्वतको कार्, कतिब्य र अवधकार
(ि) सम्पादन गनिु पने कार्को वििरण, कार् सम्पधन गनिपु ने अिवध, लागत र उपिोक्ताको योगदान
(ग) वनर्ािण सार्ाग्रीको गणु स्तर र पररर्ाण
(घ) िररद, रकर् वनकासा प्रकृ या, िचिको लेिाकंन र अविलेि व्यिस्थापन
(ङ) कायािधियन र अनगु र्न प्रकृ या
(च) साििजवनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ताधतरण
(छ) अधय आिश्यक विषयहरु ।
१०. खािा सञ्चालनः (१) उपिोक्ता सवर्वतको िाता कायािलयले तोके को बैंकर्ा सञ्चालन हुनेछ ।
(२) सवर्वतको िाता अध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्ष गरी तीन जनाको संयक्त
ु दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ ।
िाता सञ्चालकहरु र्ध्ये कवम्तर्ा एकजना र्वहला अवनिायि हुनु पनेछ । िाता सञ्चालनको वसफाररस
र्ाग गदाि वतनै जना अवनिायि रुपर्ा उपवस्थत हुनु पनेछ ।
(३) उपिोक्ता सवर्वतले बैंक िाता संचालनको लावग वसफाररस र्ाग गदाि देहाय बर्ोवजर्को कागजात सवहत
अनुसुची – ९ बर्ोवजर्को ढाँचार्ा कायािलयर्ा वनिेदन पेर्श गनिु पनेछ ।
(क) िाता सञ्चालन गने पदावधकारी तोवकएको उपिोक्ता सवर्वतको बैठकको वनणिय
(ि) संबवधधत िडा कायािलयको वसफावसस पत्र
(ग) दस्तित नर्नु ा काडि
(४) उपदफा ३ बर्ोवजर्को कागजात पेर्श िइसके पवछ कायािलयले उपिोक्ता सवर्वतलाई अनुसुची - १०
बर्ोवजर्को ढाँचार्ा संबवधधत बैंकर्ा बैंक िाता संचालनको वसफाररस गनेछ ।
११. योजना कायायधवयनको चिणिा गनयन पनन कािहरः- (१) उपिोक्ता सवर्वतले कायािदर्श
े प्राप्त गररसके पवछ
योजनाको अवधतर् िक्त
ु ानी वलनु िधदा अगाडी देहाय बर्ोवजर्को कार्हरु गनिु पनेछ ।
(क) आयोजनाको कुल लागत रु ३ लाि िधदा बढी िएका आयोजनाहरुको हकर्ा उपिोक्ता
सवर्वतले कार् र्शरुु गनिु िधदा अगािै आयोजनाको नार्, लागत, लागत साझेदारीको अिस्था,
कार् र्शरुु र सम्पधन गनिु पने अिवध सर्ेत देविने गरी तयार गररएको अनुसूची - ११ बर्ोवजर्को
ढाँचार्ा आयोजना सचू ना पाटी आयोजना स्थलर्ा राख्नु पनेछ ।
(ि) उपिोक्ता सवर्वतले आयोजना कायािधियन िइरहेको र कायि सम्पधन िइ सके को फोटो अवनिायि
विच्नु पनेछ ।

(ग)

१२.

उपिोक्ता सवर्वतले योजना कायािधियन गने क्रर्र्ा प्राविवधकले तयार गरे को इवस्टर्ेट, ड्रइङ,
वडजाइन िधदा फरक कार् गनिु पने िएर्ा सो को औवचत्य िल्ु ने बैठकको वनणियको प्रवतवलवप र
सबं वधधत िडा कायािलयको वसफाररस सवहत अनस
ु च
ु ी – १२ बर्ोवजर्को ढाँचार्ा कायािलयर्ा
वनिेदन पेर्श गरी िेररएर्शन आदेर्श वलनु पनेछ ।
(घ) आयोजना सम्पधन िई फरफारक गनिु िधदा अगािै उपिोक्ता सवर्वतले अवनिायि रुपर्ा
गाउँपावलका/िडाको जनप्रवतवनवध/कर्िचारीको रोहिरर्ा साििजवनक परीक्षण गनिु पनेछ ।
साििजवनक परीक्षण प्रवतिेदनको ढाँचा अनस
ु च
ू ी - १३ बर्ोवजर् हुनेछ ।
(ङ) उपिोक्ता सवर्वतले आफूले प्रत्येक वकस्तार्ा गरे को िचिको सचू ना अनस
ु च
ू ी - १४ बर्ोवजर्को
ढाँचार्ा साििजवनक गनिु पनेछ ।
(च) उपिोक्ता सवर्वतले आयोजनाको िौवतक तथा वबत्तीय प्रगवत प्रवतिेदन अनुसुची - १५
बर्ोवजर्को ढाँचार्ा उल्लेि गनिु पनेछ ।
(छ) आयोजनाको अवधतर् िक्त
ु ानी हुनु िधदा अगािै कायािलयबाट अनगु र्न तथा सपु रीिेक्षण गने
व्यिस्था वर्लाउनु पनेछ । गाउँपावलका/िडा स्तरीय योजना/कायिक्रर् अनुगर्न तथा सपु रीिेक्षण
सवर्वतले वदने प्रवतिेदनको ढाँचा अनुसुची – १६ बर्ोवजर्को हुनेछ ।
(ज) उपिोक्ता सवर्वतले प्राविवधकको लागत अनर्ु ान बर्ोवजर् जनर्शवक्त प्रयोग गरी कायि सम्पधन
गरे को िए अनुसुची – १७ बर्ोवजर्को ढाँचार्ा डोर हावजरी फारर् िरी अविलेि राख्नु पनेछ ।
(झ) उपिोक्ता सवर्वतले सम्पादन गरे को सम्पणु ि कार् र उक्त योजनाको आवथिक वििरण सवर्वतको
बैठकबाट अनुसुची – १८ बर्ोवजर्को ढांचार्ा वनणिय गनिु पनेछ ।
(ञ) कायिवबवधको दफा १५ बर्ोवजर् गवठत अनुगर्न तथा सहवजरण सवर्वतलाई अनगु र्न गनि लगाई
अनुसुची - १९ बर्ोवजर्को ढाँचार्ा वसफाररस तयार गनिु पनेछ ।
(ट) अवधतर् िक्त
ु ानी वलनु िधदा अगाडी उपिोक्ता सवर्वतले अनुसुची - २० बर्ोवजर्को ढांचार्ा
संबवधधत िडा कायािलयबाट वसफाररस र्ाग गनिु पनेछ ।
भनक्तानी संबमधि ब्यबस्थाः (१) आयोजनाको िक्त
ु ानी वददं ा उपिोक्ता सवर्वतको नार्र्ा रहेको बैक
िातार्ाफि त वदनु पनेछ । उपिोक्ता सवर्वतले एक व्यवक्त िा संस्थालाई पचास हजार िधदा र्ावथको रकर्
िक्त
ु ानी गदाि चेक र्ाफि त र्ात्र गनिु पनेछ ।
(२) उपिोक्ता सवर्वतलाई सम्झौता बर्ोवजर्को कार्को प्राविवधक र्ल्ू यांकन, कायि सम्पधन प्रवतिेदन
र अधय आिश्यक कागजातको आधारर्ा वकस्तागत र अवधतर् िक्त
ु ानी वदईनेछ ।
(३) उपिोक्ता सवर्वतले पिू ािधार वबकासको योजनार्ा रवनङ वबलको आधारर्ा िक्त
ु ानी वलन देहाय
बर्ोवजर्को कागजात सवहत कायािलयर्ा अनुसुची - २१ बर्ोवजर्को ढाँचार्ा वनिेदन पेर्श गनिु
पनेछ ।
(क) के के वत कारणले रवनङ वबलको आधारर्ा िक्त
ु ानी वलनु परे को हो? कायािलयले रवनङ
वबलको आधारर्ा िक्त
ु ानी वदनपु ने औवचत्य पवु ष्टकरण िएको उपिोक्ता सवर्वतको
वनणियको प्रवतवलवप
(ि) प्राविवधक र्शािाले तयार गरे को रवनङ वबल तथा कायि प्रवगत वििरण
(ग) संबवधधत िडा कायािलयको योजनाको प्रगवत वििरण सवहतको वसफाररस

(घ)

प्रथर् वकस्ता वलएको िए सो रकर्बाट िएको कायिप्रगवत िल
ु ेको उ.स. को वनणियको
प्रवतवलवप
(ङ) हाल सम्र् िएको आम्दानी र िचिको वर्शषिकगत रुपर्ा वििरण िल्ु ने गरर अनर्ु ोदन
िएको उपिोक्ता सवर्वतको बैठकको वनणियको प्रवतवलपी
(च) आयोजना अनगु र्न तथा सहवजकरण सवर्वतबाट कायि सम्पधन िएको वसफाररस ।
(छ)

(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)

(४)

िचिको वबल िरपाइहरु (कर प्रयोजनको लावग दताि िएको पसलबाट सार्ान िररद
िएको अथाित पान/स्थायी लेिा नं उल्लेि िएको हुनु पने, एकै पसलबाट रु.
२०,०००।– िधदा र्ावथको सार्ान िररद गदाि अवनिायि भ्याट कारोबारर्ा दताि िएको
पसलबाट सार्ान िररद गरर भ्याट वबल वलनु पने तर लागत अनर्ु ानर्ा भ्याट सर्ािेर्श
िएको सार्ान िररदको हकर्ा अवनिायि भ्याट वबल चावहने)
आयोजनाको िौवतक तथा वबत्तीय प्रगवत वििरण/प्रवतिेदन ।
उपिोक्ता सवर्वत िा संस्थाको छाप ।
आयोजनाको कायि प्रगवत देविने फोटो ।
आयोजनाको होवडिङ बोडि राख्नपु ने हकर्ा होवडिङबोडि रािेको फोटो ।
आबश्यकता अनसु ार ५ लाि िधदा र्ावथको योजना िए गाउँपावलकास्तरीय अनगु र्न
तथा सपु ररिेक्ष ण सवर्वतको र ५ लाि िधदा र्वु नको योजना िए िडा स्तरीय अनगु र्न
सवर्वतको वसफाररस

स्पवष्टकरणः- गाउँपावलका स्तरीय अनगु र्न तथा सपु ररिेक्षण सवर्वत र िडास्तरीय अनगु र्न सवर्वतको
पदावधकारी स्थानीय तहको िावषिक योजना तथा िजेट तजिर्ु ा वदग्दर्शिन, २०७४ (पररर्ावजित) को
बंदु ा नं. क्रर्र्शः ६.२.१ र ६.२.३ र्ा उल्लेि गरे बर्ोवजर् हुनेछ ।
उपिोक्ता सवर्वतले अवधतर् िक्त
ु ानी र्ाग गदाि देहाय बर्ोवजर्को कागजात सवहत अनुसुची - २२
बर्ोवजर्को ढाँचार्ा कायािलयर्ा वनिेदन पेर्श गनिु पनेछ ।
(क) आयोजना/कायिक्रर् सम्बधधी सम्पणू ि कायिको वििरण िल
ु ेको कायि सम्पधन िएको,
आम्दानी र िचिको वर्शषिकगत रुपर्ा वििरण िल
ु ेको, साििजवनक परीक्षण सम्पधन
िएको उपिोक्ता सवर्वतको बैठकको वनणियको प्रवतवलवप,
(ि) िडा अध्यक्षले प्रर्ावणत गरे को िचि साििजवनक सचू ना फारर् ।
(ग) आयोजनाको िौवतक तथा वबत्तीय प्रगवत वििरण/प्रवतिेदन ।
(घ) साििजवनक पररक्षणको फारर्, साििजवनक परीक्षण गरे को फोटो ।
(ङ) पिू ािधार वनर्ािण सम्बवधध आयोजना िएर्ा प्राविवधक र्शािाको अवधतर् नापी तथा
कायि सम्पधन प्रवतिेदन
(च) कायिक्रर् सञ्चालन सम्बवधध आयोजना िएर्ा कायि प्रगवत, कृ याकलापहरु,
सहिावगहरुको हावजरी, कायिक्रर्को फोटाहरु, आय व्यय, कायिक्रर् िएको स्थान,
कायिक्रर् अविवध, कायिक्रर् कायितावलका, कायिक्रर्र्ा पेर्श िएको कायिपत्र आवद
िल
ु ेको प्रवतिेदन ।

(छ)

१३.

५ लाि िधदा र्ावथको योजना िए गाउँपावलकास्तरीय अनगु र्न तथा सपु ररिेक्षण
सवर्वतको र ५ लाि िधदा र्वु नको योजना िए िडा स्तरीय अनगु र्न सवर्वतको कायि
सम्पन िएको वसफाररस

स्पवष्टकरणः- गाउँपावलका स्तरीय अनगु र्न तथा सपु ररिेक्षण सवर्वत र िडास्तरीय अनगु र्न
सवर्वतको पदावधकारी स्थानीय तहको िावषिक योजना तथा िजेट तजर्िु ा वदग्दर्शिन,
२०७४ (पररर्ावजित) को बदंु ा नं. क्रर्र्शः ६.२.१ र ६.२.३ र्ा उल्लेि गरे बर्ोवजर् हुनेछ
।
(ज) आयोजना अनगु र्न तथा सहवजकरण सवर्वतबाट कायि सम्पधन िएको वसफाररस ।
(झ) सम्बवधधत िडा कायािलयको योजना कायिक्रर्को कायि सम्पधन िएकोले अवधतर्
िक्त
ु ानी वदँदा कुनै फरक नपने व्यहोराको वसफाररस ।
(ञ) िचिको वबल िरपाइहरु
(कर प्रयोजनको लावग दताि िएको पसलबाट सार्ान िररद िएको अथाित पान/स्थायी
लेिा नं उल्लेि िएको हुनपु ने, एकै पसलबाट रु. िधदा २०,०००।– िधदा र्ावथको
सार्ान िररद गदाि अवनिायि भ्याट कारोबारर्ा दताि िएको पसलबाट सार्ान िररद गरर
भ्याट वबल वलनपु नेछ तर लागत अनर्ु ानर्ा भ्याट सर्ािेर्श िएको िए जवतसक
ुै
कारोबारको सर्ेत भ्याट वबल आिश्यक हुने)
(ट) आयोजनाको सचू ना पाटी (होवडिङबोडि) रािेको फोटो ।
(ठ) आयोजनाको कायि र्शरुु िात हुनु अवघको, कायि हुदँ ै गदािको तथा कायि सम्पधन िैसके को
अिस्था झल्कने फोटोहरु
(ड) उपिोक्ता सवर्वत िा संस्थाको छाप ।
कायायलयको काि, कियब्य ि अमिकािः- योजना कायािधियनको क्रर्र्ा कायािलयको कार्, कतिब्य र
अवधकार देहाय बर्ोवजर् हुनेछ ।
(१) उपिोक्ता सवर्वतलाई कायािलयले ड्रइगं , वडजाइन, लागत अनर्ु ान तयार गने, प्राविवधक सल्लाह
वदने, जाँचपास गने लगायत अधय प्राविवधक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आयोजना
कायािधियनको सर्यर्ा कुनै कारणबाट कायािलयले प्राविवधक सेिा उपलब्ध गराउन नसके र्ा
सम्झौतार्ा उल्लेि गरी तोवकएको िचिको सीर्ा वित्र रही उपिोक्ता सवर्वतले करारर्ा प्राविवधक
वनयक्त
ु गनि िा प्राविवधक सेिा वलन सक्नेछ । तर, ड्रइगं , वडजाइन, लागत अनर्ु ान, कायिसम्पधन
प्रवतिेदन र िक्त
ु ानी वसफाररसको कायि कायािलयबाट नै हुनेछ ।
(२) उपिोक्ता सवर्वतबाट वनर्ािण हुने आयोजनाहरूको गणु स्तर कायर् गने गराउने दावयत्ि र
वजम्र्ेिारी जनप्रवतवनवध, सम्बवधधत प्राविवधक कर्िचारी, उपिोक्ता सवर्वत र अनुगर्न सवर्वतको
हुनेछ । आयोजनाको गणु स्तर सवु नवश्चतताको लावग कायािलयले अनुगर्न, र्ल्ु याङ्कन गरी
सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतलाई सल्लाह, सझु ाि र आिश्यकता अनसु ार वनदेर्शन वदने तथा
सर्धिय गनिु पनेछ ।

(३)

अनक
ु रणीय कायि गने उपिोक्ता सवर्वत, प्राविवधक कर्िचारी र सम्बवधधत कर्िचारीलाई सिाको
वनणिय बर्ोवजर् िावषिक रूपर्ा उवचत परु स्कार प्रदान गनि सवकनेछ ।
(४) तोवकएको सर्यर्ा उपिोक्ता सवर्वत गठन हुन नसके र्ा, सम्झौता हुन नसके र्ा िा सम्झौताको
र्शति बर्ोवजर् कायि सम्पादन हुन नसके र्ा कायािलयले अधय प्रकृ याद्वारा कार् गराउन सक्नेछ ।
(५) तोवकएको कार् नै नगरी िा िास्तविक कार् िधदा बढी कार् गरे को देिाई अथिा कुनै आइटर्को
सट्टा अको आइटर्को कायिपरू ा गरे को देिाई लागत अनर्ु ान िधदा बढी रकर् र्ाग्ने उपिोक्ता
सवर्वतलाई उक्त रकर् िक्त
ु ानी नवदई कालोसचू ीर्ा रािी कारिाही गनिक
ु ो अवतररक्त सम्बवधधत
प्राविवधकलाई सर्ेत कारिाही गररनेछ ।
(६) स्िीकृ त िावषिक कायिक्रर् निई विगत िषिर्ा िा यसै आवथिक िषिर्ा पवन सम्झौता हुनपु िू ि
कायिसम्पधन गररएका, प्राविवधक इवस्टर्ेट, सिे नगराइ कायि सम्पधन िएका िनी िक्त
ु ानी र्ाग
गररएको कायिक्रर् िा आयोजनाहरूर्ा र आ.ि.को अधत्यर्ा कार् िैसके को देिाईपवछ कार्
गनेगरी कुनैपवन हालतर्ा उपिोक्ता सवर्वतलाई रकर् िक्त
ु ानी वदन पाइनेछैन । उपिोक्ता
सवर्वतलाइ स्िीकृ त बजेट बर्ोवजर् गरे को कार्को र्ात्र िक्त
ु ानी वदनपु नेछ ।
१४. मनिायण काययको गनणस्िि सनमनमिििा गनयन पननः उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुने आयोजना गणु स्तर
सवु नवश्चत गनिु सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतको कतिव्य हुनेछ । गणु स्तर सवु नवश्चतता गनिको लावग अधय कुराहरुको
अवतररक्त वनम्न विषयहरु पणू ि रुपर्ा पालना गनिु पनेछ ।
(क) वनर्ािण सार्ाग्रीको गणु स्तरः वनर्ािण सार्ाग्री ड्रइङ, वडजाईन र स्पेवसवफके सन बर्ोवजर्को गणु स्तर कायर्
गनिु पनेछ ।
(ि) वनर्ािण विवध र प्रकृ याको गणु स्तरः वनर्ािण विवध र प्रकृ या कायािलयसँग िएको सम्झौता बर्ोवजर् गनिु
पनेछ ।
(ग) वनर्ािण कायिको वदगोपनाः उपिोक्ता सवर्वतबाट कायािधियन िएको योजनाको वदगोपनाको लावग
सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतले आिश्यक व्यिस्था गनिु पनेछ ।
(घ) गणु स्तर सवु नवश्चत गने वजम्र्ेिारीः उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त हुने कार्को वनधािररत गणु स्तर कायर् गने
वजम्र्ेिारी सम्बवधधत कायिको लावग कायािलयबाट िवटएका प्राविवधक कर्िचारी र उपिोक्ता सवर्वतको
हुनेछ ।
(ङ) लगत राख्नु पनेः उपिोक्ता सवर्वतबाट हुने कार्को सम्झौता बर्ोवजर्को सर्य, लागत र गणु स्तरर्ा
सम्पधन हुन नसके र्ा सम्िवधधत प्राविवधक कर्िचारीलाई सचेत गराउने र प्रकृ वत हेरी आिश्यकता अनसु ार
कारिाही गनि सक्नेछ । त्यस्ता उपिोक्ता सवर्वतको लगत रािी उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीलाई
वनवश्चत सर्यसम्र्को लावग अधय उपिोक्ता सवर्वतर्ा रही कार् गनि वनषेध गनेछ ।
१५. अननगिन िथा सहमजकिण समिमिको व्यवस्थाः (१) आयोजना तोवकएको गणु स्तर, पररर्ाण र सर्यर्ा
सम्पधन गनि गराउन उपिोक्ता सवर्वतले सम्पादन गने कायिको अनगु र्न गरी आयोजनाको गणु स्तर, पररर्ाण
सवु नवश्चत गनि दफा ४ (१) (क) बर्ोवजर्को िेलाबाट कवम्तर्ा एक जना र्वहला सवहत ३ सदस्यीय एक अनगु र्न
िथा सहमजकिण सवर्वत गठन गनिु पनेछ ।
(२) अनगु र्न िथा सहमजकिण सवर्वतको कार्, कतिव्य अवधकार देहाय बर्ोवजर् हुनेछः

(क) आयोजनाको कायािधियनर्ा सहजीकरण गने तथा देविएका बाधा, व्यिधान र सर्स्या सर्ाधानका लावग
आिश्यक सर्धिय गने,
(ि) आयोजनाको कायािधियन कायितावलका अनसु ार कार् िए निएको यकीन गने र नगरे को पाइएर्ा
सम्बवधधत पक्षलाई सचेत गराउने,
(ग) आिश्यक अधय कायि गने ।
परिच्छे द– ४
मवमवि
१६. प्रचमलि काननू बिोमजि हुनेः- यस कायिवबवधर्ा जनु सक
ु ै कुरा उल्लेि िएता पवन योजना कायािधियन,
िक्त
ु ानी, साििजवनक वनर्ािण, साििजवनक िचि सगं सबं वधधत वबषयहरु प्रचवलत सघं ीय तथा प्रदेर्श काननू र्ा
उल्लेि िएको हकर्ा सोही बर्ोवजर् हुनेछ ।
१७. अधय संस्थाबाट कायय गिाउन समकनेःयस कायिविवध बर्ोवजर् उपिोक्ता सवर्वतबाट गररने कायि लािग्राही
सर्हू , सार्दु ावयक संस्था जस्तै सार्दु ावयक िन, सार्दु ावयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोल विकास संस्था,
आर्ा सर्हू , कृ वष सर्हू , काननु बर्ोवजर् गठन िएका अधय सार्दु ावयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय
उपिोक्ताहरुको आर्िेलाबाट वनणिय िई आएर्ा यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायिविवध बर्ोवजर् कायि संचालन
गनि/गराउन सवकने छ ।
१८. सहमजकिण ि सहयोग गनयन पननः उपिोक्ता सवर्वतले आयोजनाको सपु ररिेक्षण, अनगु र्न/वनरीक्षण गनि
कायािलयबाट आएको अनगु र्न सवर्वत, पदावधकारी िा कर्िचारीलाई आिश्यक वििरण उपलव्ध गराउने
तथा आयोजनास्थल अनगु र्नको लावग सहवजकरण र सहयोग गनिु पनेछ ।
१९. उपभोक्ता समिमिको दामयत्वः उपिोक्ता सवर्वतले कायािलयसँग िएको सम्झौता बर्ोवजर्को कायि सम्पादन
गदाि कायािलयले तोके का र्शतिहरुको अवतररक्त वनम्न दावयत्ि िहन गनिु पनेछ ।
(क) आयोजनाको वदगो व्यिस्थापनको लावग र्र्ित सम्िार गने सम्बधधी आिश्यक कायि,
(ि) आयोजना कायािधियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय सधतुलन कायर् गने सम्बधधी कायि,
(ग) अधय आयोजनाहरुसँग अधतरसम्बधध कायर् गनिपु ने,
(घ) असल नागररकको आचरण पालना गनिपु ने,
२०. उपभोक्ता समिमि खािेज हुनेः देहायको कुनै पवन अिस्थार्ा कायािलयले उपिोक्ता सवर्वत िारे ज गनेछ
।
(क) तोवकएको लागत अनुर्ान र वडजाइन अनुसार कार् नगरे को पाइएर्ा ।
(ि) आवथिक प्रलोिनर्ा परर तोवकएको गणु स्तर कायर् नगरे र्ा ।
(ग) उपिोक्ताबाट गराउने कायि ठे केदारबाट गराएको पाइएर्ा ।
(घ) योजनाको पारदवर्शिता कायर् गराउन नसके र्ा ।
(ङ) योजना सम्पधन िएर फरफारक िएपवछ ।
(च) दफा ४ बर्ोवजर् उपिोक्ता सवर्वत गठन निएको पाइएर्ा ।
(छ) गाउँ कायिपावलकाले आिश्यक देिी िारे जको वनणिय गरे र्ा
२१. संशोिन गनय सकनेः- (१) यस कायिवबवधर्ा उवल्लवित वबषयहरुलाई सर्यानक
ु ु ल संर्शोधन गनि
कायिपावलकाले आबश्यकता र्हर्शसु गरे र्ा गाउँ कायिपावलकाले संर्शोधन गनि सक्नेछ ।

(२)

उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको प्रकृ वत हेरी गणु स्तर सवु नवश्चतता गने प्रयोजनको
लावग कायािलयले थप र्ापदण्ड तथा र्ागिदर्शिन बनाई लागु गनि सक्नेछ ।
२२. ब्याख्या गनन अमिकािः- (१) यस कायिवबवधर्ा उल्लेवित वबषयहरुर्ा कुनै अस्पष्टता, वद्वविधा उत्पधन िएर्ा
ब्याख्या गरे र स्पष्ट पाने अवधकार कायिपावलकार्ा वनवहत हुनेछ ।
२३. खािेजीः- (१) उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन तथा ब्यबस्थापन सबं वधध कायिवबवध, २०७४ िारे ज
गररएको छ ।

अनसु चू ी – १
कायिविवधको दफा ४ को उपदफा १, दफा ८ को उपदफा १ को (क) र (ि) तथा दफा १५ सगं सबं वधधत
(उपभोक्ता समिमि गठन गनन आिभेलाको उपमस्थमि िथा मनणयय पमन स्िका)
योजनाको नार्ः
आर् िेला िएको वर्वतःआर् िेलाको अध्यक्षताः- श्री .......................................................................................
पदः- ...........................
गठन गनिको लावग आर् िेला बोलाईएको स्थानःरोहबरः- (क) नार्थर............................................................. पदः- ...........................
(ि) नार्थर............................................................ पदः- ..........................
नोटः- १. उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि िडा सवर्वतको बैठकले तोके को पदावधकारी र िडा सवचबको रोहबरर्ा
गनिु पनेछ । तर २ िा २ िधदा बढी िडार्ा छुने योजनाको हकर् संबवधधत िडाका िडाध्यक्षहरु िेला िई
ज्येष्ठ िडाध्यक्ष र सोही िडाको िडा सवचिको रोहबरर्ा गठन गनिु पनेछ ।
२. रोहबरर्ा बस्ने पदावधकारी िा कर्िचारीले उपिोक्ता आर् िेलाको वनणियको प्रत्येक पानाको पछ
ु ारर्ा
सही गरर प्रर्ावणत गरे को साथै कायािलयको छाप लगाएको हुनपु नेछ । आर् िेला िैठकको वनणियको
अधत्यर्ा उपवस्थत सबै उपिोक्ताहरुले सही गनिपु नेछ ।

क्र.सं.
१
२
३
४
५
६

उपभोक्ताहरको आि भे लाको उपमस्थमि पमन स्िका
नार् थर
वलंग
ठे गाना
ना.प्र.नं./पररचय
पत्र न.ं

हस्ताक्षर

७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७

२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०

५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
उपभोक्ताहरको आि भेलाको प्रस्िाव िथा मनणययहरः
१. उपभोक्ता समिमि गठन संबधििा
प्रस्ताि नं. १ र्ावथ छलफल गदाि वसवदङ्िा गाउँपावलकाको आ.ब. .................... को लावग (योजनाको नार्
लेख्ने).........................................................................................................................................
................वर्शषिकर्ा वबवनयोवजत रु. .................................. (अक्षरे पी .............................................)
को योजना कायािधियनको गनिको लावग (उ.स. को नार् लेख्ने)...................................................................
.................................................................................................................................................
नार्को उपिोक्ता सवर्वत गठन गने वनणिय गररयो ।
(नोटः- साविकमा रहेको मान्यता प्राप्त संघ/संस्था/आमा समहु ,/मवहला समहु /गै.स.स आवि बाट योजना कायाान्ियन
गराउने हो भने साविकको.............................................................................................................
.....................................सघं /सस्ं था/सवमवत/समहु /गै.स.स. बाट योजना कायाान्ियन गराउने भवन उल्लेख गने ।)
२. उपभोक्ता समिमिको पदामिकािी चयन गनन संबधििा
प्रस्ताि न.ं २ र्ावथ छलफल गदाि वनणिय न.ं १ बर्ोवजर्को उपिोक्ता सवर्वतर्ा देहाय बर्ोवजर्को पदावधकारी रहने
वनणिय गररयो ।

नोटः- आम भेलाको बेला उ.स.को पिाविकारीको चयन गनाु भन्िा पवहले कबचु ियतनामा तथा स्व घोषणा पढी
सवु न सोवह बमोवजम मात्र उ.स. को पिाविकारी चयन गनाु पनेछ ।
क्र.
सं.

नार् थर

वलंग पद

बाबक
ु ो/पवतको नार् ठे गाना
थर

ना.प्र.नं.

सम्पकि न.ं

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

कबनमलियनािा िथा स्व-घोषणा
वसवदङ्िा गाउँपावलकाको उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन तथा ब्यबस्थापन संबवधध कायिविवध, २०७६ र्ा
िएको व्यिस्था बर्ोवजर् यस उपिोक्ता सवर्वतर्ा यस गाउँपावलकाका जनप्रवतवनवध, बहालिाला सरकारी
कर्िचारी, वर्शक्षक, सरकारी कोषबाट तलब ित्ता पाउने ब्यवक्त, वनर्ािण व्यिसायी, सरकारी बाँकी बक्यौता, पेश्की
िा बेरुजु फछ्ियौट गनि बाँकी रहेका, धयावयक िा अधि धयावयक वनकाय िा गाउँपावलकाको धयावयक सवर्वतको र्द्दु ा
र्ावर्लार्ा परी विचारावधन रहेका, बाल वबबाह िा बहु वििाह गरे का, साििजवनक सम्पवत वहनावर्ना गरे का व्यवक्तहरु
सदस्य छै नन् । साथै यस उपिोक्ता सवर्वतका कुनै पवन पदावधकारी यस आयोजनाको कायि सम्पधन निए सम्र्
एकिधदा बढी उपिोक्ता सवर्वतको पदावधकारी छै नन र हुने छै नन । साथै यस सवर्वतर्ा एकासगोलका पररिारबाट
एक जना िधदा बढी सदस्य छै नन । व्यहोरा सत्य साँचो हो झट्टु ा ठहरे प्रचवलत काननू बर्ोवजर् सहुल
ं ा बुझाउँला ।

३. योजना अनगन िन िथा सहमजकिण समिमि गठन सबं धििा
प्रस्ताि न.ं ४ र्ावथ छलफल गदाि वनणिय न.ं २ बर्ोवजर्को उपिोक्ता सवर्वतलाई योजना कायािधियनर्ा सहवजकरण
गनि तथा उक्त सवर्वतले गरे को कार् कारबाहीको अनगु र्न गनि देहाय बर्ोवजर्का उपिोक्ताहरु रहेको योजना
अनगु र्न तथा सहवजकरण सवर्वत गठन गने वनणिय गररयो ।
(नोटः- यस सवर्वतर्ा कवम्तर्ा एक जना र्वहला सवहत ३ सदस्यीय हुनपनेछ एिं यस सवर्वतर्ा िडा तथा गाउँपावलकाका
जनप्रवतवनवध, िडा तथा गाउँपावलकाका कर्िचारीहरु, र्ावथ गवठत उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यका पररिारका एकाघरका सदस्यहरु
बाहेकका उपिोक्ताहरु र्ध्येबाट सयं ोजक र सदस्य छाधनपु नेछ ।)

क्र.स.ं
१
२
३

नार् थर

पद
ठे गाना
संयोजक
सदस्य
सदस्य

ना.प्र.नं.

संपकि नं.

४. लागि सहभामगिा जनटाउने सम्बधििा ।
वसवदङ्िा गाउँपावलकाको आ.ब. ...................को वस्िकृ त बजेट बर्ोवजर्...............................................
.................................................................................................................................................
योजनाको कार् गनिको लावग देहाय बर्ोवजर्को लागत सहिावगता जटु ाउने वनणिय गररयो ।
१. नगद साझेदारीः- .......................................
२. श्रर्दानः- ................................................
५. मवमवि ।

अनसु ची – २
कायिवबवधको दफा ४ को उपदफा ३ सगं सबं वधधत
उपिोक्ता सवर्वतले योजनाको सिे, वडजाइन तथा इवस्टर्ेटको लावग प्राविवध र्शािालाई लेख्ने वनिेदनको ढाँचा

वर्तीः............।........।.......
श्री प्राविवधक र्शािा प्रर्ि
ु ज्य,ू
वसवदङ्िा गाउँपावलका,
गाउँ कायिपावलकाको कायािलय,
साब्लाि,ु ताप्लेजङु

मबषयः- योजनाको सभन, मिजाइन िथा इमस्टिेट ियाि गरिमदने बािे ।
प्रस्ततु वबषयर्ा यस वसवदङिा गाउँपावलकाको आ.ब. .......................... को वस्िकृ त बावषिक कायिक्रर् अधतगित
(योजनाको नार् लेख्ने) ...................................................................................................................
...........................................योजना कायािधियन गनि वर्वत..................................... र्ा
.......................................... को रोहबरर्ा (उ.स. को नार् लेख्ने) ........................................................
................................................................................................................नार्को उपिोक्ता सवर्वत
गठन िइसके कोले उक्त आयोजनाको सिे, वडजाइन तथा इवस्टर्ेट तयार गररवदनु हुन यो वनिेदन पेर्श गरे को छौं ।

वनिेदकःनार् थरःपदः-

अनसु चु ी – ३
कायिवबवधको दफा ८ को उपदफा १ को (घ) र (ङ) संग सबं वधधत
(कायय शरन गनयन भधदा अगािी उपभोक्ता समिमिको वैठकको मनणयय)
िैठक सख्ं या:- ...............................
िैठक बसेको वर्वत:- .............................................
िैठकको अध्यक्षता: श्री ..........................................................(पद............................ )
(वनणियको प्रत्येक पानाको पछ
ु ार तथा र्ाइधयटू को अधत्यर्ा सबै पदावधकारीहरुले दस्तित गरे को हुनपु नेछ )
उपभोक्ता समिमिको पदामिकािीहरको उपमस्थमि
क्र.स.ं नार् थर
वलगं

पद

१

अध्यक्ष

२

उपाध्यक्ष

३

सवचब

४

सहसवचब

५

कोषाध्यक्ष

६

सदस्य

७

सदस्य

८

सदस्य

९

सदस्य

१०

सदस्य

११

सदस्य

अधय आर्वधत्रत उपवस्थवत
१

हस्ताक्षर

कै वफयत

२
३
४
५
६
७

प्रस्िाव िथा मनणययहरः
१. योजनाको कायय सम्बधििा ।
यस वसवदङ्िा गाउँपावलकाको आ.ि. ...................को वस्िकृ त िावषिक बजेट अनसु ार (योजनाको नार् लेख्ने)
.................................................................................................................................................
योजना कायािधियन देहाय बर्ोवजर्को कार् गरी गने वनणिय गररयो ।
(प्राविविक लागत अनुमान अनसु ार काम गररने स्थान र कामको नाम लेख्ने)
वस.न.ं कार् गररने स्थान

गररने कार्को वििरण

२. योजनाको कायय गनयको लामग सम्झौिा गनन अमख्ियािी सम्बधििा
।
वसवदङ्िा गाउँपावलकाको आ.ि. ............... को वस्िकृ त िावषिक कायिक्रर् अनसु ार िडा न.ं ..... को (योजनाको
नार् लेख्ने) ..................................................................................................................................
योजनाको कार् यस उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन गनिको लावग गाउँ कायिपावलकाको कायािलयर्ा प्रस्ताब गदै
उक्त योजना सम्झौता गनि यस उपिोक्ता सवर्वतको तफि बाट वनम्न पदावधकारीलाई अवख्तयारी प्रदान गने वनणिय
गररयो ।
(कुनै एक िा एक भन्िा बढी पिाविकारीलाई अवख्तयारी विन सवकने)
(१) नार्ः........................................................................ पदः ..............................
(२) नार्ः..........................................................................पदः..............................
(३) नार्ः ........................................................................ पदः ..............................

३. बैंक खािा खोल्ने/सामवकको खािाको दस्िखि परिवियन सम्बधििा ।
वसवदङ्िा गाउँपावलकाको आ.ि................ को वस्िकृ त िावषिक कायिक्रर् अनसु ार िडा नं. ...... को (योजनाको
नार् लेख्ने) ..................................................................................................................................
............................. योजना कायािधियन गनिको लावग वर्वतः- ........................को आर् िेला द्वारा गवठत यस
(उपिोक्ता सवर्वतको नार् लेख्ने) ......................................................................................................
.........................................................................................उपिोक्ता सवर्वतबाट योजना सञ्चालन गदाि
आवथिक कारोबार गनिको लावग बैंक िाता आबश्यक पने िएकोले श्री (बैंकको नार् लेख्ने).............................
..............................को ................................. र्शािार्ा वनम्न पदावधकारीहरुको संयक्त
ु दस्तितबाट िाता
सञ्चालन हुने गरर बैंक िाता िोल्ने वनणिय गररयो ।
नोटः- उपभोक्ता सवमवत लगायत अन्य संघ/संस्था/समहु का सावबकका पिाविकारीहरु पररितान भै खाताको
िस्तखत पररितान गनापु ने अिस्थामा उक्त खाता हालका वनम्न पिाविकारीहरुको संयक्त
ु िस्तखतबाट संचालन
हुनेगरर िस्तखत पररितान गने वनर्ाय गररयो ।
सावबकको िाता िएर्ाः– िाता नं. ...............................................................
बैंकको नार् र र्शािाः .......................................................................
(१) नार्ः ....................................................................................पदः अध्यक्ष
(२) नार्ः ................................................................................... पदः सवचि
(३) नार्ः ................................................................................... पदः कोषाध्यक्ष
साविकको अन्य संस्था/सवमवत/समहु / वब.ब्य.स. को खाता प्रयोग गनाु पने भएमा
(१) सो संस्था/सवर्वतको नार्ः ....................................................................................

(२) सो सस्ं थाको िाता रहेको बैंक र र्शािाः ..................................................................
(३) िाता न.ं .........................................................................................................
(४) उक्त िाता प्रयोग गनिु पने कारण...................................................................................................
.................................................................................................................................................
४. मसफारिस िाग गनन सम्बधििा ।
वसवदङ्िा गाउँपावलकाको आ.ि. ............... को वस्िकृ त िावषिक कायिक्रर् अनसु ार िडा न.ं ....... को..............
.................................................................................................................................................
योजना कायािधियन गनिको लावग वर्वत..................... को आर्िेलाबाट गवठत (उ.स. को नार् लेख्ने)
यस..............................................................................................................................उपिोक्ता
सवर्वतबाट योजना सचं ालन गनि वसवदङ्िा गाउँपावलका, गाउँ कायिपावलकाको कायािलय सगं सझौता गरी कायािदर्श
े
र्ाग गनि तथा बैंक िाता िोल्नको लावग िडा कायािलयको वसफाररस आिश्यक पने िएकोले वसवदङ्िा
गाउँपावलका, ......... नं. िडा कायािलय सर्क्ष आिश्यक वसफाररस र्ाग वनणिय गररयो ।
५. मवमवि

अनसु चु ी – ४
कायिवबवधको दफा ८ को उपदफा १ को (ढ) र दफा १० को उपदफा ३ (ि) संग संबवधधत

(आयोजना संझौिा िथा बैंक खािा संचालनको लामग विा कायायलयको मसफारिस)
मसमदङ्वा गाउँपामलका

....... न.ं विा कायायलय
................... िाप्लेजनङ
१ नं. प्रदेश, नेपाल
पत्र संख्याः ................
चलानी नं. :-

वर्वतः– ................................

मवषय:– योजना सम्झौिा िथा बैंक खािा संचालनको मसफारिस सम्बधििा ।
श्री वसवदङ्िा गाउँपावलका,
गाउँ कायिपावलकाको कायािलय,
साब्लाि,ु ताप्लेजङु ।
प्रस्ततु विषयर्ा वसवदङ्िा गाउँपावलकाको आ.ब. ..........................को वस्िकृ त िावषिक कायिक्रर् अनसु ार
देहायको योजना कायािधियन गनिको लावग उपिोक्ता िेला तथा उपिोक्ता सवर्वतको वनणिय अनसु ार उक्त उपिोक्ता
सवर्वतका देहायका पदावधकारीहरु संग सम्झौता गरी बैंक िाता संचालनको वसफाररस गररवदनहु ुन वसफाररस साथ
अनरु ोध छ ।
१. योजनाको नार्ः- .......................................................................................................................
२. ठे गानाः- वसवदङ्िा गाउँपावलका िडा नं. ......, टोल बस्तीको नार्ः .......................................
३. उपिोक्ता सवर्वतको नार् र ठे गानाः- ...............................................................................................
४. सम्झौता गने पदावधकारीको नार् थरः- ................................................ पदः ..............
५. बैंक िाता संचालन गने पदावधकारीको वििरणःक्र.सं. नार् थर
पद
१
अध्यक्ष
२
सवचब
३
कोषाध्यक्ष
(वसवदङ् िा गाउँपावलकाको उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन तथा ब्यबस्थापन सबं वधध कायिविवध, २०७६ र्ा व्यिस्था िए बर्ोवजर् यस उपिोक्ता सवर्वतर्ा यस गाउँपावलकाका
जनप्रवतवनवध, बहालबाला सरकारी कर्िचारी, वर्शक्षक, सरकारी कोषबाट तलब ित्ता िाने जनु सक
ु ै ब्यवक्त, वनर्ािण व्यिसायी, सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ् ियौट गनि बाँकी
रहेका, धयावयक िा अधि धयावयक वनकाय िा गाउँपावलकाको धयावयक सवर्वतको र्द्दु ा र्ावर्लार्ा परी विचारावधन रहेका, बाल वबबाह िा बहु वििाह गरेका, साििजवनक सम्पवत वहनावर्ना
गरेका व्यवक्तहरु सदस्य छै नन् । साथै यस उपिोक्ता सवर्वतका कुनै पवन पदावधकारी यस आयोजनाको कायि सम्पधन निए सम्र् एकिधदा बढी उपिोक्ता सवर्वतको सदस्य छै नन र हुने
छै नन । साथै यस सवर्वतर्ा एकासगोलका पररिारबाट एक जना िधदा बढी सदस्य छै नन ।)

.....................................
(....................................)
िडाध्यक्ष

अनसु चु ी – ५
कायिवबवधको दफा ८ को उपदफा १ को (ण) संग संबवधधत
(उपभोक्ता समिमिले योजना संझौिा लामग कायायलयिा पेश गनन मनवेदनको ढाँचा)
वर्वतः-२०....../....../......
श्रीर्ान प्रर्ि
ु प्रर्शासकीय अवधकृ त ज्यू ,
वसवदङ्िा गाउँपावलका,
गाउँ कायिपावलकाको कायािलय,
साब्लाि,ु ताप्लेजङु ।

मवषयः आयोजना/काययक्रि सञ्चालन गनयको लामग प्रस्िाब एवं संझौिा संबधििा ।
र्होदय ,
प्रस्ततु विषयर्ा यस गाउँपावलकाको आवथिक िषि ................को स्िीकृ त बावषिक बजेट अनसु ार वनम्न आयोजना/कायिक्रर् यस
सवर्वत ले सञ्चालन गने गरर प्रस्ताब गदै उक्त आयोजना/कायिक्रर् यस सवर्वत सगं सम्झौता गरर पाउन वसवदङ्िा गाउँपावलकाको
उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन तथा ब्बयस्थापन सबं वधध कायिवबवध, २०७६ को दफा ८(१) बर्ोवजर्को कागजात यसै साथ
सल
ं ग्न रावि यो वनिेदन पेर्श गदिछौं ।
१. आयोजना/कायिक्रर्को नार् ठे गाना (गाउँपावलकाको स्िीकृ त बावषिक बजेट अनसु ारको नार् लेख्ने)..................................
...............................................................................................................................................................
२. आयोजना/कायिक्रर् संचालन गनि प्रस्ताब गने उपिोक्ता सवर्वत/लािग्राही सर्हु को नार् ठे गानाः-.....................................
................................................................................................................................................................
३. सम्झौता गने आवधकाररक प्रवतवनवधको (सवर्वतको वनणिय अनसु ार)
नार् थरः ........................................................... पद ...........................
४. आयोजनाको उद्देश्यः- ..........................................................................................
५. आयोजना सरुु हुने वर्वतः-..............................सम्पधन हुने वर्वतः...............................
६. आयोजनाको लागत अनर्ु ान तथा लागत व्यहोने स्रोतहरू (कवधटजेधसी र र्र्ित संिार कटाइ िदु पाउने रकर् उल्लेि गने)
वस.न.ं वनकाय
रकर्
कै वफयत
१
गाउँपावलकाबाट नगद (कवधटधजेधसी र र्र्ित सिं ार कट्टी बाहेक िदु )
२
गाउँपावलका बाट बस्तगु त सार्ानहरु
३
उपिोक्ता सवर्वतबाट नगद
४
उपिोक्ता सवर्वतबाट जनश्रर्दान
५
अधय वनकायबाट (नार्ः...................................) नगद
६

अधय वनकायबाट (नार्ः..................................) बस्तगु त
आयोजनाको कुल लागत जम्र्ा रु.

७. आयोजनाबाट लािावधित हुनेः
७.१. घर पररिार संख्याः-...........जनसख्ं याः-..........(र्वहलाः.........परुु ष ........आदबासी/जनजाती.........दवलतः..........)
७.२. टोलिस्ती संख्याः .............. टोल बस्ती हरुको नार्ः...........................................................
८. उपिोक्ता सवर्वत गठन िएको वर्वतः-............................................

..................................
वनिदेक
नार्थरःपदः-

अनसु चु ी – ६
कायिवबवधको दफा ८ को उपदफा (२) संग सबं वधधत
(योजना सम्झौिा फािाि)
१. सम्झौिा गनन पि ि आयोजनाः
१.१ उपभोक्ता सवमवत/लाभग्राही समहु /गैरसरकारी सस्ं थाकोः
१. नार्ः- ..................................................................................................
२. ठे गानाः- ...............................................................................................
१.२ आयोजनाको वििरर्ः
१. नार्ः-.....................................................................................................
२. ठे गानाः-.............................................................
३. उद्देश्यः-.........................................................................................
४. आयोजना सरुु हुने वर्वतः-..............................
५. आयोजना सम्पधन हुने वर्वतः-.........................
२. आयोजनाको लागि सम्वमधि मवविणः
वस.नं. वनकाय
रकर्
कै वफयत
१
गाउँपावलकाबाट नगद (कवधटधजेधसी र र्र्ित संिार कट्टी बाहेक
िदु )
२
गाउँपावलका बाट बस्तगु त सार्ानहरु
३
उपिोक्ता सवर्वतबाट नगद
४
उपिोक्ता सवर्वतबाट जनश्रर्दान
५
अधय वनकायबाट (नार्ः...................................) नगद
६
अधय वनकायबाट (नार्ः..................................) बस्तगु त
सार्ानहरु
आयोजनाको कुल लागत जम्र्ा रु.
२.१ आयोजनाबाट लाभावन्ित हुनेः
१. घरपररिार संख्याः................२. जनसंख्या...............क) र्वहलाः-..........ि) परुु षः-............
ग) आवदिासी/जनजातीः-...................... घ) दवलतः-.....................
िचित समूहको आयोजना भएमा मात्र भने
र्वहला (पररिार संख्याः ................ जनसंख्याः ...........)
जनजावत (पररिार संख्याः ................ जनसंख्याः ........... र्वहलाः ..........परुु षः ...........)
लोपोधर्ि
ु (पररिार संख्याः ................जनसंख्याः ........... र्वहलाः .......... परुु षः ...........)
दवलत (पररिार संख्याः .................... जनसंख्याः ........... र्वहलाः .......... परुु षः ...........)
वपछवडएको (पररिार संख्याः ............. जनसंख्या .......... ...र्वहलाः .......... परुु षः ..........)

२.२ आयोजनाको लागत अनमु ानबाट भने आयोजनाको प्रािविक वििरर्
क) वसचं ाई िए, लम्िाई (वर्.) ..............वसवं चत हुने क्षेत्रफलः ..................(हेक्टर)
ि) विद्यालय ििन िए, कोठा सख्ं याः .................... क्षेत्रफलः .......................(ि.र्ी)
ग) सार्दू ावयक ििन िए, कोठा सख्ं याः.................. क्षेत्रफलः ........................(ि.र्ी)
घ)ं हेल्थ पोष्ट िए, कोठा सख्ं याः ................. हेल्थ पोष्ट ििनको क्षेत्रफलः .............(ि.र्ी)
ङ) िेल र्ैदान िएः ...................... सो को क्षेत्रफलः ......................(ि.र्ी)
च) बाटो िए, लम्िाईः ...................................................वक.र्ी. (र्ोटर बाटो) िा (घोडेटो )
छ) कल्िटि तथा ढल िए, लम्िाईः ............(र्ी) चौडाईः..................................र्ी
ज) पल
ू िए, लम्िाईः ...............(र्ी.) प्रकारः .......................
झ) िानेपानी िए, पाईपको लम्िाईः ........................ वितरण हुने धारा सख्ं याः.......................
ञ) लघु जल विद्यतु िए, क्षर्ताः ...................................................................... (वक.िा.)
ट) वबद्यतु ीकरण िए, तारको लम्िाईः.................(र्ी.) पोल संख्याः .....................................
ठ) िृक्षारोपण तथा जवडबटु ी संरक्षण िए, संरवक्षत क्षेत्रको क्षेत्रफलः .............................(हेक्टर)
ड) प्रर्शोधन के धर िए, प्रकारः .......................... क्षर्ताः ..........................................
ढ) वर्ल िए, प्रकार............................................... क्षर्ताः........................
ण) अधयः (र्ावथ उल्लेवित िधदा अधय प्रकारको आयोजना िए, वििरण वदने ) ................................
......................................................................................................................................
३. उपभोक्ता समिमिको मवविणः
३.१ पिाविकारीको वििरर्
क्र.सं. नार् थर
वलंग पद
ठे गाना
ना.प्र.नं.
सम्पकि नं.
१
अध्यक्ष
२
उपाध्यक्ष
३
सवचि
४
कोषाध्यक्ष
५
सदस्य
६
सदस्य
७
सदस्य
८
सदस्य
९
सदस्य
१०
सदस्य
११
सदस्य
३.२ गठन भएको वमवतः
३.३ गठन गिाा उपवस्थत लाभावन्ितको संख्याः

४. आयोजना सञ्चालन सम्वमधि अनभ
न वः- ....................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
५.उपभोक्ता समिमि/लाभग्राही सिनह/गैिसिकािी सस्ं िाले प्राप्त गनन मकस्िा मवविणः
वकस्ताको क्रर्
वर्वत
वकस्ता रकर्
वनर्ािण सार्ाग्री पररर्ाण
पवहलो
दोस्रो
तेस्रो
जम्र्ा

कै वफयत

६. आयोजना िियि संभाि सम्बधिी व्यवस्थाः
(क) र्र्ित संिारको वजम्र्ा वलने सवर्वत/संस्थाको नार्ः- ............................................................
(ि) र्र्ित सम्िारको सम्िावित स्रोत (छ छै न िल
ु ाउने) ..............................................................
जनश्रर्दान
सेिा र्शल्ु क
दस्तरु
चधदाबाट
अधय के ही िए
७. आयोजनाको प्रामवमिक मवविणः (लागि अननिान अननसाि गरिने िनख्य िनख्य कािहरको मवविण
भनन)
क्र.सं. कार्को नार्
पररर्ाण
इकाई
कै वफयत
१
२
३
४
५
६
७
८
९
सम्झौिाका शियहर

उपभोक्ता समिमिको मजम्िेवािी िथा पालना गरिने शियहरः
1. आयोजनाको कायि सम्झौतार्ा उल्लेि िएको अविधर्ा सम्पधन गनिु पनेछ । कुनै कारणबस सर्यर्ा कार्
सम्पधन हुन नसक्ने अिस्था रहेर्ा सर्यर्ा कार् सम्पधन हुन नसक्ने कारणको पष्टु याइ सवहत उपिोक्ता
सवर्वतबाट वनणिय तथा िडा कायािलयबाट वसफाररस सवहत म्याद थपको लावग वनिेदन गरर म्याद थपको वनणिय
अनसु ार र्ात्र कायि गनिपु नेछ ।
2. प्राप्त रकर् तथा वनर्ािण सार्ाग्री सम्िवधधत आयोजनाको उद्धेश्यका लावग र्ात्र प्रयोग गनिप
ु नेछ ।
3. लागत अनुर्ान तथा सम्झौता अनस
ु ारको जनसहिावगता जटु ाउने वजम्र्ेिारी उपिोक्ता सवर्वतको हुनेछ ।
4. नगदी, वजधसी सार्ानको प्राप्ती, िचि र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगवत वििरण राख्नु पनेछ ।
5. पवहलो वकस्ता प्राप्त गरी सके पवछ आम्दानी िचिको वििरण र कायिप्रगवतको जानकारी उपिोक्ता सर्ह
ू र्ा
छलफल गरी अको वकस्ता र्ाग गनिु पनेछ ।
6. आयोजनाको कुल लागत िधदा घटी लागतर्ा आयोजना सम्पधन िएको अिस्थार्ा सो र्त
ु ाविकनै अनदु ान र
श्रर्दानको प्रवतर्शत वनधािरण गरी िक्त
ु ानी वलनु पनेछ ।
7. उपिोक्ता सवर्वतले प्राविवधकको राय, परार्र्शि एिं वनदेर्शन अनरु
ु प कार् गनिु पनेछ ।
8. उपिोक्ता सवर्वतले आयोजनासग
ं सम्िवधधत विल, िरपाईहरु, डोर हावजरी फारार्हरु, वजधसी नगदी िाताहरु,
सवर्वत/सर्हु को वनणिय पवु स्तका आवद कागजातहरु कायािलयले र्ागेको बित उपलव्ध गराउनु पनेछ र त्यसको
लेिापरीक्षण पवन गराउनु पनेछ ।
9. कुनै सार्ाग्री िररद गदाि आधतररक राजस्ि कायािलयबाट स्थायी लेिा नम्िर र र्ल्
ु य अविबृवद्ध कर दताि प्रर्ाण
पत्र प्राप्त व्यवक्त िा फर्ि संस्था िा कम्पनीबाट िररद गरी सोही अनसु ारको विल िरपाई आवधकारीक व्यवक्तबाट
प्रर्ावणत गरी पेर्श गनिु पनेछ ।
10. र्ल्
ू य अविबृवद्ध कर (VAT) लाग्ने बस्तु तथा सेिा िररद गदाि रु २०,०००।– िधदा बढी र्ल्ू यको सार्ाग्रीर्ा
अवनिायि रुपर्ा र्ल्ू य अविबृवद्ध कर दताि प्रर्ाणपत्र प्राप्त गरे का व्यवक्त फर्ि संस्था िा कम्पनीबाट िररद गनिु
पनेछ । साथै उक्त विलर्ा उवल्लवित र्.ु अ.कर बाहेकको रकर्र्ा १.५% अग्रीर् आयकर बापत करकरट्ट गरी
बाँकी रकर् र्ात्र सम्िवधधत सेिा प्रदायकलाई िक्त
ु ानी हुनेछ । रु २०,०००।– िधदा कर् र्ल्ू यको सार्ाग्री
िररदर्ा पान नम्िर वलएको व्यवक्त िा फर्िबाट िररद गनिु पनेछ । अधयथा िररद गने पदावधकारी स्ियर््
वजम्र्ेिार हुनेछ ।
11. डोजर रोलर लगायतका र्ेवर्शनरी सार्ान िाडार्ा वलएको एिर्् घर बहालर्ा वलई विल िरपाई पेर्श िएको
अिस्थार्ा १०% प्रवतर्शत घर िाडा कर एबर्् बहाल कर वतनिु पनेछ ।
12. प्रवर्शक्षकले पाउने पाररश्रवर्क एिर्् सहिागीले पाउने ित्तार्ा प्रचवलत वनयर्ानस
ु ार कर लाग्नेछ ।
13. वनर्ािण कायिको हकर्ा र्शरु
ु लागत अनर्ु ानका कुनै आईटर्हरुर्ा पररिितन हुने िएर्ा अवधकार प्राप्त
व्यवक्त/कायािलयबाट लागत अनर्ु ान संसोधन गरे पश्चात र्ात्र कायि गराउनु पनेछ । यसरी लागत अुनर्ान
संर्शोधन नगरी कायि गरे र्ा उपिोक्ता सवर्वत/सर्हु नै वजम्र्ेिार हुनेछ ।
14. उपिोक्ता सवर्वतले कार् सम्पधन गररसके पवछ बाँकी रहन गएका िप्ने सार्ानहरु र्र्ित संिार सवर्वत गठन
िएको िए सो सवर्वतलाई र सो निए सम्िवधधत कायािलयलाई बझु ाउनु पनेछ । तर र्र्ित सवर्वतलाई बझु ाएको
सार्ानको वििरण एक प्रवत सम्िवधधत कायािलयलाई जानकारीको लावग बझु ाउनु पनेछ ।
15. सम्झौता बर्ोवजर् आयोजना सम्पधन िएपवछ अवधतर् िक्त
ु ानीको लावग कायिसम्पधन प्रवतिेदन, नापी वकताि,
प्रर्ावणत विल िरपाई, योजनाको फोटो, सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतले आयोजना संचालन गदाि िएको आय
व्ययको अनर्ु ोदन सवहतको वनणिय, उपिोक्ता िेलाबाट िएको साििजवनक लेिा परीक्षणको वनणियको

प्रवतवलपी तथा सम्िवधधत िडा कायािलयको वसफाररस सवहत अवधतर् वकस्ता िक्त
ु ानीको लावग वनिेदन पेर्श गनिु
पनेछ ।
16. आयोजना सम्पधन िएपवछ कायािलयबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रर्ाणपत्र वलनु पनेछ । साथै आयोजनाको
आिश्यक र्र्ित संिारको व्यिस्था सम्िवधधत उपिोक्ताहरुले नै गनिु पनेछ ।
17. आयोजना कायािधियन गने सर्ह
ु िा उपिोक्ता सवर्वतले आयोजनाको िौवतक तथा वित्तीय प्रगती प्रवतिेदनक
तोवकए बर्ोवजर्को ढाँचार्ा कायािलयर्ा पेर्श गनिु पनेछ ।
18. आयोजनाको दीगो सञ्चालन तथा र्र्ित संिारको व्यिस्था गनिु पनेछ ।
19. आयोजनाको सिै कार् उपिोक्ता सवर्वत/सर्ह
ु को वनणिय अनसु ार गनिु गराउनु पनेछ ।
कायायलयको मजम्िेवािी िथा पालना गरिने शियहरः
1. आयोजनाको िजेट, उपिोक्ता सवर्वतको कार्, कतिव्य तथा अवधकार, िररद, लेिाङ्कन, प्रवतिेदन आवद
विषयर्ा उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीहरुलाई अनवु र्शक्षण कायिक्रर् सञ्चालन गररनेछ ।
2. आिश्यक प्राविवधक सहयोग कायािलयबाट उपलव्ध गराउन सवकने अिस्थार्ा गराईनेछ र नसवकने अिस्था
िएर्ा उपिोक्ता सवर्वतले बाह्य बजारबाट सेिा परार्र्शि अधतगित सेिा वलन सक्नेछ ।
3. आयोजनाको प्राविवधक सप
ु ररिेक्षणका लावग कायािलयको तफि बाट प्राविवधक िटाईनेछ । उपिोक्ता सवर्वतबाट
िएको कार्को वनयवर्त सपु ररिेक्षण गने वजम्र्ेिारी वनज प्राविवधकको हुनेछ ।
4. पेश्की वलएर लार्ो सर्यसम्र् आयोजना संचालन नगने उपिोक्ता सवर्वतलाई कायािलयले वनयर् अनस
ु ार
कारिाही गनेछ ।
5. श्रर्र्ल
ु क प्रविवधबाट कायि गराउने गरी लागत अनर्ु ान स्िीकृ त गराई सोही बर्ोवजर् सम्झौता गरी र्ेवर्शनरी
उपकरणको प्रयोगबाट कायि गरे को पाईएर्ा त्यस्तो उपिोक्ता सवर्वतसंग सम्झौता रद्ध गरी उपिोक्ता सवर्वतलाई
िक्त
ु ानी गररएको रकर् र्ल्ु यांकन गरी बढी िएको रकर् सरकारी बाँकी सरह असल
ु उपर गररनेछ ।
6. आयोजना सम्पधन िएपवछ कायािलयबाट जाँच पास गरी फरफारक गनिु पनेछ ।
7. आिश्यक कागजात सल
ु ानी उपलव्ध गराउन सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतबाट अनरु ोध िई आएपवछ
ं ग्न गरी िक्त
उपिोक्ता सवर्वतको बैंक िातार्ा िक्त
ु ानी वदनु पनेछ ।
8. यसर्ा उल्लेि निएका विषयहरु गाउँ पावलकाले तोके बर्ोवजर् तथा प्रचवलत कानन
ू िर्ोवजर् हुनेछ ।
र्ावथ उल्लेि िए बर्ोवजर्का र्शतिहरु पालना गनि हार्ी वनम्न पक्षहरु र्धजरु गदिछौं
कायािलयको तफि बाट
उपिोक्ता सवर्वत/लािग्राही सर्हू /गैससको तफि बाट
दस्तितः
दस्तितः
नार्थरः
नार्थरः
पदः
पदः
सम्पकि न.ं
सम्पकि नं.
कायािलयको छाप
उ.स. को छाप

इवत संित .................साल ............... ............ गते रोज .............र्शिु र्

अनसु चु ी – ७
कायिवबवधको दफा ८ को उपदफा ३ सगं सबं वधधत
कायािलयले राख्ने उपिोक्ता सवर्वतको अविलेि पवु स्तकाको ढाच
ं ा
कायिक्रर्/आयोजनाको नार्ः- ..........................................................................................................................................................................................
उपिोक्ता सवर्वत/लािग्राही सर्हु /गै.स.स./अधय सघं सस्ं थाको नार्ः- .........................................................................................................................................
उपिोक्ता सवर्वत गठन िएको वर्वतः- .......................................
उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि रोहबर बस्ने ब्यवक्तको नार्ः- ................................................................
योजना सझं ौता वर्वतः- ..........................................................
योजना सम्पधन गने वर्वतः- .....................................................
क्र.स.ं
नार् थर
पद
ठे गाना
ना.प्र.न.ं र जारी वर्वत
सम्पकि न.ं
कै वफयत
१
२
३
४
५
६
७
८

९
१०
११
पद

अध्यक्ष

सवचब

कोषाध्यक्ष

फोटो

उपिोक्ता सवर्वतको छापःदस्तित

ल्याप्चे
दायाँ

बाँया

दायाँ

बाँया

दायाँ

बाँया

अनसु चु ी – ८
कायिवबवधको दफा ८ को उपदफा (४) संग संबवधधत
(गाउँपामलकाले उपभोक्ता समिमिलाई प्रदान गनन कायायदेशको ढाँचा)

मसमदङ्वा गाउँपामलका

गाउँ काययपामलकाको कायायलय
साब्लाखन, िाप्लेजनङ
१ नं. प्रदेश,नेपाल
प.स.ं ……….....(योजना र्शािा)
च.न.ं -

वर्वतः-२०......।

।

मबषयः- कायायदेश प्रदान गरिएको वािे ।
श्री ............................................................................................................
वसवदङ्िा - ............................................................।
प्रस्ततु विषयर्ा यस वसवदङ्िा गाउँपावलकाको कायािलयर्ा वर्वतः- २०......। । गते िएको योजना सम्झौता
अनसु ार त्यस उपिोक्ता सवर्वत/संस्था/र्वहला सर्हु /आर्ा सर्हु /गै.स.स/वब.ब्य.स. लाई यसै पत्र साथ संलग्न
सम्झौता तथा प्राविवधक इवस्टर्ेट/कायिक्रर् प्रपोजलर्ा उल्लेि िए अनसु ार कायि गने गरी यो कायािदर्श
े प्रदान
गररएको छ । योजना सम्झौता, प्राविवधक इवस्टर्ेट/कायिक्रर् प्रपोजलको अवधनर्ा रही सर्यर्ानै कायि सम्पधन गरी
मसमदङ्वा गाउँपामलकाको उपभोक्ता समिमि गठन, परिचालन िथा ब्यबस्थापन संबमधि काययमबमि,
२०७६ बर्ोवजर् आबश्यक कागजात, वबल िरपाई साथ अवधतर् िक्त
ु ानीको लावग गाउँ पावलकाको कायािलयर्ा
पेर्श गनिु होला ।

संलग्न कागजािहरः१. योजनाको प्राविवधक इवस्टर्ेट (पिू ािधार विकासको योजना िए)
२. कायिक्रर्को प्रपोजल
३. योजना संझौता फारर्

.
प्रर्ि
ु प्रर्शासकीय अवधकृ त

अनसु चु ी – ९
कायिवबवधको दफा १० को उपदफा (३) सगं संबवधधत
(उपभोक्ता समिमिले बैंक खािा सच
ं ालनको लामग कायायलयिा पेश गनन मनवेदनको ढांचा)
वर्वतः-

/

/

श्री कायािलय प्रर्ि
ु ज्यु
वसवदङ्िा गाउँपावलकाको कायािलय
साब्लािु ताप्लेजङु ।

मवषयः- बैंक खािा सच
ं ालन को लामग मसफारिस िाग गरिएको सम्बधििा ।
प्रस्ततु विषयर्ा वसवदङ्िा गाउँपावलकाको आ.ब........................को वस्िकृ त बजेटबाट विवनयोवजन िएको
........................................................................................योजना संचालनको लावग वर्वतः/ /
र्ा यस कायािलयर्ा सम्झौता िइिसके को छ । सो सधदििर्ा वसवदङ्िा गाउँपावलकाको उपभोक्ता समिमि गठन,
परिचालन िथा व्यवस्थापन संवमधि काययमवमि, २०७६ को दफा १० को उपदफा ३ बर्ोवजर्को कागजात यसै
वनिेदन साथ संलग्न रािी देहाय बर्ोवजर्को पदावधकारीको संयक्त
ु दस्तितर्ा संचालन हुनेगरी संबवधधत वनकायर्ा
उक्त योजनाको बैंक िाता संचालन गनिका लावग वसफाररस गररवदनहु ुन अनरु ोध छ ।
देहायःक्र.सं. नार् थर
पद
दस्तित नर्नु ा
१
२
३
संलग्न कागजािहरः(क) बैंक िाता संचालन गने वनणियको प्रवतवलपी
(ि) ..... नं. िडा कायािलयको च.नं. ..... वर्वत.............................को वसफाररस पत्र
(ग) दस्तित नर्नु ा काडि

..............................................
वनिदेक
नार् थरःपदः-

अनसु चु ी – १०
कायिवबवधको दफा १० को उपदफा (४) संग संबवधधत
(उपभोक्ता समिमिलाई बैंक खािा संचालनको लामग गाउँपामलकाले गनन मसफारिसको ढाँचा)

मसमदङ्वा गाउँपामलका

गाउँ काययपामलकाको कायायलय
साब्लाखन, िाप्लेजनङ
१ नं. प्रदेश,नेपाल
प.स.ं ……….....(योजना र्शािा)
च.न.ं -

वर्वतः-२०......।

।

मबषयः- बैंक खािा सच
ं ालनको लामग मसफारिस गरिएको वािे ।
श्री ............................................................................................................
वसवदङ्िा - ............................................................।

प्रस्ततु विषयर्ा यस वसवदङ्िा गाउँपावलकाको आ.ब. ................... को वस्िकृ त बावषिक कायिक्रर् अधतगित
.................................................................................................................................................
उ.स.को देहाय बर्ोवजर्को पदावधकारीको नार्र्ा त्यस बैंकर्ा चवल्त िाता िोवलवदनु हुन वसफाररस गररएको छ ।
क्र.सं. नार् थर
पद
दस्तित
१

अध्यक्ष

२

सवचब

३

कोषाध्यक्ष

.
प्रर्ि
ु प्रर्शासकीय अवधकृ त

अनसु चू ी - ११
कायिविवधको दफा ११ को उपदफा १ (क) सगं सम्िवधधत
(आयोजना सच
ू ना पाटीको ढाँचा)
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

आयोजनाको नार्ः- ................................................................................................................
आयोजना संचालन गने कायािलयको नार्ः- ...................................................................................
उपिोक्ता सवर्वतको नार्ः- ........................................................................................................
३.१ अध्यक्षको नार् र सम्पकि न.ं .................................................................................................
३.२ जम्र्ा उपिोक्ता सवर्वत सदस्य संख्याः- ............ र्वहला .............. परुु ष ....................
आयोजनाको कुल लागत अनुर्ान रकर् रुः- ..............................................................
४.१ वसवदङ्िा गाउँपावलकाले ब्यहोने रुः .........................................................................
४.२ उपिोक्ता सवर्वतले व्यहोने रुः ............................................................................
४.३ अधय वनकाय........................................................ले ब्यहोने रुः ............................................
आयोजना सम्झौता वर्वतः .........................................
कायािदर्श
े न.ं ............................................................
आयोजना र्शरुु हुने वर्वतः .........................................
आयोजना सम्पधन हुने वर्वतः .........................................
आयोजनाबाट लािावधित हुनेः - पररिार सख्ं या ......... जनसख्ं या ............ र्वहला .......... परुु ष ...............

नोटः सम्पर्ू ा वनमाार् योजनाहरुमा उपरोक्त बमोवजमको सचू ना पाटी योजना स्थलमा काया शरुु गनाु भन्िा अगाडी
राख्न अवनिाया गररएको छ । सचू ना पाटी सबैले िेख्ने ठााँउमा हािाहुरीले फाल्न नसक्ने गरी बवलयोसाँग राख्नु पिाछ
। अवन्तम भक्त
ु ानीको बेला सचू ना पाटी राखेको फोटो कायाालयमा पेश गनाु पनेछ । सचू ना पाटी नराखेमा
गाउाँपावलकालाई मान्य हुने छै न । सो कारर् उक्त योजनामा विवनयोवजत बजेट कायाालयले भक्त
ु ानी गना बाट रोक्न
सक्नेछ ।

अनसु चु ी – १२
कायिवबवधको दफा ११ को उपदफा १ (ग) सगं संबवधधत
उपिोक्ता सवर्वतले िेररएर्शन आदेर्श वलन कायािलयर्ा पेर्श गने वनिेदनको ढाँचा
वर्वतः- ...................।............।..........
श्री प्रर्ि
ु प्रर्शासकीय अवधकृ त ज्य,ू
वसवदङ्िा गाउँपावलका,
गाउँ कायिपावलकाको कायािलय,
साब्लाि,ु ताप्लेजङु ।

मबषयः- भेरिएशन आदेश उपलब्ि गिाइमदने बािे
प्रस्ततु वबषयर्ा वसवदङ्िा गाउँ पावलकाको आ.ब. .................. को ...........................................................
.......................................................................... नार्को योजना कायािधियन गने क्रर्र्ा यस उपिोक्ता
सवर्वत र त्यस कायािलय वबच वर्वत ....................................... र्ा सझं ौता कार् गरी रहेकोर्ा प्राविवधकले तयार
गरे को वडजाइन, सिे र इवस्टर्ेट िधदा फरक कार् गनिु पने िएकोले प्रचवलत काननू बर्ोवजर् िेररएर्शन आदेर्श
उपलब्ध गराइवदनु हुन तपवर्शल बर्ोवजर्को कागजात संलग्न रािी यो वनिेदन पेर्श गदिछु ।
सल
ं ग्न कागजािहरः१. के कवत कारणले प्राविवधकको वडजाइन, सिे, इवस्टर्ेट िधदा फरक िई कार् गनिु पने हो? सो को औवचत्य
िल
ु ेको उपिोक्ता सवर्वतको बैठकको वनणियको प्रवतवलवप
२. संबवधधत िडा कायािलयको वसफाररस

उ.स. को छाप

..............................................
वनिदेक
नार् थरःपदःउ.स. को नार्ःठे गानाःकायािदर्श
े नं.-

अनसु चू ी १३
कायिविवधको दफा ११ को उपदफा १ (घ) सँग सम्िवधधत
(सावयजमनक पिीिण फािािको ढाँचा)
पेश गिेको कायायलयः वसवदङ्िा गाउँपावलकाको कायािलय
१. आयोजनाको नािः ..................................................................................................................
(क) स्थलः- ......................................(ि) लागत अनर्ु ानः- .......................................................
(ग) आयोजना र्शरू
ु िएको वर्वतः- .......................... (घ) आयोजना सम्पधन िएको वर्वतः- .................
२. उपभोक्ता समिमि/लाभग्राही सिनहको
(क) नार्ः- ................................................................................................................................
(ि) अध्यक्षको नार्ः- ...................................................................................................................
(ग) सदस्य संख्याः .............. र्वहलाः ............ परू
ु षः ..............
३. आम्दानी खचयको मवविणः
(क) आम्दानी िफय जम्िाः
क्र.स.ं आम्दानीको श्रोि (कहाँबाट कमि नगद िथा िकि वा परििाण
कै मफयि
मजधसी प्राप्त भयो खनलाउने)
१
२
३
४
जम्िा
(ख) खचयिफय
क्र.सं. खचयको मवविण
१
सार्ाग्री (के के सार्ाग्री िररद ियो ?)

२

ज्याला (के र्ा कवत िक्त
ु ानी ियो ?)

३

श्रर्दान (कवत जनाले श्रर्दान गरे ?)

४

व्यिस्थापन िचि (ढुिानी तथा अधय िचि)

दि

परििाण

जम्िा

जम्र्ा
(ग) िौज्दाि
मवविण
१.नगद
बैंक
व्यवक्तको वजम्र्ा
२.सार्ग्रीहरु

िकि वा परििाण

(घ) भनक्तानी मदन बाँक ःमवविण

४. सम्पधन आयोजनाको उपलमब्िहरःक्र.सं. कािको मवविण
१

कै मफयि

िकि वा परििाण

लक्ष्य

प्रगमि

२
३
४
५
५. आयोजनाले पयन ायएको लाभ िथा प्रत्यि रूपिा लाभामधवि जनसख्
ं याः(आयोजना सञ्चालन िएको स्थानका उपिोक्ताहरू) - क. र्वहलाः- ..........ि. परुु षः- .........ग. दवलतः-.....
घ. आवदबासी/जनजातीः- .......ङ. अपांगः- .........
६. आयोजना सञ्चालन गदाय आयोजक संस्थािा कािको मजम्िेवािी बाँिफाँिः(कस कसले कस्तो कस्तो कार्को वजम्र्ेिारी वलएका वथए ? िल
ु ाउने)
१.
२.
३.
४.
५.

सावयजमनक पिीिणिा उपमस्थि सहभागीहरको मवविण
क्र.सं. नार् थर
ठे गाना
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२

दस्तित

२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
रोहिरः १. नार्थरः
पदः
वर्वतः
२. नार्थरः
पदः
वर्वतः
रष्टव्यः
१. साििजवनक परीक्षण गाउँपावलका/िडाको जनप्रवतवनवध र कर्िचारीको रोहिरर्ा गनिु पनेछ ।
२. साििजवनक पररक्षण कायिक्रर्र्ा उपवस्थत सरोकारिालाहरुको उपवस्थवत अवनिायि रूपर्ा संलग्न हुनपु नेछ ।
३. साििजवनक परीक्षण गरररहेको फोटो विचेर अवधतर् िक्त
ु ानीको बेला पेर्श गनिु पनेछ ।

अनसु चू ी - १४
कायिविवधको दफा ११ को उपदफा १ (ङ) सँग सम्िवधधत
(खचय सावयजमनक सच
ू ना फािािको ढाँचा)
वर्वतः- २० । ।
१. आयोजनाको नार्ः- ..................................................................................................................
२. आयोजना स्थलः- ..........................................................
३. विवनयोवजत िजेटः- ..........................................................
४. आयोजना वस्िकृ त िएको आ.िः- .....................................
५. आयोजना सम्झौता िएको वर्वतः- ............................................
६. कायािदर्श
े नं. ...........................
७. कार् सरुु िएको वर्वतः- .........................................................
८. कार् सम्पधन गनिु पने वर्वतः- ......................................................
९. कार् सम्पधन िएको वर्वतः- .......................................................
१०. उ.स. को बैठकले िचि स्िीकृ त गरे को वर्वतः- .........................................................
आम्दानी ि खचयको मवविण
आम्दानी
खचय
मवविण
िकि रू
मवविण
िकि
प्रथर् वकस्ता
ज्याला
दोश्रो वकस्ता
वनर्ािण सार्ाग्री िररद
तेश्रो वकस्ता
ढुिानी
जनश्रर्दान
िाडा
िस्तगु त सहायता
व्यिस्थापन िचि
लागत सहिावगता
उपयिक्त
ु ानसु ारको आम्दानी तथा िचि वििरण यथाथि हो । यसर्ा सबै आम्दानी तथा िचिहरु सर्ािेर्श गररएको छ ।
साथै उपिोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहिावगतार्ा आयोजना कायािधियन गररएको छ । यसको एक प्रवत िडा कायािलयर्ा
सर्ेत पेर्श गररएको छ ।

कोषाध्यक्ष

सवचि

नोटः- खचा सािाजवनक सचु ना फारम संबवन्ित िडाको िडाध्यक्षले प्रमावर्त गरे को हुनु पनेछ ।

अध्यक्ष

अनसु चू ी १५
कायिविवधको दफा ११ को उपदफा १ (च) सँग सम्िवधधत
(उपभोक्ता समिमिको भौमिक िथा मवत्तीय प्रगमि प्रमिवेदनको ढाँचा)
मवविण पेश गिेको कायायलयः वसवदङ्िा गाउँपावलका
१. आयोजनाको मवविण
(क) आयोजनाको नार्ः.........................................................................................................
(ि) िडा नं. ............(ग) टोल/बस्तीः- ......................................................................................
(घ) कायािदेर्श नं. .............
(ङ) उपिोक्ता सवर्वतका अध्यक्षः- ..........................................................................................
(च) उपिोक्ता सवर्वतका सवचिः- ..........................................................................................
(छ) उपविक्ता सवर्वत कोषाध्यक्षः- .............................................................................................
२. आयोजनाको लागिः
(क) प्राप्त अनदु ान रकर् रू. ..................................................
(ि)चधदा रकर् रु. ....................................................
(ग) जनसहिावगता रकर् रू. ................................................
(घ) जम्र्ा रकर् रू. .....................................................
३. हालसम्िको खचय रू. ...................................................................
क. कायाालयबाट प्राप्त रकम रू ....................................................
१. वनर्ािण सार्ग्रीर्ा (वसर्ेधट, छड, काठ, ढुंगा िा फुिा, वगट्टी, उपकरण आवद) रू. .
२. ज्यालाः–

(क) दक्ष रूः– ................... (ि) अदक्ष रू. .................(ग) जम्र्ा रू. ............................

३. र्सलधद सार्ान (कवप, कलर्, र्सी, कागज आवद) रू. ...................................
४. दैवनक भ्रर्ण ित्ता (सम्झौतार्ा स्िीकृ त िए) रू. ............................................
५. प्राविवधक वनरीक्षण बापत िचि (सम्झौतार्ा स्िीकृ त िए) रू. ..............................
६. अधयः ...................................................................................................
ख. जनसहभावगताबाट व्यहोररएको खचा रूः

१.श्रर्को र्ल्ू य बराबर रकर् रू. ........................२. वजधसी सार्ान र्ल्ू य बराबर रकर् रू. .............................
३.कूल जम्र्ा रू. .............................................................................
४. प्रामवमिक प्रमिवेदन बिोमजि िूल्यांकन िकि रू. ...............................................................
५. उपभोक्ता सिूहको मनणयय बिोमजि/सिीिाबाट खचय देमखएको रू. ..............................................
६. कायायधवयनिा देमखएका िनख्य सिस्याहरूः
क.
ि.
७. सिािानका उपायहरू
क.
ि.
८. कायायलयबाट ि अधय मनकायबाट अननगिन भए अननगिनको सनझावः

९. हाल िाग गिेको मकस्िा िकि रू.
१०. िनख्य खचय प्रयोजन

११. प्राप्त िकि आयोजना बाहेक अधय काययिा खचय गनन गिाउने छै नौ ।

तयार गने

सवचि

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

अनसु चु ी – १६
कायिवबवधको दफा ११ को उपदफा १ (छ) सगं सबं वधधत
(गाउँपामलका स्ििीय अनगन िन िथा सपन रिवेिण समिमिको प्रमिवेदनको ढाँचा)
मसमदङ्वा गाउँपामलका

गाउँ काययपामलकाको कायायलय
साब्लाख,न िाप्लेजनङ
१ नं. प्रदेश, नेपाल
वसवदङ् िा गाउँपावलकाको आ.ब. ............... को वस्िकृ त बावषिक बजेट अधतगित िडा नं. - .........., (िडाको नार्)...............................र्ा संचालन िएको तपवर्शल बर्ोवजर्को
योजना सचं ालन पश्चात फरफारक पुिि गाउँपावलकास्तरीय अनुगर्न तथा सपु ररिेक्षण सवर्वतले योजना/कायिक्रर्को अनुगर्न तथा सपु ररिेक्षण गरी पेर्श गरेको प्रवतिेदनः
स्थान
विवनयोवजत रकर्
वर्वत
योजनाको नार्
गाउँपावलकाबाट
अधय
जम्र्ा

गाउँपामलकास्ििीय अननगिन िथा सनपरिवेिण समिमिका पदामिकािीहरको नािावली
क्र सं
नार्
पद
दस्तित
१
सयं ोजक
२
३
४
५
६
७

कै वफयत
उपाध्यक्ष

सदस्य

सबं वधधत िडाको िडाध्यक्ष (अध्यक्षले
तोके को)

सदस्य

अध्यक्षले तोके को कायिपावलकाको
र्वहला सदस्य
प्र.प्र.अ.

सदस्य

इवधजवनयर

आ.सदस्य
आ. सदस्य

योजना र्शािा प्रर्ुि

सदस्य सवचि
अननगिन बाट देमखएको व्यहोिा

क्र सं व्यहोरा
१
वस्िकृ त लागत अनर्ु ान बर्ोवजर्को कायि
२
उपिोक्ता सवर्वतको तफि बाट जनश्रर्दान
३
साििजवनक पररक्षण कायि
४
सचू ना पाटी (Notice Board)
५
उपिोक्ता सवर्वतको वनयवर्त बैठक
गाउँपामलका स्ििीय अननगिन िथा सनपरिवेिण समिमिको सनझाव ि प्रमिमक्रया

िएको

निएको

कै वफयत

➢
➢
➢
गाउँपामलका स्िरिय अननगिन िथा सनपरिवेिण समिमिको मनष्कषय
गाउँपावलकास्तरीय अनगु र्न तथा सपु ररिेक्षण सवर्वतद्वारा यस योजनाको अनगु र्न तथा सपु ररिेक्षण गदाि लागत अनर्ु ान बर्ोवजर्को कायि सम्पधन िईसके को/निएको, उपिोक्ता
सवर्वतको तफि बाट जनश्रर्दान उत्कृ ष्ठ िएको/निएको तथा वनयर्ानुसार साििजवनक पररक्षण सर्ेत िइसके को/निएको पाईएकोले योजना फरफारकका लावग गाउँपावलकाको
कायािलयलाई वसफाररस गने/नगने वनणिय गररयो ।

सयं ोजकः-

अनसु चु ी – १६
कायिवबवधको दफा ११ को उपदफा १(छ) सगं सबं वधधत
(विा स्ििीय अनगन िन समिमिको प्रमिवेदनको ढाँचा)
मसमदङ्वा गाउँपामलका

..... नं. विा कायायलय
..................., िाप्लेजनङ
१ नं. प्रदेश, नेपाल
वसवदङ् िा गाउँपावलकाको आ.ब. ...........................को वस्िकृ त बजेट अधतगित वसवदङ् िा गाउँपावलका िडा नं. - ........, .................................र्ा सचं ालन हुने तपवर्शल
बर्ोवजर्को योजना सचं ालन पश्चात फरफारक पुिि िडास्तरीय अनुगर्न सवर्वतले योजना/कायिक्रर्को अनुगर्न तथा सपु ररिेक्षण गरी पेर्श गरेको प्रवतिेदनः
स्थान
विवनयोवजत रकर्
वर्वत
योजनाको नार्
गाउँपावलकाबाट
अधयबाट
जम्र्ा

विास्ििीय अननगिन समिमिका पदामिकािीहरको नािावली
क्र सं नार्
१

पद

दस्तित

कै वफयत
िडाध्यक्ष

सयं ोजक

२

सदस्य

िडासदस्य

३

सदस्य

िडासदस्य

४

सदस्य

िडासदस्य

५

सदस्य

िडासदस्य

६
७

प्राविवधक

आ.सदस्य

िडा सवचि

सदस्य सवचि

अननगिन बाट देमखएको व्यहोिा
क्र सं
व्यहोरा
१
वस्िकृ त लागत अनुर्ान बर्ोवजर्को कायि
२
उपिोक्ता सवर्वतको तफि बाट जनश्रर्दान
३
साििजवनक पररक्षण कायि
४
सचू ना पाटी (Notice Board)
५
उपिोक्ता सवर्वतको वनयवर्त बैठक
विास्ििीय अननगिन समिमिको सनझाव ि प्रमिमक्रया

िएको

निएको

कै वफयत

➢
➢
➢
विास्ििीय अननगिन िथा सनपरिवेिण समिमिको मनष्कषय
िडास्तरीय अनुगर्न सवर्वतद्वारा यस योजनाको अनुगर्न गदाि लागत अनुर्ान बर्ोवजर्को कायि सम्पधन िईसके को/निएको, उपिोक्ता सवर्वतको तफि बाट जनश्रर्दान उत्कृ ष्ठ
िएको/निएको तथा वनयर्ानुसार साििजवनक पररक्षण सर्ेत िइसके को/निएको पाईएकोले योजना फरफारकका लावग गाउँपावलकाको कायािलयलाई वसफाररस गने/नगने वनणिय गररयो

सयं ोजकः-

अनसु चु ी – १७
कायिवबवधको दफा ११ को उपदफा १ (ज) संग संबवधधत
िोि हाजिी फािि
मसमदङ् वा गाउँपामलका

र्.ले.प. फा.नं. ५११

गाउँ काययपालकाको कायायलय
साब्लाख,न िाप्लेजनङ
१ न.ं प्रदेश, नेपाल
आयोजनाको नार्ः

िोि हामजिी फािि नं:

कार्को नार्ः

नापी वकताब नं ....र पाना नं:.......

योजना कायािधियन हुने स्थानः
काि गिेको .........िमहना ि गिे
क्र.सं
.

कािदािको
मकमसि

नाि,थि

ठे गाना

बाबनको नाि

१

२

३

४

५

६

जम्िा
काि
गिेको
मदन

दि

जम्िा
पाउने
िकि

.......बापि
कट्टी

खनद पाउने
िकि

िकि
बनमझमलनेको
सहीछाप

बैङ्क खािा नं ि नाि

कै मफयि

७

८

९=७*८

१०

११=९-१०

१२

१३

१४

दैमनक
जम्िाः
दैमनक हामजि िाख्नेको सही
जाँच्ने अमफसिको सहीः
यो हामजि फािाि अननसािको जम्िा मदननपनन िकिः

भनक्तानी मदनेको दस्िखिः

मसफारिस गननको दस्िखिः

स्वीकृ ि गननको दस्िखि

िुक्तानी वदन बाँकी रकर्ः

सहीः

सहीः

सहीः

िुक्तानी रकर्ः

नार्ः

नार्ः

नार्ः

वर्वतः

दजािः

दजािः

दजािः

वर्वतः

वर्वतः

वर्वतः

उद्देश्य
िकि चाटि लेबरको ज्याला िुक्तानीको वििरण तयार पानि । वनर्ािण कायिर्ा डोर हावजरी फारार् एक प्रर्ि
ु कागजात हो । वनर्ािण कायिर्ा कायािलयले लगाएको ज्यार्ी, कालीगढ सपु रिाइजर आवद (Work Chart Labor) आवदको यही कागजातको आधारर्ािचि लेख्नुपने हुदा
कार्र्ा लागाएका ज्यार्ीहरू गरे का कार् तथा कायािर्ा िचि हुन गएको वनर्ािण सार्ग्री आवद स्पष्ट रूपले देविने गरी अविलेि राख्न यो फारार् तजर्ुि ा िएको हो ।
फािाि भनन िरिकाः
१
डोर हावजर फारार् नं. र्ा फारार् नं. वसलवसलेबार हुने गरी राख्नुपछि ।
२
३
४
५
६

नापी वकताब नं. ... र पाना नं... र्ा आयोजनाको कुन नापी वकताब र पाना नं.र्ा अविलेि रहेको छ सो वकताब नं. र पाना नं. लेख्नुपछि ।
आयोजनाको नार् र्ा डोर हावजर तयार गररने आयोजनाको नार् लेख्नपु छि ।
कार्को नार्र्ा आयोजनाको कुन कार् हो सो कार्को नार् (वििरण) लेख्नुपछि ।
आयोजना कायािधियन हुने स्थान र्ा आयोजनाको ठे गाना लेख्नुपछि ।
र्हल १ र्ा वसलवसलेबार हुने गरी क्रर् सङ् ख्या नं. लेख्नुपछि ।

७

र्हल २ र्ा कार्दारको वकवसर् (जस्तैः ज्यार्ी, सपु रिाइजर, इवधजवनयर, सहायक, प्राविवधक, आवद) लेख्नुपछि ।

८

र्हल ३ र्ा कार्दारको नार्, र थर लेख्नुपछि ।

९

र्हल ४ र्ा कार्दारको ितन ठे गाना लेख्नुपछि ।

१०

र्हल ५ र्ा कार् गने कार्दार (र्हल ३ र्ा नार् लेविएका)को बिु ा (वपता)को नार् लेख्नुपछि ।

११

र्हल ६ र्ा कार् गरे को र्वहनाको नार् लेिरे सो र्वहनार्ा कार् गरेको वदन आिश्यकताअनुसार लेख्नुपछि ।

१२

र्हल ७ र्ा सो र्वहनार्ा जम्र्ा कार् गरे को वदन लेख्नपु छि ।

१३

र्हल ८ र्ा प्रवतवदन कार्को दर कवत हो सो लेख्नुपछि ।

१४

र्हल ९ र्ा जम्र्ा पाउने रकर् र्हल ७ र र्हल ८ को गुणन गरी आउने रकर् लेख्नुपछि ।

१५

र्हल १० र्ा कर कट्टी रकर् र अधय कट्टी रकर् छ िने सो लेख्नुपछि ।

१६

र्हल ११ र्ा र्हल ९ को जम्र्ा पाउने तलबबाट र्हल १० को कट्टी गररने रकर् घटाई बाँकी (िुद) रकर् लेख्नुपछि ।

१७

र्हल १२ र्ा िुक्तानी पाउने िा रकर् बवु झवलने व्यवक्तको हस्ताक्षर (सहीछाप) राख्नुपछि ।

१८

र्हल १३र्ा कार्दारको बैङ्कर्ा रकर् जम्र्हुने िए बैङ्क िाता नं र बैङ्कको नार् लेख्नुपदिछ ।

१९

र्हल १४ र्ा कुनै कै वफयत िएर्ा सो कै वफयत लेख्नुपछि ।

२०

दैवनक जम्र्ा हरफर्ा दैवनक उपवस्थवतको जोड जम्र्ा लेख्नपु छि ।

२१

दैवनक हावजर राख्नेको सही र्ा दैवनक हावजर अविलेि राख्ने व्यवक्तले उक्त प्रत्येक वदन हस्ताक्षर (सही) गनुिपछि ।

२२

जाँच्ने अवफसरको सही र्ा दैवनक हावजरी स्रेस्ता (अविलेि) जाँच गरी हस्ताक्षर (सही) गनुिपछि ।

२३

र्वहना र्साधतर्ा यस हावजर फारार् अनुसारको जम्र्ा वदनुपने रकर्, िुक्तानी वदन बाँकी रकर्, िुक्तानी गररएको रकर् र िुक्तानी िएको वर्वत लेख्नुपछि ।

२४

रकर् िुक्तानी िएपवछ सो िुक्तानी वदने, िुक्तानी वदएको प्रर्ावणत गने (साक्षी) र स्िीकृ त गने कर्िचारीले नार्, पद र वर्वत लेिेर हस्ताक्षर गनुिपछि ।

अनसु चु ी – १८
कायिवबवधको दफा ११ को उपदफा १ (झ) र दफा २२ को उपदफा ४ (क) सगं सबं वधधकत
(काययसम्पधन पिाि उपभोक्ता समिमिको वैठकको मनणययको ढाँचा)
िैठक सख्ं या: ...............................
िैठक बसेको वर्वत: .............................................
िैठकको अध्यक्षता: श्री .......................................................... (पदः- ............................ )
(वनणियको प्रत्येक पानाको पछ
ु ार तथा र्ाइधयटू को अधत्यर्ा सबै पदावधकारीहरुले दस्तित गरे को हुनपु नेछ )
उपभोक्ता समिमिको पदामिकािीको उपमस्थमि
क्र.स.ं नार् थर
वलगं
पद
हस्ताक्षर
कै वफयत
१

अध्यक्ष

२

उपाध्यक्ष

३

सवचब

४

सहसवचब

५

कोषाध्यक्ष

६

सदस्य

७

सदस्य

८

सदस्य

९

सदस्य

१०

सदस्य

११

सदस्य

अधय आर्वधत्रत उपवस्थवत
१
२

३
४
५
६
७
८
९
१०

प्रस्िाब िथा मनणययहरः
१. योजनाको कायय सम्पधन भएको सम्बधििा ।
यस उपिोक्ता सवर्वत तथा वसवदङ्िा गाउँकायिपावलकाको कायािलय वबच वर्वत........................र्ा िएको
सम्झौता बर्ोवजर् वसवदङ्िा गाउँपावलका िडा न.ं .......... वस्थत आ.ि. ............................ को स्िीकृ त
(योजनाको नार् लेख्ने............................................................................................................
योजनाको लागत अनर्ु ान अनसु ार देहायका कायिहरु गरर सम्पधन गररयो ।
देहायका कायिहरुः
•
•
•
•
•
२. आयोजनाको आमथयक मवविण संबधििा
वसवदङ्िा गाउँपावलकाको आ.ब. ........... को वस्िकृ त बावषिक कायिक्रर् अधतगित
.................................................................................................................................................
.....................................वर्शषिकको योजना कायािधियन गनि यस उपिोक्ता सवर्वत र वसवदङ्िा गाउँपावलकाको

कायािलय वबच वर्वत............................. र्ा योजना/कायिक्रर् संझौता िई वर्वत.......................... र्ा प्राप्त
कायािदर्श
े बर्ोवजर् योजना कायािधियन गदाि िएको देहाय बर्ोवजर्को आवथिक वििरण अनर्ु ोदन गररयो ।
आम्दानी
क्र.स. वििरण
रकर्
१
गाउँपावलकाबाट
२
उपिोक्ता सवर्वत बाट
३
अधय..............................बाट
जम्र्ा

िचि
क्र.स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

वििरण

रकर्

जम्र्ा
कै वफयतः- (आम्दानी अनसु ार िचि बढी/कर् िए सो सर्ेत िल
ु ाउने)

३. सावयजमनक परििण सम्बधििा ।
यस उपिोक्ता सवर्वत तथा वसवदङ्िा गाउँकायिपावलकाको कायािलय वबच वर्वतः .................... र्ा िएको सम्झौता
बर्ोवजर् वसवदङ्िा गाउँपावलका िडा नं. .......... वस्थत आ.ि. .................... को स्िीकृ त (योजनाको नार्
लेख्ने.......................... ......... ......................................................................... योजनाको लागत
अनर्ु ान अनसु ार कायि सम्पधन िएकोर्ा यस उपिोक्ता सवर्वतबाट तयार िएको आम्दानीको वििरण, िचिको
वििरण तथा िचि साििजवनक सचू ना फारर्र्ा उल्लेि िए बर्ोवजर् िएको जम्र्ा िचि रु.
........................................... (अक्षरे पी रु ........................................................र्ात्र) सरोकारिाला
उपिोक्ताहरु र्ाझ साििजवनकीकरण गरर साििजवनक पररक्षण सम्पधन गररयो ।
४. मसफारिस िाग गनन सम्बधििा ।
यस उपिोक्ता सवर्वत तथा वसवदङ्िा गाउँकायिपावलकाको कायािलय वबच वर्वत................... र्ा िएको सम्झौता
बर्ोवजर् वसवदङ्िा गाउँपावलका िडा नं ........... वस्थत आ.ि .................... को स्िीकृ त (योजनाको नार् लेख्ने

..................................................................................................................... योजनाको लागत
अनर्ु ान अनसु ार कायि सम्पधन िै साििजवनक लेिा पररक्षण सर्ेत सम्पधन िएकोर्ा रकर् िक्त
ु ानी र्ागको लावग
..... न.ं िडा कायािलयबाट योजनाको कायि सम्पधन िएको वसफाररस र्ाग गने वनणिय गररयो ।
५. िकि भनक्तानी िाग सम्बधििा ।
यस उपिोक्ता सवर्वत तथा वसवदङ्िा गाउायिपावलकाको कायािलय वबच वर्वत......................... र्ा िएको सम्झौता
बर्ोवजर् यस गाउँपावलका िडा न.ं .......... वस्थत आ.ि. ..................... को स्िीकृ त (योजनाको नार्
लेख्ने.......................... ......... ......................................................................... योजनाको लागत
अनर्ु ान अनसु ार कायि सम्पधन िै साििजवनक लेिापररक्षण सर्ेत सम्पधन िएकोले {सवर्वतले यस अवघ रवनङ वबल
वलएको िए सो रकर् रु. ....................................... (अक्षरे पी रु ......................................................
र्ात्र) कट्टी गरर बाँकी रकर्} िक्त
ु ानीको लावग वसवदङ्िा गाउँपावलका, गाउँ कायिपावलकाको कायािलयलाई अनरु ोध
गने साथै उक्त कायि गनिको लावग यस सवर्वतका ............................... पदका पदावधकारी श्री
.......................................................... लाई अवधकार प्रत्यायोवजत गरर पठाउने वनणिय गररयो ।
६. मवमवि मनणययहरः-

अनसु चु ी – १९

कायिवबवधको दफा ११ को उपदफा १ (ञ) सगं सबं वधधत
(उपभोक्ताहरबाट गमठि आयोजना अनगन िन िथा सहमजकिण समिमिको मसफारिसको ढाँचा)
वर्वतः २०.......।.......।......
श्री प्रर्ि
ु प्रर्शासकीय अवधकृ त ज्यू ,
श्री वसवदङ्िा गाउँपावलका,
गाउँ कायिपावलकाको कायािलय,
साब्लाि,ु ताप्लेजङु ।

मवषयः- आयोजनाको िकि भक्त
न ानीको लामग मसफारिस गरिएको ।
प्रस्ततु वबषयर्ा वसवदङ्िा गाउँपावलकाको आ.ि. ................... को वस्िकृ त िावषिक कायिक्रर् अनसु ार गाउँ
कायिपावलकाको कायािलय र ........................................................................................................
उपिोक्ता सवर्वत बीच वर्वत.................... र्ा िएको सम्झौताको र्शति बर्ोवजर्...........................................
....................................................................................आयोजनाको कायि वस्िकृ त लागत अनुर्ान,
प्रस्तािना पत्र, सम्झौता तथा उपिोक्ताहरुको वनणिय अनुसार सम्पधन िैसके को तथा उक्त आयोजनाको साििजवनक
परीक्षण सर्ेत िइसेको हुदँ ा उक्त आयोजनाको रकर् उपिोक्ता सवर्वतलाई िक्त
ु ानी गनि वसफाररस गदिछौं ।
उक्त आयोजनाको सम्बधििा उपभोक्ता समिमिले गिेको िनख्य काययहरको मवविणः
१ ............................................................................................................................................
२ .............................................................................................................................................
३ ..............................................................................................................................................
४..............................................................................................................................................
५. ............................................................................................................................................
वसफाररस गने आयोजना अनगु र्न तथा सहवजकरण सवर्वतको
क्र.सं. नार् थर
पद
हस्ताक्षर
१
२

सयं ोजक
सदस्य

३

सदस्य

प्रर्ावणत गने उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीको दस्तित
कोषाध्यक्षः

सवचिः

अध्यक्ष

अनसु चु ी – २०
कायिवबवधको दफा ११ को उपदफा १ (ट) सगं सबं वधधत
(योजनाको बाँक िकि/अमधिि भनक्तानीको लामग विा कायायलयको मसफारिसको ढाँचा)
मसमदङ्वा गाउँपामलका

....... न.ं विा कायायलय
................... िाप्लेजनङ
१ नं. प्रदेश, नेपाल
पत्र संख्याः ................
चलानी नं. :-

वर्वतः– ...................................

मवषयः– योजनाको बाँक /अमधिि िकि भनक्तानी सम्बधििा ।
श्री वसवदङ्िा गाउँपावलका,
गाउँ कायिपावलकाको कायािलय,
साब्लाि,ु ताप्लेजङु ।
प्रस्ततु विषयर्ा वसवदङ्िा गाउँपावलकाको वस्िकृ त िावषिक कायिक्रर् अनसु ार ..............नं. िडा तफि को चालु आ.ि.
..................... को स्िीकृ त देहायको योजना कायािधियन गनि उपिोक्ता िेला तथा उपिोक्ता सवर्वतको वनणिय अनुसार
देहायको उपिोक्ता सवर्वत संग िएको सम्झौता बर्ोवजर्को कायि सम्पधन गरर उपिोक्ता सवर्वतको वनणिय तथा उपिोक्ता
िेलाको बैठकबाट कायि सम्पधन गरे को वनणिय एिं िचि साििजवनकीकरण तथा साििजवनक लेिापररक्षण सर्ेत गरर पेर्श गरे को
हुदं ा उक्त सवर्वतलाई सो योजनाको रकर् िक्त
ु ानी गररवदनु हुन तथा पेश्की वलएको हकर्ा पेश्की सर्ेत फछ्ियौट गरर वदनु हुन
वसफाररस साथ अनरु ोध छ ।
१. योजनाको नार्ः ...................................................................................................................
२. ठे गानाः वसवदङ्िा गाउँपावलका, िडा नं. ...... , टोल बस्तीको नार्ः- ...................................................
३. उपिोक्ता सवर्वतको नार् ठे गानः ..............................................................................................
४. िएको कार्हरुको र्ख्ु य वििरणः
१. ...................................................................................................................................
२. ..................................................................................................................................
३. ...................................................................................................................................
४. ....................................................................................................................................
५. .................................................... ................................................................................
.....................................
(....................................)
िडाध्यक्ष
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अनसु चु ी – २१
कायिवबवधको दफा १२ को उपदफा (३) सगं संबवधधत
उपिोक्ता सवर्वतले रवनङ वबलको आधारर्ा िक्त
ु ानीको लावग कायािलयर्ा पेर्श गने वनिेदनको ढाँचा
वर्वत:- ..............।........।.......
श्री प्रर्ि
ु प्रर्शासकीय अवधकृ त ज्य,ू
वसवदङ्िा गाउँपावलका,
गाउँ कायिपावलकाको कायािलय,
साब्लाि,ु ताप्लेजङु ।

मबषय:- िमनङ मबलको आिाििा भनक्तानी पाउँ भधने बािे
प्रस्ततु वबषयर्ा यस वसवदङ्िा गाउँपावलकाको आ.ब. ..................को वस्िकृ त बावषिक कायिक्रर् अधतगित ......................
.............................................................................................. वर्शषिकको आयोजना कायािधियन गने क्रर्र्ा त्यस
कायािलय र यस उपिोक्ता सवर्वत वबच वर्वत..................................र्ा सझं ौता िइ कायि सच
ं ालन िइ रहेकोर्ा के ही रकर्
आबश्यक िएकोले रवनङ वबलको आधारर्ा िक्त
ु ानी पाउँ िनी वसवदङ्िा गाउँपावलकाको उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन
तथा ब्यबस्थापन सबं वधध कायिवबवध, २०७६ को दफा १३ को उपदफा ३ बर्ोवजर्को कागजात यसै साथ सल
ं ग्न रावि यो
वनिेदन पेर्श गरे को छु ।

..............................................
वनिदेक
नार् थरःपदःउ.स. को नार्ःठे गानाःकायािदर्श
े नं.-

उ.स. को छाप
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अनसु चु ी – २२
कायिवबवधको दफा १२ को उपदफा ४ सगं सबं वधधत
(उपभोक्ता समिमिले अमधिि िकि भनक्तानीको लामग पेश गनन मनवेदनको ढांचा)
वर्वतः ..............................
श्री प्रर्ि
ु प्रर्शासकीय अवधकृ त ज्य,ू
श्री वसवदङ्िा गाउँपावलका
गाउँ कायिपावलकाको कायािलय
साब्लाि,ु ताप्लेजङु ।

मवषयः योजना/काययक्रिको िकि भनक्तानी पाउँ ।
र्होदय,
प्रस्ततु विषयर्ा यस वसवदङ्िा गाउँपावलकाको स्िीकृ त िावषिक कायिक्रर् अनसु ार वसवदङ्िा गाउँ कायिपावलकाको कायािलय
तथा यस उपिोक्ता सवर्वत वबच योजना/कायिक्रर् सच
ं ालनको लावग वर्वत .............................. र्ा िएको सम्झौता
बर्ोवजर् देहायको योजना/कायिक्रर् सम्पधन िैसके को हुदँ ा आिश्यक कागजातहरु सवहत सम्झौता तथा प्राविवधक र्ल्ू यांकन
अनसु ार रकर् िक्त
ु ानी गररवदनहु ुनको लावग यो वनिेदन गदिछौं ।
१. योजना/कायिक्रर्को नार्ः .......................................................................................................................
२. ठे गानाः वसवदङ्िा गाउँपावलका, िडा नं. ............. टोल/बस्ती .................................................
३. स्िीकृ त बजेट रु. ...................................
४. कवधटजेधसी र र्र्ित संिार बाहेक िदु अनदु ान पाउने रकर् रु. ..........................
४. योजना कायिक्रर्को प्राविवधक लागत अनर्ु ानः रु. ..........................................................
५. संर्शोवधत लागत अनुर्ान रु. ........................................(संसोधन िएको हकर्ा र्ात्र)
६. योजना कायिक्रर्को प्राविवधक अवधतर् र्ल्ू यांकन रु. .....................................
७. रवनङ वबल कट्टी गनिपु ने रकर् रु. ......................... (रवनङ वबल वलएको हकर्ा)
८. उपिोक्ता सवर्वतको नार्.........................................................................................................................
साथै वबल िरपाईको वििरणको पाना यसै साथ संलग्न छ ।
उपिोक्ता सवर्वत/संस्थाको तफि बाट वनिेदकको
दस्तितः
नार्थरः ........................................
पदः ............................................
छापः ..........................................
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1.
2.
3.
4.

कायायलयिा भनक्तानी/पेश्क फछ्ययौटको लामग पेश गिेका मबल भिपाईहरको मबबिण
आवथिक बषि...........................
योजनाको नार्ः- .............................................................................................................
िडा नं. ................
उपिोक्ता सवर्वतको नार्ः- .............................................................................................................

क्र.सं. पसल, फर्ि, ब्यवक्तको नार्

कारोबारको वििरण

वबल नं. रकर् रु.

कै वफयत

जम्र्ा रकर् रु.
र्ावथ उल्लेवित वििरण अनसु ारका बील िरपाई तथा कागजातहरु सम्बवधधत योजनाको कार्र्ा प्रयोग िएको सार्ान तथा
जनर्शवक्तका हुन । उल्लेवित वबल िरपाई अनसु ारका सार्ानहरु उल्लेवित योजनाको कार्र्ा प्रयोग िएका हुन् ।
। वििरणर्ा उल्लेि िए अनसु ार पेर्श िएका सम्पणू ि वबल िरपाईहरु सक्कल हुन । व्यहोरा ठीक साँचो हो, झठु ा ठहरे प्रचवलत
काननू बर्ोवजर् सहुल
ँ ा बझु ाउँ ला िवन प्रर्ावणत गनेको दस्तितः
कोषाध्यक्षः

सवचबः

अध्यक्षः

उपिोक्ता सवर्वतको छाप
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