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कालीमाटी गाईँपाललकाद्वारा प्रकालित 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड १, कालीमाटी, विैाख मलहना १२ गते २०७६, सखं्या 

१० 

भाग -२ 

नेपालको संलवधानको ऄनुसूची ८ मा ईल्लेख भए बमोलजमको ऄलधकार ऄन्तगगत रही कालीमाटी 

गाईँपाललकाको गाईँ कायगपाललकको बैठकबाट लमलत २०७६।०१।०४ मा पाररत भएको कायगलवलध स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ (३) बमोलजम सवगसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन 

गररएको छ। 

 

२०७६ सालको कायगलवलध सखं्याः १० 

 
 

 

                                                       गाईँ कायगपाललकाबाट लस्वकृत 

लमलतः२०७६।०१।०४ 

                                                                    प्रमालणकरण लमलतः 

लमलतः२०७६।०१।०५  

प्रस्तावना 

नेपालको संलवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लनर्ददष्ट गरेको स्थानीय तहको ऄलधकार 

क्षेत्र लभत्रको लवकास लनमागण सम्वलन्ध कायग संचालनको लालग गाईँपाललकापाललकाले ईपभोक्ता सलमलत 

गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन गनग अवश्यक दलेखएकोले कालीमाटी गाईँपाललकाको प्रिासकीय 

कायगलवलध लनयलमत गने ऐन २०७४ को दफा ४ बमोलजम कालीमाटी गाईँ कायगपाललकाले यो कायगलवलध 

जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारलम्भक 

ईपभोक्ता सलमलत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्बलन्ध कायगलवलध, २०७६  

िरण गाईँपाललकाको लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन गनग बनकेो लवधयेक, 

२०७५ 

 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-२ लमलत २०७६।०१।१२ 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायगलवलधको नाम कालीमाटी गाईँपाललकाको ईपभोक्ता सलमलत 

गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन कायगलवलध, २०७६ रहकेो छ ।  

(२) यो कायगलवलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथग नलागेमा यस कायगलवलधमा:– 

(क) “ऄध्यक्ष” भन्नाले ईपभोक्ता सलमलतको ऄध्यक्षलाइ सम्झनु पदगछ ।   

(ख) “अयोजना” भन्नाले कालीमाटी गाईँपाललका वा सो ऄन्तरगतको वडावाट पूणग वा अंलिक लागत 

साझेदारीमा सञ्चाललत योजना वा कायगक्रम वा अयोजना वा पररयोजनालाइ सम्झनु पछग । र यसले 

कालीमाटी गाउँ सभाबाट स्वीकृत भएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफामूलक संस्था वा ऄन्य 

सामुदालयक संस्थाको अयोजना समेतलाइ जनाईनेछ । 

(ग) “ईपभोक्ता” भन्नाले अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभालन्वत हुने अयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र लभत्रका 

व्यलक्तलाइ जनाईछ ।  

(घ) “ईपभोक्ता सलमलत” भन्नाले अयोजनाको लनमागण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममगत सम्भार गनगको लालग 

ईपभोक्ताल ेअफूहरू मध्येबाट गठन गरेको सलमलत सम्झनु पदगछ । 

(ङ) “कायागलय” भन्नाले गाईँ कायगपाललकाको कायागलयलाइ बुझाईँछ । सो िब्दले वडा कायागलय 

समेतलाइ बुझाईनेछ ।  

(च) “कायगपाललका” भन्नाले गाउँ कायगपाललकालाइ सम्झनु पदगछ । 

(छ) “ठूला मेलिनरी तथा ईपकरण” भन्नाले वातावरणलाइ ऄत्यलधक ह्रास पुर्याईने प्रकृलतका ठूला 

मेलिनरी, ईपकरण (बुलडोजर, एक्साभेटर जस्ता) र श्रममूलक प्रलवलधलाइ लवस्थालपत गने खालका 

मेलिनरी तथा ईपकरण सम्झनु पदगछ। 

(ज) “पदालधकारी” भन्नाले ईपभोक्ता सलमलतका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सलचव र कोषाध्यक्षलाइ सम्झनु पदगछ ।  

(झ) “वडा” भन्नाले कालीमाटी गाउँपाललका लभत्रका वडालाइ सम्झनु पदगछ ।  

(ञ) “वडा ऄध्यक्ष” भन्नाले अयोजना सञ्चालन भएको वडाको वडा ऄध्यक्षलाइ सम्झनु पदगछ । 

(ट) “सदस्य” भन्नाले ईपभोक्ता सलमलतका सदस्यलाइ जनाईनेछ र सो िब्दल े ईपभोक्ता सलमलतका 

पदालधकारीलाइ समेत जनाईनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता”भन्नाले अयोजनाको लनमागण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममगत सम्भार गनगको लालग कायागलय 

र ईपभोक्ता सलमलतबीच भएको लललखत करारनामा वा कबुललयतनामालाइ जनाईनेछ ।  

३. कायगलवलधको पालना गनुगपनःे(१)गाईँपाललका लभत्र कायागन्वयन हुने अयोजनाको लनमागण, 

सञ्चालन,ममगत सम्भार कायग गनगको लालग गठन हुने ईपभोक्ता सलमलतले पूणगरुपमा यो कायगलवलधको 

पालना गनुग पनेछ ।  

(२) कुल लागत रु १ करोडसम्म भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन ईपयोग हुने र स्थानीय 

स्तरमा कायग सम्पन्न गनग सके्नअयोजनाको कायागन्वयन ईपभोक्ता सलमलत माफग त गनग सककनेछ ।  

 

पररच्छेद–२ 

ईपभोक्ता सलमलतको गठन र सञ्चालन 

 

४. ईपभोक्ता सलमलत गठनसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ईपभोक्ता सलमलत गठन दहेाय बमोलजम गनुग पनेछ । 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-२ लमलत २०७६।०१।१२ 

(क) अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभालन्वत ईपभोक्ताहरुको अम भेलाबाट ऄलधकतम सहभालगतामा सम्बलन्धत 

अयोजनास्थलमा पाँचदलेख नौ (७ दलेख ९ जना) सदस्यीय ईपभोक्ता सलमलत गठन गनुगपनेछ । 

(ख) सलमलत गठनको लालग अम भेला हुने समय, लमलत, स्थान र भेलाको लबषय  त्यस्तो भेला हुन े

लमलतले कलम्तमा सात कदन (७ कदन) ऄगाव ैसावगजलनक रुपमा जानकारी गराईनु पनेछ ।  

(ग) गाईँपाललका स्तरीय अयोजना सञ्चालनको लालग ईपभोक्ता सलमलतको गठन गदाग कायगपाललकाले 

तोकेको कायगपाललकाका सदस्य वा कायागलयको प्रलतलनलधको रोहवरमा गनुग पनछे । 

(घ) वडास्तरीय अयोजना सञ्चालनको लालग ईपभोक्ता सलमलत गठन गदाग सम्वलन्धत वडाको वडा 

ऄध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायागलयले तोकेको कायागलयको प्रलतलनलधको रोहवरमा गनुग पनेछ । 

(ङ) ईपभोक्ता सलमलत गठनको लालग बोलाइएको भेलामा योजनाको संलक्षप्त लववरण र सलमलतको 

संरचना सलहतको जानकारी कायागलयको प्रलतलनलधल ेगराईनु पनेछ । 

(च) ईपभोक्ता सलमलत गठन गदाग समावेिी लसद्धान्तको ऄवलम्वन गनुग पने छ । सलमलतमा कलम्तमा 

तेत्तीस प्रलतित (३३%) मलहला सदस्य हुनुपनेछ । सलमलतको ऄध्यक्ष, सलचव र कोषाध्यक्षमध्य े

कम्तीमा एकजना मलहला पदालधकारी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यलक्त एकभन्दा बढी ईपभोक्ता सलमलतको सदस्य हुन पाईन े छैन । साथै सगोलका 

पररवारबाट एकजना भन्दा बढी व्यलक्त एईटै ईपभोक्ता सलमलतको सदस्य हुन पाआने छैन ।  

(ज) ईपभोक्ता सलमलतको गठन सकेसम्म सवगसम्मत तररकाले गनुगपनेछ । सवगसम्मत हुन नसकेमा 

ईपभोक्ताहरुको बहुमतबाट ईपभोक्ता सलमलतको गठन गररने छ । 

(झ) ईपभोक्ताहरुको लागत सहभालगतामा सञ्चालन हुने अयोजनाहरु ईपभोक्ता सलमलतबाट कायागन्वयन 

गनग प्राथलमकता कदइनेछ । 

(ञ) ईपभोक्ता सलमलतले सम्झौता बमोलजम गनुग पने काम सलमलत अफैंले गनुग गराईनु पनेछ । ऄन्य 

कुनै लनमागण व्यवसायी वा ऄन्य व्यलक्त वा सस्थालाइ ठेक्कामा कदइ गनग गराईन पाआने छैन । 

(ट) कायागलयले अयोजना सञ्चालन एवम् कायागन्वयनमा संलग्न ईपभोक्ता सलमलतको ऄलभलेख ऄनुसूची १ 

बमोलजमको ढाँचामा व्यवलस्थत गनुग पनेछ । 

५. ईपभोक्ता सलमलतका सदस्यको योग्यताः (१) ईपभोक्ता सलमलतका सदस्यको योग्यता दहेाय बमोलजम 

हुनु पनेछ । 

 (क) सम्वलन्धत अयोजना क्षेत्रको स्थायी वालसन्दा 

 (ख) १८ वषग ईमेर पुरा भएको 

 (ग) फौजदारी ऄलभयोगमा ऄदालतबाट कसुरदार नठहररएको 

 (घ) सरकारी बाकँी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गनग बाँकी नरहकेो 

 (ङ) ऄन्य ईपभोक्ता सलमलतमा सदस्य नरहकेो 

(२) दफा १ मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भएतापलन जनप्रलतलनलध,राजनीलतक दलका पदालधकारी, 

बहालवाला सरकारी कमगचारी र लिक्षक ईपभोक्ता सलमलतको सदस्यमा बस्न पाइने छैन । 

६.  ईपभोक्ता सलमलतको काम, कतगब्य र ऄलधकारः ईपभोक्ता सलमलतको काम कतगब्य र ऄलधकार दहेाय 

बमोलजम हुनेछ ।  

 (क) सम्झौता बमोलजमको कायग सम्पादन गन,े 

 (ख) ईपभोक्ताहरुलाइ कायागलयबाट प्राप्त सूचना तथा मागगदिगनको जानकारी गराईन,े 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-२ लमलत २०७६।०१।१२ 

(ग) सम्झौता बमोलजम कायग िुरु गदाग कायागलयबाट अवश्यक लनदिेन प्राप्त गनुग पने भए प्राप्त 

  गरेर मात्र िुरु गने, 

(घ) ईपभोक्ता सलमलतको कायग सम्पादनलाइ प्रभावकारी बनाईन सलमलतका सदस्यहरुको कायग 

लवभाजन र लजम्मेवारी बाडँफाँड गने, 

 (ङ) ईपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरुको क्षमता लवकास गने । 

(च) सम्झौता बमोलजमको कामको पररमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा पररवतगन गनुग पन े

 दलेखएमा कायागलयलाइ ऄनुरोध गन,े 

 (छ) अयोजनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बन्धी अवश्यक ऄन्य कायग गने । 

 

पररच्छेद – ३ 

कायागन्वयन तथा ब्यवस्थापन 

 

७. अयोजना कायागन्वयनः (१) कायागलयले अ.व. िुरु भएको १५ कदन लभत्र ईपभोक्ता सलमलतबाट 

संचालन हुने अयोजना, पररयोजना र कायगक्रमहरु पलहचान/छनौट गरी कायागन्वयन योजना बनाईन ु

पनेछ । ईपभोक्ता सलमलत गठन पश्चात अयोजनाको ड्रइङ, लडजाइन र लागत ऄनुमान (सम्भव 

भएसम्म नेपाली भाषामा तयार गररएको) स्वीकृत गरी ईपभोक्ता सलमलतलाइ ईपलब्ध गराईनु पनेछ 

। 

(२) अयोजनाको कायागन्वयनको लालग ईपभोक्ता सलमलत र कायागलयबीच ऄनुसूची २ बमोलजमको 

ढाँचामा सम्झौता गनुगपनेछ । 

(३) अयोजनाको प्रकृलत हरेी कायागलयले लागत सहभालगताको ढाँचा र ऄनपुात (नगद वा श्रमदान वा 

बस्तुगत) तोकु्न पनेछ । 

 

८. अयोजना सम्झौताको लालग अवश्यक कागजातहरुः (१) ईपभोक्ता सलमलतले कायागलयसँग सम्झौता 

गदाग तपलिलमा ईलल्ललखत कागजातहरु पेि गनुगपनेछ  

(क) ईपभोक्ता सलमलत गठन गने अम भेलाको लनणगयको प्रलतलललप 

(ख) ईपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रलतलललप 

(ग) अयोजनाको लागत ऄनुमान लववरण 

(घ) ईपभोक्ता सलमलतबाट सम्झौताको लालग लजम्मेवार पदालधकारी तोककएको ईपभोक्ता सलमलतको 

लनणगय  

(ङ) अयोजनाको कायागन्वयनको कायग ताललका । 

(च) खाता सञ्चालन गने पदालधकारी तोककएको लनणगय र खाता सञ्चालनको लालग अवश्यक 

कागजातहरु  

९. ईपभोक्ता सलमलतको क्षमता लवकासः (१) कायागलयले अयोजनाको कायागन्वयन ऄगाव ै ईपभोक्ता 

सलमलतका पदालधकारीहरुलाइ लनम्न लवषयमा ऄलभमुलखकरण गनुग पनेछ 

(क) ईपभोक्ता सलमलतको काम, कतगब्य र ऄलधकार, 

(ख) सम्पादन गनुग पने कामको लववरण, काम सम्पन्न गनुगपने ऄवलध, लागत र ईपभोक्ताको योगदान 

(ग) लनमागण सामाग्रीको गुणस्तर र पररमाण 
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(घ) खररद, रकम लनकासा प्रकृया, खचगको लेखाकंन र ऄलभलेख व्यवस्थापन 

(ङ) कायागन्वयन र ऄनुगमन प्रकृया  

(च) सावगजलनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण  

(छ)  ऄन्य अवश्यक लवषयहरु ।  

 

१०. खाता सञ्चालनः (१) ईपभोक्ता सलमलतको खाता कायागलयले तोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) सलमलतको खाता ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचव गरी तीन जनाको संयकु्त दस्तखतबाट सञ्चालन 

हुनेछ । खाता सञ्चालकहरु मध्ये कलम्तमा एकजना मलहला हुनु पनेछ । 

 

११. भुक्तानी प्रकृयाः(१) अयोजनाको भुक्तानी दददा ईपभोक्ता सलमलतको नाममा रहकेो बकै 

खातामाफग त कदनु पनेछ । ईपभोक्ता सलमलतले एक व्यलक्त वा सस्थालाइ एकलाख भन्दा मालथको 

रकम भुक्तानी गदाग चेक माफग त मात्र गनुग पनेछ ।  

(२) ईपभोक्ता सलमलतलाइ सम्झौता बमोलजमको कामको प्रालवलधक मूल्यांकन, कायग सम्पन्न प्रलतवेदन र 

ऄन्य अवश्यक कागजातको अधारमा ककस्तागत र ऄलन्तम भुक्तानी कदइनेछ ।  

(३) ईपभोक्ता सलमलतले सम्पादन गरेको काम र भएको खचगको लववरण सलमलतको बैठकबाट लनणगय गरी 

भुक्तानीको लालग अवश्यक कागजात सलहत कायागलयमा पेि गनुगपनेछ । 

(४) अयोजनाको ऄलन्तम भुक्तानी हुनु भन्दा ऄगाव ैकायागलयबाट ऄनुगमन गने व्यवस्था लमलाईनु पनछे    

(५) अयोजना सम्पन्न भइ फरफारक गनुग भन्दा ऄगावै ईपभोक्ता सलमलतले ऄलनवायग रुपमा कायागलयको 

प्रलतलनलधको रोहवरमा सावगजलनक परीक्षण गनुग पनेछ । सावगजलनक परीक्षण प्रलतवेदनको ढाँचा 

ऄनुसूची ३ बमोलजम हुनछे ।  

(६) ईपभोक्ता सलमलतले अफूले प्रत्येक ककस्तामा गरेको खचगको सूचना ऄनसुूची ४ बमोलजमको ढाँचामा 

सावगजलनक गनुग पनेछ ।  

(७) अयोजनाको कुल लागत रु ३ लाख भन्दा बढी भएका अयोजनाहरुको हकमा ईपभोक्ता सलमलतले 

काम िुरु गनुग भन्दा ऄगावै अयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको ऄवस्था, काम िुरु र सम्पन्न 

गनुग पने ऄवलध समेत दलेखने गरी तयार गररएको ऄनुसूची ५ बमोलजमको ढाँचामा अयोजना सूचना 

पाटी अयोजना स्थलमा राख्नु पनेछ  

(८) ईपभोक्ता सलमलतलाइ सम्बलन्धत कायागलयले ड्रआङ्ग, लडजाआन, लागत ऄनुमान तयार गन,े प्रालवलधक 

सल्लाह कदन,े जाँचपास गने लगायत ऄन्य प्रालवलधक सहयोग ईपलब्ध गराईनेछ । अयोजना 

कायागन्वयनको समयमा कुनै कारणबाट कायागलयले प्रालवलधक सेवा ईपलब्ध गराईन नसकेमा 

सम्झौतामा ईल्लेख गरी तोककएको खचगको सीमा लभत्र रही ईपभोक्ता सलमलतले करारमा प्रालवलधक 

लनयुक्त गनग वा प्रालवलधक सेवा ललन सके्नछ । तर, ड्रआङ्ग, लडजाआन, लागत ऄनुमान, कायगसम्पन्न 

प्रलतवेदन र भुक्तानी लसफाररसको कायग कायागलयबाट नै हुनेछ । 

(९) ईपभोक्ता सलमलतबाट लनमागण हुने अयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गने गराईने दालयत्व र 

लजम्मेवारी जनप्रलतलनलध, सम्बलन्धत प्रालवलधक कमगचारी, ईपभोक्ता सलमलत र ऄनुगमनसलमलतको हुनेछ 

।  

(१०) ऄनुकरणीय कायग गने ईपभोक्ता सलमलत, प्रालवलधक कमगचारी र सम्बलन्धत कमगचारीलाइ सभाको 

लनणगय बमोलजम वार्षषक रूपमा ईलचत पुरस्कार प्रदान गनग सककनेछ । 
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(११) तोककएको समयमा ईपभोक्ता सलमलत गठन हुन नसकेमा, सम्झौता हुन नसकेमा वा सम्झौताको 

ितग बमोलजम कायग सम्पादन हुन नसकेमा कायागलयले ऄन्य प्रकृयाद्वारा काम गराईन सके्नछ ।   

 

१२. लनमागण कायगको गणुस्तर सलुनलश्चतता गनुग पनेः ईपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चालन हुन ेअयोजना 

गुणस्तर सुलनलश्चत गनुग सम्वलन्धत ईपभोक्ता सलमलतको कतगव्य हुनेछ । गुणस्तर सुलनलश्चतता गनगको 

लालग ऄन्य कुराहरुको ऄलतररक्त लनम्न लवषयहरु पूणग रुपमा पालना गनुग पनेछ ।  

(क) लनमागण सामाग्रीको गुणस्तरः लनमागण सामाग्री ड्रआङ, लडजाइन र स्पेलसकफकेसन बमोलजमको 

गुणस्तर कायम गनुग पनेछ । 

(ख) लनमागण लवलध र प्रकृयाको गुणस्तरः लनमागण लवलध र प्रकृया कायागलयसँग भएको सम्झौता 

बमोलजम गनुग पनेछ  

(ग) लनमागण कायगको कदगोपनाः ईपभोक्ता सलमलतबाट कायागन्वयन भएको योजनाको कदगोपनाको 

लालग सम्वलन्धत ईपभोक्ता सलमलतले अवश्यक व्यवस्था गनुग पनेछ । 

(घ) गुणस्तर सुलनलश्चत गने लजम्मेवारीः ईपभोक्ता सलमलत माफग त हुने कामको लनधागररत गुणस्तर 

कायम गने लजम्मेवारी सम्बलन्धत कायगको लालग कायागलयबाट खरटएका प्रालवलधक कमगचारी र 

ईपभोक्ता सलमलतको हुनेछ । 

(ङ) लगत राख्नु पनेः ईपभोक्ता सलमलतबाट हुने कामको सम्झौता बमोलजमको समय, लागत र 

गुणस्तरमा सम्पन्न हुन नसकेमा सम्वलन्धत प्रालवलधक कमगचारीलाइ सचते गराईने र प्रकृलत हरेी 

अवश्यकता ऄनुसार कारवाही गनग सके्नछ । त्यस्ता ईपभोक्ता सलमलतको लगत राखी ईपभोक्ता 

सलमलतका पदालधकारीलाइ लनलश्चत समयसम्मको लालग ऄन्य ईपभोक्ता सलमलतमा रही काम गनग 

लनषेध गनेछ । 

१३.ऄनगुमन सलमलतको व्यवस्थाः(१) अयोजना तोककएको गुणस्तर, पररमाण र समयमा सम्पन्न गनग 

गराईन ईपभोक्ता सलमलतले सम्पादन गने कायगको ऄनुगमन गरी अयोजनाको गुणस्तर, पररमाण 

सुलनलश्चत गनग दफा ४ (१) (क) बमोलजमको भेलाबाट कलम्तमा एक जना मलहला सलहत ३ 

सदस्यीय एक ऄनुगमन सलमलत गठन गनुग पनेछ । 

(२) ऄनुगमन सलमलतको काम, कतगव्य ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) अयोजनाको कायागन्वयनमा सहजीकरण गने तथा दलेखएका बाधा, व्यवधान र समस्या 

समाधानका लालग अवश्यक समन्वय गने,  

(ख) अयोजनाको कायागन्वयन कायगताललका ऄनुसार काम भए नभएको यकीन गने र नगरेको 

पाआएमा सम्बलन्धत पक्षलाइ सचेत गराईन,े    

(ग) अवश्यक ऄन्य कायग गने । 

 

पररच्छेद– ४ 

लवलवध 
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१४. ऄन्य ससं्थाबाट कायग गराईन सककनःे यस कायगलवलध बमोलजम ईपभोक्ता सलमलतबाट गररन ेकायग 

कानुन बमोलजम गठन भएका लाभग्राही समूह तथा सामुदालयक संस्थाहरुबाट स्थानीय 

ईपभोक्ताहरुको अम भेलाबाट लनणगय भइ अएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायगलवलध बमोलजम कायग 

संचालन गनग/गराईन सककने छ । 

१५. सहलजकरण र सहयोग गनुग पनःेईपभोक्ता सलमलतले अयोजनाको सुपररवेक्षण, ऄनुगमन/लनरीक्षण गनग 

कायागलयबाट अएको ऄनगुमन सलमलत, पदालधकारी वा कमगचारीलाइ अवश्यक लववरण ईपलव्ध 

गराईने तथा अयोजनास्थल ऄनुगमनको लालग सहलजकरण र सहयोग गनुग पनेछ । 

१६. ईपभोक्ता सलमलतको दालयत्वःईपभोक्ता सलमलतले कायागलयसँग भएको सम्झौता बमोलजमको कायग 

सम्पादन गदाग कायागलयले तोकेका ितगहरुको ऄलतररक्त लनम्न दालयत्व वहन गनुग पनेछ । 

(क) अयोजनाको कदगो व्यवस्थापनको लालग ममगत सम्भार गने सम्बन्धी अवश्यक कायग, 

(ख) अयोजना कायागन्वयनबाट पनग सके्न वातावरणीय सन्तुलन कायम गने सम्बन्धी कायग, 

(ग) ऄन्य अयोजनाहरुसँग ऄन्तरसम्बन्ध कायम गनुगपने, 

(घ) ऄसल नागररकको अचरण पालना गनुगपने । 

(ङ) ईपभोक्ता सलमलतले अयोजनाको फरफारकको लालग कायागलयमा कागजात पेि गदाग ऄनुसूची ६ 

बमोलजमको ढाँचामा अयोजनाको भौलतक तथा लवलत्तय प्रलतवेदन पेि गनुग पनेछ ।  

१७.मापदण्ड बनाईन सके्नः(१) अयोजनाको गुणस्तर सुलनलश्चतताको लालग कायागलयले ऄनुगमन, 

मुल्याङ्कन गरी सम्वलन्धत ईपभोक्ता सलमलतलाइ सल्लाह, सुझाव र अवश्यकता ऄनुसार लनदिेन 

कदने तथा समन्वय गनुग पनेछ. 

(२) ईपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चालन हुने अयोजनाको प्रकृलत हरेी गुणस्तर सुलनलश्चतता गने 

प्रयोजनको लालग कायागलयले थप मापदण्ड तथा मागगदिगन बनाइ लाग ुगनग सके्नछ । 
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ऄनसुचूी १ 

(कायगलवलधको दफा ४ (१) ट सगं सम्बलन्धत) 

ईपभोक्ता सलमलतको लगत 

कालीमाटी गाईँपाललका 

अ.व. 

क्र.स. 

 

ईपभोक्ता सलमलतको 

नाम र ठेगाना 

पदालधकारीको नाम र सम्पकग नं. गठन 

लमलत 

बैंकको 

नाम 

खाता नं. 

ऄध्यक्ष ईपाध्यक्ष सलचव कोषाध्यक्ष 
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ऄनसुचूी २ 

कायगलवलधको दफा ७(२) सगँ सम्वलन्धत) 

कालीमाटी गाईँपाललका 

योजना सम्झौता फाराम 

१. सम्झौता गने पक्ष र अयोजनाः 

क) ईपभोक्तासलमलतको लववरणः 

 १. नामः 

 २. ठेगानाः 

ख) अयोजनाको लववरणः 

 १. नामः 

 २. अयोजना स्थलः 

 ३ ईद्देश्यः 

 ४. अयोजना सुरु हुने लमलतः 

२. अयोजनाको लागत सम्वलन्ध लववरणः 

 क) लागत ऄनुमान रु 

 ख) लागत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कायागलयः 

 २. ईपभोक्ता सलमलतः 

 ३. ऄन्यः  

ग) बस्तुगत ऄनुदानको लववरण  सामाग्रीको नाम    एकाइ 

 १. संघबाट  

 २.प्रदिेबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  

 ५. लवदिेी दातृ संघ संस्थाबाट  

 ६. ईपभोक्ता सलमलतबाट  

 ७. ऄन्य लनकायबाट  

घ) अयोजनाबाट लाभालन्वत हुनेः 

 १. घरपररवार संख्याः 

 २. जनसंख्याः 

 ३. संगरठत संस्थाः 

४= ऄन्यः  

३. ईपभोक्ता सलमलत÷समुदायमा अधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको लववरणः 

क) गठन भएको लमलतः 

ख) पदालधकारीको नाम र ठेगाना (नागररकता प्रमाणपत्र नं. र लजल्ला) 

१. ऄध्यक्ष 

२. ईपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सलचव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाग ईपलस्थत लाभालन्वतको संख्याः 
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४. अयोजना सञ्चालन सम्वलन्ध ऄनुभवः 

५.ईपभोक्ता सलमलत समुदायमा अधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गने ककस्ता लववरणः 

ककस्ताको क्रम  लमलत  ककस्ताको रकम  लनमागण समाग्री पररमाण    कैकफयत 

पलहलो 

दोश्रो 

तेश्रो 

जम्मा 

६. अयोजना ममगत संभार सम्बन्धी व्यवस्था  

क)अयोजना ममगत संभारको लजम्मा ललने सलमलत÷संस्थाको नामः 

ख) ममगत सम्भारको सम्भालवत स्रोत (छ छैन खुलाईने) 

 जनश्रमदानः 

 सेवा िुल्कः 

 दस्तुर, चन्दाबाट  

 ऄन्य केही भएः  

 

 

सम्झौता का ितगहरु 

ईपभोक्ता सलमलतको लजम्मवेारी तथा पालना गररने ितगहरुः 

१. अयोजना लमलत ...............................दलेख िुरु गरी 

लमलत........................सम्ममा पुरा गनुग पनेछ । 

२= प्राप्त रकम तथा लनमागण सामाग्री सम्वलन्धत अयोजनाको ईद्धशे्यका लालग मात्र प्रयोग गनुगपनेछ । 

३= नगदी, लजन्सी सामानको प्राप्ती, खचग र बाँकी तथा अयोजनाको प्रगलत लववरण राख्नु पनेछ । 

४= अम्दानी खचगको लववरण र कायगप्रगलतको जानकारी ईपभोक्ता समूहमा छलफल गरी ऄको ककस्ता माग गनुग पनेछ । 

५= अयोजनाको कुल लागत भन्दा घटी लागतमा अयोजना सम्पन्न भएको ऄवस्थामा सो मुतालवकनै ऄनुदान र श्रमदानको 

प्रलतित लनधागरण गरी भुक्तानी ललनु पनेछ । 

६. ईपभोक्ता सलमलतले प्रालवलधकको राय, परामिग एव ंलनदिेन ऄनुरुप काम गनुग पनेछ ।  

७= ईपभोक्ता सलमलतले अयोजनासंग सम्वलन्धत लवल, भरपाइहरु, डोर हालजरी फारामहरु, लजन्सी नगदी खाताहरु, 

सलमलत÷समुहको लनणगय पुलस्तका अकद कागजातहरु कायागलयले मागेको बखत ईपलव्ध गराईनु पनेछ र त्यसको 

लेखापरीक्षण पलन गराईनु पनेछ । 

 

८. कुनै सामाग्री खररद गदाग अन्तररक राजस्व कायागलयबाट स्थायी लेखा नम्वर र मुल्य ऄलभबृलद्ध कर दताग प्रमाण पत्र 

प्राप्त व्यलक्त वा फमग संस्था वा कम्पनीबाट खररद गरी सोही ऄनुसारको लवल भरपाइ अलधकारीक व्यलक्तबाट प्रमालणत 

गरी पेि गनुग पनेछ । 

९.  मूल्य ऄलभबृलद्ध कर (VAT)लागे्न बस्तु तथा सेवा खररद गदाग रु २०,०००।– भन्दा बढी मूल्यको सामाग्रीमा ऄलनवायग 

रुपमा मूल्य ऄलभबृलद्ध कर दताग प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यलक्त फमग संस्था वा कम्पनीबाट खररद गनुग पनेछ । साथै ईक्त 

लवलमा ईलल्ललखत मु.ऄ.कर बाहकेको रकममा १.५% ऄग्रीम अयकर बापत करकरि गरी बाँकी रकम मात्र 

सम्वलन्धत सेवा प्रदायकलाइ भुक्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– भन्दा कम मूल्यको सामाग्री खररदमा पान नम्वर ललएको 

व्यलक्त वा फमगबाट खररद गनुग पनेछ । ऄन्यथा खररद गने पदालधकारी स्वयम् लजम्मेवार हुनेछ । 

१०. डोजर रोलर लगायतका मेलिनरी सामान भाडामा ललएको एवम् घर बहालमा ललइ लवल भरपाइ पेि भएको 

ऄवस्थामा १०% प्रलतित घर भाडा कर एबम् बहाल कर लतनुग पनेछ । 

११. प्रलिक्षकले पाईने पाररश्रलमक एवम् सहभागीले पाईने भत्तामा प्रचललत लनयमानुसार कर लागे्नछ । 

१२. लनमागण कायगको हकमा िुरु लागत ऄनमुानका कुनै अइटमहरुमा पररवगतन हुने भएमा ऄलधकार प्राप्त 

व्यलक्त÷कायागलयबाट लागत ऄनुमान संसोधन गरे पश्चात मात्र कायग गराईनु पनेछ । यसरी लागत ऄुनमान संिोधन 

नगरी कायग गरेमा ईपभोक्ता सलमलत÷समुह नै लजम्मेवार हुनेछ । 
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१३. ईपभोक्ता सलमलतले काम सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका खप्ने सामानहरु ममगत संभार सलमलत गठन भएको भए 

सो सलमलतलाइ र सो नभए सम्वलन्धत कायागलयलाइ बुझाईनु पनेछ । तर ममगत सलमलतलाइ बुझाएको सामानको 

लववरण एक प्रलत सम्वलन्धत कायागलयलाइ जानकारीको लालग बुझाईनु पनेछ । 

१४. सम्झौता बमोलजम अयोजना सम्पन्न भएपलछ ऄलन्तम भुक्तानीको लालग कायगसम्पन्न प्रलतवेदन, नापी ककताव, प्रमालणत 

लवल भरपाइ, योजनाको फोटो, सम्वलन्धत ईपभोक्ता सलमलतले अयोजना संचालन गदाग भएको अय व्ययको ऄनमुोदन 

सलहतको लनणगय, ईपभोक्ता भेलाबाट भएको सावगजलनक लेखा परीक्षणको लनणगयको प्रलतललपी तथा सम्वलन्धत कायागलयको 

वडा कायागलयको लसफाररस सलहत ऄलन्तम ककस्ता भुक्तानीको लालग लनवेदन पेि गनुग पनेछ । 

१५. अयोजना सम्पन्न भएपलछ कायागलयबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र ललनु पनेछ । साथै अयोजानाको 

अवश्यक ममगत संभारको व्यवस्था सम्वलन्धत ईपभोक्ताहरुले नै गनुग पनेछ । 

१६. अयोजना कायागन्वयन गने समुह वा ईपभोक्ता सलमलतले अयोजनाको भौलतक तथा लवत्तीय प्रगती प्रलतवेदन ऄनुसूची ६ 

को ढाँचामा सम्झौतामा तोककए बमोलजम कायागलयमा पेि गनुग पनेछ । 

१७. अयोजनाको दीगो सञ्चालन तथा ममगत संभारको व्यवस्था गनुग पनेछ । 

१८. अयोजनाको सव ैकाम ईपभोक्ता सलमलत÷समुहको लनणगय ऄनुसार गनुग गराईनु पनेछ । 

 

 

कायागलयको लजम्मवेारी तथा पालना गररने ितगहरुः 

 

१. अयोजनाको वजेट, ईपभोक्ता सलमलतको काम, कतगव्य तथा ऄलधकार, खररद, लेखाङ्कन, प्रलतवेदन अकद लवषयमा ईपभोक्ता 

सलमलतका पदालधकारीहरुलाइ ऄनुलिक्षण कायगक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

२. अयोजनामा अवश्यक प्रालवलधक सहयोग कायागलयबाट ईपलव्ध गराईन सककने ऄवस्थामा गराइनेछ र नसककने ऄवस्था 

भएमा ईपभोक्ता सलमलतले बाह्य बजारबाट सेवा परामिग ऄन्तगगत सेवा ललन सके्नछ ।  

३. अयोजनाको प्रालवलधक सुपररवेक्षणका लालग कायागलयको तफग बाट प्रालवलधक खटाइनेछ । ईपभोक्ता सलमलतबाट भएको 

कामको लनयलमत सुपररवेक्षण गने लजम्मेवारी लनज प्रालवलधकको हुनेछ ।  

४. पेश्की ललएर लामो समयसम्म अयोजना संचालन नगने ईपभोक्ता सलमलतलाइ कायागलयल ेलनयम ऄनुसार कारवाही गनेछ 

। 

५. श्रममुलक प्रलवलधबाट कायग गराईने गरी लागत ऄनुमान स्वीकृत गराइ सोही बमोलजम सम्झौता गरी मलेिनरी ईपकरणको 

प्रयोगबाट कायग गरेको पाइएमा त्यस्तो ईपभोक्ता सलमलतसंग सम्झौता रद्ध गरी ईपभोक्ता सलमलतलाइ भुक्तानी गररएको 

रकम मुल्यांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह ऄसुल ईपर गररनेछ । 

६. अयोजना सम्पन्न भएपलछ कायागलयबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुग पनेछ । 

७. अवश्यक कागजात संलग्न गरी भुक्तानी ईपलव्ध गराईन सम्वलन्धत ईपभोक्ता सलमलतबाट ऄनुरोध भइ अएपलछ ईपभोक्ता 

सलमलतको बैंक खातामा भुक्तानी कदनु पनेछ ।  

८. यसमा ईल्लेख नभएका कुराहरु प्रचललत कानून वमोलजम हुनेछ । 

 

मालथ ईल्लेख भए बमोलजमका ितगहरु पालना गनग हामी लनम्न पक्षहरु मन्जुर गदगछौं । 

 

 

ईपभोक्ता सलमलत÷समुहको तफग बाट    कायागलयको तफग बाट 

दस्तखत...................     दस्तखत............. 

नाम थर.....................     नाम थर............. 

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

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

सम्पकग नं......................     सम्पकग नं............... 

लमलत............................    

 लमलत..................... 
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 ऄनसुचूी ३ 

(कायगलवलधको दफा ११ (५) सँग सम्वलन्धत) 

सावगजलनक परीक्षण फारामको ढाँचा पेि गरेको कायागलय कालीमाटी गाईँ कायगपाललकाको कायागलय,सल्यान 

१. अयोजनाको नामः      क) स्थलः 

ख) लागत ऄनुमानः        ग) अयोजना िुरू हुने लमलतः  घ) अयोजना सम्पन्न हुने लमलतः  

२. ईपभोक्ता सलमलत÷सामुदालयक संस्थाको   क) नामः   

क) ऄध्यक्षको नामः   ख) सदस्य संख्याः      मलहलाः    पुरूषः  

३. अम्दानी खचगको लववरणः  

क) अम्दानीतफग जम्माः 

अम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कलत नगद 

तथा लजन्सी प्राप्त भयो खलुाईने) रकम वा पररमाण कैकफयत 

रकम वा पररमाण कैकफयत 

 

   

   

ख) खचगतफग  

खचगको लववरण दर पररमाण जम्मा 

१. सामाग्री (के के सामाग्री खररद भयो ?)    

२. ज्याला (के मा कलत भुक्तानी भयो ?)    

    

    

३. श्रमदान (कलत जनाले श्रमदान गरे ?)    

    

    

४. व्यवस्थापन खचग (ढुवानी तथा ऄन्य खचग)    

    
 

ग) मौज्दात  

 लववरण  रकम वा पररमाण  कैकफयत 

१ नगद   

बैंक   

व्यलक्तको लजम्मा   

२ सामग्रीहरु   

घ) भकु्तानी कदन बाकँी 

लववरण रकम वा पररमाण 

  

४. सम्पन्न अयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगलत लववरण 

 

कामको लववरण लक्ष्य प्रगलत 

   

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

६. अयोजना सञ्चालन गदाग अयोजक संस्थामा कामको लजम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कामको लजम्मेवारी ललएका 

लथए<खुलाईने) 

ईपलस्थलतः 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहवरः नामथरः      पदः   लमलतः 

द्रष्टव्यः सावगजलनक पररक्षण कायगक्रममा ईपलस्थत सरोकारवालाहरुको ईपलस्थलत ऄलनवायग रूपमा संलग्न हुनुपनेछ । 

 

ऄनसुचूी ४ 

-कायगलवलधको दफा ११ (६) सँग सम्वलन्धत) 
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खचग सावगजलनक सूचना फाराम 

 

लमलतः २०  ।   ।   .  

१. अयोजनाको नामः—        २. अयोजना स्थलः—  

३. लवलनयोलजत वजटेः—  ४. अयोजना लस्वकृत भएको अ.वः—  ५. अयोजना सम्झौता भएको लमलतः—  

६. काम सम्पन्न गनुग पने लमलतः—     ७. काम सम्पन्न भएको लमलतः—  

८. ई.स. को बठैकले खचग स्वीकृत गरेको लमलतः—    

अम्दानी र खचगको लववरण 

       

अम्दानी खचग 

लववरण रकम रू लववरण रकम 

प्रथम ककस्ता  ज्याला  

दोश्रो ककस्ता  लनमागण सामाग्री खररद  

तेश्रो ककस्ता  ढुवानी  

जनश्रमदान  भाडा  

वस्तुगत सहायता  व्यवस्थापन खचग  

लागत सहभालगता    

    

    

 

ईपयुगक्तानुसारको अम्दानी तथा खचग लववरण यथाथग हो । यसमा सब ैअम्दानी तथा खचगहरु समावेि गररएको छ । साथै 

ईपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगतामा अयोजना कायागन्वयन गररएको छ । यसको एक प्रलत वडा कायागलयमा समेत पेि 

गररएको छ ।  

 

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

 ...............................  कोषाध्यक्ष   

 सलचव     ऄध्यक्ष   

 

  

 

ऄनसुचूी ५ 

-कायगलवलधको दफा ११(७) संग सम्वलन्धत) 

अयोजना सूचना पाटीको नमूना 

१.  अयोजनाको नामः 

२. अयोजना संचालन गने कायागलय/कायगक्रमको नामः 

३. ईपभोक्ता सलमलतको ऄध्यक्षको नाम र सम्पकग नं.M 
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४. अयोजनाको कुल लागत रकम रुः 

 ४.१. अयोजनामा कायागलयबाट व्यहोने लागत रुः 

 ४.२. जनसहभालगताबाट व्यहोने लागत रकम रुः 

 ४.३. अयोजनामा लगानी गने ऄन्य लनकायको नाम  र व्यहोने लागत रकम रुः 

५. अयोजना सम्झौता लमलतः 

६. अयोजना सम्पन्न गने लमलतः 

७. अयोजनाबाट लाभालन्वत जनसंख्याः 

  



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-२ लमलत २०७६।०१।१२ 

 

ऄनसुचूी ६ 

-कायगलवलधको दफा १६(ङ) सँग सम्वलन्धत) 

ईपभोक्ता सलमलतको भौलतक तथा लवत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन 

लववरण पेि गरेको कायागलय.................... 

 

१. अयोजनाको लववरण 

अयोजनाको नामः     वडा नं.M टोल÷बस्तीः   ईपभोक्ता सलमलतका ऄध्यक्षः 

सलचवः 

२. अयोजनाको लागतः प्राप्त ऄनुदान रकम रू. ............................ 

 चन्दा रकम रू...................... जनसहभालगता रकम रू. ==============  

 जम्मा रकम रू. ............................. 

३. हालसम्मको खचग रू. ============== 

क. कायागलयबाट प्राप्त रकम रू............. 

१. लनमागण सामग्रीमा (लसमेन्ट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, लगिी, ईपकरण अकद) रू. . 

२. ज्यालाः–  दक्ष रूः–     ऄदक्ष रू.        जम्मा रू. 

३. मसलन्द सामान (कलप, कलम, मसी, कागज अकद) रू.    

४. दलैनक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू. 

५. प्रालवलधक लनरीक्षण बापत खचग (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू. 

६. ऄन्य 

ख. जनसहभालगताबाट व्यहोररएको खचग रूः ................... श्रमको मूल्य बराबर रकम 

रू. ....................... 

लजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रू. .............   कूल जम्मा रू. 

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

४. प्रालवलधक प्रलतवेदन बमोलजम मूल्यांकन रकम रू. ............. 

५. ईपभोक्ता समूहको लनणगय बमोलजम÷समीक्षाबाट खचग दलेखएको रू. ............. 

६. कायागन्वयनमा दलेखएका मुख्य समस्याहरूः क. ख. ग. 

७. समाधानका ईपायहरू 

क. 

ख. 

ग. 

८. कायागलयबाट र ऄन्य लनकायबाट ऄनुगमन भए ऄनुगमनको सुझावः 

 

 

९. हाल माग गरेको ककस्ता रकम रू. 

१०. मुख्य खचग प्रयोजन 

 

११. प्राप्त रकम अयोजना बाहके ऄन्य कायगमा खचग गने गराईने छैनौ । 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-२ लमलत २०७६।०१।१२ 

 

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

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

तयार गने                   सलचव             ऄध्यक्ष           कोषाध्यक्ष 

 

                                                                       

 

  अज्ञाले  

                                                                 

मािगल कुमार ओली 

     प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृत 

 


