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िहाबु गाउँपासलकाको उपभोक्ता िसिसत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन िम्बन्धि काययववसि २०७८
बैठकबाट स्वीकृत सिसत २०७८।११।०२

प्रस्तावना
नेपालको िं वविान ि स्थानीय ििकाि िञ्चालन ऐन, २०७४ ले सनर्दय ष्ट गिे को स्थानीय तहको असिकाि
क्षेत्र सभत्रको ववकाि सनिायण िम्वन्धि कायय िं चालनको लासग गाउँपासलकाले उपभोक्ता िसिसत गठन,
परिचालन तथा व्यवस्थापन गनय आवश्यक दे न्िएकोले िहाबु गाउँपासलकाको प्रशािकीय काययववसि सनयसित
गने ऐन २०७८ को दफा ४

बिोन्िि िहाबु गाउँकाययपासलकाले यो काययववसि िािी गिे को छ ।
परिच्छे द– १
प्रािन्म्भक

१. िं न्क्षप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यि काययववसिको नाि िहाबु गाउँपासलकाको उपभोक्ता िसिसत गठन,
परिचालन तथा व्यवस्थापन काययववसि, २०७८ िहे को छ ।
(२) यो काययववसि तुरुधत प्रािम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः ववषय वा प्रिङ्गले अको अथय नलागेिा यि काययववसििा:–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता िसिसतको अध्यक्षलाई िम्झनु पदय छ ।
(ि) “आयोिना” भन्नाले िहाबु गाउँपासलका वा िो अधतिगतको वडाबाट पूणय वा आंन्शक लागत िाझेदािीिा
िञ्चासलत योिना वा काययक्रि वा आयोिना वा परियोिनालाई िम्झनु पछय । ि यिले िहाबु
गाऊँिभाबाट स्वीकृत भएको गैि ििकािी िं घ िस्था, गैि नाफािू लक िं स्था वा अधय िािुदावयक
िं स्थाको आयोिना ििेतलाई

िनाउनेछ ।

(ग) “उपभोक्ता” भन्नाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्धवत हुने आयोिना िञ्चालन हुने क्षेत्र सभत्रका व्यन्क्तलाई
िनाउनेछ ।
(घ) “उपभोक्ता िसिसत” भन्नाले आयोिनाको सनिायण, िञ्चालन, व्यवस्थापन ि िियत िम्भाि गनयको लासग
उपभोक्ताले आफूहरू िध्येबाट गठन गिे को िसिसत िम्झनु पदय छ ।
(ङ) “कायायलय” भन्नाले गाउँ/नगिकाययपासलकाको कायायलयलाई बुझाउँछ । िो शब्दले वडा कायायलय
ििेतलाई बुझाउनेछ ।
(च) “काययपासलका” भन्नाले गाऊँ काययपासलकालाई िम्झनु पदय छ ।
(छ) “ठू ला िेन्शनिी तथा उपकिण” भन्नाले वाताविणलाई अत्यसिक ह्राि पुि ्याउने प्रकृसतका ठू ला िेन्शनिी,
उपकिण (बुलडोिि, एक्िाभेटि िस्ता) ि श्रििू लक प्रववसिलाई ववस्थावपत गने िालका िेन्शनिी तथा
उपकिण िम्झनु पदय छ ।
(ि) “पदासिकािी” भन्नाले उपभोक्ता िसिसतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िन्चव ि कोषाध्यक्षलाई िम्झनु पदय छ ।
(झ)

“वडा” भन्नाले िहाबु गाऊँपासलकासभत्रका वडालाई िम्झनु पदय छ ।
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“वडा अध्यक्ष” भन्नाले आयोिना िञ्चालन भएको वडाको वडा अध्यक्षलाई िम्झनु पदय छ ।

(ञ)

“िदस्य” भन्नाले उपभोक्ता िसिसतका िदस्यलाई िनाउनेछ ि िो शब्दले उपभोक्ता िसिसतका

(ट)

पदासिकािीलाई ििेत िनाउनेछ ।
(ठ) “िम्झौता”भन्नाले आयोिनाको सनिायण, िञ्चालन, व्यवस्थापन ि िियत िम्भाि गनयको लासग कायायलय ि
उपभोक्ता िसिसतबीच भएको सलन्ित किािनािा वा कबुसलयतनािालाई िनाउनेछ ।
३. काययववसिको पालना गनुप
य नेः (१) गाउँपासलका सभत्र कायायधवयन हुने आयोिनाको सनिायण, िञ्चालन, िियत
िम्भाि कायय गनयको लासग गठन हुने उपभोक्ता िसिसतले पूणरु
य पिा यो काययववसिको पालना गनुय पनेछ
।
(२) कुल लागत रु १ किोडिम्ि भएको तथा स्थानीय िीप, श्रोत ि िािन उपयोग हुने ि स्थानीय स्तििा
कायय िम्पन्न गनय िक्ने आयोिनाको कायायधवयन उपभोक्ता िसिसत िाफयत गनय िवकनेछ ।
परिच्छे द–२
उपभोक्ता िसिसतको गठन ि िञ्चालन
४. उपभोक्ता िसिसत गठन िम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता िसिसत गठन दे हाय बिोन्िि गनुय पनेछ ।
(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्धवत उपभोक्ताहरुको आि भेलाबाट असिकति िहभासगतािा िम्बन्धित
आयोिनास्थलिा नै िात दे न्ि एघाि (७ दे न्ि ११ िना) िदस्यीय उपभोक्ता िसिसत गठन गनुय
पनेछ ।
(ि) िसिसत गठनको लासग आि भेला हुने ििय, सिसत, स्थान ि भेलाको सबषय

त्यस्तो भेला हुने सिसतले

कन्म्तिा तीन र्दन (७ र्दन) अगावै िावयिसनक रुपिा िानकािी गिाउनु पनेछ ।
(ग) गाउँपासलकास्तिीय आयोिना िञ्चालनको लासग उपभोक्ता िसिसतको गठन गदाय काययपासलकाले तोकेको
काययपासलकाका िदस्य वा कायायलयको प्रसतसनसिको िोहवििा गनुय पनेछ ।
(घ) वडास्तिीय आयोिना िञ्चालनको लासग उपभोक्ता िसिसत गठन गदाय िम्वन्धित वडाको वडा अध्यक्ष
वा वडा िदस्य वा कायायलयले तोकेको कायायलयको प्रसतसनसिको िोहवििा गनुय पनेछ ।
(ङ) उपभोक्ता िसिसत गठनको लासग बोलाईएको भेलािा योिनाको िं न्क्षप्त ववविण ि िसिसतको िं िचना
िवहतको िानकािी कायायलयको प्रसतसनसिले गिाउनु पनेछ ।
(च) उपभोक्ता िसिसत गठन गदाय ििावेशी सिद्धाधतको अवलम्वन गनुय पने छ । िसिसतिा कन्म्तिा तेत्तीि
ु नेछ । िसिसतको अध्यक्ष, िन्चव ि कोषाध्यक्षिध्ये कम्तीिा
प्रसतशत (३३%) िवहला िदस्य हुनप
एकिना िवहला पदासिकािी हुन ु पनेछ ।
(छ) एक व्यन्क्त एकभधदा बढी उपभोक्ता िसिसतको िदस्य हुन पाउने छै न । िाथै िं गोलका परिवािबाट
एकिना भधदा बढी व्यन्क्त एउटै उपभोक्ता िसिसतको िदस्य हुन पाइने छै न ।
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(ि) उपभोक्ता िसिसतको गठन िकेिम्ि िवयिम्ित तरिकाले गनुप
य नेछ । िवयिम्ित हुन निकेिा
उपभोक्ताहरुको बहुितबाट उपभोक्ता िसिसतको गठन गरिने छ ।
(झ) उपभोक्ताहरुको लागत िहभासगतािा िञ्चालन हुने आयोिनाहरु उपभोक्ता िसिसतबाट कायायधवयन गनय
प्राथसिकता र्दईनेछ ।
(ञ) उपभोक्ता िसिसतले िम्झौता बिोन्िि गनुय पने काि िसिसत आफैंले गनुय गिाउनु पनेछ । अधय कुनै
सनिायण व्यविायी वा अधय व्यन्क्त वा िस्थालाई ठे क्कािा र्दई गनय गिाउन पाइने छै न ।
(ट) कायायलयले आयोिना िञ्चालन एवि् कायायधवयनिा िं लग्न उपभोक्ता िसिसतको असभलेि अनुिूची १
बिोन्ििको ढाँचािा व्यवन्स्थत गनुय पनेछ ।
५. उपभोक्ता िसिसतका िदस्यको योग्यताः (१) उपभोक्ता िसिसतका िदस्यको योग्यता दे हाय बिोन्िि
हुन ु पनेछ ।
(क) िम्वन्धित आयोिना क्षेत्रको स्थायी वासिधदा ।
(ि) १८ वषय उिेि पुिा भएको ।
(ग) फौिदािी असभयोगिा अदालतबाट किुिदाि नठहरिएको ।
(घ) ििकािी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी निहे को ।
(ङ) अधय उपभोक्ता िसिसतिा िदस्यनिहे को ।
(च) कुनै ििकािी वा गैिििकािी लाभको पद िािण नगिे को ।
(२) दफा १ िा िुनिुकै कुिा लेन्िएको भएतापसन िनप्रसतसनसि, िािनीसतक दलका पदासिकािी, बहालवाला
ििकािी कियचािी ि न्शक्षक उपभोक्ता िसिसतको िदस्यिा बस्न पाईने छै न ।
६.

उपभोक्ता िसिसतको काि, कतयब्य ि असिकािः उपभोक्ता िसिसतको काि कतयब्य ि असिकाि दे हाय
बिोन्िि हुनेछ
(क) िम्झौता बिोन्ििको कायय िम्पादन गने,
(ि) उपभोक्ताहरुलाई कायायलयबाट प्राप्त िू चना तथा िागयदशयनको िानकािी गिाउने,
(ग) िम्झौता बिोन्िि कायय शुरु गदाय कायायलयबाट आवश्यक सनदे शन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त
गिे ि िात्र शुरु गने,
(घ) उपभोक्ता िसिसतको कायय िम्पादनलाई प्रभावकािी बनाउन िसिसतका िदस्यहरुको कायय
ववभािन ि न्िम्िेवािी बाँडफाँड गने,
(ङ) उपभोक्ता िसिसतका िदस्यहरुको क्षिता ववकाि गने ।
(च) िम्झौता बिोन्ििको कािको परििाण, गुणस्ति, ििय ि लागतिा परिवतयन गनुय पने दे न्िएिा
कायायलयलाई अनुिोि गने,
(छ) आयोिनाको र्दगो व्यवस्थापन िम्बधिी आवश्यक अधय कायय गने ।
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परिच्छे द – ३
कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन
७. आयोिना कायायधवयनः (१) कायायलयले आ.व. शुरु भएको १५ र्दन सभत्र उपभोक्ता िसिसतबाट िं चालन
हुने आयोिना, परियोिना ि काययक्रिहरु पवहचान/छनौट गिी कायायधवयन योिना बनाउनु पनेछ ।
उपभोक्ता िसिसत गठन पश्चात आयोिनाको ड्रईङ, सडिाईन ि लागत अनुिान (नेपाली भाषािा तयाि
गरिएको) स्वीकृत गिी उपभोक्ता िसिसतलाई उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।
(२) आयोिनाको कायायधवयनको लासग उपभोक्ता िसिसत ि कायायलयबीच अनुिूची २ बिोन्ििको ढाँचािा
िम्झौता गनुप
य नेछ ।
(३) आयोिनाको प्रकृसत हे िी कायायलयले लागत िहभासगताको ढाँचा ि अनुपात (नगद वा श्रिदान वा
बस्तुगत) तोक्नु पनेछ ।
८. आयोिना िम्झौताको लासग आवश्यक कागिातहरुः (१) उपभोक्ता िसिसतले कायायलयिँग िम्झौता
गदाय तपन्शलिा उन्ललन्ित कागिातहरु पेश गनुप
य नेछ
(क) उपभोक्ता िसिसत गठन गने आि भेलाको सनणययको प्रसतसलवप
(ि) उपभोक्ता िसिसतका िदस्यहरुको नागरिकताको प्रसतसलवप
(ग) आयोिनाको लागत अनुिान ववविण
(घ) उपभोक्ता िसिसतबाट िम्झौताको लासग न्िम्िेवाि पदासिकािी तोवकएको उपभोक्ता िसिसतको सनणयय
(ङ) आयोिनाको कायायधवयनको कायय तासलका ।
(च) िाता िञ्चालन गने पदासिकािी तोवकएको सनणयय ि िाता िञ्चालनको लासग आवश्यक कागिातहरु
९. उपभोक्ता िसिसतको क्षिता ववकािः (१) कायायलयले आयोिनाको कायायधवयन अगावै उपभोक्ता
िसिसतका पदासिकािीहरुलाई सनम्न ववषयिा असभिुन्िकिण गनुय पनेछ
(क) उपभोक्ता िसिसतको काि, कतयब्य ि असिकाि,
(ि) िम्पादन गनुय पने कािको ववविण, काि िम्पन्न गनुप
य ने अवसि, लागत ि उपभोक्ताको योगदान
(ग) सनिायण िािाग्रीको गुणस्ति ि परििाण
(घ) िरिद, िकि सनकािा प्रकृया, िचयको लेिाकंन ि असभलेि व्यवस्थापन
(ङ) कायायधवयन ि अनुगिन प्रकृया
(च) िावयिसनक पिीक्षण, योिनाको फिफािक ि हस्ताधतिण
(छ) अधय आवश्यक ववषयहरु ।
१०. िाता िञ्चालनः (१) उपभोक्ता िसिसतको िाता कायायलयले तोकेको बैंकिा िञ्चालन हुनेछ ।
ु दस्तितबाट िञ्चालन हुनेछ
(२) िसिसतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ि िन्चव गिी तीन िनाको िं यक्त
िाता िञ्चालकहरु िध्ये कन्म्तिा एकिना िवहला हुन ु पनेछ ।
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११. भुक्तानी प्रकृयाः (१) आयोिनाको भुक्तानी र्दं दा उपभोक्ता िसिसतको नाििा िहे को बैक िातािाफयत
र्दनु पनेछ । उपभोक्ता िसिसतले एक व्यन्क्त वा िस्थालाई एकलाि भधदा िासथको िकि भुक्तानी
गदाय चेक िाफयत िात्र गनुय पनेछ ।
(२) उपभोक्ता िसिसतलाई िम्झौता बिोन्ििको कािको प्राववसिक िू लयांकन, कायय िम्पन्न प्रसतवेदन ि अधय
आवश्यक कागिातको आिाििा वकस्तागत ि अन्धति भुक्तानी र्दईनेछ ।
(३) उपभोक्ता िसिसतले िम्पादन गिे को काि ि भएको िचयको ववविण िसिसतको बैठकबाट सनणयय गिी
भुक्तानीको लासग आवश्यक कागिात िवहत कायायलयिा पेश गनुप
य नेछ ।
(४) आयोिनाको अन्धति भुक्तानी हुन ु भधदा अगावै कायायलयबाट अनुगिन गने व्यवस्था सिलाउनु पनेछ
(५) आयोिना िम्पन्न भई फिफािक गनुय भधदा अगावै उपभोक्ता िसिसतले असनवायय रुपिा कायायलयको
प्रसतसनसिको िोहवििा िावयिसनक पिीक्षण गनुय पनेछ । िावयिसनक पिीक्षण प्रसतवेदनको ढाँचा अनुिूची
३ बिोन्िि हुनेछ ।
(६) उपभोक्ता िसिसतले आफूले प्रत्येक वकस्तािा गिे को िचयको िू चना अनुिूची ४ बिोन्ििको ढाँचािा
िावयिसनक गनुय पनेछ ।
(७) आयोिनाको कुल लागत रु ५ लाि भधदा बढी भएका आयोिनाहरुको हकिा उपभोक्ता िसिसतले
काि शुरु गनुय भधदा अगावै आयोिनाको नाि, लागत, लागत िाझेदािीको अवस्था, काि शुरु ि िम्पन्न
गनुय पने अवसि ििेत दे न्िने गिी तयाि गरिएको अनुिूची ५ बिोन्ििको ढाँचािा आयोिना िू चना
पाटी आयोिना स्थलिा िाख्नु पनेछ ।
(८) उपभोक्ता िसिसतलाई िम्बन्धित कायायलयले ड्रइङ्ग, सडिाइन, लागत अनुिान तयाि गने, प्राववसिक िललाह
र्दने, िाँचपाि गने लगायत अधय प्राववसिक िहयोग उपलब्ि गिाउनेछ । आयोिना कायायधवयनको
िियिा कुनै कािणबाट कायायलयले प्राववसिक िेवा उपलब्ि गिाउन निकेिा िम्झौतािा उललेि गिी
तोवकएको िचयको िीिा सभत्र िही उपभोक्ता िसिसतले किाििा प्राववसिक सनयुक्त गनय वा प्राववसिक िेवा
सलन िक्नेछ । ति, ड्रइङ्ग, सडिाइन, लागत अनुिान, काययिम्पन्न प्रसतवेदन ि भुक्तानी सिफारििको कायय
कायायलयबाट नै हुनेछ ।
(९) उपभोक्ता िसिसतबाट सनिायण हुने आयोिनाहरूको गुणस्ति कायि गने गिाउने दावयत्व ि न्िम्िेवािी
िनप्रसतसनसि, िम्बन्धित प्राववसिक कियचािी, उपभोक्ता िसिसत ि अनुगिन िसिसतको हुनछ
े ।
(१०) अनुकिणीय कायय गने उपभोक्ता िसिसत, प्राववसिक कियचािी ि िम्बन्धित कियचािीलाई िभाको सनणयय
बिोन्िि वावषयक रूपिा उन्चत पुिस्काि प्रदान गनय िवकनेछ ।
(११) तोवकएको िियिा उपभोक्ता िसिसत गठन हुन निकेिा, िम्झौता हुन निकेिा वा िम्झौताको शतय
बिोन्िि कायय िम्पादन हुन निकेिा कायायलयले अधय प्रकृया्ािा काि गिाउन िक्नेछ ।
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१२. सनिायण काययको गुणस्ति िुसनन्श्चतता गनुय पनेः उपभोक्ता िसिसतबाट िञ्चालन हुने आयोिना गुणस्ति
िुसनन्श्चत गनुय िम्वन्धित उपभोक्ता िसिसतको कतयव्य हुनेछ । गुणस्ति िुसनन्श्चतता गनयको लासग अधय
कुिाहरुको असतरिक्त सनम्न ववषयहरु पूणय रुपिा पालना गनुय पनेछ ।
(क) सनिायण िािाग्रीको गुणस्तिः सनिायण िािाग्री ड्रइङ, सडिाईन ि स्पेसिवफकेिन बिोन्ििको गुणस्ति
कायि गनुय पनेछ ।
(ि) सनिायण ववसि ि प्रकृयाको गुणस्तिः सनिायण ववसि ि प्रकृया कायायलयिँग भएको िम्झौता बिोन्िि
गनुय पनेछ ।
(ग) सनिायण काययको र्दगोपनाः उपभोक्ता िसिसतबाट कायायधवयन भएको योिनाको र्दगोपनाको लासग
िम्वन्धित उपभोक्ता िसिसतले आवश्यक व्यवस्था गनुय पनेछ ।
(घ) गुणस्ति िुसनन्श्चत गने न्िम्िेवािीः उपभोक्ता िसिसत िाफयत हुने कािको सनिायरित गुणस्ति कायि
गने न्िम्िेवािी िम्बन्धित काययको लासग कायायलयबाट िवटएका प्राववसिक कियचािी ि उपभोक्ता
िसिसतको हुनेछ ।
(ङ) लगत िाख्नु पनेः उपभोक्ता िसिसतबाट हुने कािको िम्झौता बिोन्ििको ििय, लागत ि गुणस्तििा
िम्पन्न हुन निकेिा िम्वन्धित प्राववसिक कियचािीलाई िचेत गिाउने ि प्रकृसत हे िी आवश्यकता
अनुिाि कािवाही गनय िक्नेछ । त्यस्ता उपभोक्ता िसिसतको लगत िािी उपभोक्ता िसिसतका
पदासिकािीलाई सनन्श्चत िियिम्िको लासग अधय उपभोक्ता िसिसतिा िही काि गनय सनषेि गनेछ
१३. अनुगिन िसिसतको व्यवस्थाः (१) आयोिना तोवकएको गुणस्ति, परििाण ि िियिा िम्पन्न गनय
गिाउन उपभोक्ता िसिसतले िम्पादन गने काययको अनुगिन गिी आयोिनाको गुणस्ति, परििाण िुसनन्श्चत
गनय दफा ४ (१) (क) बिोन्ििको भेलाबाट कन्म्तिा एक िना िवहला िवहत ३ िदस्यीय एक
अनुगिन िसिसत गठन गनुय पनेछ ।
(२)

अनुगिन िसिसतको काि, कतयव्य असिकाि दे हाय बिोन्िि हुनेछः
(क) आयोिनाको कायायधवयनिा िहिीकिण गने तथा दे न्िएका बािा, व्यविान ि ििस्या ििािानका
लासग आवश्यक ििधवय गने,
(ि) आयोिनाको कायायधवयन काययतासलका अनुिाि काि भए नभएको यकीन गने ि नगिे को पाइएिा
िम्बन्धित पक्षलाई िचेत गिाउने,
(ग) आवश्यक अधय कायय गने ।
परिच्छे द– ४
ववववि
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१४. अधय िं स्थाबाट कायय गिाउन िवकनेःयि काययववसि बिोन्िि उपभोक्ता िसिसतबाट गरिने कायय
लाभग्राही ििू ह, िािुदावयक िं स्था िस्तै िािुदावयक वन, िािुदावयकस्तिका िहकािी िं स्थाहरू, टोल
ववकाि िं स्था, आिा ििू ह, कृवष ििू ह, कानुन बिोन्िि गठन भएका अधय िािुदावयक िं गठन िस्ता
िं स्थाहरुबाट स्थानीय उपभोक्ताहरुको आिभेलाबाट सनणयय भई आएिा यस्ता िं स्थाहरुबाट यि
काययववसि बिोन्िि कायय िं चालन गनय/गिाउन िवकने छ ।
१५. िहन्िकिण ि िहयोग गनुय पनेः उपभोक्ता िसिसतले आयोिनाको िुपरिवेक्षण, अनुगिन/सनिीक्षण गनय
कायायलयबाट आएको अनुगिन िसिसत, पदासिकािी वा कियचािीलाई आवश्यक ववविण उपलव्ि गिाउने
तथा आयोिनास्थल अनुगिनको लासग िहन्िकिण ि िहयोग गनुय पनेछ ।
१६. उपभोक्ता िसिसतको दावयत्वः उपभोक्ता िसिसतले कायायलयिँग भएको िम्झौता बिोन्ििको कायय
िम्पादन गदाय कायायलयले तोकेका शतयहरुको असतरिक्त सनम्न दावयत्व वहन गनुय पनेछ ।
(क) आयोिनाको र्दगो व्यवस्थापनको लासग िियत िम्भाि गने िम्बधिी आवश्यक कायय,
(ि) आयोिना कायायधवयनबाट पनय िक्ने वाताविणीय िधतुलन कायि गने िम्बधिी कायय,
(ग) अधय आयोिनाहरुिँग अधतििम्बधि कायि गनुप
य ने,
(घ) अिल नागरिकको आचिण पालना गनुप
य ने ।
(ङ) उपभोक्ता िसिसतले आयोिनाको फिफािकको लासग कायायलयिा कागिात पेश गदाय अनुिूची ६
बिोन्ििको ढाँचािा आयोिनाको भौसतक तथा ववन्त्तय प्रसतवेदन पेश गनुय पनेछ ।
१७. िापदण्ड बनाउन िक्नेः (१) आयोिनाको गुणस्ति िुसनन्श्चतताको लासग कायायलयले अनुगिन,
िुलयाङ्कन गिी िम्वन्धित उपभोक्ता िसिसतलाई िललाह, िुझाव ि आवश्यकता अनुिाि सनदे शन र्दने
तथा ििधवय गनुय पनेछ .
(२) उपभोक्ता िसिसतबाट िञ्चालन हुने आयोिनाको प्रकृसत हे िी गुणस्ति िुसनन्श्चतता गने प्रयोिनको
लासग कायायलयले थप िापदण्ड तथा िागयदशयन बनाई लागु गनय िक्नेछ ।
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अनुिूची १

(काययववसिको दफा ४ (१) ट िं ग िम्बन्धित)
िहाबु गाउँपासलका दै लेि
उपभोक्ता िसिसतको लगत
आ.व.
क्र.

उपभोक्ता िसिसतको

ि.

नाि ि ठे गाना

पदासिकािीको नाि ि िम्पकय नं.
अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

िन्चव

कोषाध्य
क्ष
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गठन

बैंकको

िाता

सिसत

नाि

नं .
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अनुिूची २

काययववसिको दफा ७(२) िँग िम्वन्धित)
िहाबु गाउँपासलका दै लेि
योिना िम्झौता फािाि
१. िम्झौता गने पक्ष ि आयोिनाः
क) उपभोक्तािसिसतको ववविणः
१. नािः
२. ठे गानाः
ि) आयोिनाको ववविणः
१. नािः
२. आयोिना स्थलः
३ उद्देश्यः
४. आयोिना िुरु हुने सिसतः
२. आयोिनाको लागत िम्वन्धि ववविणः
क) लागत अनुिान रु
ि) लागत व्यहोने स्रोतहरु
१. कायायलयः
२. उपभोक्ता िसिसतः
३. अधयः
ग) बस्तुगत अनुदानको ववविण

िािाग्रीको नाि

एकाई

१. िं घबाट
२. प्रदे शबाट
३. स्थानीय तहबाट
४. गैह्रििकािी िं घ िं स्थाबाट
५. ववदे शी दातृ िं घ िं स्थाबाट
६. उपभोक्ता िसिसतबाट
७. अधय सनकायबाट
घ) आयोिनाबाट लाभान्धवत हुनेः १. घिपरिवाि िं खयाः

२. िनिं खयाः

३. िं गर्ठत िं स्थाः
४= अधयः
३. उपभोक्ता िसिसत÷ििुदायिा आिारित िं स्था÷गैह्रििकािी िं स्थाको ववविणः
क) गठन भएको सिसतः
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ि) पदासिकािीको नाि ि ठे गाना (नागरिकता प्रिाणपत्र नं . ि न्िलला)
सि. नाि थि

पद

ठे गाना

ना.प्र. नं .

िम्पकय नं .

नं .
१

अध्यक्ष

२

उपाध्यक्ष

३

िन्चव

४

कोषाध्यक्ष

५

िदस्य

६

िदस्य

७

िदस्य

ग) गठन गदाय उपन्स्थत लाभान्धवतको िं खयाः
४. आयोिना िञ्चालन िम्वन्धि अनुभवः
५.उपभोक्ता िसिसत ििुदायिा आिारित िं स्था÷गैह्रििकािी िं स्थाले प्राप्त गने वकस्ता ववविणः
वकस्ताको क्रि

सिसत

वकस्ताको िकि

सनिायण ििाग्री परििाण

कैवफयत

पवहलो
दोश्रो
िम्िा
६. आयोिना िियत िं भाि िम्बधिी व्यवस्थाः
क) आयोिना िियत िं भािको न्िम्िा सलने िसिसत÷िं स्थाको नािः
ि) िियत िम्भािको िम्भाववत स्रोत (छ, छै न िुलाउने)
१. िनश्रिदानः
२. िेवा शुलकः
३. दस्तुि, चधदाबाट
४. अधय केही भएः
िम्झौताका शतयहरु
उपभोक्ता िसिसतको न्िम्िेवािी तथा पालना गनुप
य ने शतयहरुः
१. आयोिना सिसत .........................दे न्ि शुरु गिी सिसत........................िम्ििा पुिा गनुय पनेछ ।
२= प्राप्त िकि तथा सनिायण िािाग्री िम्वन्धित आयोिनाको उद्धेश्यका लासग िात्र प्रयोग गनुप
य नेछ ।
३= नगदी, न्िधिी िािानको प्राप्ती, िचय ि बाँकी तथा आयोिनाको प्रगसत ववविण िाख्नु पनेछ ।
४= आम्दानी िचयको ववविण ि काययप्रगसतको िानकािी उपभोक्ता ििू हिा छलफल गिी िकि िाग गनुय
पनेछ ।
५= आयोिनाको कुल लागत भधदा घटी लागतिा आयोिना िम्पन्न भएको अवस्थािा िो िुताववक नै
अनुदान ि श्रिदानको प्रसतशत सनिायिण गिी भुक्तानी सलनु पनेछ ।
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६. उपभोक्ता िसिसतले प्राववसिकको िाय, पिािशय एवं सनदे शन अनुरुप काि गनुय पनेछ ।
७= उपभोक्ता िसिसतले आयोिनािं ग िम्वन्धित ववल, भिपाईहरु, डोि हान्ििी फािािहरु, न्िधिी नगदी
िाताहरु, िसिसत÷ििुहको सनणयय पुन्स्तका आर्द कागिातहरु कायायलयले िागेको बित उपलव्ि गिाउनु
पनेछ ि त्यिको लेिापिीक्षण पसन गिाउनु पनेछ ।
८. कुनै िािाग्री िरिद गदाय आधतरिक िािस्व कायायलयबाट स्थायी लेिा नम्वि ि िुलय असभबृवद्ध कि
दताय प्रिाण पत्र प्राप्त व्यन्क्त वा फिय िं स्था वा कम्पनीबाट िरिद गिी िोही अनुिािको ववल भिपाई
आसिकािीक व्यन्क्तबाट प्रिान्णत गिी पेश गनुय पनेछ ।
९.

िू लय असभबृवद्ध कि (VAT) लाग्ने बस्तु तथा िेवा िरिद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी िू लयको
िािाग्रीिा असनवायय रुपिा िू लय असभबृवद्ध कि दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गिे का व्यन्क्त फिय िं स्था वा
कम्पनीबाट िरिद गनुय पनेछ । िाथै उक्त ववलिा उन्ललन्ित िु.अ.कि बाहे कको िकििा १.५%
अग्रीि आयकि बापत किकवि गिी बाँकी िकि िात्र िम्वन्धित िेवा प्रदायकलाई भुक्तानी हुनेछ
। रु २०,०००।– भधदा कि िू लयको िािाग्री िरिदिा पान नम्वि सलएको व्यन्क्त वा फियबाट
िरिद गनुय पनेछ । अधयथा िरिद गने पदासिकािी स्वयि् न्िम्िेवाि हुनेछ ।

१०. डोिि िोलि लगायतका िेन्शनिी िािान भाडािा सलएको एवि् घि बहालिा सलई ववल भिपाई पेश
भएको अवस्थािा १०% प्रसतशत घि भाडा कि एबि् बहाल कि सतनुय पनेछ ।
११. प्रन्शक्षकले पाउने पारिश्रसिक एवि् िहभागीले पाउने भत्तािा प्रचसलत सनयिानुिाि कि लाग्नेछ ।
१२. सनिायण काययको हकिा शुरु लागत अनुिानका कुनै आईटिहरुिा परिवयतन हुने भएिा असिकाि प्राप्त
व्यन्क्त÷कायायलयबाट लागत अनुिान िं िोिन गिे पश्चात िात्र कायय गिाउनु पनेछ । यििी लागत
अुनिान िं शोिन नगिी कायय गिे िा उपभोक्ता िसिसत÷ििुह नै न्िम्िेवाि हुनेछ ।
१३. उपभोक्ता िसिसतले काि िम्पन्न गरििकेपसछ बाँकी िहन गएका िप्ने िािानहरु िियत िं भाि िसिसत
गठन भएको भए िो िसिसतलाई ि िो नभए िम्वन्धित कायायलयलाई बुझाउनु पनेछ । ति िियत
िसिसतलाई बुझाएको िािानको ववविण एक प्रसत िम्वन्धित कायायलयलाई िानकािीको लासग बुझाउनु
पनेछ ।
१४. िम्झौता बिोन्िि आयोिना िम्पन्न भएपसछ अन्धति भुक्तानीको लासग काययिम्पन्न प्रसतवेदन, नापी
वकताव, प्रिान्णत ववल भिपाई, योिना कायय गनुभ
य धदा अन्घ, काि गदै गदायको ि काययिम्पन्न भएपश्चातका
िं गीन फोटाहरु, िम्वन्धित उपभोक्ता िसिसतले आयोिना िं चालन गदाय भएको आय व्ययको अनुिोदन
िवहतको सनणयय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको िावयिसनक लेिा पिीक्षणको सनणययको प्रसतसलपी तथा
िम्वन्धित कायायलयको वडा कायायलयको सिफारिि िवहत अन्धति वकस्ता भुक्तानीको लासग सनवेदन
पेश गनुय पनेछ ।
१५. आयोिना िम्पन्न भएपसछ कायायलयबाट िाँचपाि गिी फिफािकको प्रिाणपत्र सलनु पनेछ । िाथै
आयोिानाको आवश्यक िियत िं भािको व्यवस्था िम्वन्धित उपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ ।
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१६. आयोिना कायायधवयन गने ििुह वा उपभोक्ता िसिसतले आयोिनाको भौसतक तथा ववत्तीय प्रगती
प्रसतवेदन अनुिूची ६ को ढाँचािा िम्झौतािा तोवकए बिोन्िि कायायलयिा पेश गनुय पनेछ ।
१७. आयोिनाको दीगो िञ्चालन तथा िियत िं भािको व्यवस्था गनुय पनेछ ।
१८. आयोिनाको िवै काि उपभोक्ता िसिसत÷ििुहको सनणयय अनुिाि गनुय गिाउनु पनेछ ।
कायायलयको न्िम्िेवािी तथा पालना गरिने शतयहरुः
१. आयोिनाको विेट, उपभोक्ता िसिसतको काि, कतयव्य तथा असिकाि, िरिद, लेिाङ्कन, प्रसतवेदन आर्द
ववषयिा उपभोक्ता िसिसतका पदासिकािीहरुलाई अनुन्शक्षण काययक्रि िञ्चालन गरिनेछ ।
२. आयोिनािा आवश्यक प्राववसिक िहयोग कायायलयबाट उपलव्ि गिाउन िवकने अवस्थािा गिाईनेछ
ि निवकने अवस्था भएिा उपभोक्ता िसिसतले बाह्य बिािबाट िेवा पिािशय अधतगयत िेवा सलन
िक्नेछन् ।
३. आयोिनाको प्राववसिक िुपरिवेक्षणका लासग कायायलयको तफयबाट प्राववसिक िटाईनेछ । उपभोक्ता
िसिसतबाट भएको कािको सनयसित िुपरिवेक्षण गने न्िम्िेवािी सनि प्राववसिकको हुनेछ ।
४. िम्झौता गिे ि सलएि लािो िियिम्ि आयोिना िं चालन नगने उपभोक्ता िसिसतलाई कायायलयले सनयि
अनुिाि कािवाही गनेछ ।
५. श्रििुलक प्रववसिबाट कायय गिाउने गिी लागत अनुिान स्वीकृत गिाई िोही बिोन्िि िम्झौता गिी
िेन्शनिी उपकिणको प्रयोगबाट कायय गिे को पाईएिा त्यस्तो उपभोक्ता िसिसतिं ग िम्झौता िद्ध गिी
उपभोक्ता िसिसतलाई भुक्तानी गरिएको िकि िुलयांकन गिी बढी भएको िकि ििकािी बाँकी ििह
अिुल उपि गरिनेछ ।
६. आयोिना िम्पन्न भएपसछ कायायलयबाट िाँच पाि गिी फिफािक गनुय पनेछ ।
७. आवश्यक कागिात िं लग्न गिी भुक्तानी उपलव्ि गिाउन िम्वन्धित उपभोक्ता िसिसतबाट अनुिोि
भई आएपसछ उपभोक्ता िसिसतको बैंक िातािा भुक्तानी र्दनु पनेछ ।
८. यििा उललेि नभएका कुिाहरु प्रचसलत कानू न विोन्िि हुनेछ ।
िासथ उललेि भए बिोन्ििका शतयहरु पालना गनय हािी सनम्न पक्षहरु िधिुि गदय छौं ।
उपभोक्ता िसिसत÷ििुहको तफयबाट

िम्बन्धित वडाको तफयबाट

पासलका कायायलयको तफयबाट

दस्तित...................

दस्तित.............

दस्तित.............

नाि थि.....................

नाि थि.............

नाि थि.............

पद.. अध्यक्ष

पद वडा अध्यक्ष

पद प्रिुि प्रशािकीय असिकृत

ठे गाना..........................

ठे गाना ..................

कायायलयःिहाबुगाउँपासलका, दै लेि

िम्पकय नं ......................

िम्पकय नं ...............

सिसत............................

सिसत.....................
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अनुिूची ३

(काययववसिको दफा ११ (५) िँग िम्वन्धित)
िावयिसनक पिीक्षण फािािको ढाँचा पेश गिे को कायायलय..........
१. आयोिनाको नािः
ि) लागत अनुिानः

क) स्थलः
ग) आयोिना शुरू हुने सिसतः

२. उपभोक्ता िसिसत÷िािुदावयक िं स्थाको
क) अध्यक्षको नािः

घ) आयोिना िम्पन्न हुने सिसतः

क) नािः
ि) िदस्य िं खयाः

िवहलाः

पुरूषः

३. आम्दानी िचयको ववविणः
क) आम्दानीतफय िम्िाः
आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कसत
नगद तथा न्िधिी प्राप्त भयो

िकि वा परििाण

कैवफयत

दि

िम्िा

िुलाउने)

ि) िचयतफय
िचयको ववविण

परििाण

१. िािाग्री (के के िािाग्री िरिद भयो
?)

२. ज्याला (के िा कसत भुक्तानी भयो
?)
३. श्रिदान (कसत िनाले श्रिदान गिे
?)
४. व्यवस्थापन िचय (ढु वानी तथा अधय
िचय)
ग) िौज्दात
ववविण

िकि वा परििाण

१ नगद
बैंक
व्यन्क्तको न्िम्िा
२ िािग्रीहरु
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घ) भुक्तानी र्दन बाँकी
ववविण

िकि वा परििाण

४. िम्पन्न आयोिनाको लक्ष्य तथा प्रगसत ववविण
कािको ववविण

लक्ष्य

प्रगसत

५. आयोिनाले पु¥याएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपिा लाभान्धवत िनिं खया (आयोिना िञ्चालन भएको स्थानका
उपभोक्ताहरू) ।
६. आयोिना िञ्चालन गदाय आयोिक िं स्थािा कािको न्िम्िेवािी बाँडफाँड (कि किले कस्तो कस्तो
कािको न्िम्िेवािी सलएका सथए < िुलाउने)
उपन्स्थसतः
१
२
३
४
५
िोहविः नािथिः

पदः

सिसतः

द्रष्टव्यः िावयिसनक परिक्षण काययक्रििा उपन्स्थत ििोकािवालाहरुको उपन्स्थसत असनवायय रूपिा िं लग्न
ु नेछ ।
हुनप
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अनुिूची ४

-काययववसिको दफा ११ (६) िँग िम्वन्धित)
िचय िावयिसनक िू चना फािाि
सिसतः २० ।
१. आयोिनाको नािः—

।

.

२. आयोिना स्थलः—
४. आयोिना न्स्वकृत भएको आ.वः—

३. ववसनयोन्ित विेटः—

५. आयोिना िम्झौता

भएको सिसतः—
६. काि िम्पन्न गनुय पने सिसतः—

७. काि िम्पन्न भएको सिसतः—

८. उ.ि. को बैठकले िचय स्वीकृत गिे को सिसतः—
आम्दानी ि िचयको ववविण
आम्दानी
ववविण

िचय
िकि रू

ववविण

िकि

प्रथि वकस्ता

ज्याला

दोश्रो वकस्ता

सनिायण िािाग्री िरिद

तेश्रो वकस्ता

ढु वानी

िनश्रिदान

भाडा

वस्तुगत िहायता

व्यवस्थापन िचय

लागत िहभासगता

उपयुक्त
य ानुिािको आम्दानी तथा िचय ववविण यथाथय हो । यििा िबै आम्दानी तथा िचयहरु ििावेश
गरिएको छ । िाथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष िहभासगतािा आयोिना कायायधवयन गरिएको छ । यिको
एक प्रसत वडा कायायलयिा ििेत पेश गरिएको छ ।
......................
कोषाध्यक्ष

...............................
िन्चव
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अनुिूची ५

-काययववसिको दफा ११(७) िं ग िम्वन्धित)
आयोिना िू चना पाटीको निूना
१.

आयोिनाको नािः

२. आयोिना िं चालन गने कायायलय/काययक्रिको नािः
३. उपभोक्ता िसिसतको अध्यक्षको नाि ि िम्पकय नं .M
४. आयोिनाको कुल लागत िकि रुः
४.१. आयोिनािा कायायलयबाट व्यहोने लागत रुः
४.२. िनिहभासगताबाट व्यहोने लागत िकि रुः
४.३. आयोिनािा लगानी गने अधय सनकायको नाि
५. आयोिना िम्झौता सिसतः
६. आयोिना िम्पन्न गने सिसतः
७. आयोिनाबाट लाभान्धवत िनिं खयाः
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अनुिूची ६

-काययववसिको दफा १६(ङ) िँग िम्वन्धित)
उपभोक्ता िसिसतको भौसतक तथा ववत्तीय प्रगसत प्रसतवेदन
ववविण पेश गिे को कायायलयः िहाबु गाउँपासलकाको कायायलय, दै लेि
आयोिनाको नािः

वडा नं .

उपभोक्ता िसिसतका अध्यक्षको नािः
सि

कािको ववविण

नं .
१

प्राप्त अनुदान

२

चधदा वा दान

३

िनिहभासगता

िन्चवको नािः
िनिहभासगता

गाउँपासलकाको

/श्रिदान

िकि

हालिम्िको िम्िा िचय
क

कायायलयबाट प्राप्त िकि रु

५

सनिायण िािग्री(सििेधट,

छड, काठ, ढुं गा वा

सगवि, उपकिण आर्द)

६

ज्याला दक्ष ि अदक्ष

७

ििलधद िािान(कवप,कलि, कागि, फाईल

८

गाडी भाडा िचय

९

यातायात वा भ्रिण िचय

आर्द)

१० प्राववसिक सनिीक्षण िचय
११ अधय िचय
१२ िनिहभासगताबाट व्यहोरिएको िचय
१३ न्िधिीिालिािान िहयोग
१४ िसिक्षा गदायको िचय
िम्िा िचय
१

टोल वस्तीः

प्राववसिक प्रसतवेदन विोन्िि िू लयाँकन
िकि रु.

६. कायायधवयनिा दे न्िएका िुखय ििस्याहरूः
क.
ि.
ग.
७. ििािानका उपायहरू
क.
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ि.
ग.
८. गाउँपासलकाको कायायलयबाट ि अधय सनकायबाट अनुगिन भए अनुगिनको िुझावः
१.
२.
३.
४.
५.
९. हाल िाग गिे को वकस्ता िकि रू.
१०. िुखय िचय प्रयोिन
११. प्राप्त िकि आयोिना बाहे क अधय काययिा िचय गने गिाउने छै नौ ।

.............
तयाि गने

.............
िन्चव
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