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स्थानीय तहको उपभो�ा सिमित गठ, प�रचालन तथा व्यवस्थाप
सम्बिन्ध कायर्ि, २०७६
ldlynf नगर कायर्पािलकाको बैठकबाट स्वीकृत िमि२०७^.)(.!*
प्रमािणत िमि२०७६.)(.!*

प्रस्ता
नेपालको सिं वधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन , २०७४ ले िनिदर्� गरेको स्थानीय तहको अिधकार�ेत्र िभ
िवकास िनमार्ण सम्विन्ध कायर् संचालनको लािग नगरपािलकाले उपभो�ा सिमित , प�रचालन तथा व्यवस्थापन गन
आवश्यक देिखएकोल ldlynf नगरपािलकाको प्रशासक�य कायर्िविध िनयिमतगन� २०७४ को दफा ४ को १
बमोिजम ldlynf कायर्पािलकाले यो कायर्िविध जारी गरेको छ

प�रच्छ े– १
प्रारिम
१. संि�� नाम र प्रारम (१) यस कायर्िविधको नाम ldlynf नगरपािलकाको उपभो�ा सिमित गठन , प�रचालन तथा
व्यवस्थापन कायर्ि, २०७६ रहेको छ ।
(२) यो कायर्िविध ुत �न्त प्रारम्भ ह�
२. प�रभाषाः िवषय वा प्रसङ्गले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्िव:–
(क) “अध्य” भन्नाले उपभो�ा सिमितको अध्य�लाई सम्झनु पदर्छ
(ख) “आयोजना” भन्नाले ldlynf नगरपािलका वा सो cGtu{tको वडावाट पणू ् वा आंिशक लागत साझेदारीमा
र
सञ्चािलत योजना वा कायर्क्रम वा आयोजना वा प�रयोजनालाई सम्झनु पछर्  र ldlynf नगरसभाबाट स्वीक ृत
भएको गैर सरकारी संघ सस्थ, गैर नाफामल
ू क संस्था वा अन्य सामुदाियक संस्थाको आयोजना समेतलाई जनाउन
(ग) “उपभो�ा” भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्य� लाभािन्वत ह�ने आयोजना सञ्चालन ह�ने �ेत्र िभत्रका व्यि�ल
(घ) “उपभो�ा सिमित” भन्नाले आयोजनाको िनमार , सञ्चाल, व्यवस्थापन र ममर्त सम्भार गनर्को लािग उपभो
आफूह� मध्येबाट गठन गरेको सिमित सम्झनु पदर्
(ङ) “कायार्ल” भन्नाले ldlynf नगरकायर्पािलकाको कायार्लयलाई बुझाउँछ । सो शब्दले वडा कायार समेतलाई
बुझाउनेछ ।
(च) “कायर्पािलक” भन्नाले नगर कायर्पािलकालाई सम्झनु पदर
(छ) “ठूला मेिशनरी तथा उपकरण ” भन्नाले वातावरणलाई अत्यिधक ह्रा यारउने प्रकृितका ठूला मेिशन , उपकरण
(बल
ु डोजर, एक्साभेटर जस्) र श्रममूलक प्रिविधलाई िवस्थािपत गन� खालका मेिशनरी तथा उपकरण सम्झन ।
(ज) “पदािधकारी” भन्नाले उपभो�ा सिमितका अध्, उपाध्य, सिचव र कोषाध्य�लाई सम्झनु पदर्छ
(झ) “वडा” भन्नालेldlynf नगरपािलका िभत्रका वडालाई सम्झनु पदर्
(ञ) “वडा अध्य” भन्नाले आयोजना सञ्चालन भएको वडाको वडा अध्य�लाई सम्झनु पद

(ट) “सदस्”भन्नाले उपभो�ा सिमितका सदस्यलाई जनाउनेछ र सो शब्दले उपभो�ा सिमितका पदािधकारीलाई सम
जनाउनेछ ।
(ठ) “सम्झौत” भन्नाले आयोजनाको िनमार, सञ्चाल, व्यवस्थापन र ममर्त सम्भार गनर्को लािग कायार्लय र उ
सिमितबीच भएको िलिखत करारनामा वा कबिु लयतनामालाई जनाउनेछ ।
३. कायर्िविधको पालना गुर्
न पन (१) नगरपािलका िभत्र कायार्न्वयन ह�ने आयोजनाको िन , सञ्चाल,ममर्त सम्भा
कायर् गनर्को लािग गठन ह�ने उपभो�ा सिमितले पूणर्�पमा यो कायर्िविधको पालना गनुर् पन
(२) कुल लागत � १ करोडसम्म भएको तथा स्थानीय स , श्रोत र साधन उपयोग ह�न र स्थानीय स्तरमा कायर् सम्पन्न
सक्नेआयोजनाको कायार्न्वयन उपभो�ा सिमित माफर्त गनर् सिकन

प�रच्छ े–२
उपभो�ा सिमितको गठन र सञ्चालन
४. उपभो�ा सिमित गठन सम्बन्धी व्यवस (१) उपभो�ा सिमित गठन देहाय बमोिजम गनर् पन�छ 
ु
(क) आयोजनाबाट प्रत्य� लाभािन्वत उपभो�ाह�को आम भेलाबाट अिधकतम सहभािगतामा सम्बिन्धत 
स्थलमा नै सातदेिख एघार(७ देिख ११ जना) सदस्यीय उपभो�ा सिमित गठन गनुर्पन�छ
(ख) सिमित गठनको लािग आम भेला ह�ने समय , िमित, स्थान र भेलाको िवषय त्यस्तो भेला ह�ने िमितले किम्तमा स
िदन (७ िदन) अगावै सावर्जिनक �पमा जानकारी गराउनु पन�छ ।
(ग) आयोजना सञ्चालनको लािग उपभो�ा सिमितको गठन गदार् सम्विन्धत वडाको वडा अध्य� वा वडा सदस
कायार्लयले तोकेको कायार्लयको प्रितिनिधको रोहवरमा गनुर् प
(घ) उपभो�ा सिमित गठनको लािग बोलाईएको भेलामा योजनाको सिं �� िववरण र सिमितको सरं चना सिहतको
जानकारी कायार्लयको प्रितिनिधले गराउनुपन�
(ङ) उपभो�ा सिमित गठन गदार् समावेशी िसद्धान्तको अवलम्वन गनुर् पन� छ । सिमितमा किम्तमा ते�ीस(३३%)
मिहला सदस्य ह�नुपन�छ । सिमितको अध् , सिचव र कोषाध्य�मध्ये कम्तीमा एकजना मिहला पदािधका
ह�नपु न�छ।
(च) एक व्यि� एकभन्दा बढी उपभो�ा सिमितको सदस्य ह�न पाउने छैन । साथै सगोलका प�रवारबाट एकजना भन्दा
व्यि� एउटै उपभो�ा सिमितको सदस्य ह�न पाइने छैन
(छ) उपभो�ा सिमितको गठन सके सम्म सवर्सम्मत त�रकाले गनुर्पन�छ । सवर्सम्मत ह�न नसकेमा उपभो�ाह�को बह�
उपभो�ा सिमितको गठन ग�रने छ ।
(ज) उपभो�ाह�को लागत सहभािगतामा सञ्चालन ह�ने आयोजनाह� उपभो�ा सिमितबाट कायार्न्वयन गनर् प्राथ
िदईनेछ ।
(झ) उपभो�ा सिमितले सम्झौता बमोिजम गनुर् पन� काम सिमित आ फैंले गनुर् गराउनु पन�छ । अन्य कुनै िनव्वसायी वा
अन्यव्ि� वा सस्थालाई ठेक्कामा िदई गनर् गराउन पाइने छै
(ञ) कायार्लयले आयोजना सञ्चालन एवम् कायार्न्वयनमा संलग्न उपभो�ा सिम
दतार् अिभलेख अनसु ची
ू १
बमोिजमको ढाँचामा व्यविस्थत गनुर्पन�

५. उपभो�ा सिमितका सदस्यको योग्यत (१) उपभो�ा सिमितका सदस्यको योग्यता देहाय बमोिजम ह�नु पन�छ
(क) सम्विन्धत आयोजना �ेत्रको स्बािसन्द
(ख) १८ वषर् उमेर पुरा भएक
(ग) फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरु दार नठह�रएको
(घ) सरकारी बाँक� वक्यौता वा पेश्क� फ�यौट गनर् बाँक� नरह
(ङ) अन्य उपभो�ा सिमितमा सदस नरहेको
(२) दफा १ मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन जनप्रितिन , राजनीितक दलका पदािधकारी , बहालवाला सरकारी
कमर्चारी र िश�क उपभो�ा सिमितको सदस्यमा बस्न पाईने छै
६.  उपभो�ा सिमितको काम , कतरव् र अिधकारः उपभो�ा सिमितको काम कतर व् र अिधकार देहाय बमोिजम
ह�नेछ।
(क) सम्झौता बमोिजमको कायर् सम्पादन,
(ख) उपभो�ाह�लाई कायार्लयबाट प्रा� सूचना तथा मागर्दशर्नको जानकारी ग,
(ग) सम्झौता बमोिजम कायर् शु� गदार् कायार्लयबाट आवश्यक िनद�शन प्रा� गनुर् पन� भए प्रा� गरेर म,
(घ) उपभो�ा सिमितको कायर् सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सिमितका सदस्यह�को कायर् िवभ
िजम्मेवारी बाँडफाँड गन,
(ङ) उपभो�ा सिमितका सदस्यह�को �मता िवकास गन� 
(च) सम्झौता बमोिजमको कामको प�रमा, गुणस्त, समय र लागतमा प�रवतर्न गनुर् पन�  देिखएम
कायार्लयलाई अनुरोध गन,
(छ) सम्झौता बमोिजमको सम, श्रोत गुणस्तर र सहभािगता आयोजना सम्पन्न 
(ज)
आयोजनाको िदगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कायर

प�रच्छ ेद– ३
कायार्न्वयन तथा ब्यवस्
७. आयोजना कायार्न्वय (१) कायार्लयले .व. शु� भएको १५ िदन िभत्र उपभो�ा सिमितबाट संचालन ह�न
आयोजना, प�रयोजना र कायर्क्रमह� पिह/छनौट गरी कायार्न्वयन योजना बनाउनु पन�छ । उपभो�ा सिमित गठन प�ा
आयोजनाको ड्र, िडजाईन र लागत अनमु ान ( ;Dej eP ;Dd g]kfnLdf gePdf cu|]hLdf भाषामा तयार ग�रएको)
स्वीक ृत गरी उपभो�ा सिमितलाई उपलब्ध गराउनु पन�छ
(२) आयोजनाको कायार्न्वयनको लािग उपभो�ा सिमित र कायर्लयब अनसु ची
ू २ बमोिजमको ढाँचामा सम्झौता
गनर्पन�छ 
ु
(३) आयोजनाको प्रकृित हेरी कायार्लयले लागत सहभािगताको ढाँचा र अनुप(नगद वा श्रमदान व वस्ुग
त ) तोक्नु
पन�छ ।
८. आयोजना सम्झौताको लािग आवश्यक कागजातह (१) उपभो�ा सिमितले कायार्लयसँग सम्झौता गदा
तपिशलमा उिल्लिखत कागजातह� पेश गनुर्पन�
(क) उपभो�ा सिमित गठन गन� आम भेलाको िनणर्यको प्रिति
(ख) उपभो�ा सिमितका सदस्यह�को नाग�रकताको प्रिति

(ग) आयोजनाको लागत अनमु ान िववरण
(घ) उपभो�ा सिमितबाट सम्झौताको लािग िजम्मेव पदािधकारी तोिकएको उपभो�ा सिमितको िनणर्य
(ङ) आयोजनाको कायार्न्वयनको कायर् तािलक
(च) खाता सञ्चालन गन� पदािधकारी तोिकएको िनणर्य र खाता सञ्चालनको लािग आवश्यक कागजा।
(छ) स्वघोणणा पत्र प्रितअनसु ची
ू ३ बमोिजम ।
९. उपभो�ा सिमितको �मता िवकासः (१) कायार्लयले आयोजनाको कायार्न्वयन अगावै उपभो�ा सिमित
पदािधकारीह�लाई िनम्न िवषयमा अिभमुिखकरण गनुर् पन
(क) उपभो�ा सिमितको काम, कतरव् र अिधकार,
(ख) सम्पादन गनुर् पन� कामको िवव, काम सम्पन्न गनुर्पन� अ, लागत र उपभो�ाको योगदान
(ग) िनमार्ण सामाग्रीको गुणस्तर र प�
(घ) ख�रद, रकम िनकासा प्रकृ, खचर्को लेखाकंन र अिभलेखव्यस्थाप
(ङ) कायार्न्वयन र अनुगमन प्रक
(च) सावर्जिनक परी�, योजनाको फरफारक र हस्तान्तर
(छ)  अन्य आवश्यक िवषयह�१०
. खाता सञ्चालन (१) उपभो�ा सिमितको खाता कायार्लयले तोकेको बैंकमा सञ्चालन ह�ने
(२) सिमितको खाता अध्य , कोषाध्य� र सिचव गरी तीन जनाको संयु� दस्तखतबाट सञ्चालन ह�नेछ । खा
सञ्चालकह� मध्ये किम्तमा एकजना मिहला ह�नुपन�
११. भु�ानी प्रकृय (१) आयोजनाको भु�ानी िददं ा उपभो�ा सिमितको नाममा रहेको बैक खातामाफर ्त िदनु पन�छ ।
उपभो�ा सिमितले एक व्ि� वा संस्थालाई एकलाख भन्दा मािथको रकम भु�ानी गदार् चेक माफर्त मा्र गनुर्
त
(२) उपभो�ा सिमितलाई सम्झौता बमोिजमको कामको प्रािविधक मूल्य , कायर् सम्पन्न प्रितवेदन र अन्य
कागजातको आधारमा िकस्तागत र अिन्तम भु�ानी िदईनेछ
(३) उपभो�ा सिमितले सम्पादन गरेको काम र भएको खचर्को िववरण सिमितको बैठकबाट िनणर्य गरी भु�ानीको ला
आवश्यक कागजात सिहत कायार्लयमा पेश गनुर्पन�
(४) आयोजनाको अिन्तम भु�ानी ह�नु भन्दा अगावै कायार्लयबाट अनुगमनगन� व्यवस्था िमलाउनु पन
(५) आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गनुर् भन्दा अगावै उपभो�ा सिमितले अिनवायर् �पमा कायार्लयको प /जन
प्रितिनको रोहवरमा सावर्जिनक परी�ण गनुर् पन�छ । सावर्जिनक परी�ण प्रितवेदनको ढ अनसु ची
ू ४ बमोिजम
ह�नेछ ।
(६) उपभो�ा सिमितले आफूले प्रत्येक िकस्तामा गरेको खचर्को स अनसु ची
ू ५ बमोिजमको ढाँचामा सावर्जिनक गनुर
पन�छ ।
(७) आयोजनाको कुल लागत � ३ लाख भन्दा बढी भएका आयोजनाह�को हकम उपभो�ा सिमितले काम शु� गनर् भन्द
ु
अगावै आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको अवस्थ, काम शु� र सम्पन्न गनुर्पन� अविध समेत देिखने ग
तयार ग�रएको अनसु ची
ू ६ बमोिजमको ढाँचामा आयोजना सचू ना पाटी आयोजना स्थलमा राख्नु पन।
(८) उपभो�ा सिमितलाई सम्बिन्धत कायार्लयले ड् , िडजाइन, लागत अनमु ान तयार गन� , प्रािविधक सल्लाह ि ,
जाँचपास गन� लगायत अन्य प्रािविधक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आयोजना कायार्न्वयनको समयमा कुनै का

कायार्लयले प्रािविधक सेवा उपलब्ध गराउन नसकेमा सम्झौतामा उल्लेख गरी तोिकएको खचर्को सीमा ि
उपभो�ा सिमितले करारमा प्रािविधक िनयु� गनर् वा प्रािविधक सेवा िलन सक्ने
ड्रइङ, िडजाइन, लागत
अनमु ान, कायर्सम्पन्न प्रितवेदन र भु�ानी िसफा�रसको कायर् कायार्लयबाट नै 
(९) उपभो�ा सिमितबाट िनमार्ण ह�ने आयोजनाह�को गुणस्तर कायम गन� गराउने दाियत्व र िजम्मेवारी जनप्र
,
सम्बिन्धत प्रािविधक कमर, उपभो�ा सिमित र अनुगमन सिमितको ह�नेछ ।
(१०) अनक
ु रणीय कायर् गन� उपभो�ा सिमि , प्रािविधक कमर्चारी र सम्बिन्धत कमर्चारीलाई सभाको िनणर्य
वािषर्क �पमा उिचत पुरस्कार प्रदान गनर् सिक
(११) तोिकएको समयमा उपभो�ा सिमित गठन ह�न नसके मा , सम्झौता ह�न नसकेमा वा सम्झौताक शतर् बमोिजम कायर
सम्पादन ह�न नसकेमा कायार्लयले अन्य प्रकृयाद्वारा काम गराउन सक
(१२) आयोजनाको प्रकृ, आवश्यकत, औिचत्यता एवं सम्झौताका आधारमा गुणस्तर प्रितवेदन पेश 
१२. िनमार्ण कायर्को गुणस्तर सुिनि�तता गनुर्  उपभो�ा सिमितबाट स ञ्चलन ह�ने आयोजना गुणस्तर सुिनि�त
गनर् 
ु सम्विन्धत उपभो�ा सिमितको कतर्व्य ह�नेछ । गुणस्तर सुिनि�तता गनर्को लािग अन्य कुराह�को अित�
िवषयह� पणू ् �पमा पालना
र
गनुर् पन�छ
(क) िनमार्ण सामाग्रीको गुणस्तरः िनमार्ण सामाग , िडजाईन र स्प िसिफके सन बमोिजमको गुणस्तर कायम गनुर
पन�छ ।
(ख) िनमार्ण िविध र प्रकृयाको गुणस्तरः िनमार्ण िविध र प्रकृया सँग भएको सम्झौता बमोिजम गनुर् पन�
(ग) िनमार्ण कायर्को िदगोपनाः उपभो�ा सिमितबाट कायार्न्वयन भएको योजनाको िदगोपनाको लािग सम्ब
उपभो�ा सिमितले आवश्यक व्यवस्था गनुर् पन
(घ) गुणस्तर सुिनि�त गन� िजम्मेवारीः उपभो�ा सिमित माफर्त ह�ने कामको िनधार्�रत गुणस्तर कायम गन� िजम्म
सम्बिन्धत कायर्को लािग कायार्लयबाट खिटएकिविधक कमर्चारी र उपभो�ा सिमितको ह�नेछ 
(ङ) लगत राख्नु पन�ः उपभो�ा सिमितबाट ह�ने कामको सम्झौता बमोिजमको स , लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न ह
नसके मा सम्बिन्धत प्रािविधक कमर्चारीलाई सचेत गराउने र प्रकृित हेरी आवश्यकता अनुसार कारव
सक्नेछ । त्यस्ता उपभो�ा सिमितको लगत राखी उपभो�ा सिमितका पदािधकारीलाई िनि�त समयसम्
लािग अन्य उपभो�ा सिमितमा रही काम गनर् िनषेध गन�छ
१३.अनुगमन सिमितको व्यवस्थ(१) आयोजना तोिकएको गुणस्त , प�रमाण र समयमा सम्पन्न गनर् गराउन उपभो
सिमितले सम्पादन गन� कायर्को अनुगमन गरी आयोजनाको गुणस , प�रमाण सिु नि�त गनर् दफा४ (१) (क)
बमोिजमको भेलाबाट किम्तमा एक जना मिहला सिहत३ सदस्यीय एक अनुगमन सिमित गठन गनुर् पन�छ
(२) अनुगमन सिमितको काम, कतर्व्य अिधकार देहाय बमोिजम ह�ने
(क) आयोजनाको कायार्न यनमा सहजीकरण गन� तथा देिखएका बाधा , व्यवधान र समस्या समाधानका लाि
आवश्यक समन्वय ग,
(ख) आयोजनाको कायार्न्वयन कायर्तािलका अनुसार काम भए नभएको यक�नगन� र नगरेको पाइएमा सम्बि
प�लाई सचेत गराउने,
(ग) आवश्यक अन्य कायर्गन

प�रच्छ े– ४
िविवध
१४. अन्य संस्थाबाट कायर् गराउन सिक यस कायर्िविध बमोिजम उपभो�ा सिमितबाट ग�रने कायर् लाभग्राही ,
सामदु ाियक संस्था जस्तै सामुदाियक  , सामदु ाियकस्तरका सहकारी संस्था , टोल िवकास संस्थ , आमा समहू ,
कृ िष समहू , काननु बमोिजम गठन भएका अन्य सामुदाियक संगठन जस्ता संस्थाह�बाट स्थानीय उपभो�ाह
आमभेलाबाट िनणर्य भई आएमा यस्ता संस्थाह�बाट यस कायर्िविध बमोिजम कायर् संचाल/गराउन सिकने छ ।
१५. सहिजकरण र सहयोग गनुर् पन� उपभो�ा सिमितले आयोजनाको सपु �रवे�ण , अनुगमन/िनरी�ण गनर् कायार्लयबा
आएको अनुगमन सिमित , पदािधकारी वा कमर्चारीलाई आवश्यक िववरण उ ब् गराउने तथा आयोजनास्थल
अनुगमनको लािग सहिजकरण र सहयोग गनर् पन�छ 
ु
१६. उपभो�ा सिमितको दाियत्व उपभो�ा सिमितले कायार्लयसँग भएको सम्झौता बमोिजमको कायर् सम्पादन ग
कायार्लयले तोकेकाशतर्ह�को अित�र� िनम्न दाियत्व वहन गनुर् पन
(क) आयोजनाको िदगो व्यवस्थापनको लािग ममर्त सम्भार गन� सम्बन्धी आवश्,
(ख) आयोजना कायार्न्वयनबाट पनर् सक्ने वातावरणीय सन्तुलन कायम गन� सम्बन्,
(ग) अन्य आयोजनाह�सँग अन्तरसम्बन्ध कायम गनु,
(घ) असल नाग�रकको आचरण पालना गनर्पन� 
ु
(ङ) उपभो�ा सिमितले आयोजनाको फरफारकको लािग कायार्लयमा कागजात पेश गदार अनसु ची
ू ६ बमोिजमको
ढाँचामा आयोजनाको भौितक तथा िवि�य प्रितवेदन पेश गनुर्पन�छ
१७.मापदण्ड बनाउन सक्ने (१) आयोजनाको गुणस्तर सुिनि�तताको लािग कायार्लयले अनुग , मलु ्याङ्कन गरी
सम्विन्धत उपभो�ा सिमितलाई सल्, सुझाव र आवश्यकता अनुसार िनद�शन िदनेतथा समन्वय गनुर् पन .
(२) उपभो�ा सिमितबाट सञ्चालन ह�ने आयोजनाको प्रकृित हेरी गुणस्र सुिनि�तता
गन� प्रयोजनको
त
कायार्लयले थप मापदण्ड तथा मागर्दशर्न बनाई लागु गनर् सक्
!*=afwf gkg]{ M Ps cf=j=df ;+rfng ePsf] of]hgfsf] csf]{ cf=j=x?df lg/Gt/tf lbO{ sfo{ ug'{ kg]{ ePdf,
lj:tf/ ug{' k/]df jf cl3Nnf] of]hgf ;DkGg u/]sf pkef]Qmf ;ldltsf] If]q leq csf]{ k|s[ltsf] of]hgf ;+rfng
ug{ k/]df dd{t ;Def/ ug]{ bfloTj ePsf pkef]Qmf ;ldltaf6 ug{ .u/fpg afwf kg]{ 5}g .

अनुसूची १
(कायर्�व�धको दफा४ (१) ट सं ग सम्बिन्)
उपभो�ा स�म�तको दतार् लगत अ�भले'

ldlynf

नगरपा�लका
आ.व. 2076/077

�.

उपभो�ा स�म�तको

स.

नाम र ठे गाना

अध्य�

पदा�धकार�को नाम र सम्पकर् .
उपाध्य

स�चव

कोषाध्य

गठन
�म�त

ब� कको नाम

खाता नं.

अनुसूची २
कायर्�व�धको दफा७(२) सँग सम्विन्)

ldlynf नगरपा�लका
9Ns]a/, wg'iff
योजना सम्झौता फारा

देहायका शतर्का अिधनमा रही देहायको कायर् गनर् गराउन मन्जु सम्झौता गन� प�ह�:
१ .सम्झौत गन� प� र आयोजना

प�हलो पक

ldlynf

दो�ो पक

नगर कायर्पा�लकाक कायार्ल

9Ns]a/, wg'iff
२ .आयोजनाको �ववरण

आयोजनाको नाम
आयोजनाको क्ष
आयोजनाको उ�ेश्
�नणर्य नपाना) . न(.
खचर्क �ोत
लाभािन्व

प�रवार सं ख्य-

म�हला:

आयोजनाको सम्झौता �म�
आयोजना सम्प� हुने �म�
म्या थप �म�त
३ .आयोजनाको लागत सम्बिन �ववरण

नगरपा�लकाबाट स्वीकृत अनुदान रकम.र लागत व्योहन �ोत

उपभो�ा स�मतीबाट नगद साझेदार� रकम .र -

जम्मा रकम.र ४आयोजना कायार्न्व .

१.

उपभो�ा स�म�त गठन गन� �नकाय

२.

रोहवरमा

३.

उपभो�ा स�म�त गठन भएको �म�त

४.

आयोजना दतार्नं.

वडा .... कायरलय ,ldlynf नपा.

पुरु:

५ .उपभो�ा स�मतीमा आब� पदा�धकार�हर

�स.नं.

नाम थर

पद

१

अध्य

२

कोषाध्य

३

सिचव

४

सदस्

५

सदस्

६

सदस्

७

सदस्

८

सदस्

९

सदस्

१०

सदस्

११

सदस्

ना.नं.�.

जार� �म�त

जार� िजल्ल

सम्पकर् .

ना.नं.�.

जार� �म�त

जार� िजल्ल

सम्पकर् .

६ .अनुगमन स�मती ) ३ दे िख ५ जना(

�स.नं.

नाम थर

पद

१

सं योजक

२

सदस्

३

सदस्

४

सदस्

५

सदस्

७ .आयोजना ममर् संभार सम्बिन व्यवस्

आयोजना ममर्तसं भारको िजम्मा �लनेस�म�त-: सं स्थाको ना/
ममर् सं भारको सम्भा�वत�ोत छ छै न/खुलाउने-:
जन�मदान नगद) सहभा�गता.स.उ - ( बाट
सेवा शुल्-:
दस्तु ,चन्दबाट-:
अन् के�ह भए -:
८ .सम्झौत शतर्ह

क. उपभो�ा स�म�तले पालना गनु् प
र
न� कुराह:

१. उपभो�ा सिमितले लागत अनमु ान , प्रािविधक इगं , िडजाइन , स्पेिस्फकेसन त प्रािविध िनद�शन एवं
स्वीक ृत कायर्िविबमोिजम काम गनर् पन�छ
।
ु
२. उपभो�ा सिमितले लागत अनमु ानमा उल्लेिख आइटम भन्द कम काम गरे मा मलु ्यांकनअनसु ार र बढी काम
गरे मा स्वीक ृ लागत अनमु ान बराबर मात भु�ानी ह�नेछ ।
३. सम्झौत बमोिजमको कायर उपभो�ा सिमितले नगरी िनमार्ण व् सायीलाई ठे क्का िदएमा यस कायार्लयबाट
ग�रएको सम्झौताभगं ग�र काननु बमोिजम कायर्वाहीह�नेछ।

४. उपभो�ा सिमितले कायार्लयबा भु�ानी भएको रकम दु�पयोग गरे को पाइएमा संलग् पदािधकारीबाट सरकारी
बाँक� सरह असल
ु उपर ग�रनेछ ।
५. िवशेष कारण िसजर्ना भई उपभो�ा सिमितले तोिकएको समयमा काम गनर नसके को खण्डमा काम सम्पन्न गनु
पन� समय भन्दा७ िदन अगावै कारण सिहत म्या थपका लािग सम्झौत ग�रएको कायार्लम िनवेदन िदनु पन�छ।
िवशेष कारण िसजर्ना नभईउपभो�ा सिमितले तोिकएको समयमा काम सम्पन्न गनगनर नसके को अवस्थाम सो
कामका लािग म्याद थपगनर कायार्लय बाध्य ह�ने छै।
६. उपभो�ा सिमितबाट संचालन ह�ने िनमार्ण काय मा रोलर, स्काभेट, डोजर जस्ताहेभी उपकरणह� कायार्लयले
प्रय गन� इजाजत िदएको खण्डमामात् कायार्लयक प्रािविह�को िनद�शनमा प्रय गनर् पाइनेछ।
७. उपभो�ा सिमितले सम्पािदत कायर्क लािग भु�ानी माग गदार् प्रािवि मलु ्यांक, सक्कलै िबल भर पाई,
खचरलाई प्रमािणत गन कागजात, खचर सावर्जिनक गरको िववर, अनुगमन सिमितले पेश गरे को प्रितवेद र
उपभो�ा सिमितले खचर् अनुमोदन गरेकोिनणर्यक प्रितिलिप पेश गनुपन�छ ।
८. उपभो�ा सिमितले कायार्ल बाट उपलब् गराएको िववरण स्प�देिखने ग�र आयोजना स्थलमा होिडर्ङ बोडर
राख्न पन�छ ।� ) ३ लाख भन्दा बढका आयोजनाको हकमा(
९. अनुगमन सिमित , जनप्रितिन तथा अन् िनयमनकारी िनकायबाट ह�ने अनुगमनमा आयोजनाको स्थलगत
काम तथा खचर् सम्बिनिववरण देखाउने िजम्मेवार स्वयमउपभो�ा सिमितले िलनु पन�छ ।
१०. उपभो�ा सिमितले बैं खाता खोिल सोिह खाता माफर ् आिथर् कारोबार सच
।
ु
ं ालन गनर् पन�छ
११. कामको प्रकृितको आधारमदेहायका करकट् ग�र बाँक� रकम मात भु�ानी िदईनेछ ।
क. VAT िबलमा १.५% अिग् आय कर कट्टा ग�रने।
ख .ढुवानी िबलमा १०% ढुवानी बहाल कर कट् ह�ने । (डोजर, रोलर, घर भाडा, मेिसन प्रय, ढुवानी र समान
भाडाको हकमा ) आयोजनाको कन्टेजेंसी बापत कुल बजे टको ३% रकम कट्टा ग�रने (सफ्टवेय
कायर्क्बाहेक )
ग. k|To]s cf=j=df ;DkGg ePsf, cw'/f] /x]sf / qmdfut ?kdf /x]sf of]hgfx?sf] dd{t ;Def/ sfo{sf]
nflu gu/kflnsfsf] tkm{af6 dd{t ;Def/ sf]ifsf] Joj:yf ug{ ;lsg]5 .

१२ .कायार्लयबा लागत अनमु ान तयार गदार्समाग्री नै मलू ् अिभवृिद्ध कजोडी सोिह अनसु ार लागत अनमु ान
तयार भएको हकमा त्यस् सामग्री ख�रद गदा उपभो�ा सिमितले अिनवायर �पमा मलू ् अिभवृिद कर
(VAT) दतार भएका फमर्बाट मातख�रद गनर् पन�छ
।
ु
१३. उपभो�ा सिमितले नगरपािलकामा भु�ानीका लािग देहाय बमोिजमका कागजात संलग् राख्नु पन�छ।
क.
ख.
ग.
घ.
ङ.
च.
छ.
ज.

प्रमाि िबल भरपाई
मलु ्यांक प्रितवे/कायर सम्पन्न प्रित र नापी िकताब
उपभो�ा सिमितको िनणर्
स्थानी उपभो�ा, स्थानी अनुगमन सिमितको िनणर्य(आय व्यय अनुमोदन सिह)
hg3gTj x]/L ;j} If]q ;d]l6g] u/L ;/f]sf/jfnfx? उपिस्थित भएको सावर्जिनक प�र�ण प्रित
होिडर्ङ्ग बोडर् फोटो ( ३ लाख भन्दा मािथको योजनाको हकम)
काम सु� गनर् पुव
ु , काम ह�दै गदार्कोर कायर सम्पन्न भएपको (एकै स्थानक) घटीमा ३ वटा फोटो
वडाध्य/वडा सिमितको कायर सम्पन्न भएको िकटानी भु�ानी िदने िसफा�रस

१४.आयोजना सम्पन्न पिछ कायार्लयबाट जाँचपा ग�र फरफारकको प्रम पत्र िलनु पन� ।साथै आयोजनाको
आवश्य ममर्त सम्भारकव्यवस् सम्बिन् उपभो�ाह�ले नै गनरु पन�छ ।
१५. उपभो�ा सिमितले आयोजना संचालन गन� क्रमम कुनै खप्ने िजन्स ख�रद गरे को भएमा यस कायार्लयम वा
वडा कायर्लयम दािखला ग�र सो प्रमािणत कागज नगरपािलकामा पेश गनर् पन�छ
।
ु
ख. कायार्लयक िजम्मेवारीतथा शतर्ह:
१. आयोजनाको बजेट, उफो�ा सिमितको काम, कतर्व र अिधकार, ख�रद, लेखांकन, प्रितवे आिद िवषयमा
उपभो�ा सिमितका पदािधकारीह�लाई अनिु श�ण कायर्क सच
ं ालन गन�छ ।
२. आयोजनामा आवश्यक प्रािविधक सहयोग कायार्लयबाट उपलव्ध गराउन सिकने अव
गराईनेछ र
नसिकने अवस्था भएमा उपभो�ा सिमितले बा� बजारबाट सेवा परामश अन्तगर्त सेवा िलन सक्ने
३. आयोजनाको प्रािविधक सुप�रवे�णका लािग कायार्लयको तफर्बाट प्र खटाईनेछ । उपभो�ा सिमितबाट
भएको कामको िनयिमत सपु �रवे�ण गन� िजम्मेवार िनज प्रािविधकको ह�नेछ
४. पेश्क� िलएर लामो समयसम्म आयोजना संचालन नगन� उपभो�ा सिमितल
कायार्लयले िनयम अनुसार
कारवाही गन�छ ।
५. श् मल
ु क प्रिविधबाट कायर् गराउने गरी लागत अनुमान स्वीकृत गराई सोही बम सम्झौता गरी मेिशनरी
उपकरणको प्रयोगबाट कायर् गरेको पाईएमा त्यस्तो उ सिमितसगं सम्झौता रद्ध गरी उपभो�ा सिमितल
भु�ानी ग�रएको रकम मलु ्यांकन गर बढी भएको रकम सरकारी बाँक� सरह असल
ु उपर ग�रनेछ।
६. आयोजना सम्पन्न भएपिछ कायार्लयबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुर् पन
७. आवश्यक कागजात संलग्न गरी भु�ानी उपलव्ध गराउन सम्विन्धत उ सिमितबाट अनरु ोध भई आएपिछ
उपभो�ा सिमितको बैंक खातामा भु�ानी िदनु पन�छ 
८. यसमा उल्ले नभएका कुराह� प्रचि काननू वमोिजम ह�नेछ । मािथ उल्लेख भए बमोिजमका शतर्ह� पालन
गनर् हामी िनम्न प�ह� मन् गदर्छौं
९. यसमा उल्लेख नभएका कुराह� प्रचिलत कानून वमोिजम ह�ने
मािथ उल्लेख भए बमोिजमका शतर्ह� पालना गनर् हामी िनम्न प�ह� मन्जुर गद

दोश् प�को तफर ्बाट
हस्ता�...................
नाम थर
पद
ldlt

प्र प�को तफर ्बा
हस्ता�...................
नाम थर
पद
ldlt

उपभो�ा सिमित/समुहको तफर ्बा
दस्तख.........................
नाम थर-: ........................
पद-: ..............................
ठे गाना-: ..........................
सम्पकर् .-: ......................
िमित-: ............................

;fIfLx?

दस्तख.............
नाम थर
पद
ठे गाना
सम्पकर् .
िमित

कायार्लयको तफर्ब
.......
-: ..................
-: ........................
-: ....................
-: ................
-: ......................

अनुसूची ३
(कायर्�व�धको दफा८ (६) सँग सम्विन्)

:j–3f]if0ff–kq
lnlvtd lhNnf wg'iff ldlynf gu/kflnsf j8f g+= ====== sf] cf= j= @)&^÷)&& df ;+rfng x'g]
======================================================= of]hgfsf] nflu of]hgf ;+rfng ug{ ldlt
@)&^÷=====÷======== df u7g ePsf] ===================================================================== pkef]Qmf
;ldltsf xfdL tkl;nsf kbflwsf/Lx?n] tkl;ndf pNn]v ePsf] a'bfx?sf] ljkl/t sfo{ ug]{ 5}gf},
pQm a'bf tyf k|rlnt P]g sfg"gsf] alv{nfk x'g] u/L sfo{ u/]df k|rlnt P]g sfg"g adf]lhd tyf
gu/kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd b08 ;hfosf] eflubf/ x'g d~h'/ 5f} egL of] :j–3f]if0ff kqdf xfd|f]
/flhv';L ;fy ;xL5fk ul/ bof} . O{lt ;Djt @)&^ ;fn======= dlxgf ====== ut] /f]h ======== .
tkl;n M
!= of] pkef]Qmf ;ldlt u7g x'bf af:tljs ;/f]sf/jfnf pkef]Qmfx?sf] e]nfaf6 j8fsf] hgk|ltlglwsf] /f]xj/df
k|rlnt sfg"g adf]lhd of]Uo JolQmx?af6 ;ldlt u7g ul/Psf] 5 .
@= o; pkef]Qmf ;ldltdf Ps} ;dodf Ps JolQm Ps eGbf a9L pkef]Qmf ;ldltdf ;b:o ePsf] 5}g ;fy} Ps
eGbf a9L of]hgf ;~rfng u/]sf] 5}g .
#= o; pkef]Qmf ;ldltn] >ldssf] Hofnf e'StfgL 8f]/ xflh/L agfO{ sfd x]eL O{SjLkd]G6x?sf] k|of]u u/]/ ug]{
5}g ;fy} uk'r'k tl/sfn] cGo lgdf{0f Jofj;foLnfO{ 7]Ssf lbO{ of]hgf ;+rfng ug]{ 5}g .
$= of] of]hgf ;+rfng ubf{ Pp6} sfdnfO{ bf]xf]/f] b]vfO{ em'7f ljn e/kfO{ Pj+ ljj/0f agfO{ bf]xf]/f] e'QmfgL lng]
5}g .
%= of] of]hgf sfof{Gjog ubf{ ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^#, ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, s]Gb| tyf k|b]z ;/sf/sf]
gLlt lgb]{zgdf pNn]lvt dfu{bz{g tyf zt{x? ;d]t kfngf u/L vr{ ul/g]5 .
^= ;fj{hlgs vl/b lgodfjnLsf] pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfoaf6 sfd u/fpg] sfo{ljlw adf]lhd o;
;ldltn] lgdf{0f ;DkGg u/]sf] of]hgfsf] dd{t ;Dxf/ tyf /]vb]vsf] lhDd]jf/L :jodn] lng] 5 .
&= cfof]hgf ;+rfng ubf{ tf]lsP adf]lhdsf] u'0f:t/ sfod ug]{ 5 . u'0f:t/ k/LIf0f u/fpg' kg]]{ sfdsf] u'0f:t/
k/LIf0f u/fO{ e'QmfgL dfu ul/g]5 .
*= o; pkef]Qmf ;ldltn] vr{sf] ;fj{hlgs kl/If0f ubf{ cg';"rL–$_ vr{ ;fj{hlgs ubf{ -cg';"rL– %_ / tof/
ubf{ of]hgfaf6 k|ToIf nfeflGjt ;/f]sf/jfnfx?sf] e]nf u/fO{ ;Dk"0f{ ljj/0f k|:t't u/L tof/ ug]{ 5 .

:j–3f]if0ffdf ;lx5fk ug]{ M
cWoIf >L ======================================
b:tvt M ======================================
;lrj >L ======================================

b:tvt M ======================================

sf]ifWoIf >L ====================================

b:tvt M =========================================

ldlt M @)&^÷======÷======
=========================================pkef]Qmf ;ldlt ldlynf=g=kf= j8f g+= ================================
/f]xj/ M
===============================
of]hgf pkzfvf
ldlynf gu/kflnsf

अनुसूची ४
(कायर्�व�धको दफा११ (५) सँग सम्विन्)

;fj{hlgs k/LIf0f kmf/fd
सावर्ज�नक पर�क्षण फारामको ढाँचा पेश गरेको काया..........
(क) आयोजना सम्बन् �ववरण :

१) आयोजनाको नाम :२) आयोजना स�ालन स्थल:३) सम्झौता मूल्:४) उपभो�ा/सामूदायीक सं ख्या:५) आयोजना सम्झौता �म�त:६) आयोजना सुरु �म�त:७) आयोजना सम्प� भएको �म�त:८) अध्यक्षको न:९) अध्यक्षको सम्पक. :१०) स�म�त सदस्य संख्य:- म पु
११) रोहवर (जन��त�न�ध) :(ख) आयोजना श्र (आम्दान) :

१) नगरपा�लकाबाट र.
२) साझेदार �नकायबाट र.
३) उ.स/सामूदा�यक सं स्थाबाट .
४) अन्यबाट .

ब

कुल आम्दानी .
(ग) खचर्क �ववरण :
१) सामा�ीको �ववरण :
१) इटा

१०) बोरा

२) ढु �ा

११) काठ

३) �ग�ी

१२) प्ला

४) भरौट

१३) फलाम

५) माटो

१४) डेक्

६) बास

१५) बेन्

७) छड

१६) कूस�

८) �समेन्

१७) बोडर

९) बालुवा

२) ज्याल
�स. नं.

�ववरण

१

�म�ी (दक)

२

�म�ी (अधर् द)

३

लेवर

४

अन्

दर

�दन

जम्म

कै�फयत

३) �मदान :
४) व्यवस्थापन खच:
ढु वानी
अन्
५) .................. उपकरण भाडा :-

घ) मौज्दा �ववरण :नगद र.
ब� कमा र.
व्यि�गत..... र.
सामा�ीहरु:•
•
•

ङ) भु�ानी बांक� �ववरण
•
•

च) सम्पन आयोजनाको प्रग फाराम :�वि�य

भौ�तक

अवस्थ

कै�फयत

ल�य
�ग�त
छ) मा�थ उल्लेिखत �ववरण स�हतका �वषयमा उपभो�/सामूदा�यक स�म�तले हामी तप�सलका उपभो�ा/
सरोकारवालाहरुका �बच रा�ु भयो। उल्लेिखत �ववरणमा हा�ो िच� बुझी सम्बन्धीत �नकायमा पेश गन� �योजनाथर्
स्वइच्छाले राजीखुसीसाथ स�ह छाप गर��दऔ
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)
१०)

अनुसूची ५

-कायर्�व�धको दफा११ (६) सँग सम्विन्)
खचर् सावर्ज�नक सूचना फार
�म�तः २०
१. आयोजनाको नामः—

।

।

२. आयोजना स्थल—
४. आयोजना िस्वकृत भएको .वः—

३. �व�नयोिजत वजेटः—

५. आयोजना सम्झौता भएको �म�त—

६. काम सम्प� गनुर् पन� �म�—

७. काम सम्प� भएको �म�त—

८. उ.स. को बैठकले खचर् स्वीकृत गरेको �म�
—
आम्दानी र खचर्को �वव

�ववरण

आम्दान

प्रथम �कस
दोश्रो �कस

रकम र

ज्याल

�ववरण

खचर

रकम

�नमार्ण सामाग्री ख

तेश्रो �कस

ढु वानी

जनश्रमद

भाडा

वस्तुगत सहायत

व्यवस्थापन ख

लागत सहभा�गता

उपयु्�ानुसार
र
को आम्दानी तथा खचर् �ववरण यथाथर् हो । यसमा सबै आम्दानी तथा खचर्हरु समावेश ग�रए
साथै उपभो�ाहरुको �त्यक्ष सहभा�गतामा आयोजना कायार्न्वयन ग�रएको छ । यसको एक ��त वडा कायार्लयम
पेश ग�रएको छ ।

................
कोषाध्यक्ष

..............
   सिचव

.................
अध्य

.

अनुसूची ६

-कायर्�व�धको दफा११(७) सं ग सम्विन्)
आयोजना सूचना पाट�को नमूना
१. आयोजनाको नामः
२. आयोजना सं चालन गन� कायार्ल/कायर्�मको नाम
३. उपभो�ा स�म�तको अध्यक्षको नाम र सम्पक.M
४. आयोजनाको कुल लागत रकम रु
४.१. आयोजनामा कायार्लयबाट व्यहोन� लागत 
४.२. जनसहभा�गताबाट व्यहोन� लागत रकम र
४.३. आयोजनामा लगानी गन� अन्य �नकायको नाम  र व्यहोन� लागत रकम 
५. आयोजना सम्झौता �म�त
६. आयोजना सम्प� गन� �म�त
७. आयोजनाबाट लाभािन्वत जनसंख्य

अनुसूची ७

-कायर्�व�धको दफा१६(ङ) सँग सम्विन्)
उपभो�ा स�म�तको भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ��तवेदन
�ववरण पेश गरे को कायार्ल....................
१. आयोजनाको �ववरण
आयोजनाको नामः

वडा नं.M टोल÷बस्तीः

२. आयोजनाको लागतः �ा� अनुदान रकम र. ............................

उपभो�ा स�म�तका अध्यक्षः सिच

चन्दा रकम ......................

जम्मा रकम . .............................

जनसहभा�गता रकम र. ==============
३. हालसम्मको खचर्. ==============
क. कायार्लयबाट �ा� रम र.............

१. �नमार्ण साम�ीमा(�समेन्, छड, काठ, ढुं गा वा फुवा, �ग�ी, उपकरण आ�द) र. .
२. ज्याला– दक्ष –

अदक्ष.

३. मसलन्द सामान(क�प, कलम, मसी, कागज आ�द) र.

जम्मा .
४. दै �नक �मण भ�ा (सम्झौतामा स्वीकृत ) र.

५. �ा�व�धक �नर�क्षण बापत खच(सम्झौतामा स्वीकृत ) र.
६. अन्य
ख. जनसहभा�गताबाट व्यहो�रएको खचर् र................... �मको मूल्य बराबर रकम . .......................
िजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम. .............

कूल जम्मा . .............

४. �ा�व�धक ��तवेदन बमोिजम मूल्यांकन रकम . .............
५. उपभो�ा समूहको �नणर्य बमोिज ÷समीक्षाबाट खचर् देिखएक. .............
६. कायार्न्वयनमा देिखएका मुख्य समस्याह. ख. ग.
७. समाधानका उपायहरू
क.
ख.
ग.
८. कायार्लयबाट र अन्य �नकायबाट अनुगमन भए अनुगमनको सुझाव
९. हाल माग गरे को �कस्ता रकम .
१०. मुख्य खचर् �योज
११. �ा� रकम आयोजना बाहेक अन्य कायर्मा खचर् गन� गराउने छैनौ
...........
तयार गन�

.............
सिचव

...........
कोषाध्यक्ष

.............
   अ

