फाकफोकथम
ु गाउँ पालिकाको उपभोक्ता सलमतत गठन, परिचािन तथा व्यवस्थापन
सम्बन्धि काययववधि, २०७५

प्रमाणिकरि ममत िः २०७५।४।१

प्रस्तावना

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तनर्दि ष्ट गरे को स्थानीय

मित्रको विकास तनमािि सम्िन्धध कायि संचालनको लाधग गाउँ पामलकाले उपिोक् ा सममत

हको अधधकार क्षेत्र

गठन, पररचालन

था व्यिस्थापन गनि आिश्यक दे णिएकोले फकफोकथुम गाउँ पामलकाको प्रशासकीय कायिविधध तनयमम

ऐन २०७४ को दफा ४ बमोन्िम फाकफोकथुम गाउं कायिपामलकाले पारर
।

गने

गरी यो कायिविधध िारी गरे को छ

परिच्छे द– १
१. संक्षक्षप्

प्रािन्म्भक

नाम र प्रारम्ििः (१) यस कायिविधधको नाम फााकफोकथुम गाउँ पामलकाको उपिोक् ा सममत

गठन, पररचालन

(२) यो कायिविधध

था व्यिस्थापन कायिविधध, २०७५ रहे को छ ।
रु
ु ध

प्रारम्ि हुनेछ ।
२. पररिाषािः विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिविधधमाािः-

(क) “अध्यक्ष” िधनाले उपिोक् ा सममत को अध्यक्षलाई सम्झनु पदि छ ।

(ि) “आयोिना” िधनाले फााकफोकथुम गाउँ पामलका िा सो अध रग को िडािाट पूिि िा आंमशक
लाग

साझेदारीमा सञ्चामल

योिना िा कायिक्रम िा आयोिना िा पररयोिनालाई सम्झनु पछि

। र फााकफोकथम
गाउँ पामलका सिाबाट स्िीकृ
ु

िएको गैर सरकारी संघ सस्था,

नाफामूलक संस्था िा अधय सामुदातयक संस्थाको आयोिना समे लाई िनाउनेछ ।

(ग) “उपिोक् ा” िधनाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािान्धि
व्यन्क् लाई िनाउछ ।

गैर

हुने आयोिना सञ्चालन हुने क्षेत्र मित्रका

(घ) “उपिोक् ा सममत ” िधनाले आयोिनाको तनमािि, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममि
लाधग उपिोक् ाले आफूहरू मध्येबाट गठन गरे को सममत

सम्झनु पदि छ ।

सम्िार गनिको

(ङ) “कायािलय” िधनाले गाउँ कायिपामलकाको कायािलयलाई बुझाउँ छ । सो शब्दले िडा कायािलय
समे लाई बझ
ु ाउनेछ ।

(च) “कायिपामलका” िधनाले गाउँ कायिपामलकालाई सम्झनु पदि छ ।
(छ) “ठूला मेमशनरी

था उपकरि” िधनाले िा ािरिलाई अत्यााधधक ह्रास पुरय
् ाउने प्रकृत का ठूला

मेमशनरी, उपकरि (बुलडोिर, एक्सािेटर िस् ा) र श्रममल
ू क प्रविधधलाई विस्थावप
मेमशनरी

था उपकरि सम्झनु पदि छ।

गने िालका

(ि) “पदाधधकारी” िधनाले उपिोक् ा सममत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सधचि र कोषाध्यक्षलाई सम्झनु
पदि छ ।

(झ) “िडा” िधनाले फााकफोकथुम गाउँ पामलका मित्रका िडालाई सम्झनु पदि छ ।

(ञ) “िडा अध्यक्ष” िधनाले आयोिना सञ्चालन िएको िडाको िडा अध्यक्षलाई सम्झनु पदि छ ।

(ट) “सदस्य” िधनाले उपिोक् ा सममत का सदस्यलाई िनाउनेछ र सो शब्दले उपिोक् ा सममत का
पदाधधकारीलाई समे

िनाउनेछ ।

(ठ) “सम्झौ ा” िधनाले आयोिनाको तनमािि, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममि
कायािलय र उपिोक् ा सममत बीच िएको मलणि
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सम्िार गनिको लाधग

करारनामा िा कबमु लय नामालाई िनाउनेछ ।

३. काययववधिको पािना गनप
ुय ननेः (१)गाउाँपामलका मित्र कायािधियन हुने आयोिनाको तनमािि, सञ्चालन,
ममि सम्िार कायि गनिको लाधग गठन हुने उपिोक् ा सममत ले पूिरु
ि पमा यो कायिविधधको पालना गनुि
पनेछ ।

(२) कुल लाग

रु १ करोडसम्म िएको

था स्थानीय सीप, श्रो

र साधन उपयोग हुने र स्थानीय स् रमा
कायि सम्पधन गनि सक्ने आयोिनाको कायािधियन उपिोक् ा सममत माफि गनि सककनेछ ।
परिच्छे द–२

उपभोक्ता सलमततको गठन ि सञ्चािन
४. उपभोक्ता सलमतत गठनसम्बधिी व्यवस्थाेः (१) उपिोक् ा सममत
(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािान्धि

गठन दे हाय बमोन्िम गनुि पनेछ ।

उपिोक् ाहरुको आम िेलाबाट अधधक म सहिाधग ामा सम्बन्धध

आयोिनास्थलमा नै सा दे णि एघार (७ दे णि ११ िना) सदस्यीय उपिोक् ा सममत
गनप
ुि नेछ ।

गठन

(ि) सममत

गठनको लाधग आम िेला हुने समय, ममत , स्थान र िेलाको बबषय त्यस् ो िेला हुने ममत ले
कन्म् मा सा र्दन (३ र्दन) अगािै साििितनक रुपमा िानकारी गराउनु पनेछ ।

(ग) गाउँ पामलकास् रीय आयोिना सञ्चालनको लाधग उपिोक् ा सममत को गठन गदाि कायिपामलकाले
ोकेको कायिपामलकाका सदस्य िा कायािलयको प्रत तनधधको रोहिरमा गनुि पनेछ ।

(घ) िडास् रीय आयोिना सञ्चालनको लाधग उपिोक् ा सममत
अध्यक्ष िा िडा सदस्य िा कायािलयले

(ङ) उपिोक् ा सममत

गठन गदाि सम्िन्धध

ोकेको कायािलयको प्रत तनधधको रोहिरमा गनुि पनेछ ।

गठनको लाधग बोलाईएको िेलामा योिनाको संक्षक्षप्

संरचना सर्ह को िानकारी कायािलयको प्रत तनधधले गराउनु पनेछ ।

(च) उपिोक् ा सममत
ेत्तीस प्रत श

िडाको िडा

वििरि र सममत को

गठन गदाि समािेशी मसद्धाध को अिलम्िन गनुि पने छ । सममत मा कन्म् मा

(३३%) मर्हला सदस्य हुनप
ु नेछ । सममत को अध्यक्ष, सधचि र कोषाध्यक्षमध्ये
कम् ीमा एकिना मर्हला पदाधधकारी हुनप
ु नेछ ।

(छ) एक व्यन्क्

एकिधदा बढी उपिोक् ा सममत को सदस्य हुन पाउने छै न । साथै सगोलका
पररिारबाट एकिना िधदा बढी व्यन्क् एउटै उपिोक् ा सममत को सदस्य हुन पाइने छै न ।
(ि) उपिोक् ा सममत को गठन सकेसम्म सििसम्म
ररकाले गनुप
ि नेछ । सििसम्म हुन नसकेमा
उपिोक् ाहरुको बहुम बाट उपिोक् ा सममत को गठन गररने छ ।
(झ) उपिोक् ाहरुको लाग
सहिाधग ामा सञ्चालन हुने आयोिनाहरु
कायिााधियन गनि प्राथममक ा र्दईनेछ ।
(ञ) उपिोक् ा सममत ले सम्झौ ा बमोन्िम गनुि पने काम सममत
कुनै तनमािि व्यिसायी िा अधय व्यन्क्

उपिोक् ा

सममत बाट

आफैंले गनुि गराउनु पनेछ । अधय

िा सस्थालाई ठे क्कामा र्दई गनि गराउन पाइने छै न ।

(ट) कायािलयले आयोिना सञ्चालन एिम ् कायािधियनमा संलग्न उपिोक् ा सममत को अमिलेि अनुसच
ू ी
१ बमोन्िमको ढाँचामा व्यिन्स्थ

गनुि पनेछ ।

५. उपभोक्ता सलमततका सदस्यको योग्यताेः (१) उपिोक् ा सममत का सदस्यको योग्य ा दे हाय बमोन्िम
हुनु पनेछ ।
(क) सम्िन्धध

आयोिना क्षेत्रको स्थायी िामसधदा

(ि) १८ िषि उमेर पुरा िएको

(ग) फौिदारी अमियोगमा अदाल बाट कसुरदार नठहररएको

(घ) सरकारी बाँकी बक्यौ ा िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहे को
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(ङ) अधय उपिोक् ा सममत मा सदस्य नरहे को

(२) दफा १ मा िुनसक
ु ै कुरा लेणिएको िए ापतन िनप्रत तनधध, रािनीत क दलका पदाधधकारी,
बहालिाला सरकारी कमिचारी र मशक्षक उपिोक् ा सममत को सदस्यमा बस्न पाईने छै न ।

६. उपभोक्ता सलमततको काम, कतयब्य ि अधिकािेः उपिोक् ा सममत को काम क ब्ि य र अधधकार दे हाय
बमोन्िम हुनेछ ।
(क) सम्झौ ा बमोन्िमको कायि सम्पादन गने,
(ि) उपिोक् ाहरुलाई कायािलयबाट प्राप्

सच
ू ना

था मागिदशिनको िानकारी गराउने,

(ग) सम्झौ ा बमोन्िम कायि शुरु गदाि कायािलयबाट आिश्यक तनदे शन प्राप्
गरे र मात्र शरु
ु गने,

गनुि पने िए प्राप्

(घ) उपिोक् ा सममत को कायि सम्पादनलाई प्रिािकारी बनाउन सममत का सदस्यहरुको कायि
वििािन र न्िम्मेिारी बाँडफाँड गने,

(ङ) उपिोक् ा सममत का सदस्यहरुको क्षम ा विकास गने ।

(च) सम्झौ ा बमोन्िमको कामको पररमाि, गुिस् र, समय र लाग मा पररि न
ि
गनुि पने
दे णिएमा कायािलयलाई अनुरोध गने,

(छ) आयोिनाको र्दगो व्यिस्थापन सम्बधधी आिश्यक अधय कायि गने ।
परिच्छे द – ३

कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन
७. आयोजना कायायधवयनेः (१) कायािलयले आ.ि. शरु
ु िएको १५ र्दन मित्र उपिोक् ा सममत बाट संचालन

हुने आयोिना, पररयोिना र कायिक्रमहरु पर्हचान/छनौट गरी कायािधियन योिना बनाउनु पनेछ ।
उपिोक् ा सममत गठन पश्चा आयोिनाको ड्रईङ, डडिाईन र लाग अनुमान (नेपाली िाषामा यार
गररएको) स्िीकृ

गरी उपिोक् ा सममत लाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(२) आयोिनाको कायािधियनको लाधग उपिोक् ा सममत
सम्झौ ा गनप
ुि नेछ ।

(३) आयोिनाको प्रकृत
बस् ुग )

हे री कायािलयले लाग

र कायिलयबीच अनुसच
ू ी २ बमोन्िमको ढाँचामा

सहिाधग ाको ढाँचा र अनुपा

ोक्नु पनेछ ।

(नगद िा श्रमदान िा

८. आयोजना सम्झौताको िाधग आवश्यक कागजातहरेः (१) उपिोक् ा सममत ले कायािलयसँग सम्झौ ा गदाि
पमशलमा उन्ललणि

(क) उपिोक् ा सममत

कागिा हरु पेश गनप
ुि नेछ

गठन गने आम िेलाको तनिियको प्रत मलवप

(ि) उपिोक् ा सममत का सदस्यहरुको नागररक ाको प्रत मलवप
(ग) आयोिनाको लाग

अनम
ु ान वििरि

(घ) उपिोक् ा सममत बाट सम्झौ ाको लाधग न्िम्मेिार पदाधधकारी
तनििय

(ङ) आयोिनाको कायािधियनको कायि

ामलका ।

(च) िा ा सञ्चालन गने पदाधधकारी
कागिा हरु

ोककएको उपिोक् ा सममत को

ोककएको तनििय र िा ा सञ्चालनको लाधग आिश्यक

९. उपभोक्ता सलमततको क्षमता ववकासेः (१) कायािलयले आयोिनाको कायािधियन अगािै उपिोक् ा
सममत का पदाधधकारीहरुलाई तनम्न विषयमा अमिमणु िकरि गनुि पनेछ
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(क) उपिोक् ा सममत को काम, क ब्ि य र अधधकार,

(ि) सम्पादन गनुि पने कामको वििरि, काम सम्पधन गनप
ुि ने अिधध, लाग

र उपिोक् ाको योगदान

(ग) तनमािि सामाग्रीको गुिस् र र पररमाि

(घ) िररद, रकम तनकासा प्रकृया, िचिको लेिाकंन र अमिलेि व्यिस्थापन
(ङ) कायािधियन र अनुगमन प्रकृया

(च) साििितनक परीक्षि, योिनाको फरफारक र हस् ाध रि
(छ) अधय आिश्यक विषयहरु ।

१०. खाता सञ्चािनेः (१) उपिोक् ा सममत को िा ा कायािलयले
(२) सममत को िा ा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सधचि गरी

ोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ ।
ीन िनाको संयक्
दस् ि बाट सञ्चालन
ु

हुनेछ । िा ा सञ्चालकहरु मध्ये कन्म् मा एकिना मर्हला हुनु पनेछ ।

११. भक्
ु तानी प्रकृयाेः (१) आयोिनाको िक्
ु ानी र्दंदा उपिोक् ा सममत को नाममा रहे को बैक िा ामाफि
र्दनु पनेछ । उपिोक् ा सममत ले एक व्यन्क्
गदाि चेक माफि

मात्र गनुि पनेछ ।

िा सांस्थालाई एकलाि िधदा माधथको रकम िुक् ानी

(२) उपिोक् ा सममत लाई सम्झौ ा बमोन्िमको कामको प्राविधधक मल
ू यांकन, कायि सम्पधन प्रत िेदन र
अधय आिश्यक कागिा को आधारमा ककस् ाग

र अन्ध म िुक् ानी र्दईनेछ ।

गरी िुक् ानीको लाधग आिश्यक कागिा

कायािलयमा पेश गनप
ुि नेछ ।

(३) उपिोक् ा सममत ले सम्पादन गरे को काम र िएको िचिको वििरि सममत को बैठकबाट तनििय
सर्ह

(४) आयोिनाको अन्ध म िक्
ु ानी हुनु िधदा अगािै कायािलयबाट अनुगमन गने व्यिस्था ममलाउनु
पनेछ ।
(५) आयोिना सम्पधन िई फरफारक गनुि िधदा अगािै उपिोक् ा सममत ले अतनिायि रुपमा
कायािलयको

प्रत तनधधको

रोहिरमा

साििितनक

परीक्षि

गनुि

पनेछ

।

साििितनक

परीक्षि

प्रत िेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बमोन्िम हुनेछ ।
(६) उपिोक् ा सममत ले आफूले प्रत्येक ककस् ामा गरे को िचिको सच
ू ना अनुसच
ू ी ४ बमोन्िमको ढाँचामा
साििितनक गनुि पनेछ ।

(७) आयोिनाको कुल लाग

रु ३ लाि िधदा बढी िएका आयोिनाहरुको हकमा उपिोक् ा सममत ले

काम शरु
ु गनुि िधदा अगािै आयोिनाको नाम, लाग , लाग
सम्पधन गनुि पने अिधध समे

दे णिने गरी

यार गररएको अनुसूची ५ बमोन्िमको ढाँचामा

आयोिना सच
ू ना पाटी आयोिना स्थलमा राख्नु पनेछ

(८) उपिोक् ा सममत लाई सम्बन्धध

साझेदारीको अिस्था, काम शरु
ु र

कायािलयले ड्रइङ्ग, डडिाइन, लाग

सललाह र्दने, िाँचपास गने लगाय

अनम
ु ान

यार गने, प्राविधधक

अधय प्राविधधक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आयोिना

कायािधियनको समयमा कुनै कारिबाट कायािलयले प्राविधधक सेिा उपलब्ध गराउन नसकेमा
सम्झौ ामा उललेि गरी
तनयक्
ु

ोककएको िचिको सीमा मित्र रही उपिोक् ा सममत ले करारमा प्राविधधक

गनि िा प्राविधधक सेिा मलन सक्नेछ ।

र, ड्रइङ्ग, डडिाइन, लाग

अनम
ु ान, कायिसम्पधन

प्रत िेदन र िुक् ानी मसफाररसको कायि कायािलयबाट नै हुनेछ ।
(९) उपिोक् ा सममत बाट तनमािि हुने आयोिनाहरूको गुिस् र कायम गने गराउने दातयत्ि र
न्िम्मेिारी िनप्रत तनधध, सम्बन्धध

प्राविधधक कमिचारी, उपिोक् ा सममत

हुनेछ ।
(१०) अनक
ु रिीय कायि गने उपिोक् ा सममत , प्राविधधक कमिचारी र सम्बन्धध
तनििय बमोन्िम िावषिक रूपमा उधच

पुरस्कार प्रदान गनि सककनेछ ।
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र अनुगमन सममत को
कमिचारीलाई सिाको

(११)

ोककएको समयमा उपिोक् ा सममत

गठन हुन नसकेमा, सम्झौ ा हुन नसकेमा िा सम्झौ ाको
श ि बमोन्िम कायि सम्पादन हुन नसकेमा कायािलयले अधय प्रकृयाद्िारा काम गराउन सक्नेछ ।

१२. तनमायण काययको गुणस्ति सतु नन्श्चतता गनुय पननेः उपिोक् ा सममत बाट सञ्चालन हुने आयोिना
गि
ु स् र सतु नन्श्च गनुि सम्िन्धध उपिोक् ा सममत को क व्ि य हुनेछ । गि
ु स् र सतु नन्श्च ा गनिको
लाधग अधय कुराहरुको अत ररक्

तनम्न विषयहरु पूिि रुपमा पालना गनुि पनेछ ।

(क) तनमािि सामाग्रीको गुिस् रिः तनमािि सामाग्री ड्रइङ, डडिाईन र स्पेमसकफकेसन बमोन्िमको
गुिस् र कायम गनुि पनेछ ।

(ि) तनमािि विधध र प्रकृयाको गुिस् रिः तनमािि विधध र प्रकृया कायािलयसँग िएको सम्झौ ा
बमोन्िम गनुि पनेछ

(ग) तनमािि कायिको र्दगोपनािः उपिोक् ा सममत बाट कायािधियन िएको योिनाको र्दगोपनाको लाधग
सम्िन्धध

उपिोक् ा सममत ले आिश्यक व्यिस्था गनुि पनेछ ।

(घ) गुिस् र सतु नन्श्च

गने न्िम्मेिारीिः उपिोक् ा सममत

कायम गने न्िम्मेिारी सम्बन्धध

माफि

हुने कामको तनधािरर गुिस् र
कायिको लाधग कायािलयबाट िर्टएका प्राविधधक कमिचारी र

उपिोक् ा सममत को हुनेछ ।
(ङ) लग राख्नु पनेिः उपिोक् ा सममत बाट हुने कामको सम्झौ ा बमोन्िमको समय, लाग र
गुिस् रमा सम्पधन हुन नसकेमा सम्िन्धध प्राविधधक कमिचारीलाई सचे गराउने र प्रकृत हे री
आिश्यक ा अनुसार कारिाही गनि सक्नेछ । त्यस् ा उपिोक् ा सममत को लग
सममत का पदाधधकारीलाई तनन्श्च
तनषेध गनेछ ।

रािी उपिोक् ा

समयसम्मको लाधग अधय उपिोक् ा सममत मा रही काम गनि

१३. अनुगमन सलमततको व्यवस्थाेः (१) आयोिना

ोककएको गुिस् र, पररमाि र समयमा सम्पधन गनि

गराउन उपिोक् ा सममत ले सम्पादन गने कायिको अनग
ु मन गरी आयोिनाको गि
ु स् र,
सुतनन्श्च

गनि दफा ४ (१) (क) बमोन्िमको िेलाबाट कन्म् मा एक िना मर्हला सर्ह

एक अनुगमन सममत

गठन गनुि पनेछ ।

पररमाि

३ सदस्यीय

(२) अनुगमन सममत को काम, क व्ि य अधधकार दे हाय बमोन्िम हुनेछिः
(क) आयोिनाको कायािधियनमा सहिीकरि गने था दे णिएका बाधा, व्यिधान र समस्या समाधानका
लाधग आिश्यक समधिय गने,

(ि) आयोिनाको कायािधियन कायि ामलका अनुसार काम िए निएको यकीन गने र नगरे को पाइएमा
सम्बन्धध

पक्षलाई सचे

गराउने,

(ग) आिश्यक अधय कायि गने ।

परिच्छे द– ४
ववववि

१४. अधय संस्थाबाट कायय गिाउन सककनेेः यस कायिविधध बमोन्िम उपिोक् ा सममत बाट गररने कायि

लािग्राही समह
ू , सामद
ु ातयक संस्था िस् ै सामद
ु ातयक िन, सामद
ु ातयकस् रका सहकारी संस्थाहरू, टोल
विकास संस्था, आमा समूह, कृवष समूह, कानुन बमोन्िम गठन िएका अधय सामुदातयक संगठन िस् ा
संस्थाहरुबाट स्थानीय उपिोक् ाहरुको आमिेलाबाट तनििय िई आएमा यस् ा संस्थाहरुबाट यस
कायिविधध बमोन्िम कायि संचालन गनि/गराउन सककने छ ।
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१५. सहन्जकिण ि सहयोग गनुय पननेः उपिोक् ा सममत ले आयोिनाको सप
ु ररिेक्षि, अनुगमन/तनरीक्षि गनि
कायािलयबाट आएको अनुगमन सममत , पदाधधकारी िा कमिचारीलाई आिश्यक वििरि उपलव्ध गराउने
था आयोिनास्थल अनुगमनको लाधग सहन्िकरि र सहयोग गनुि पनेछ ।

१६. उपभोक्ता सलमततको दातयत्वेः उपिोक् ा सममत ले कायािलयसँग िएको सम्झौ ा बमोन्िमको कायि
सम्पादन गदाि कायािलयले

ोकेका श ह
ि रुको अत ररक्

(क) आयोिनाको र्दगो व्यिस्थापनको लाधग ममि

तनम्न दातयत्ि िहन गनुि पनेछ ।

सम्िार गने सम्बधधी आिश्यक कायि,

(ि) आयोिना कायािधियनबाट पनि सक्ने िा ािरिीय सध ुलन कायम गने सम्बधधी कायि,
(ग) अधय आयोिनाहरुसँग अध रसम्बधध कायम गनप
ुि ने,
(घ) असल नागररकको आचरि पालना गनप
ुि ने ।

(ङ) उपिोक् ा सममत ले आयोिनाको फरफारकको लाधग कायािलयमा कागिा
बमोन्िमको ढाँचामा आयोिनाको िौत क

था विवत्तय प्रत िेदन पेश गनुि पनेछ ।

१७. मापदण्ड बनाउन सक्नेेः(१) आयोिनाको गुिस् र सुतनन्श्च
मुलयाङ्कन गरी सम्िन्धध

था समधिय गनुि पनेछ .

पेश गदाि अनुसूची ६

ाको लाधग कायािलयले अनुगमन,

उपिोक् ा सममत लाई सललाह, सुझाि र आिश्यक ा अनस
ु ार तनदे शन र्दने

(२) उपिोक् ा सममत बाट सञ्चालन हुने आयोिनाको प्रकृत हे री गि
ु स् र सतु नन्श्च ा गने
प्रयोिनको लाधग कायािलयले थप मापदण्ड था मागिदशिन बनाई लागु गनि सक्नेछ ।
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अनुसच
ू ी १

(कायिविधधको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धध )
उपिोक् ा सममत को लग

फाकफोकथम
ु गाउँ पामलका

क्र.स.

उपिोक् ा

सममत को नाम र
ठे गाना

पदाधधकारीको नाम र सम्पकि नं.
अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सधचि
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कोषाध्यक्ष

आ.ि.
गठन

ममत

बैंकको
नाम

िा ा नं.

अनुसच
ू ी २

कायिविधधको दफा ७(२) सँग सम्िन्धध )
फाकफोकथुम गाउँ पामलका

१. सम्झौ ा गने पक्ष र आयोिनािः

योिना सम्झौ ा फाराम

क) उपिोक् ा सममत को वििरििः
१. नामिः

२. ठे गानािः

ि) आयोिनाको वििरििः
१. नामिः

२. आयोिना स्थलिः
३ उद्दे श्यिः

४. आयोिना सरु
ु हुने ममत िः
२. आयोिनाको लाग सम्िन्धध वििरििः
क) लाग

ि) लाग

अनुमान रु

व्यहोने स्रो हरु

१. कायािलयिः

२. उपिोक् ा सममत िः
३. अधयिः

ग) बस् ुग

अनद
ु ानको वििरि

१. संघबाट

२. प्रदे शबाट
३. स्थानीय

सामाग्रीको नाम

हबाट

४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट

५. विदे शी दा ृ संघ संस्थाबाट
६. उपिोक् ा सममत बाट
७. अधय तनकायबाट

घ) आयोिनाबाट लािान्धि

हुनेिः
१. घरपररिार संखयािः
२. िनसंखयािः
३. संगर्ठ

४= अधयिः

संस्थाािः

३. उपिोक् ा सममत ÷समद
ु ायमा आधारर
क) गठन िएको ममत िः

संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वििरििः

ि) पदाधधकारीको नाम र ठे गाना (नागररक ा प्रमािपत्र नं. र न्िलला)
१. अध्यक्ष

२. उपाध्यक्ष

३. कोषाध्यक्ष
४. सधचि

५. सदस्य
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एकाई

६. सदस्य
७. सदस्य

ग) गठन गदाि उपन्स्थ

लािान्धि को संखयािः

४. आयोिना सञ्चालन सम्िन्धध अनि
ु ििः
५.उपिोक् ा सममत

समद
ु ायमा आधारर

ककस् ाको क्रम

ममत

पर्हलो

संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्
ककस् ाको रकम

गने ककस् ा वििरििः

तनमािि समाग्री पररमाि

कैकफय

दोश्रो
ेश्रो

िम्मा

६. आयोिना ममि

संिार सम्बधधी व्यिस्था

क)आयोिना ममि
ि) ममि

संिारको न्िम्मा मलने सममत ÷संस्थाको नामिः

सम्िारको सम्िावि

स्रो

िनश्रमदानिः

(छ छै न िल
ु ाउने)

सेिा शल
ु किः

दस् रु , चधदाबाट
अधय केही िएिः

सम्झौताका शतयहर

उपभोक्ता सलमततको न्जम्मेवािी तथा पािना गरिने शतयहरेः
१. आयोिना ममत
२= प्राप्

रकम

...............................दे णि शरु
ु गरी ममत ........................सम्ममा परु ा गनुि पनेछ ।

था तनमािि सामाग्री सम्िन्धध

आयोिनाको उद्धेश्यका लाधग मात्र प्रयोग गनप
ुि नेछ ।

३= नगदी, न्िधसी सामानको प्राप् ी, िचि र बाँकी

था आयोिनाको प्रगत

वििरि राख्नु पनेछ ।

४= आम्दानी िचिको वििरि र कायिप्रगत को िानकारी उपिोक् ा समूहमा छलफल गरी अको ककस् ा माग
गनुि पनेछ ।

५= आयोिनाको कुल लाग

िधदा घटी लाग मा आयोिना सम्पधन िएको अिस्थामा सो मु ाविकनै

अनद
ु ान र श्रमदानको प्रत श

तनधािरि गरी िुक् ानी मलनु पनेछ ।

६. उपिोक् ा सममत ले प्राविधधकको राय, परामशि एिं तनदे शन अनरु
ु प काम गनुि पनेछ ।
७= उपिोक् ा सममत ले आयोिनासंग सम्िन्धध

विल, िरपाईहरु, डोर हान्िरी फारामहरु, न्िधसी नगदी

िा ाहरु, सममत ÷समुहको तनििय पन्ु स् का आर्द कागिा हरु कायािलयले मागेको बि
पनेछ र त्यसको लेिापरीक्षि पतन गराउनु पनेछ ।

उपलव्ध गराउनु

८. कुनै सामाग्री िररद गदाि आध ररक रािस्ि कायािलयबाट स्थायी लेिा नम्िर र मुलय अमिबद्
ृ धध कर
द ाि प्रमाि पत्र प्राप्

व्यन्क्

आधधकारीक व्यन्क् बाट प्रमाणि

िा फमि संस्था िा कम्पनीबाट िररद गरी सोही अनुसारको विल िरपाई
गरी पेश गनुि पनेछ ।

९. मल
ू य अमिबद्
ृ धध कर (VAT) लाग्ने बस् ु

था सेिा िररद गदाि रु २०,०००।– िधदा बढी मल
ू यको

सामाग्रीमा अतनिायि रुपमा मूलय अमिबद्
ृ धध कर द ाि प्रमािपत्र प्राप्
कम्पनीबाट िररद गनुि पनेछ । साथै उक्
आयकर बाप

विलमा उन्ललणि

करकट्र्ट गरी बाँकी रकम मात्र सम्िन्धध
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गरे का व्यन्क्

फमि संस्था िा

मु.अ.कर बाहे कको रकममा १.५% अग्रीम
सेिा प्रदायकलाई िक्
ु ानी हुनेछ । रु

२०,०००।– िधदा कम मल
ू यको सामाग्री िररदमा पान नम्िर मलएको व्यन्क्

िा फमिबाट िररद गनुि

पनेछ । अधयथा िररद गने पदाधधकारी स्ियम ् न्िम्मेिार हुनेछ ।
१०. डोिर रोलर लगाय का मेमशनरी सामान िाडामा मलएको एिम ् घर बहालमा मलई विल िरपाई पेश
िएको अिस्थामा १०% प्रत श

घर िाडा कर एबम ् बहाल कर त नुि पनेछ ।

११. प्रमशक्षकले पाउने पाररश्रममक एिम ् सहिागीले पाउने ित्तामा प्रचमल

तनयमानुसार कर लाग्नेछ ।

१२. तनमािि कायिको हकमा शुरु लाग
व्यन्क् ÷कायािलयबाट लाग

अनुमानका कुनै आईटमहरुमा पररिि न हुने िएमा अधधकार प्राप्
अनुमान संसोधन गरे पश्चा मात्र कायि गराउनु पनेछ । यसरी लाग

अुनमान संशोधन नगरी कायि गरे मा उपिोक् ा सममत ÷समुह नै न्िम्मेिार हुनेछ ।
१३. उपिोक् ा सममत ले काम सम्पधन गररसकेपतछ बाँकी रहन गएका िप्ने सामानहरु ममि
सममत
ममि

गठन िएको िए सो सममत लाई र सो निए सम्िन्धध

सममत लाई बुझाएको सामानको वििरि एक प्रत

बुझाउनु पनेछ ।

सम्िन्धध

संिार

कायािलयलाई बुझाउनु पनेछ ।

र

कायािलयलाई िानकारीको लाधग

१४. सम्झौ ा बमोन्िम आयोिना सम्पधन िएपतछ अन्ध म िक्
ु ानीको लाधग कायिसम्पधन प्रत िेदन, नापी
कक ाि, प्रमाणि

विल िरपाई, योिनाको फोटो, सम्िन्धध

उपिोक् ा सममत ले आयोिना संचालन

गदाि िएको आय व्ययको अनुमोदन सर्ह को तनििय, उपिोक् ा िेलाबाट िएको साििितनक लेिा
परीक्षिको तनिियको प्रत मलपी

था सम्िन्धध

कायािलयको िडा कायािलयको मसफाररस सर्ह

अन्ध म ककस् ा िुक् ानीको लाधग तनिेदन पेश गनुि पनेछ ।

१५. आयोिना सम्पधन िएपतछ कायािलयबाट िाँचपास गरी फरफारकको प्रमािपत्र मलनु पनेछ । साथै
आयोिानाको आिश्यक ममि

संिारको व्यिस्था सम्िन्धध

उपिोक् ाहरुले नै गनुि पनेछ ।

१६. आयोिना कायािधियन गने समुह िा उपिोक् ा सममत ले आयोिनाको िौत क
प्रत िेदन अनस
ु च
ू ी ६ को ढाँचामा सम्झौ ामा

१७. आयोिनाको दीगो सञ्चालन

था ममि

था वित्तीय प्रग ी

ोककए बमोन्िम कायािलयमा पेश गनुि पनेछ ।

संिारको व्यिस्था गनुि पनेछ ।

१८. आयोिनाको सिै काम उपिोक् ा सममत ÷समुहको तनििय अनुसार गनुि गराउनु पनेछ ।
कायायियको न्जम्मेवािी तथा पािना गरिने शतयहरेः
१. आयोिनाको ििेट, उपिोक् ा सममत को काम, क व्ि य

था अधधकार, िररद, लेिाङ्कन, प्रत िेदन आर्द

विषयमा उपिोक् ा सममत का पदाधधकारीहरुलाई अनमु शक्षि कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।

२. आयोिनामा आिश्यक प्राविधधक सहयोग कायािलयबाट उपलव्ध गराउन सककने अिस्थामा गराईनेछ र
नसककने अिस्था िएमा उपिोक् ा सममत ले बाह्य बिारबाट सेिा परामशि अध गि
सक्नेछ ।

३. आयोिनाको प्राविधधक सुपररिेक्षिका लाधग कायािलयको
सममत बाट िएको कामको तनयमम

सेिा मलन

फिबाट प्राविधधक िटाईनेछ । उपिोक् ा

सप
ु ररिेक्षि गने न्िम्मेिारी तनि प्राविधधकको हुनेछ ।
४. पेश्की मलएर लामो समयसम्म आयोिना संचालन नगने उपिोक् ा सममत लाई कायािलयले तनयम
अनुसार कारिाही गनेछ ।

५. श्रममल
ु क प्रविधधबाट कायि गराउने गरी लाग

अनम
ु ान स्िीकृ

गराई सोही बमोन्िम सम्झौ ा गरी

मेमशनरी उपकरिको प्रयोगबाट कायि गरे को पाईएमा त्यस् ो उपिोक् ा सममत संग सम्झौ ा रद्ध गरी

उपिोक् ा सममत लाई िक्
ु ानी गररएको रकम मल
ु यांकन गरी बढी िएको रकम सरकारी बाँकी सरह
असुल उपर गररनेछ ।

६. आयोिना सम्पधन िएपतछ कायािलयबाट िाँच पास गरी फरफारक गनुि पनेछ ।
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७. आिश्यक कागिा

संलग्न गरी िुक् ानी उपलव्ध गराउन सम्िन्धध

आएपतछ उपिोक् ा सममत को बैंक िा ामा िुक् ानी र्दनु पनेछ ।

८. यसमा उललेि निएका कुराहरु प्रचमल

उपिोक् ा सममत बाट अनुरोध िई

कानन
ू िमोन्िम हुनेछ ।

माधथ उललेि िए बमोन्िमका श ह
ि रु पालना गनि हामी तनम्न पक्षहरु मधिुर गदि छौं ।
उपिोक् ा सममत ÷समह
ु को
दस् ि ...................

फिबाट

कायािलयको

फिबाट

दस् ि .............

नाम थर.....................

नाम थर.............

पद.............................

पद.................

ठे गाना..........................

ठे गाना..................

ममत ............................

ममत .....................

सम्पकि नं......................

सम्पकि नं...............
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अनुसच
ू ी ३

(कायिविधधको दफा ११ (५) सँग सम्िन्धध )
साििितनक परीक्षि फारामको ढाँचा

पेश गरे को कायािलयािः फाकफोकथुम गउँ पामलका
१. आयोिनाको नामिः
ि) लाग
ममत िः

अनम
ु ानिः

क) स्थलिः

ग) आयोिना शरू
ु हुने ममत िः

२. उपिोक् ा सममत ÷सामुदातयक संस्थाको
क) अध्यक्षको नामिः

३. आम्दानी िचिको वििरििः

घ)

क) नामिः

ि) सदस्य संखयािः

आयोिना

सम्पधन

मर्हलािः

क) आम्दानीतफय जम्माःेः

आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कतत
नगद तथा न्जधसी प्राप्त भयो

खि
ु ाउने)

िकम वा परिमाण
िकम वा परिमाण

कैकफयत
कैकफयत

ख) खचयतफय
खचयको ववविण

दि

परिमाण

जम्मा

१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद ियो ?)
२. ज्याला (के मा कत

३. श्रमदान (कत

िुक् ानी ियो ?)

िनाले श्रमदान गरे ?)

४. व्यिस्थापन िचि (ढुिानी
िचि)

था अधय

ग) मौज्दात
ववविण

िकम वा परिमाण

कैकफयत

१ नगद
बैंक
व्यन्क् को न्िम्मा
२ सामग्रीहरु
घ) भुक्तानी ददन बाँकी

ववविण

िकम वा परिमाण

४. सम्पधन आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगतत ववविण
कामको ववविण

िक्ष्य
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प्रगतत

पुरूषिः

हुने

५. आयोिनाले प¥ु याएको लाि
स्थानका उपिोक् ाहरू) ।

था प्रत्यक्ष रूपमा लािान्धि

िनसंखया (आयोिना सञ्चालन िएको

६. आयोिना सञ्चालन गदाि आयोिक संस्थामा कामको न्िम्मेिारी बाँडफाँड (कस कसले कस् ो कस् ो
कामको न्िम्मेिारी मलएका धथए<िल
ु ाउने)

उपन्स्थत िः
१
२
३
४
५

रोहिरिः नामथरिः
द्रष्टव्यिः साििितनक पररक्षि कायिक्रममा उपन्स्थ
हुनुपनेछ ।

पदिः
सरोकारिालाहरुको उपन्स्थत
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ममत िः
अतनिायि रूपमा संलग्न

अनुसच
ू ी ४

-कायिविधधको दफा ११ (६) सँग सम्िन्धध )
िचि साििितनक सच
ू ना फाराम

ममत िः २० ।
१. आयोिनाको नामिः—
३. वितनयोन्ि

ििेटिः— ४. आयोिना न्स्िकृ

६. काम सम्पधन गनुि पने ममत िः—
८. उ.स. को बैठकले िचि स्िीकृ

िएको आ.ििः—

गरे को ममत िः—

।

.

२. आयोिना स्थलिः—

५. आयोिना सम्झौ ा िएको ममत िः—
७. काम सम्पधन िएको ममत िः—

आम्दानी र िचिको वििरि
आम्दानी
ववविण

खचय
िकम रू

ववविण

प्रथम ककस् ा

ज्याला

दोश्रो ककस् ा

तनमािि सामाग्री िररद

अन्ध म ककस् ा

ढुिानी

िनश्रमदान
िस् ुग
लाग

िकम

िाडा

सहाय ा

व्यिस्थापन िचि

सहिाधग ा

उपयक्
ुि ानुसारको आम्दानी

था िचि वििरि यथाथि हो । यसमा सबै आम्दानी

था िचिहरु समािेश

गररएको छ । साथै उपिोक् ाहरुको प्रत्यक्ष सहिाधग ामा आयोिना कायािधियन गररएको छ । यसको एक
प्रत

िडा कायािलयमा समे

......................
कोषाध्यक्ष

पेश गररएको छ ।

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

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

सधचि

अध्यक्ष
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अनुसच
ू ी ५
-कायिविधधको दफा ११(७) संग सम्िन्धध )
आयोिना सूचना पाटीको नमूना
१. आयोिनाको नामिः
२. आयोिना संचालन गने कायािलय/कायिक्रमको नामिः
३. आयोिनाको कुल लाग

रकम रुिः

३.१. आयोिनामा कायािलयबाट व्यहोने लाग
३.२. िनसहिाधग ाबाट व्यहोने लाग

रुिः

रकम रुिः

३.३. आयोिनामा लगानी गने अधय तनकायको नाम र व्यहोने लाग
४. आयोिना सम्झौ ा ममत िः
५. आयोिना सम्पधन गने ममत िः
६. आयोिनाबाट लािान्धि

िनसंखयािः

७. उपिोक् ा सममत को नाम र सम्पकि नं.M
८. साईट ईञ्चाििको नाम र सम्पकि निः
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रकम रुिः

अनुसच
ू ी ६

-कायिविधधको दफा १६(ङ) सँग सम्िन्धध )

उपिोक् ा सममत को िौत क

था वित्तीय प्रगत

प्रत िेदन

वििरि पेश गरे को कायािलयािः फाकफोकथुम गाउँ पामलका
१. आयोिनाको वििरि
आयोिनाको नामिः

िडा नं.M

अध्यक्षिः सधचििः

२. आयोिनाको लाग िः प्राप्

टोल÷बस् ीिः

उपिोक् ा सममत का

अनद
ु ान रकम रू. ............................ चधदा रकम रू......................

िनसहिाधग ा रकम रू. ==============

िम्मा रकम रू.

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

३. हालसम्मको िचि रू. ==============
क. कायािलयबाट प्राप्

रकम रू.............

१. तनमािि सामग्रीमा (मसमेधट, छड, काठ, ढुंगा िा फुिा, धगट्टी, उपकरि आर्द) रू. .
२. ज्यालािः– दक्ष रूिः–

अदक्ष रू.

िम्मा रू.

३. मसलधद सामान (कवप, कलम, मसी, कागि आर्द) रू. ४. दै तनक भ्रमि ित्ता (सम्झौ ामा स्िीकृ
रू.

५. प्राविधधक तनरीक्षि बाप
६. अधय

िचि (सम्झौ ामा स्िीकृ

िए)

िए) रू.

ि. िनसहिाधग ाबाट व्यहोररएको िचि रूिः ................... श्रमको मूलय बराबर रकम रू. .......................
न्िधसी सामान मल
ू य बराबर रकम रू. .............

४. प्राविधधक प्रत िेदन बमोन्िम मल
ू यांकन रकम रू. .............

कूल िम्मा रू. .............

५. उपिोक् ा समूहको तनििय बमोन्िम÷समीक्षाबाट िचि दे णिएको रू. .............
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