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सिस्न ेगाउँपासिका व्यविाय दर्ाा कायासवसि २०७५  

 

सिस्न ेगाउँ कायापासिकाको बठैकबाट स्वीकृर् सिसर् २०७५।०७।१८  

प्रस्र्ावना 

नेपािको िंसविान र स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ िे सनर्दाष्ट गरेको स्थानीय र्हको 

असिकार क्षते्र सित्रको सवकाि सनिााण िम्वसधि काया िंाािनको िासग गाउँपासिकािे उपिोक्ता 

िसिसर् गठन, परराािन र्था व्यवस्थापन गना आवश्यक दसेिएकोिे सिस्न े गाउँपासिकाको 

प्रशािकीय कायासवसि सनयसिर् गने ऐन २०७४ को दफा ....... बिोसिि...... कायापासिकाि ेयो 

कायासवसि िारी गरेको छ ।  
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पररच्छेद– १ 

प्रारसम्िक 

१. िसंक्षप्त नाि र प्रारम्िः (१) यि कायासवसिको नाि सिस्न ेगाउँपासिकाको उपिोक्ता िसिसर् 

गठन, परराािन र्था व्यवस्थापन कायासवसि, २०७४ रहकेो छ ।  

(२) यो कायासवसि रु्रुधर् प्रारम्ि हुनेछ । 

२. पररिाषाः सवषय वा प्रिङ्गि ेअको अथा निागेिा यि कायासवसििा:– 

(क) “अध्यक्ष” िन्नाि ेउपिोक्ता िसिसर्को अध्यक्षिाई िम्झनु पदाछ ।   

(ि) “आयोिना” िन्नाि ेसिस्ने गाउँपासिका वा िो अधर्रगर्को वडावाट पूणा वा आंसशक िागर् 

िाझेदारीिा िञ्चासिर् योिना वा कायाक्रि वा आयोिना वा पररयोिनािाई िम्झनु पछा । र 

यििे सिस्ने गाउँ ििाबाट स्वीकृर् िएको गैर िरकारी िंघ िस्था, गैर नाफािूिक िंस्था वा 

अधय िािुदासयक िंस्थाको आयोिना ििेर्िाई िनाउनेछ । 

(ग) “उपिोक्ता” िन्नाि ेआयोिनाबाट प्रत्यक्ष िािासधवर् हुने आयोिना िञ्चािन हुन ेक्षते्र सित्रका 

व्यसक्तिाई िनाउछ ।  

(घ) “उपिोक्ता िसिसर्” िन्नाि े आयोिनाको सनिााण, िञ्चािन, व्यवस्थापन र ििार् िम्िार 

गनाको िासग उपिोक्ताि ेआफूहरू िध्येबाट गठन गरेको िसिसर् िम्झनु पदाछ । 

(ङ) “कायाािय” िन्नाि ेगाउँ कायापासिकाको कायााियिाई बुझाउँछ । िो शब्दि ेवडा कायाािय 

ििेर्िाई बुझाउनेछ ।  

(ा) “कायापासिका” िन्नािे गाउँ कायापासिकािाई िम्झनु पदाछ । 

(छ) “ठूिा िेसशनरी र्था उपकरण” िन्नािे वार्ावरणिाई अत्यसिक ह्राि पुर्याउने प्रकृसर्का ठूिा 

िेसशनरी, उपकरण (बिुडोिर, एक्िािेटर िस्र्ा) र श्रिििूक प्रसवसििाई सवस्थासपर् गने 

िािका िेसशनरी र्था उपकरण िम्झनु पदाछ। 

(ि) “पदासिकारी” िन्नािे उपिोक्ता िसिसर्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िसाव र कोषाध्यक्षिाई 

िम्झनु पदाछ ।  

(झ) “वडा” िन्नािे ....गाऊँपासिका सित्रका वडािाई िम्झनु पदाछ ।  

(ञ) “वडा अध्यक्ष” िन्नािे आयोिना िञ्चािन िएको वडाको वडा  अध्यक्षिाई िम्झनु 

पदाछ । 

(ट) “िदस्य”िन्नािे उपिोक्ता िसिसर्का िदस्यिाई िनाउनेछ र िो शब्दिे उपिोक्ता िसिसर्का 

पदासिकारीिाई ििेर् िनाउनेछ ।  
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(ठ) “िम्झौर्ा”िन्नाि ेआयोिनाको सनिााण, िञ्चािन, व्यवस्थापन र ििार् िम्िार गनाको िासग 

कायाािय र उपिोक्ता िसिसर्बीा िएको सिसिर् करारनािा वा कबुसियर्नािािाई िनाउनेछ 

।  

३. कायासवसिको पािना गनुापनःे(१)गाउँपासिका सित्र कायााधवयन हुने आयोिनाको सनिााण, 

िञ्चािन,ििार् िम्िार काया गनाको िासग गठन हुने उपिोक्ता िसिसर्िे पूणारुपिा यो 

कायासवसिको पािना गनुा पनेछ ।  

(२) कुि िागर् रु १ करोडिम्ि िएको र्था स्थानीय िीप, श्रोर् र िािन उपयोग हुने र स्थानीय 

स्र्रिा काया िम्पन्न गना िके्नआयोिनाको कायााधवयन उपिोक्ता िसिसर् िाफा र् गना िककनेछ 

।  

 

पररच्छेद–२ 

उपिोक्ता िसिसर्को गठन र िञ्चािन 

 

४. उपिोक्ता िसिसर् गठनिम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपिोक्ता िसिसर् गठन दहेाय बिोसिि गनुा 

पनेछ । 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष िािासधवर् उपिोक्ताहरुको आि ििेाबाट असिकर्ि िहिासगर्ािा 

िम्बसधिर् आयोिनास्थििा नै िार्दसेि एघार (७ दसेि ११ िना) िदस्यीय उपिोक्ता 

िसिसर् गठन गनुापनेछ । 

(ि) िसिसर् गठनको िासग आि ििेा हुने ििय, सिसर्, स्थान र ििेाको सबषय  त्यस्र्ो ििेा हुने 

सिसर्िे कसम्र्िा िार् कदन (७ कदन) अगावै िावािसनक रुपिा िानकारी गराउनु पनेछ ।  

(ग) गाउँपासिका स्र्रीय आयोिना िञ्चािनको िासग उपिोक्ता िसिसर्को गठन गदाा 

कायापासिकािे र्ोकेको कायापासिकाका िदस्य वा कायााियको प्रसर्सनसिको रोहवरिा गनुा 

पनेछ । 

(घ) वडास्र्रीय आयोिना िञ्चािनको िासग उपिोक्ता िसिसर् गठन गदाा िम्वसधिर् वडाको वडा 

अध्यक्ष वा वडा िदस्य वा कायााियिे र्ोकेको कायााियको प्रसर्सनसिको रोहवरिा गनुा पनेछ 

। 

(ङ) उपिोक्ता िसिसर् गठनको िासग बोिाईएको िेिािा योिनाको िंसक्षप्त सववरण र िसिसर्को 

िंराना िसहर्को िानकारी कायााियको प्रसर्सनसिि ेगराउनु पनेछ । 
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(ा) उपिोक्ता िसिसर् गठन गदाा ििावेशी सिद्धाधर्को अविम्वन गनुा पने छ । िसिसर्िा कसम्र्िा 

रे्त्तीि प्रसर्शर् (३३%) िसहिा िदस्य हुनुपनेछ । िसिसर्को अध्यक्ष, िसाव र 

कोषाध्यक्षिध्य ेकम्र्ीिा एकिना िसहिा पदासिकारी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यसक्त एकिधदा बढी उपिोक्ता िसिसर्को िदस्य हुन पाउने छैन । िाथै िगोिका 

पररवारबाट एकिना िधदा बढी व्यसक्त एउटै उपिोक्ता िसिसर्को िदस्य हुन पाइने छैन ।  

(ि) उपिोक्ता िसिसर्को गठन िकेिम्ि िवािम्िर् र्ररकाि ेगनुापनेछ । िवािम्िर् हुन निकेिा 

उपिोक्ताहरुको बहुिर्बाट उपिोक्ता िसिसर्को गठन गररने छ । 

(झ) उपिोक्ताहरुको िागर् िहिासगर्ािा िञ्चािन हुन े आयोिनाहरु उपिोक्ता िसिसर्बाट 

कायााधवयन गना प्राथसिकर्ा कदईनेछ । 

(ञ) उपिोक्ता िसिसर्िे िम्झौर्ा बिोसिि गनुा पने काि िसिसर् आफैं ि ेगनुा गराउनु पनेछ । अधय 

कुनै सनिााण व्यविायी वा अधय व्यसक्त वा िस्थािाई ठेक्कािा कदई गना गराउन पाइने छैन । 

(ट) कायााियि ेआयोिना िञ्चािन एवि ्कायााधवयनिा िंिग्न उपिोक्ता िसिसर्को असिििे 

अनुिूाी १ बिोसििको ढाँाािा व्यवसस्थर् गनुा पनेछ । 

५. उपिोक्ता िसिसर्का िदस्यको योग्यर्ाः (१) उपिोक्ता िसिसर्का िदस्यको योग्यर्ा दहेाय 

बिोसिि हुनु पनेछ । 

 (क) िम्वसधिर् आयोिना क्षेत्रको स्थायी वासिधदा 

 (ि) १८ वषा उिेर पुरा िएको 

 (ग) फौिदारी असियोगिा अदािर्बाट किुरदार नठहररएको 

 (घ) िरकारी बाँकी बक्यौर्ा वा पेश्की फछ्र्यौट गना बाँकी नरहकेो 

 (ङ) अधय उपिोक्ता िसिसर्िा िदस्यनरहकेो 

(२) दफा १ िा िुनिुकै कुरा िेसिएको िएर्ापसन िनप्रसर्सनसि,रािनीसर्क दिका पदासिकारी, 

बहािवािा िरकारी किााारी र सशक्षक उपिोक्ता िसिसर्को िदस्यिा बस्न पाईने छैन । 

६.  उपिोक्ता िसिसर्को काि, कर्ाब्य र असिकारः उपिोक्ता िसिसर्को काि कर्ाब्य र असिकार 

दहेाय बिोसिि हुनेछ ।  

 (क) िम्झौर्ा बिोसििको काया िम्पादन गने, 

 (ि) उपिोक्ताहरुिाई कायााियबाट प्राप्त िूाना र्था िागादशानको िानकारी गराउने, 

(ग) िम्झौर्ा बिोसिि काया शुरु गदाा कायााियबाट आवश्यक सनदशेन प्राप्त गनुा पने िए 

प्राप्त गरेर िात्र शुरु गने, 
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(घ) उपिोक्ता िसिसर्को काया िम्पादनिाई प्रिावकारी बनाउन िसिसर्का िदस्यहरुको 

काया सविािन र सिम्िेवारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ) उपिोक्ता िसिसर्का िदस्यहरुको क्षिर्ा सवकाि गने । 

(ा) िम्झौर्ा बिोसििको कािको पररिाण, गुणस्र्र, ििय र िागर्िा पररवर्ान गनुा पने 

दसेिएिा कायााियिाई अनुरोि गने, 

 (छ) आयोिनाको कदगो व्यवस्थापन िम्बधिी आवश्यक अधय काया गने । 

 

पररच्छेद – ३ 

कायााधवयन र्था ब्यवस्थापन 

 

७. आयोिना कायााधवयनः (१) कायााियि ेआ.व. शुरु िएको १५ कदन सित्र उपिोक्ता िसिसर्बाट 

िंाािन हुने आयोिना, पररयोिना र कायाक्रिहरु पसहाान/छनौट गरी कायााधवयन योिना 

बनाउनु पनेछ । उपिोक्ता िसिसर् गठन पश्चार् आयोिनाको ड्रईङ, सडिाईन र िागर् अनुिान 

(नेपािी िाषािा र्यार गररएको) स्वीकृर् गरी उपिोक्ता िसिसर्िाई उपिब्ि गराउनु पनेछ 

। 

(२) आयोिनाको कायााधवयनको िासग उपिोक्ता िसिसर् र कायाियबीा अनुिूाी २ बिोसििको 

ढाँाािा िम्झौर्ा गनुापनेछ । 

(३) आयोिनाको प्रकृसर् हरेी कायााियि ेिागर् िहिासगर्ाको ढाँाा र अनुपार् (नगद वा श्रिदान 

वा बस्रु्गर्) र्ोकु्न पनेछ । 

 

८. आयोिना िम्झौर्ाको िासग आवश्यक कागिार्हरुः (१) उपिोक्ता िसिसर्ि ेकायााियिँग 

िम्झौर्ा गदाा र्पसशििा उसलिसिर् कागिार्हरु पेश गनुापनेछ  

(क) उपिोक्ता िसिसर् गठन गने आि ििेाको सनणायको प्रसर्सिसप 

(ि) उपिोक्ता िसिसर्का िदस्यहरुको नागररकर्ाको प्रसर्सिसप 

(ग) आयोिनाको िागर् अनुिान सववरण 

(घ) उपिोक्ता िसिसर्बाट िम्झौर्ाको िासग सिम्िेवार पदासिकारी र्ोककएको उपिोक्ता 

िसिसर्को सनणाय  

(ङ) आयोिनाको कायााधवयनको काया र्ासिका । 
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(ा) िार्ा िञ्चािन गने पदासिकारी र्ोककएको सनणाय र िार्ा िञ्चािनको िासग आवश्यक 

कागिार्हरु  

 

९. उपिोक्ता िसिसर्को क्षिर्ा सवकािः (१) कायााियि े आयोिनाको कायााधवयन अगावै 

उपिोक्ता िसिसर्का पदासिकारीहरुिाई सनम्न सवषयिा असििुसिकरण गनुा पनेछ 

(क) उपिोक्ता िसिसर्को काि, कर्ाब्य र असिकार, 

(ि) िम्पादन गनुा पने कािको सववरण, काि िम्पन्न गनुापने अवसि, िागर् र उपिोक्ताको 

योगदान 

(ग) सनिााण िािाग्रीको गुणस्र्र र पररिाण 

(घ) िररद, रकि सनकािा प्रकृया, िााको िेिाकंन र असििेि व्यवस्थापन 

(ङ) कायााधवयन र अनुगिन प्रकृया  

(ा) िावािसनक परीक्षण, योिनाको फरफारक र हस्र्ाधर्रण  

(छ)  अधय आवश्यक सवषयहरु ।  

 

१०. िार्ा िञ्चािनः (१) उपिोक्ता िसिसर्को िार्ा कायााियिे र्ोकेको बैंकिा िञ्चािन हुनेछ 

। 

(२) िसिसर्को िार्ा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र िसाव गरी र्ीन िनाको िंयुक्त दस्र्िर्बाट 

िञ्चािन हुनेछ । िार्ा िञ्चािकहरु िध्य ेकसम्र्िा एकिना िसहिा हुनु पनेछ । 

 

११. िकु्तानी प्रकृयाः(१) आयोिनाको िुक्तानी दददंा उपिोक्ता िसिसर्को नाििा रहकेो बैक 

िार्ािाफा र् कदनु पनेछ । उपिोक्ता िसिसर्ि े एक व्यसक्त वा िस्थािाई एकिाि िधदा 

िासथको रकि िुक्तानी गदाा ाेक िाफा र् िात्र गनुा पनेछ ।  

(२) उपिोक्ता िसिसर्िाई िम्झौर्ा बिोसििको कािको प्रासवसिक िूलयांकन, काया िम्पन्न 

प्रसर्वेदन र अधय आवश्यक कागिार्को आिारिा ककस्र्ागर् र असधर्ि िकु्तानी कदईनेछ ।  

(३) उपिोक्ता िसिसर्ि े िम्पादन गरेको काि र िएको िााको सववरण िसिसर्को बैठकबाट 

सनणाय गरी िकु्तानीको िासग आवश्यक कागिार् िसहर् कायााियिा पशे गनुापनेछ । 

(४) आयोिनाको असधर्ि िुक्तानी हुनु िधदा अगावै कायााियबाट अनुगिन गने व्यवस्था सििाउनु 

पनेछ    
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(५) आयोिना िम्पन्न िई फरफारक गनुा िधदा अगावै उपिोक्ता िसिसर्िे असनवाया रुपिा 

कायााियको प्रसर्सनसिको रोहवरिा िावािसनक परीक्षण गनुा पनेछ । िावािसनक परीक्षण 

प्रसर्वेदनको ढाँाा अनुिूाी ३ बिोसिि हुनेछ ।  

(६) उपिोक्ता िसिसर्ि ेआफूि ेप्रत्येक ककस्र्ािा गरेको िााको िूाना अनुिूाी ४ बिोसििको 

ढाँाािा िावािसनक गनुा पनेछ ।  

(७) आयोिनाको कुि िागर् रु ३ िाि िधदा बढी िएका आयोिनाहरुको हकिाउपिोक्ता 

िसिसर्िे काि शुरु गनुा िधदा अगावै आयोिनाको नाि, िागर्, िागर् िाझेदारीको अवस्था, 

काि शुरु र िम्पन्न गनुा पने अवसि ििेर् दसेिने गरी र्यार गररएको अनुिूाी ५ बिोसििको 

ढाँाािा आयोिना िूाना पाटी आयोिना स्थििा राख्न ुपनेछ  

(८) उपिोक्ता िसिसर्िाई िम्बसधिर् कायााियि ेड्रइङ्ग, सडिाइन, िागर् अनुिान र्यार गने, 

प्रासवसिक िलिाह कदने, िाँापाि गने िगायर् अधय प्रासवसिक िहयोग उपिब्ि गराउनेछ । 

आयोिना कायााधवयनको िियिा कुनै कारणबाट कायााियि ेप्रासवसिक िवेा उपिब्ि गराउन 

निकेिा िम्झौर्ािा उलिेि गरी र्ोककएको िााको िीिा सित्र रही उपिोक्ता िसिसर्ि े

करारिा प्रासवसिक सनयकु्त गना वा प्रासवसिक िेवा सिन िके्नछ । र्र, ड्रइङ्ग, सडिाइन, िागर् 

अनुिान, कायािम्पन्न प्रसर्वेदन र िकु्तानी सिफाररिको काया कायााियबाट नै हुनेछ । 

(९) उपिोक्ता िसिसर्बाट सनिााण हुने आयोिनाहरूको गुणस्र्र कायि गने गराउने दासयत्व र 

सिम्िेवारी िनप्रसर्सनसि, िम्बसधिर् प्रासवसिक किााारी, उपिोक्ता िसिसर् र 

अनुगिनिसिसर्को हुनेछ ।  

(१०) अनुकरणीय काया गने उपिोक्ता िसिसर्, प्रासवसिक किााारी र िम्बसधिर् किााारीिाई 

ििाको सनणाय बिोसिि वार्षाक रूपिा उसार् परुस्कार प्रदान गना िककनेछ । 

(११) र्ोककएको िियिा उपिोक्ता िसिसर् गठन हुन निकेिा, िम्झौर्ा हुन निकेिा वा 

िम्झौर्ाको शर्ा बिोसिि काया िम्पादन हुन निकेिा कायााियि े अधय प्रकृया्ारा काि 

गराउन िके्नछ ।   

 

१२. सनिााण कायाको गणुस्र्र िसुनसश्चर्र्ा गनुा पनःे उपिोक्ता िसिसर्बाट िञ्चािन हुन ेआयोिना 

गुणस्र्र िुसनसश्चर् गनुा िम्वसधिर् उपिोक्ता िसिसर्को कर्ाव्य हुनेछ । गुणस्र्र िुसनसश्चर्र्ा 

गनाको िासग अधय कुराहरुको असर्ररक्त सनम्न सवषयहरु पूणा रुपिा पािना गनुा पनेछ ।  

(क) सनिााण िािाग्रीको गुणस्र्रः सनिााण िािाग्री ड्रइङ, सडिाईन र स्पेसिकफकेिन 

बिोसििको गुणस्र्र कायि गनुा पनेछ । 
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(ि) सनिााण सवसि र प्रकृयाको गुणस्र्रः सनिााण सवसि र प्रकृया कायााियिगँ िएको िम्झौर्ा 

बिोसिि गनुा पनेछ  

(ग) सनिााण कायाको कदगोपनाः उपिोक्ता िसिसर्बाट कायााधवयन िएको योिनाको 

कदगोपनाको िासग िम्वसधिर् उपिोक्ता िसिसर्ि ेआवश्यक व्यवस्था गनुा पनेछ । 

(घ) गुणस्र्र िुसनसश्चर् गने सिम्िेवारीः उपिोक्ता िसिसर् िाफा र् हुने कािको सनिााररर् 

गुणस्र्र कायि गने सिम्िेवारी िम्बसधिर् कायाको िासग कायााियबाट िरटएका 

प्रासवसिक किााारी र उपिोक्ता िसिसर्को हुनेछ । 

(ङ) िगर् राख्नु पनेः उपिोक्ता िसिसर्बाट हुने कािको िम्झौर्ा बिोसििको ििय, िागर् र 

गुणस्र्रिा िम्पन्न हुन निकेिा िम्वसधिर् प्रासवसिक किााारीिाई िाेर् गराउने र 

प्रकृसर् हरेी आवश्यकर्ा अनुिार कारवाही गना िके्नछ । त्यस्र्ा उपिोक्ता िसिसर्को िगर् 

रािी उपिोक्ता िसिसर्का पदासिकारीिाई सनसश्चर् िियिम्िको िासग अधय उपिोक्ता 

िसिसर्िा रही काि गना सनषेि गनेछ । 

१३.अनगुिन िसिसर्को व्यवस्थाः(१) आयोिना र्ोककएको गुणस्र्र, पररिाण र िियिा िम्पन्न 

गना गराउन उपिोक्ता िसिसर्िे िम्पादन गने कायाको अनुगिन गरी आयोिनाको गुणस्र्र, 

पररिाण िुसनसश्चर् गना दफा ४ (१) (क) बिोसििको िेिाबाट कसम्र्िा एक िना िसहिा 

िसहर् ३ िदस्यीय एक अनुगिन िसिसर् गठन गनुा पनेछ । 

(२) अनुगिन िसिसर्को काि, कर्ाव्य असिकार दहेाय बिोसिि हुनेछः 

(क) आयोिनाको कायााधवयनिा िहिीकरण गने र्था दसेिएका बािा, व्यविान र ििस्या 

ििािानका िासग आवश्यक ििधवय गने,  

(ि) आयोिनाको कायााधवयन कायार्ासिका अनुिार काि िए निएको यकीन गने र नगरेको 

पाइएिा िम्बसधिर् पक्षिाई िाेर् गराउने,    

(ग) आवश्यक अधय काया गने । 

 

पररच्छेद– ४ 

सवसवि 
 

१४. अधय िसं्थाबाट काया गराउन िककनःेयि कायासवसि बिोसिि उपिोक्ता िसिसर्बाट गररने 

काया िािग्राही ििूह,िािुदासयक िंस्था िस्रै् िािुदासयक वन, िािुदासयकस्र्रका िहकारी 
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िंस्थाहरू, टोि सवकाि िंस्था, आिा ििूह, कृसष ििूह, कानुन बिोसिि गठन िएका अधय 

िािुदासयक िंगठन िस्र्ा िंस्थाहरुबाट स्थानीय उपिोक्ताहरुको आििेिाबाट सनणाय िई 

आएिा यस्र्ा िंस्थाहरुबाट यि कायासवसि बिोसिि काया िंाािन गना/गराउन िककने छ । 

१५. िहसिकरण र िहयोग गनुा पनःेउपिोक्ता िसिसर्ि े आयोिनाको िुपररवेक्षण, 

अनुगिन/सनरीक्षण गना कायााियबाट आएको अनुगिन िसिसर्, पदासिकारी वा किााारीिाई 

आवश्यक सववरण उपिव्ि गराउने र्था आयोिनास्थि अनुगिनको िासग िहसिकरण र 

िहयोग गनुा पनेछ । 

१६. उपिोक्ता िसिसर्को दासयत्वःउपिोक्ता िसिसर्िे कायााियिँग िएको िम्झौर्ा बिोसििको 

काया िम्पादन गदाा कायााियि ेर्ोकेका शर्ाहरुको असर्ररक्त सनम्न दासयत्व वहन गनुा पनेछ । 

(क) आयोिनाको कदगो व्यवस्थापनको िासग ििार् िम्िार गने िम्बधिी आवश्यक काया, 

(ि) आयोिना कायााधवयनबाट पना िके्न वार्ावरणीय िधरु्िन कायि गने िम्बधिी काया, 

(ग) अधय आयोिनाहरुिगँ अधर्रिम्बधि कायि गनुापने, 

(घ) अिि नागररकको आारण पािना गनुापने । 

(ङ) उपिोक्ता िसिसर्ि ेआयोिनाको फरफारकको िासग कायााियिा कागिार् पेश गदाा 

अनुिूाी ६ बिोसििको ढाँाािा आयोिनाको िौसर्क र्था सवसत्तय प्रसर्वेदन पेश गनुा 

पनेछ ।  

१७.िापदण्ड बनाउन िके्नः(१) आयोिनाको गुणस्र्र िुसनसश्चर्र्ाको िासग कायााियिे अनुगिन, 

िुलयाङ्कन गरी िम्वसधिर् उपिोक्ता िसिसर्िाई िलिाह, िुझाव र आवश्यकर्ा अनुिार 

सनदशेन कदने र्था ििधवय गनुा पनेछ. 

(२) उपिोक्ता िसिसर्बाट िञ्चािन हुन ेआयोिनाको प्रकृसर् हरेी गुणस्र्र िुसनसश्चर्र्ा गने 

प्रयोिनको िासग कायााियि ेथप िापदण्ड र्था िागादशान बनाई िागु गना िके्नछ । 
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अनिुाूी १ 

(कायासवसिको दफा ४ (१) ट िगं िम्बसधिर्) 

उपिोक्ता िसिसर्को िगर् 

सिस्न ेगाउँपासिका 

आ.व. 

क्र.ि. 

 

उपिोक्ता िसिसर्को 

नाि र ठेगाना 
पदासिकारीको नाि र िम्पका  न.ं गठन सिसर् बैंकको नाि िार्ा न.ं 

अध्यक्ष उपाध्यक्ष िसाव कोषाध्यक्ष 
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अनिुाूी २ 

कायासवसिको दफा ७(२) िगँ िम्वसधिर्) 

सिस्न गाउँपासिका 

योिना िम्झौर्ा फाराि 

१. िम्झौर्ा गने पक्ष र आयोिनाः 

क) उपिोक्ता िसिसर्को सववरणः 

 १. नािः 

 २. ठेगानाः 

ि) आयोिनाको सववरणः 

 १. नािः 

 २. आयोिना स्थिः 

 ३ उद्देश्यः 

 ४. आयोिना िुरु हुने सिसर्ः 

२. आयोिनाको िागर् िम्वसधि सववरणः 

 क) िागर् अनुिान रु 

 ि) िागर् व्यहोने स्रोर्हरु 

 १. कायााियः 

 २. उपिोक्ता िसिसर्ः 

 ३. अधयः  

ग) बस्र्ुगर् अनुदानको सववरण  िािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. िंघबाट  

 २.प्रदशेबाट 

 ३. स्थानीय र्हबाट 

 ४. गैह्रिरकारी िंघिंस्थाबाट  

 ५. सवदशेी दार्ृ िंघ िंस्थाबाट  

 ६. उपिोक्ता िसिसर्बाट  

 ७. अधय सनकायबाट  

घ) आयोिनाबाट िािासधवर् हुनेः 

 १. घरपररवार िंखयाः 

 २. िनिंखयाः 

 ३. िंगरठर् िंस्थाः 

४= अधयः  

३. उपिोक्ता िसिसर्÷ििुदायिा आिाररर् िंस्था÷गैह्रिरकारी िंस्थाको सववरणः 

क) गठन िएको सिसर्ः 

ि) पदासिकारीको नाि र ठेगाना (नागररकर्ा प्रिाणपत्र नं. र सिलिा) 

१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. िसाव 

५. िदस्य 

६. िदस्य 

७. िदस्य 

ग) गठन गदाा उपसस्थर् िािासधवर्को िंखयाः 

४. आयोिना िञ्चािन िम्वसधि अनुिवः 

५.उपिोक्ता िसिसर् ििुदायिा आिाररर् िंस्था/गैह्रिरकारी िंस्थािे प्राप्त गने ककस्र्ा सववरणः 

ककस्र्ाको क्रि  सिसर्  ककस्र्ाको रकि  सनिााण ििाग्री पररिाण    कैकफयर् 
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पसहिो 

दोश्रो 

र्ेश्रो 

िम्िा 

६. आयोिना ििार् िंिार िम्बधिी व्यवस्था  

क)आयोिना ििार् िंिारको सिम्िा सिने िसिसर्/िंस्थाको नािः 

ि) ििार् िम्िारको िम्िासवर् स्रोर् (छ छैन िुिाउने) 

 िनश्रिदानः 

 िेवा शुलकः 

 दस्र्ुर, ाधदाबाट  

 अधय केही िएः  

 

 

िम्झौर्ाका शर्ाहरु 

उपिोक्ता िसिसर्को सिम्िवेारी र्था पािना गररन ेशर्ाहरुः 

१. आयोिना सिसर् ...............................दसेि शुरु गरी सिसर्........................िम्ििा पुरा गनुा पनेछ । 

२= प्राप्त रकि र्था सनिााण िािाग्री िम्वसधिर् आयोिनाको उद्धशे्यका िासग िात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

३= नगदी, सिधिी िािानको प्राप्ती, िाा र बाँकी र्था आयोिनाको प्रगसर् सववरण राख्नु पनेछ । 

४= आम्दानी िााको सववरण र कायाप्रगसर्को िानकारी उपिोक्ता ििूहिा छिफि गरी अको ककस्र्ा िाग गनुा पनेछ । 

५= आयोिनाको कुि िागर् िधदा घटी िागर्िा आयोिना िम्पन्न िएको अवस्थािा िो िुर्ासवकनै अनुदान र श्रिदानको प्रसर्शर् 

सनिाारण गरी िुक्तानी सिनु पनेछ । 

६. उपिोक्ता िसिसर्िे प्रासवसिकको राय, परािशा एवं सनदशेन अनुरुप काि गनुा पनेछ ।  

७= उपिोक्ता िसिसर्िे आयोिनािंग िम्वसधिर् सवि, िरपाईहरु, डोर हासिरी फारािहरु, सिधिी नगदी िार्ाहरु, िसिसर्/ििुहको 

सनणाय पुसस्र्का आकद कागिार्हरु कायााियिे िागेको बिर् उपिव्ि गराउनु पनेछ र त्यिको िेिापरीक्षण पसन गराउनु पनेछ । 

 

८. कुनै िािाग्री िररद गदाा आधर्ररक रािस्व कायााियबाट स्थायी िेिा नम्वर र िुलय असिबृसद्ध कर दर्ाा प्रिाण पत्र प्राप्त व्यसक्त वा 

फिा िंस्था वा कम्पनीबाट िररद गरी िोही अनुिारको सवि िरपाई आसिकारीक व्यसक्तबाट प्रिासणर् गरी पेश गनुा पनेछ । 

९.  िूलय असिबृसद्ध कर (VAT)िागे्न बस्र्ु र्था िेवा िररद गदाा रु २०,०००।– िधदा बढी िूलयको िािाग्रीिा असनवाया रुपिा िूलय 

असिबृसद्ध कर दर्ाा प्रिाणपत्र प्राप्त गरेका व्यसक्त फिा िंस्था वा कम्पनीबाट िररद गनुा पनेछ । िाथै उक्त सवििा उसलिसिर् 

िु.अ.कर बाहेकको रकििा १.५% अग्रीि आयकर बापर् करकरि गरी बाँकी रकि िात्र िम्वसधिर् िेवा प्रदायकिाई िुक्तानी 

हुनेछ । रु २०,०००।– िधदा कि िूलयको िािाग्री िररदिा पान नम्वर सिएको व्यसक्त वा फिाबाट िररद गनुा पनेछ । अधयथा 

िररद गने पदासिकारी स्वयि् सिम्िेवार हुनेछ । 

१०. डोिर रोिर िगायर्का िेसशनरी िािान िाडािा सिएको एवि् घर बहाििा सिई सवि िरपाई पेश िएको अवस्थािा १०% 

प्रसर्शर् घर िाडा कर एबि् बहाि कर सर्नुा पनेछ । 

११. प्रसशक्षकिे पाउने पाररश्रसिक एवि् िहिागीिे पाउने ित्तािा प्रासिर् सनयिानुिार कर िागे्नछ । 

१२. सनिााण कायाको हकिा शुरु िागर् अनुिानका कुनै आईटिहरुिा पररवार्न हुने िएिा असिकार प्राप्त व्यसक्त÷कायााियबाट िागर् 

अनुिान िंिोिन गरे पश्चार् िात्र काया गराउनु पनेछ । यिरी िागर् अुनिान िंशोिन नगरी काया गरेिा उपिोक्ता िसिसर्/ििुह 

नै सिम्िेवार हुनेछ । 

१३. उपिोक्ता िसिसर्िे काि िम्पन्न गररिकेपसछ बाँकी रहन गएका िप्ने िािानहरु ििार् िंिार िसिसर् गठन िएको िए िो 

िसिसर्िाई र िो निए िम्वसधिर् कायााियिाई बुझाउनु पनेछ । र्र ििार् िसिसर्िाई बुझाएको िािानको सववरण एक प्रसर् 

िम्वसधिर् कायााियिाई िानकारीको िासग बुझाउनु पनेछ । 
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१४. िम्झौर्ा बिोसिि आयोिना िम्पन्न िएपसछ असधर्ि िुक्तानीको िासग कायािम्पन्न प्रसर्वेदन, नापी ककर्ाव, प्रिासणर् सवि िरपाई, 

योिनाको फोटो, िम्वसधिर् उपिोक्ता िसिसर्िे आयोिना िंाािन गदाा िएको आय व्ययको अनुिोदन िसहर्को सनणाय, 

उपिोक्ता िेिाबाट िएको िावािसनक िेिा परीक्षणको सनणायको प्रसर्सिपी र्था िम्वसधिर् कायााियको वडा कायााियको 

सिफाररि िसहर् असधर्ि ककस्र्ा िुक्तानीको िासग सनवेदन पेश गनुा पनेछ । 

१५. आयोिना िम्पन्न िएपसछ कायााियबाट िाँापाि गरी फरफारकको प्रिाणपत्र सिनु पनेछ । िाथै आयोिानाको आवश्यक ििार् 

िंिारको व्यवस्था िम्वसधिर् उपिोक्ताहरुिे नै गनुा पनेछ । 

१६. आयोिना कायााधवयन गने ििुह वा उपिोक्ता िसिसर्िे आयोिनाको िौसर्क र्था सवत्तीय प्रगर्ी प्रसर्वेदन अनुिूाी ६ को ढाँाािा 

िम्झौर्ािा र्ोककए बिोसिि कायााियिा पेश गनुा पनेछ । 

१७. आयोिनाको दीगो िञ्चािन र्था ििार् िंिारको व्यवस्था गनुा पनेछ । 

१८. आयोिनाको िवै काि उपिोक्ता िसिसर्/ििुहको सनणाय अनुिार गनुा गराउनु पनेछ । 

 

 

कायााियको सिम्िवेारी र्था पािना गररन ेशर्ाहरुः 

 

१. आयोिनाको विेट, उपिोक्ता िसिसर्को काि, कर्ाव्य र्था असिकार, िररद, िेिाङ्कन, प्रसर्वेदन आकद सवषयिा उपिोक्ता 

िसिसर्का पदासिकारीहरुिाई अनुसशक्षण कायाक्रि िञ्चािन गररनेछ ।  

२. आयोिनािा आवश्यक प्रासवसिक िहयोग कायााियबाट उपिव्ि गराउन िककने अवस्थािा गराईनेछ र निककने अवस्था िएिा 

उपिोक्ता िसिसर्िे बाह्य बिारबाट िेवा परािशा अधर्गार् िेवा सिन िके्नछ ।  

३. आयोिनाको प्रासवसिक िुपररवेक्षणका िासग कायााियको र्फा बाट प्रासवसिक िटाईनेछ । उपिोक्ता िसिसर्बाट िएको कािको 

सनयसिर् िुपररवेक्षण गने सिम्िेवारी सनि प्रासवसिकको हुनेछ ।  

४. पेश्की सिएर िािो िियिम्ि आयोिना िंाािन नगने उपिोक्ता िसिसर्िाई कायााियिे सनयि अनुिार कारवाही गनेछ । 

५. श्रििुिक प्रसवसिबाट काया गराउने गरी िागर् अनुिान स्वीकृर् गराई िोही बिोसिि िम्झौर्ा गरी िेसशनरी उपकरणको प्रयोगबाट 

काया गरेको पाईएिा त्यस्र्ो उपिोक्ता िसिसर्िंग िम्झौर्ा रद्ध गरी उपिोक्ता िसिसर्िाई िुक्तानी गररएको रकि िुलयांकन गरी 

बढी िएको रकि िरकारी बाँकी िरह अिुि उपर गररनेछ । 

६. आयोिना िम्पन्न िएपसछ कायााियबाट िाँा पाि गरी फरफारक गनुा पनेछ । 

७. आवश्यक कागिार् िंिग्न गरी िुक्तानी उपिव्ि गराउन िम्वसधिर् उपिोक्ता िसिसर्बाट अनुरोि िई आएपसछ उपिोक्ता िसिसर्को 

बैंक िार्ािा िुक्तानी कदनु पनेछ ।  

८. यििा उलिेि निएका कुराहरु प्रासिर् कानून विोसिि हुनेछ । 

 

िासथ उलिेि िए बिोसििका शर्ाहरु पािना गना हािी सनम्न पक्षहरु िधिुर गदाछौं । 

 

 

उपिोक्ता िसिसर्/ििुहको र्फा बाट    कायााियको र्फा बाट 

दस्र्िर्...................      दस्र्िर्............. 

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

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

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

िम्पका  नं......................     िम्पका  नं............... 

सिसर्............................     सिसर्..................... 
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 अनसूुची ३ 

(कार्यविधिको दफा ११ (५) सँग सम्िन्धित) 
साियजधनक परीक्षण फारामको ढाँचा पेश गरेको कार्ायलर्.......... 

१. आर्ोजनाको नामः      क) स्थलः 
ख) लागत अनमुानः        ग) आर्ोजना शरुू हनुे धमधतः  घ) आर्ोजना सम्पन्न हनुे धमधतः  
२. उपभोक्ता सधमधत÷सामदुावर्क संस्थाको   क) नामः   
क) अध्र्क्षको नामः   ख) सदस्र् संखर्ाः      मवहलाः    परुूषः  
३. आम्दानी खचयको वििरणः  
क) आम्दानीतफय  जम्माः 

आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कधत नगद तथा 
न्जधसी प्राप्त भर्ो 
खलुाउन)े
 
रकम िा 
पररमाण
 

कैवफर्त 

रकम िा पररमाण कैवफर्त 
 

   
   

ख) खचयतफय  
खचयको वििरण दर पररमाण जम्मा 

१. सामाग्री (के के सामाग्री खररद भर्ो ?)    

२. ज्र्ाला (के मा कधत भकु्तानी भर्ो ?)    

    

    

३. श्रमदान (कधत जनाले श्रमदान गरे ?)    

    

    

४. व्र्िस्थापन खचय (ढुिानी तथा अधर् खचय)    

    
 

ग) मौज्दात  
 वििरण  रकम िा पररमाण  कैवफर्त 

१ नगद   

बैंक   

व्यसक्तको सिम्िा   

२ िािग्रीहरु   

घ) भकु्तानी ददन बाकँी 
वििरण रकम िा पररमाण 

  

४. सम्पन्न आर्ोजनाको लक्ष्र् तथा प्रगधत वििरण 

 

कामको वििरण लक्ष्र् प्रगधत 
   

५. आर्ोजनाले प¥ुर्ाएको लाभ तथा प्रत्र्क्ष रूपमा लाभान्धित जनसंखर्ा (आर्ोजना सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आर्ोजना सञ्चालन गदाय आर्ोजक संस्थामा कामको न्जम्मेिारी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कामको न्जम्मेिारी धलएका धथए<खलुाउने) 
उपन्स्थधतः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहिरः नामथरः      पदः   धमधतः 



खण्ड १, सिस्ने गाउँपासिका,   कासतिक २० गते २०७५ िाि,  िंख्या १५ 

 

15 
 

द्रष्टव्र्ः साियजधनक पररक्षण कार्यक्रममा उपन्स्थत सरोकारिालाहरुको उपन्स्थधत अधनिार्य रूपमा संलग्न हनुपुनेछ । 

 

अनसूुची ४ 

-कार्यविधिको दफा ११ (६) सँग सम्िन्धित) 
खचय साियजधनक सूचना फाराम 

 

धमधतः २०  ।   ।   .  

१. आर्ोजनाको नामः—        २. आर्ोजना स्थलः—  

३. विधनर्ोन्जत िजेटः—  ४. आर्ोजना न्स्िकृत भएको आ.िः—  ५. आर्ोजना सम्झौता भएको धमधतः—  

६. काम सम्पन्न गनुय पने धमधतः—     ७. काम सम्पन्न भएको धमधतः—  

८. उ.स. को बैठकले खचय स्िीकृत गरेको धमधतः—    

आम्दानी र खचयको वििरण 

       

आम्दानी िाा 

सववरण रकि रू सववरण रकि 

प्रथि ककस्र्ा  ज्यािा  

दोश्रो ककस्र्ा  सनिााण िािाग्री िररद  

र्ेश्रो ककस्र्ा  ढुवानी  

िनश्रिदान  िाडा  

वस्र्ुगर् िहायर्ा  व्यवस्थापन िाा  

िागर् िहिासगर्ा    

    

    

 

उपर्ुयक्तानसुारको आम्दानी तथा खचय वििरण र्थाथय हो । र्समा सबै आम्दानी तथा खचयहरु समािेश गररएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको 
प्रत्र्क्ष सहभाधगतामा आर्ोजना कार्ायधिर्न गररएको छ । र्सको एक प्रधत िडा कार्ायलर्मा समेत पशे गररएको छ ।  
 

......................   ............................... ...............................  कोषाध्र्क्ष 
   सन्चि     अध्र्क्ष   
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अनसूुची ५ 

-कार्यविधिको दफा ११(७) संग सम्िन्धित) 

आर्ोजना सूचना पाटीको नमूना 

१.  आर्ोजनाको नामः 

२. आर्ोजना संचालन गने कार्ायलर्/कार्यक्रमको नामः 

३. उपभोक्ता सधमधतको अध्र्क्षको नाम र सम्पकय  नं.M 

४. आर्ोजनाको कुल लागत रकम रुः 

 ४.१. आर्ोजनामा कार्ायलर्बाट व्र्होने लागत रुः 

 ४.२. जनसहभाधगताबाट व्र्होने लागत रकम रुः 

 ४.३. आर्ोजनामा लगानी गने अधर् धनकार्को नाम  र व्र्होने लागत रकम रुः 

५. आर्ोजना सम्झौता धमधतः 

६. आर्ोजना सम्पन्न गने धमधतः 

७. आर्ोजनाबाट लाभान्धित जनसंखर्ाः 
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अनसूुची ६ 

-कार्यविधिको दफा १६(ङ) सँग सम्िन्धित) 
उपभोक्ता सधमधतको भौधतक तथा वित्तीर् प्रगधत प्रधतिेदन 

वििरण पेश गरेको कार्ायलर्.................... 
 

१. आर्ोजनाको वििरण  
आर्ोजनाको नामः     िडा नं.M   टोल÷बस्तीः    

उपभोक्ता सधमधतका अध्र्क्षः                                         सन्चिः  
२. आर्ोजनाको लागतः प्राप्त अनदुान रकम रू. ............................  चधदा रकम रू...................... जनसहभाधगता 

रकम रू. ==============   जम्मा रकम रू. ............................. 
३. हालसम्मको खचय रू. ============== 
क. कार्ायलर्बाट प्राप्त रकम रू............. 
१. धनमायण सामग्रीमा (धसमेधट, छड, काठ, ढंुगा िा फुिा, धगट्टी, उपकरण आदद) रू. .  
२. ज्र्ालाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        जम्मा रू.  
३. मसलधद सामान (कवप, कलम, मसी, कागज आदद) रू.   ४. दैधनक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्िीकृत भए) रू.   
५. प्राविधिक धनरीक्षण बापत खचय (सम्झौतामा स्िीकृत भए) रू.     

६. अधर्   
ख. जनसहभाधगताबाट व्र्होररएको खचय रूः ................... श्रमको मूल्र् बराबर रकम रू. .......................  

न्जधसी सामान मूल्र् बराबर रकम रू. .............   कूल जम्मा रू. ............. 
४. प्राविधिक प्रधतिेदन बमोन्जम मूल्र्ांकन रकम रू. ............. 
५. उपभोक्ता समूहको धनणयर् बमोन्जम÷समीक्षाबाट खचय देन्खएको रू. ............. 
६. कार्ायधिर्नमा देन्खएका मखुर् समस्र्ाहरूः क. ख. ग.  
७. समािानका उपार्हरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कार्ायलर्बाट र अधर् धनकार्बाट अनगुमन भए अनगुमनको सझुािः  
 

 

९. हाल माग गरेको वकस्ता रकम रू.  
१०. मखुर् खचय प्रर्ोजन  
 

११. प्राप्त रकम आर्ोजना बाहेक अधर् कार्यमा खचय गने गराउन ेछैनौ ।   
 

.............  .............  ............. ............. 
तर्ार गने   सन्चि    कोषाध्र्क्ष  अध्र्क्ष 
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सिमिा रोका शे्रष्ठ 
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