
 

 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः २                 संखयाः ६                मित ः २०७४/०४/१८ 

भाग - २ 
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

 

 

स्थानीय तहको उपभोक्ता सलितत गठन, परिचािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्न्ि 
काययववधि, २०७५  

प्रस्तावना 

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तनर्दिष्ट गरेको स्थानीय  हको 
अधधकार क्षेत्र मित्रको विकास तनिािण सम्िन्धध कायि संचालनको लाधग गाउँ पामलकाले 
उपिोक् ा समित  गठन, पररचालन  था व्यिस्थापन गनि आिश्यक देखखएकोले बाधनीगढी 
जयगढ  गाउँ कायिपामलकाको मित  २०७५/०४/१८ बैठकले यो कायिविधध जारी गरेको छ ।  
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परिच्छेद– १ 
प्रािन्म्भक 

१. संक्षिप्त नाि ि प्रािम्भः  

(१) यस कायिविधधको नाि बाधनीगढी जयगढ गाउँपामलकाको उपिोक् ा समित  गठन, 
पररचालन  था व्यिस्थापन कायिविधध, २०७५ रहेको छ ।  

(२) यो कायिविधध  ुरुध  प्रारम्ि हुनेछ । 

२. परिभाषाः  

विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेिा यस कायिविधधिा: 

(क) “अध्यक्ष” िधनाले उपिोक् ा समित को अध्यक्षलाई सम्झनु पदिछ ।   

(ख) “आयोजना” िधनाले बाधनीगढी जयगढ गाउँपामलका िा सो अध रग को िडािाट पूणि िा 
आंमिक लाग  साझदेारीिा सञ्चामल  योजना िा कायिक्रि िा आयोजना िा पररयोजनालाई 
सम्झनु पछि । र यसले बाधनीगढी जयगढ गाउँपामलकाको गाऊँ सिाबाट स्िीकृ  िएको गैर 
सरकारी संघ सस्था, गैर नाफािूलक संस्था िा अधय सािुदातयक संस्थाको आयोजना 
सिे लाई जनाउनेछ । 

(ग) “उपिोक् ा” िधनाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लािान्धि  हुने आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र 
मित्रका व्यन्क् लाई जनाउछ ।  

(घ) “उपिोक् ा समित ” िधनाले आयोजनाको तनिािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ििि  
सम्िार गनिको लाधग उपिोक् ाले आफूहरू िध्येबाट गठन गरेको समित  सम्झनु पदिछ । 

(ङ) “कायािलय” िधनाले गाउँकायिपामलकाको कायािलयलाई बुझाउँछ । सो िब्दले िडा कायािलय 
सिे लाई बुझाउनेछ ।  

(च) “कायिपामलका” िधनाले गाऊँ कायिपामलकालाई सम्झनु पदिछ । 

(छ) “ठूला िेमिनरी  था उपकरण” िधनाले िा ािरणलाई अत्यधधक ह्रास पुर् याउने प्रकृत का 
ठूला िेमिनरी, उपकरण (बुलडोजर, एक्सािेटर जस् ा) र श्रििूलक प्रविधधलाई विस्थावप  गन े
खालका िमेिनरी  था उपकरण सम्झनु पदिछ । 

(ज) “पदाधधकारी” िधनाले उपिोक् ा समित का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सधचि र कोषाध्यक्षलाई 
सम्झनु पदिछ ।  
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(झ) “िडा” िधनाले बाधनीगढी जयगढ गाऊँपामलका मित्रका िडालाई सम्झनु पदिछ ।  

(ञ) “िडा अध्यक्ष” िधनाले आयोजना सञ्चालन िएको िडाको िडा अध्यक्षलाई सम्झनु 
पदिछ। 

(ट) “सदस्य” िधनाले उपिोक् ा समित का सदस्यलाई जनाउनेछ र सो िब्दले उपिोक् ा 
समित का पदाधधकारीलाई सिे  जनाउनेछ ।  

(ठ) “सम्झौ ा” िधनाले आयोजनाको तनिािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ििि  सम्िार गनिको 
लाधग कायािलय र उपिोक् ा समित बीच िएको मलखख  करारनािा िा कबुमलय नािालाई 
जनाउनेछ ।  

३. काययववधिको पािना गननयपने  

(१) गाउँपामलका मित्र कायािधियन हुने आयोजनाको तनिािण, सञ्चालन,  ििि  सम्िार कायि 
गनिको लाधग गठन हुने उपिोक् ा समित ले पूणिरुपिा यो कायिविधधको पालना गनुि पनेछ।  

(२) कुल लाग  रु. १ करोडसम्ि िएको  था स्थानीय सीप, श्रो  र साधन उपयोग हुने र 
स्थानीय स् रिा कायि सम्पधन गनि सक्ने आयोजनाको कायािधियन उपिोक् ा समित  
िाफि   गनि सककनेछ ।  

परिच्छेद–२ 
उपभोक्ता सलिततको गठन ि सञ्चािन 

४. उपभोक्ता सलितत गठन सम्बन्िी व्यवस्थाः  

(१) उपिोक् ा समित  गठन देहाय बिोन्जि गनुि पनेछ । 

(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लािान्धि  उपिोक् ाहरुको आि िेलाबाट अधधक ि 
सहिाधग ािा सम्बन्धध  आयोजनास्थलिा नै सा  देखख एघार (७ देखख ११ जना) 
सदस्यीय उपिोक् ा समित  गठन गनुिपनेछ । 

(ख) समित  गठनको लाधग आि िेला हुने सिय, मित , स्थान र िेलाको बबषय त्यस् ो 
िेला हुने मित ले कन्म् िा सा  र्दन (७ र्दन) अगािै साििजतनक रुपिा जानकारी 
गराउनु पनेछ ।  

(ग) गाउँपामलकास् रीय आयोजना सञ्चालनको लाधग उपिोक् ा समित को गठन गदाि 
कायिपामलकाले  ोकेको कायिपामलकाका सदस्य िा कायािलयको प्रत तनधधको रोहिरिा गनुि 
पनेछ । 
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(घ) िडास् रीय आयोजना सञ्चालनको लाधग उपिोक् ा समित  गठन गदाि सम्िन्धध  
िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा सदस्य िा कायािलयले  ोकेको कायािलयको प्रत तनधधको 
रोहिरिा गनुि पनेछ । 

(ङ) उपिोक् ा समित  गठनको लाधग बोलाईएको िेलािा योजनाको संक्षक्षप्  वििरण र 
समित को संरचना सर्ह को जानकारी कायािलयको प्रत तनधधले गराउनु पनेछ । 

(च) उपिोक् ा समित  गठन गदाि सिािेिी मसद्धाध को अिलम्िन गनुि पने छ । 
समित िा कन्म् िा  ेत्तीस प्रत ि  (३३ प्रत ि ) िर्हला सदस्य हुनुपनेछ । समित को 
अध्यक्ष, सधचि र कोषाध्यक्षिध्ये कम् ीिा एकजना िर्हला पदाधधकारी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यन्क्  एकिधदा बढी उपिोक् ा समित को सदस्य हुन पाउने छैन । साथ ै
सगोलका पररिारबाट एकजना िधदा बढी व्यन्क्  एउटै उपिोक् ा समित को सदस्य हुन 
पाइने छैन ।  

(ज) उपिोक् ा समित को गठन सकेसम्ि सििसम्ि   ररकाले गनुिपनेछ । सििसम्ि  हुन 
नसकेिा उपिोक् ाहरुको बहुि बाट उपिोक् ा समित को गठन गररने छ । 

(झ) उपिोक् ाहरुको लाग  सहिाधग ािा सञ्चालन हुने आयोजनाहरु उपिोक् ा 
समित बाट कायािधियन गनि प्राथमिक ा र्दईनेछ । 

(ञ) उपिोक् ा समित ले सम्झौ ा बिोन्जि गनुि पने काि समित  आफैं ले गनुि गराउन ु
पनेछ । अधय कुनै तनिािण व्यिसायी िा अधय व्यन्क्  िा सस्थालाई ठेक्कािा र्दई गनि 
गराउन पाइने छैन । 

(ट) कायािलयले आयोजना सञ्चालन एिि ् कायािधियनिा संलग्न उपिोक् ा समित को 
अमिलेख अनुसूची १ बिोन्जिको ढाँचािा व्यिन्स्थ  गनुि पनेछ । 

५. उपभोक्ता सलिततका सदस्यको योग्यताः  

(१) उपिोक् ा समित का सदस्यको योग्य ा देहाय बिोन्जि हुनु पनेछ । 

(क) सम्िन्धध  आयोजना क्षेत्रको स्थायी िामसधदा 

(ख) १८ िषि उिेर पुरा िएको 

(ग) फौजदारी अमियोगिा अदाल बाट कसुरदार नठहररएको 

(घ) सरकारी बाँकी बक्यौ ा िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहेको 
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(ङ) अधय उपिोक् ा समित िा सदस्य नरहेको 

(२) दफा १ िा जुनसुकै कुरा लेखखएको िए ापतन जनप्रत तनधध, राजनीत क दलका 
पदाधधकारी, बहालिाला सरकारी कििचारी र मिक्षक उपिोक् ा समित को सदस्यिा बस्न 
पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता सलिततको काि, कतयब्य ि अधिकािः  

उपिोक् ा समित को काि क िब्य र अधधकार देहाय बिोन्जि हुनेछ ।  

(क) सम्झौ ा बिोन्जिको कायि सम्पादन गने, 

(ख) उपिोक् ाहरुलाई कायािलयबाट प्राप्  सूचना  था िागिदििनको जानकारी गराउने, 

(ग) सम्झौ ा बिोन्जि कायि िुरु गदाि कायािलयबाट आिश्यक तनदेिन प्राप्  गनुि पने िए 
प्राप्  गरेर िात्र िुरु गने, 

(घ) उपिोक् ा समित को कायि सम्पादनलाई प्रिािकारी बनाउन समित का सदस्यहरुको कायि 
वििाजन र न्जम्िेिारी बाँडफाँड गन,े 

(ङ) उपिोक् ा समित का सदस्यहरुको क्षि ा विकास गने । 

(च) सम्झौ ा बिोन्जिको कािको पररिाण, गुणस् र, सिय र लाग िा पररि िन गनुि पन े
देखखएिा कायािलयलाई अनुरोध गने, 

(छ) आयोजनाको र्दगो व्यिस्थापन सम्बधधी आिश्यक अधय कायि गने । 

परिच्छेद – ३ 
कायायन्वयन तथा ब्यवस्थापन 

७. आयोजना कायायन्वयनः  

(१) कायािलयले आ.ि. िुरु िएको १५ र्दन मित्र उपिोक् ा समित बाट संचालन हुने 
आयोजना, पररयोजना र कायिक्रिहरु पर्हचान/छनौट गरी कायािधियन योजना बनाउन ु
पनेछ। उपिोक् ा समित  गठन पश्चा  आयोजनाको ड्रईङ, डडजाईन र लाग  अनुिान 
(नेपाली िाषािा  यार गररएको) स्िीकृ  गरी उपिोक् ा समित लाई उपलब्ध गराउनु 
पनेछ। 

(२) आयोजनाको कायािधियनको लाधग उपिोक् ा समित  र कायिलयबीच अनुसूची २ 
बिोन्जिको ढाँचािा सम्झौ ा गनुिपनेछ । 
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(३) आयोजनाको प्रकृत  हेरी कायािलयले लाग  सहिाधग ाको ढाँचा र अनुपा  (नगद िा 
श्रिदान िा बस् ुग )  ोक्नु पनेछ । 

८. आयोजना सम्झौताको िाधग आवश्यक कागजातहरः  

(१) उपिोक् ा समित ले कायािलयसँग सम्झौ ा गदाि  पमिलिा उन्ललखख  कागजा हरु पेि 
गनुिपनेछः  

(क) उपिोक् ा समित  गठन गने आि िेलाको तनणियको प्रत मलवप 

(ख) उपिोक् ा समित का सदस्यहरुको नागररक ाको प्रत मलवप 

(ग) आयोजनाको लाग  अनुिान वििरण 

(घ) उपिोक् ा समित बाट सम्झौ ाको लाधग न्जम्िेिार पदाधधकारी  ोककएको उपिोक् ा 
समित को तनणिय  

(ङ) आयोजनाको कायािधियनको कायि  ामलका । 

(च) खा ा सञ्चालन गने पदाधधकारी  ोककएको तनणिय र खा ा सञ्चालनको लाधग 
आिश्यक कागजा हरु  

९. उपभोक्ता सलिततको ििता ववकासः  

(१) कायािलयले आयोजनाको कायािधियन अगािै उपिोक् ा समित का पदाधधकारीहरुलाई तनम्न 
विषयिा अमििुखखकरण गनुि पनेछ 

(क) उपिोक् ा समित को काि, क िब्य र अधधकार, 

(ख) सम्पादन गनुि पने कािको वििरण, काि सम्पधन गनुिपने अिधध, लाग  र 
उपिोक् ाको योगदान 

(ग) तनिािण सािाग्रीको गुणस् र र पररिाण 

(घ) खररद, रकि तनकासा प्रकृया, खचिको लेखाकंन र अमिलेख व्यिस्थापन 

(ङ) कायािधियन र अनुगिन प्रकृया  

(च) साििजतनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस् ाध रण  

(छ)  अधय आिश्यक विषयहरु ।  
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१०. खाता सञ्चािनः  

(१) उपिोक् ा समित को खा ा कायािलयले  ोकेको बैंकिा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) समित को खा ा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सधचि गरी  ीन जनाको संयुक्  दस् ख बाट 
सञ्चालन हुनेछ । खा ा सञ्चालकहरु िध्ये कन्म् िा एकजना िर्हला हुनु पनेछ । 

११. भनक्तानी प्रकृयाः  

(१) आयोजनाको िुक् ानी र्ददंा उपिोक् ा समित को नाििा रहेको बैक खा ािाफि   र्दनु 
पनेछ । उपिोक् ा समित ले एक व्यन्क्  िा सस्थालाई एकलाख िधदा िाधथको रकि 
िुक् ानी गदाि चके िाफि   िात्र गनुि पनेछ ।  

(२) उपिोक् ा समित लाई सम्झौ ा बिोन्जिको कािको प्राविधधक िूलयांकन, कायि सम्पधन 
प्रत िेदन र अधय आिश्यक कागजा को आधारिा ककस् ाग  र अन्ध ि िुक् ानी 
र्दईनेछ।  

(३) उपिोक् ा समित ले सम्पादन गरेको काि र िएको खचिको वििरण समित को बैठकबाट 
तनणिय गरी िुक् ानीको लाधग आिश्यक कागजा  सर्ह  कायािलयिा पेि गनुिपनेछ । 

(४) आयोजनाको अन्ध ि िुक् ानी हुनु िधदा अगािै कायािलयबाट अनुगिन गने व्यिस्था 
मिलाउनु पनेछ ।   

(५) आयोजना सम्पधन िई फरफारक गनुि िधदा अगािै उपिोक् ा समित ले अतनिायि रुपिा 
कायािलयको प्रत तनधधको रोहिरिा साििजतनक परीक्षण गनुि पनेछ । साििजतनक परीक्षण 
प्रत िेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बिोन्जि हुनेछ ।  

(६) उपिोक् ा समित ले आफूले प्रत्येक ककस् ािा गरेको खचिको सूचना अनुसूची ४ 
बिोन्जिको ढाँचािा साििजतनक गनुि पनेछ ।  

(७) आयोजनाको कुल लाग  रु ३ लाख िधदा बढी िएका आयोजनाहरुको हकिा उपिोक् ा 
समित ले काि िुरु गनुि िधदा अगािै आयोजनाको नाि, लाग , लाग  साझदेारीको 
अिस्था, काि िुरु र सम्पधन गनुि पने अिधध सिे  देखखने गरी  यार गररएको अनुसूची 
५ बिोन्जिको ढाँचािा आयोजना सूचना पाटी आयोजना स्थलिा राख्न ुपनेछ । 

(८) उपिोक् ा समित लाई सम्बन्धध  कायािलयले ड्रइङ्ग, डडजाइन, लाग  अनुिान  यार 
गन,े प्राविधधक सललाह र्दने, जाँचपास गने लगाय  अधय प्राविधधक सहयोग उपलब्ध 
गराउनेछ । आयोजना कायािधियनको सियिा कुनै कारणबाट कायािलयले प्राविधधक सेिा 
उपलब्ध गराउन नसकेिा सम्झौ ािा उललेख गरी  ोककएको खचिको सीिा मित्र रही 
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उपिोक् ा समित ले करारिा प्राविधधक तनयुक्  गनि िा प्राविधधक सेिा मलन सक्नेछ । 
 र, ड्रइङ्ग, डडजाइन, लाग  अनुिान, कायिसम्पधन प्रत िेदन र िुक् ानी मसफाररसको 
कायि कायािलयबाट नै हुनेछ । 

(९) उपिोक् ा समित बाट तनिािण हुने आयोजनाहरूको गुणस् र कायि गने गराउने दातयत्ि र 
न्जम्िेिारी जनप्रत तनधध, सम्बन्धध  प्राविधधक कििचारी, उपिोक् ा समित  र अनुगिन 
समित को हुनेछ ।  

(१०) अनुकरणीय कायि गने उपिोक् ा समित , प्राविधधक कििचारी र सम्बन्धध  कििचारीलाई 
सिाको तनणिय बिोन्जि िावषिक रूपिा उधच  पुरस्कार प्रदान गनि सककनेछ । 

(११)  ोककएको सियिा उपिोक् ा समित  गठन हुन नसकेिा, सम्झौ ा हुन नसकेिा िा 
सम्झौ ाको ि ि बिोन्जि कायि सम्पादन हुन नसकेिा कायािलयले अधय प्रकृयाद्िारा 
काि गराउन सक्नेछ ।   

१२. तनिायण काययको गनणस्ति सनतनन्श्चतता गननय पनेः  

उपिोक् ा समित बाट सञ्चालन हुने आयोजना गणुस् र सुतनन्श्च  गनुि सम्िन्धध  उपिोक् ा 
समित को क िव्य हुनेछ । गुणस् र सुतनन्श्च  ा गनिको लाधग अधय कुराहरुको अत ररक्  
तनम्न विषयहरु पूणि रुपिा पालना गनुि पनेछ ।  

(क) तनिािण सािाग्रीको गुणस् रः तनिािण सािाग्री ड्रइङ, डडजाईन र स्पेमसकफकेसन 
बिोन्जिको गुणस् र कायि गनुि पनेछ । 

(ख) तनिािण विधध र प्रकृयाको गुणस् रः तनिािण विधध र प्रकृया कायािलयसँग िएको 
सम्झौ ा बिोन्जि गनुि पनेछ ।  

(ग) तनिािण कायिको र्दगोपनाः उपिोक् ा समित बाट कायािधियन िएको योजनाको 
र्दगोपनाको लाधग सम्िन्धध  उपिोक् ा समित ले आिश्यक व्यिस्था गनुि पनेछ । 

(घ) गुणस् र सुतनन्श्च  गने न्जम्िेिारीः उपिोक् ा समित  िाफि   हुने कािको तनधािरर  
गुणस् र कायि गने न्जम्िेिारी सम्बन्धध  कायिको लाधग कायािलयबाट खर्टएका 
प्राविधधक कििचारी र उपिोक् ा समित को हुनेछ । 

(ङ) लग  राख्न ु पनेः उपिोक् ा समित बाट हुन े कािको सम्झौ ा बिोन्जिको सिय, 
लाग  र गुणस् रिा सम्पधन हुन नसकेिा सम्िन्धध  प्राविधधक कििचारीलाई सच े 
गराउने र प्रकृत  हेरी आिश्यक ा अनुसार कारिाही गनि सक्नेछ । त्यस् ा उपिोक् ा 
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समित को लग  राखी उपिोक् ा समित का पदाधधकारीलाई तनन्श्च  सियसम्िको 
लाधग अधय उपिोक् ा समित िा रही काि गनि तनषेध गनेछ । 

१३. अननगिन सलिततको व्यवस्थाः  

(१) आयोजना  ोककएको गुणस् र, पररिाण र सियिा सम्पधन गनि गराउन उपिोक् ा 
समित ले सम्पादन गने कायिको अनुगिन गरी आयोजनाको गुणस् र, पररिाण सुतनन्श्च  
गनि दफा ४ (१) (क) बिोन्जिको िेलाबाट कन्म् िा एक जना िर्हला सर्ह  ३ सदस्यीय 
एक अनुगिन समित  गठन गनुि पनेछ । 

(२)  अनुगिन समित को काि, क िव्य अधधकार देहाय बिोन्जि हुनेछः 

(क) आयोजनाको कायािधियनिा सहजीकरण गने  था देखखएका बाधा, व्यिधान र 
सिस्या सिाधानका लाधग आिश्यक सिधिय गने,  

(ख) आयोजनाको कायािधियन कायि ामलका अनुसार काि िए निएको यकीन गने र 
नगरेको पाइएिा सम्बन्धध  पक्षलाई सच े गराउने,    

(ग) आिश्यक अधय कायि गने । 

परिच्छेद– ४ 
ववववि 

१४. अन्य संस्थाबाट कायय गिाउन सककनेः  

यस कायिविधध बिोन्जि उपिोक् ा समित बाट गररने कायि लािग्राही सिूह, सािुदातयक 
संस्था जस् ै सािुदातयक िन, सािुदातयकस् रका सहकारी संस्थाहरू, टोल विकास संस्था, 
आिा सिूह, कृवष सिूह, कानुन बिोन्जि गठन िएका अधय सािुदातयक संगठन जस् ा 
संस्थाहरुबाट स्थानीय उपिोक् ाहरुको आििेलाबाट तनणिय िई आएिा यस् ा 
संस्थाहरुबाट यस कायिविधध बिोन्जि कायि संचालन गनि/गराउन सककने छ । 

१५. सहन्जकिण ि सहयोग गननय पनेः  

उपिोक् ा समित ले आयोजनाको सुपररिेक्षण, अनुगिन/तनरीक्षण गनि कायािलयबाट 
आएको अनुगिन समित , पदाधधकारी िा कििचारीलाई आिश्यक वििरण उपलव्ध गराउने 
 था आयोजनास्थल अनुगिनको लाधग सहन्जकरण र सहयोग गनुि पनेछ । 
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१६. उपभोक्ता सलिततको दातयत्वः  

उपिोक् ा समित ले कायािलयसँग िएको सम्झौ ा बिोन्जिको कायि सम्पादन गदाि 
कायािलयले  ोकेका ि िहरुको अत ररक्  तनम्न दातयत्ि िहन गनुि पनेछ । 

(क) आयोजनाको र्दगो व्यिस्थापनको लाधग ििि  सम्िार गने सम्बधधी आिश्यक 
कायि, 

(ख) आयोजना कायािधियनबाट पनि सक्ने िा ािरणीय सध ुलन कायि गने सम्बधधी 
कायि, 

(ग) अधय आयोजनाहरुसँग अध रसम्बधध कायि गनुिपन,े 

(घ) असल नागररकको आचरण पालना गनुिपने । 

(ङ) उपिोक् ा समित ले आयोजनाको फरफारकको लाधग कायािलयिा कागजा  पेि गदाि 
अनुसूची ६ बिोन्जिको ढाँचािा आयोजनाको िौत क  था विवत्तय प्रत िेदन पेि गनुि 
पनेछ । 

१७. िापदण्ड बनाउन सक्नेः  

(१) आयोजनाको गुणस् र सुतनन्श्च  ाको लाधग कायािलयले अनुगिन, िुलयाङ्कन गरी 
सम्िन्धध  उपिोक् ा समित लाई सललाह, सुझाि र आिश्यक ा अनुसार तनदेिन र्दन े
 था सिधिय गनुि पनेछ । 

(२) उपिोक् ा समित बाट सञ्चालन हुने आयोजनाको प्रकृत  हेरी गुणस् र सुतनन्श्च  ा गन े
प्रयोजनको लाधग कायािलयले थप िापदण्ड  था िागिदििन बनाई लागु गनि सक्नेछ । 
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अननसूची १ 
(काययववधिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्न्ित) 

उपभोक्ता सलिततको िगत 
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

आ.ि. 

क्र.स. 
उपभोक्ता 

सलिततको नाि 
ि ठेगाना 

पदाधिकािीको नाि ि सम्पकय  नं. 
गठन 
लितत 

बैंकको 
नाि 

खाता 
नं. अध्यि उपाध्यि सधचव कोषाध्यि 
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अननसूची २ 
काययववधिको दफा ७(२) सँग सम्वन्न्ित) 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 
योजना सम्झौता फािाि 

१. सम्झौ ा गने पक्ष र आयोजनाः 
क) उपिोक् ासमित को वििरणः 
 १. नािः 
 २. ठेगानाः 
ख) आयोजनाको वििरणः 
 १. नािः 
 २. आयोजना स्थलः 
 ३ उद्देश्यः 
 ४. आयोजना सुरु हुने मित ः 
२. आयोजनाको लाग  सम्िन्धध वििरणः 
 क) लाग  अनुिान रु. 
 ख) लाग  व्यहोने स्रो हरु 
 १. कायािलयः 
 २. उपिोक् ा समित ः 
 ३. अधयः  
ग) बस् ुग  अनुदानको वििरण 

 सािाग्रीको नाि एकाई 
१. संघबाट   
२. प्रदेिबाट   
३. स्थानीय  हबाट   
४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट    
५. विदेिी दा  ृसंघ संस्थाबाट   
६. उपिोक् ा समित बाट    
७. अधय तनकायबाट    
 
घ) आयोजनाबाट लािान्धि  हुनेः 
 १. घरपररिार संखयाः 
 २. जनसंखयाः 
 ३. संगर्ठ  संस्थाः 
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४. अधयः  
३. उपिोक् ा समित ÷सिुदायिा आधारर  संस्था/गैरसरकारी संस्थाको वििरणः 
क) गठन िएको मित ः 
ख) पदाधधकारीको नाि र ठेगाना (नागररक ा प्रिाणपत्र नं. र न्जलला) 
१. अध्यक्ष 
२. उपाध्यक्ष 
३. कोषाध्यक्ष 
४. सधचि 
५. सदस्य 
६. सदस्य 
७. सदस्य 
ग) गठन गदाि उपन्स्थ  लािान्धि को संखयाः 
४. आयोजना सञ्चालन सम्िन्धध अनुििः 
५. उपिोक् ा समित  सिुदायिा आधारर  संस्था/गैरसरकारी संस्थाले प्राप्  गने ककस् ा 
वििरणः 
ककस्ताको 

क्रि 
लितत 

ककस्ताको 
िकि 

तनिायण 
सिाग्री 

परििाण कैकफयत 

पर्हलो      
दोश्रो      
 ेश्रो      
जम्िा      
 
६. आयोजना ििि  संिार सम्बधधी व्यिस्था  
क) आयोजना ििि  संिारको न्जम्िा मलने समित /संस्थाको नािः 
ख) ििि  सम्िारको सम्िावि  स्रो  (छ छैन खुलाउने) 
जनश्रिदानः 
सेिा िुलकः 
दस् ुर, चधदाबाटः  
अधय केही िएः  
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सम्झौताका शतयहर 
उपभोक्ता सलिततको न्जम्िेवािी तथा पािना गरिने शतयहरः 

१. आयोजना मित  ............................... देखख िुरु गरी मित ........................सम्ििा पुरा गनुि पनेछ । 

२. प्राप्  रकि  था तनिािण सािाग्री सम्िन्धध  आयोजनाको उद्धेश्यका लाधग िात्र प्रयोग गनुिपनेछ । 

३. नगदी, न्जधसी सािानको प्राप् ी, खचि र बाँकी  था आयोजनाको प्रगत  वििरण राखु्न पनेछ । 

४. आम्दानी खचिको वििरण र कायिप्रगत को जानकारी उपिोक् ा सिूहिा छलफल गरी अको ककस् ा िाग गनुि 
पनेछ । 

५. आयोजनाको कुल लाग  िधदा घटी लाग िा आयोजना सम्पधन िएको अिस्थािा सो िु ाविकनै अनुदान र 
श्रिदानको प्रत ि  तनधािरण गरी िुक् ानी मलनु पनेछ । 

६. उपिोक् ा समित ले प्राविधधकको राय, पराििि एिं तनदेिन अनुरुप काि गनुि पनेछ ।  

७. उपिोक् ा समित ले आयोजनासंग सम्िन्धध  विल, िरपाईहरु, डोर हान्जरी फारािहरु, न्जधसी नगदी 
खा ाहरु, समित ÷सिुहको तनणिय पुन्स् का आर्द कागजा हरु कायािलयले िागेको बख  उपलव्ध गराउनु 
पनेछ र त्यसको लेखापरीक्षण पतन गराउनु पनेछ । 

८. कुनै सािाग्री खररद गदाि आध ररक राजस्ि कायािलयबाट स्थायी लेखा नम्िर र िलुय अमिबदृ्धध कर द ाि 
प्रिाण पत्र प्राप्  व्यन्क्  िा फिि संस्था िा कम्पनीबाट खररद गरी सोही अनुसारको विल िरपाई 
आधधकारीक व्यन्क् बाट प्रिाखण  गरी पेि गनुि पनेछ । 

९.  िूलय अमिबदृ्धध कर (VAT) लाग्ने बस् ु  था सेिा खररद गदाि रु. २०,०००।– िधदा बढी िूलयको सािाग्रीिा 
अतनिायि रुपिा िूलय अमिबदृ्धध कर द ाि प्रिाणपत्र प्राप्  गरेका व्यन्क्  फिि संस्था िा कम्पनीबाट खररद 
गनुि पनेछ । साथै उक्  विलिा उन्ललखख  िु.अ.कर बाहेकको रकििा १.५ प्रत स  अग्रीि आयकर बाप  
करकट्र्ट गरी बाँकी रकि िात्र सम्िन्धध  सेिा प्रदायकलाई िुक् ानी हुनेछ । रु. २०,०००/– िधदा कि 
िूलयको सािाग्री खररदिा पान नम्िर मलएको व्यन्क्  िा फििबाट खररद गनुि पनेछ । अधयथा खररद गने 
पदाधधकारी स्ियि ्न्जम्िेिार हुनेछ । 

१०. डोजर रोलर लगाय का िेमिनरी सािान िाडािा मलएको एिि ्घर बहालिा मलई विल िरपाई पेि िएको 
अिस्थािा १० प्रत ि  प्रत ि  घर िाडा कर एबि ्बहाल कर त नुि पनेछ । 

११. प्रमिक्षकले पाउने पाररश्रमिक एिि ्सहिागीले पाउने ित्तािा प्रचमल  तनयिानुसार कर लाग्नेछ । 

१२. तनिािण कायिको हकिा िुरु लाग  अनुिानका कुनै आईटिहरुिा पररिि न हुने िएिा अधधकार प्राप्  
व्यन्क् /कायािलयबाट लाग  अनुिान संसोधन गरे पश्चा  िात्र कायि गराउनु पनेछ । यसरी लाग  अुनिान 
संिोधन नगरी कायि गरेिा उपिोक् ा समित ÷सिुहनै न्जम्िेिार हुनेछ । 

१३. उपिोक् ा समित ले काि सम्पधन गररसकेपतछ बाँकी रहन गएका खप्ने सािानहरु ििि  संिार समित  
गठन िएको िए सो समित लाई र सो निए सम्िन्धध  कायािलयलाई बुझाउनु पनेछ ।  र ििि  
समित लाई बुझाएको सािानको वििरण एक प्रत  सम्िन्धध  कायािलयलाई जानकारीको लाधग बुझाउनु 
पनेछ। 

१४. सम्झौ ा बिोन्जि आयोजना सम्पधन िएपतछ अन्ध ि िुक् ानीको लाधग कायिसम्पधन प्रत िेदन, नापी 
कक ाि, प्रिाखण  विल िरपाई, योजनाको फोटो, सम्िन्धध  उपिोक् ा समित ले आयोजना संचालन गदाि 
िएको आय व्ययको अनुिोदन सर्ह को तनणिय, उपिोक् ा िेलाबाट िएको साििजतनक लेखा परीक्षणको 
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तनणियको प्रत मलपी  था सम्िन्धध  कायािलयको िडा कायािलयको मसफाररस सर्ह  अन्ध ि ककस् ा 
िुक् ानीको लाधग तनिेदन पेि गनुि पनेछ । 

१५. आयोजना सम्पधन िएपतछ कायािलयबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रिाणपत्र मलनु पनेछ । साथै 
आयोजानाको आिश्यक ििि  संिारको व्यिस्था सम्िन्धध  उपिोक् ाहरुले नै गनुि पनेछ । 

१६. आयोजना कायािधियन गने सिुह िा उपिोक् ा समित ले आयोजनाको िौत क  था वित्तीय प्रग ी प्रत िेदन 
अनुसूची ६ को ढाँचािा सम्झौ ािा  ोककए बिोन्जि कायािलयिा पेि गनुि पनेछ । 

१७. आयोजनाको दीगो सञ्चालन  था ििि  संिारको व्यिस्था गनुि पनेछ । 

१८. आयोजनाको सिै काि उपिोक् ा समित ÷सिुहको तनणिय अनुसार गनुि गराउनु पनेछ । 

कायायियको न्जम्िेवािी तथा पािना गरिने शतयहरः 

१. आयोजनाको िजेट, उपिोक् ा समित को काि, क िव्य  था अधधकार, खररद, लेखाङ्कन, प्रत िेदन आर्द 
विषयिा उपिोक् ा समित का पदाधधकारीहरुलाई अनुमिक्षण कायिक्रि सञ्चालन गररनेछ ।  

२. आयोजनािा आिश्यक प्राविधधक सहयोग कायािलयबाट उपलव्ध गराउन सककने अिस्थािा गराईनेछ र 
नसककने अिस्था िएिा उपिोक् ा समित ले बाह्य बजारबाट सेिा पराििि अध गि  सेिा मलन सक्नेछ ।  

३. आयोजनाको प्राविधधक सुपररिेक्षणका लाधग कायािलयको  फि बाट प्राविधधक खटाईनेछ । उपिोक् ा समित बाट 
िएको कािको तनयमि  सुपररिेक्षण गने न्जम्िेिारी तनज प्राविधधकको हुनेछ ।  

४. पेश्की मलएर लािो सियसम्ि आयोजना संचालन नगने उपिोक् ा समित लाई कायािलयले तनयि अनुसार 
कारिाही गनेछ । 

५.  श्रििुलक प्रविधधबाट कायि गराउने गरी लाग  अनुिान स्िीकृ  गराई सोही बिोन्जि सम्झौ ा गरी 
िेमिनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायि गरेको पाईएिा त्यस् ो उपिोक् ा समित संग सम्झौ ा रद्ध गरी 
उपिोक् ा समित लाई िुक् ानी गररएको रकि िुलयांकन गरी बढी िएको रकि सरकारी बाँकी सरह असलु 
उपर गररनेछ । 

६. आयोजना सम्पधन िएपतछ कायािलयबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुि पनेछ । 

७. आिश्यक कागजा  संलग्न गरी िुक् ानी उपलव्ध गराउन सम्िन्धध  उपिोक् ा समित बाट अनुरोध िई 
आएपतछ उपिोक् ा समित को बैंक खा ािा िुक् ानी र्दनु पनेछ ।  

८. यसिा उललेख निएका कुराहरु प्रचमल  कानून ििोन्जि हुनेछ । 

 िाधथ उललेख िए बिोन्जिका ि िहरु पालना गनि हािी तनम्न पक्षहरु िधजुर गदिछौं । 

उपिोक् ा समित ÷सिुहको  फि बाट    कायािलयको  फि बाट 

दस् ख ...................     दस् ख ............. 

नाि थर.....................     नाि थर............. 

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

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

सम्पकि  नं......................     सम्पकि  नं............... 

मित ............................     मित ..................... 
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 अननसूची ३ 
(कायिविधधको दफा ११ (५) सँग सम्िन्धध ) 

साििजतनक परीक्षण फारािको ढाँचा पेि गरेको कायािलय.......... 

१. आयोजनाको नािः       
क) स्थलः 
ख) लाग  अनुिानः         
ग) आयोजना िुरू हुने मित ः   
घ) आयोजना सम्पधन हुने मित ः  

२. उपिोक् ा समित /सािुदातयक संस्थाको    
क) नािः   
क) अध्यक्षको नािः    
ख) सदस्य संखयाः िर्हलाः       पुरूषः  

३. आम्दानी खचिको वििरणः  
क) आम्दानीतफय  जम्िाः 

आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कतत 
नगद तथा न्जन्सी प्राप्त भयो 

खनिाउने) िकि वा परििाण कैकफयत 
िकि वा परििाण 

कैकफयत 
 

   
   

ख) खचयतफय  
खचयको ववविण दि परििाण जम्िा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद ियो ?)    
२. ज्याला (के िा कत  िुक् ानी ियो ?)    
    
    
३. श्रिदान (कत  जनाले श्रिदान गरे ?)               
    
    
४. व्यिस्थापन खचि (ढुिानी  था अधय खचि)     
    

ग) िौज्दात  
 ववविण  िकि वा परििाण  कैकफयत 

१ नगद   
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बैंक   
व्यन्क् को न्जम्िा   
२ सािग्रीहरु   

घ) भनक्तानी ददन बाँकी 
ववविण िकि वा परििाण 

  
४. सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगतत ववविण 

कािको ववविण िक्ष्य प्रगतत 
   
५. आयोजनाले परु् याएको लाि  था प्रत्यक्ष रूपिा लािान्धि  जनसंखया (आयोजना सञ्चालन 
िएको स्थानका उपिोक् ाहरू) ।  
६. आयोजना सञ्चालन गदाि आयोजक संस्थािा कािको न्जम्िेिारी बाँडफाँड (कस कसले 
कस् ो कस् ो कािको न्जम्िेिारी मलएका धथए (खुलाउने) 
उपन्स्थत ः 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
रोहिरः नािथरः     पदः   मित ः 

द्रष्टव्यः साििजतनक पररक्षण कायिक्रििा उपन्स्थ  सरोकारिालाहरुको उपन्स्थत  अतनिायि 
रूपिा संलग्न हुन ुपनेछ । 
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अननसूची ४ 
कायिविधधको दफा ११ (६) सँग सम्िन्धध ) 

खचि साििजतनक सूचना फाराि 

लिततः २०  /   /     

१. आयोजनाको नािः         

२. आयोजना स्थिः  

३. ववतनयोन्जत वजेटः     

४. आयोजना न्स्वकृत भएको आ.वः      

५. आयोजना सम्झौता भएको लिततः  

६. काि सम्पन्न गननय पने लिततः        

७. काि सम्पन्न भएको लिततः  

८. उ.स. को बैठकिे खचय स्वीकृत गिेको लिततः    

आम्दानी ि खचयको ववविण    

आम्दानी खचय 
ववविण िकि रू ववविण िकि 

प्रथि ककस् ा  ज्याला  
दोश्रो ककस् ा  तनिािण सािाग्री खररद  
 ेश्रो ककस् ा  ढुिानी  
जनश्रिदान  िाडा  
िस् ुग  सहाय ा  व्यिस्थापन खचि  
लाग  सहिाधग ा    

उपयुिक् ानुसारको आम्दानी  था खचि वििरण यथाथि हो । यसिा सबै आम्दानी  था खचिहरु 
सिािेि गररएको छ । साथ ै उपिोक् ाहरुको प्रत्यक्ष सहिाधग ािा आयोजना कायािधियन 
गररएको छ । यसको एक प्रत  िडा कायािलयिा सिे  पेि गररएको छ ।  

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

  कोषाध्यक्ष        सधचि           अध्यक्ष   
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अननसूची ५ 
कायिविधधको दफा ११(७) संग सम्िन्धध ) 

आयोजना सूचना पाटीको निूना 

१.  आयोजनाको नािः 

२. आयोजना संचालन गने कायािलय/कायिक्रिको नािः 

३. उपिोक् ा समित को अध्यक्षको नाि र सम्पकि  नं.: 

४. आयोजनाको कुल लाग  रकि रुः 

 ४.१. आयोजनािा कायािलयबाट व्यहोने लाग  रुः 

 ४.२. जनसहिाधग ाबाट व्यहोने लाग  रकि रुः 

 ४.३. आयोजनािा लगानी गने अधय तनकायको नाि  र व्यहोने लाग  रकि रुः 

५. आयोजना सम्झौ ा मित ः 

६. आयोजना सम्पधन गने मित ः 

७. आयोजनाबाट लािान्धि  जनसंखयाः 
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अननसूची  ६ 
कायिविधधको दफा १६(ङ) सँग सम्िन्धध ) 

उपिोक् ा समित को िौत क  था वित्तीय प्रगत  प्रत िेदन 
वििरण पेि गरेको कायािलयः  
१. आयोजनाको वििरण  

आयोजनाको नािः      
िडा नं.:    
टोल/बस् ीः    
उपिोक् ा समित का अध्यक्षः  
उपिोक् ा समित का सधचिः  

२. आयोजनाको लाग ः प्राप्  अनुदान रकि रू. ............................   
चधदा रकि रू. ......................  
जनसहिाधग ा रकि रू. ......................    
जम्िा रकि रू. ............................. 

३. हालसम्िको खचि रू. ...................... 

क. कायािलयबाट प्राप्  रकि रू. .........................   

१. तनिािण सािग्रीिा (मसिेधट, छड, काठ, ढंुगा िा फुिा, धगट्टी, उपकरण आर्द) रू. .  

२. ज्यालाः   
दक्ष रू. 
अदक्ष रू.         
जम्िा रू.  

३. िसलधद सािान (कवप, कलि, िसी, कागज आर्द) रू.    

४. दैतनक भ्रिण ित्ता (सम्झौ ािा स्िीकृ  िए) रू.   

५. प्राविधधक तनरीक्षण बाप  खचि (सम्झौ ािा स्िीकृ  िए) रू.     

६. अधय   

ख. जनसहिाधग ाबाट व्यहोररएको खचि रूः ...................  

श्रिको िूलय बराबर रकि रू. .......................  
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न्जधसी सािान िूलय बराबर रकि रू. .............    
कूल जम्िा रू. .............  

४. प्राविधधक प्रत िेदन बिोन्जि िूलयांकन रकि रू. ............. 

५. उपिोक् ा सिूहको तनणिय बिोन्जि÷सिीक्षाबाट खचि देखखएको रू. ............. 

६. कायािधियनिा देखखएका िुखय सिस्याहरूः क. ख. ग.  

७. सिाधानका उपायहरू  

क.  
ख. 
ग.  

८. कायािलयबाट र अधय तनकायबाट अनुगिन िए अनुगिनको सुझािः  

 

९. हाल िाग गरेको ककस् ा रकि रू.  

१०. िुखय खचि प्रयोजन  

 

११. प्राप्  रकि आयोजना बाहेक अधय कायििा खचि गने गराउने छैनौ ।   

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

 यार गन े    सधचि        कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 

आज्ञािे, 
सागि शाही 

प्रिनख प्रशासकीय अधिकृत 


