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बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका योजना तथा काययक्रम सञ्चािन काययविलि २०७९ 

गाउँ काययपालिकाको बैठकबाट स्िीकृत लमलतः  २०७९/०५/३१ 
प्रस्तािना 
नेपािको संवििान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गरेको स्थानीय तहको अलिकार 
क्षेत्र लित्रको विकास लनमायण सम्िन्धि कायय संचािनको िालग गाउँ पालिकािे योजना तथा काययक्रम 
सञ्चािन, उपिोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यिस्थापन गनय आिश्यक देन्िएकोिे बेनीघाट रोराङ 
गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययविलि लनयलमत गने ऐन २०७४ को दफा ४ बमोन्जम गाउँ 
काययपालिकािे यो काययविलि जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारन्म्िक 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्ि  (१) यस काययविलिको नाम बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको योजना तथा 
काययक्रम सञ्चािन काययविलि, २०७९ रहेको छ ।  

(२) यो काययविलि गाउँ काययपालिकाबाट स्िीकृत िएको लमलतिाट प्रारम्ि हनुेछ । 

२. पररिाषा  विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा:– 

(क) “अध्यक्ष” िन्नािे उपिोक्ता सलमलतको अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ ।   

(ि) “आयोजना” िन्नािे बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका िा सो अधतरगतको िडािाट पूणय िा आंन्शक 
िागत साझेदारीमा सञ्चालित योजना िा काययक्रम िा आयोजना िा पररयोजनािाई सम्झन ुपछय । र 
यसिे बेनीघाट रोराङ गाउँसिाबाट स्िीकृत िएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफामूिक संस्था िा 
अधय सामदुावयक संस्थाको आयोजना समेतिाई जनाउनेछ । 

(ग) “उपिोक्ता” िन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िािान्धित हनुे आयोजना सञ्चािन हनुे क्षेत्र लित्रका 
व्यन्क्तिाई जनाउछ ।  

(घ) “उपिोक्ता सलमलत” िन्नािे आयोजनाको लनमायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र ममयत सम्िार गनयको िालग 
उपिोक्तािे आफूहरू मध्येबाट गठन गरेको सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कायायिय” िन्नािे गाउँ काययपालिकाको कायायियिाई बझुाउँछ । सो शब्दिे िडा कायायिय 
समेतिाई बझुाउनेछ ।  



(च) “काययपालिका” िन्नािे गाऊँ काययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ)  “ठूिा मेन्शनरी तथा उपकरण” िन्नािे िातािरणिाई अत्यलिक ह्रास परुय्ाउने प्रकृलतका ठूिा 
मेन्शनरी, उपकरण (बिुडोजर, एक्सािेटर जस्ता) र श्रममूिक प्रविलििाई विस्थावपत गने िािका 
मेन्शनरी तथा उपकरण सम्झन ुपदयछ । 

(ज) “पदालिकारी” िन्नािे उपिोक्ता सलमलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सन्चि र कोषाध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ 
।  

(झ) “िडा” िन्नािे बेनीघाट रोराङ गाऊँपालिका लित्रका िडािाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) “िडा अध्यक्ष” िन्नािे आयोजना सञ्चािन िएको िडाको िडा अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “सदस्य”िन्नािे उपिोक्ता सलमलतका सदस्यिाई जनाउनेछ र सो शब्दिे उपिोक्ता सलमलतका 
पदालिकारीिाई समेत जनाउनेछ ।  

(ठ)  “सम्झौता”िन्नािे आयोजनाको लनमायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र ममयत सम्िार गनयको िालग 
कायायिय र उपिोक्ता सलमलतबीच िएको लिन्ित करारनामा िा कबलुियतनामािाई जनाउनेछ ।  

३. काययविलिको पािना गनुयपने  (१) गाउँपालिका लित्र कायायधियन हनुे आयोजनाको लनमायण, सञ्चािन,  

ममयत सम्िार तथा उपिोक्ता सलमलतको गठन तथा पररचािनमा यो काययविलिको पािना गनुय पनेछ ।  

(२) कुि िागत रु १ करोडसम्म िएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र सािन उपयोग हनुे र स्थानीय 
स्तरमा कायय सम्पन्न गनय सक्ने आयोजनाको कायायधियन उपिोक्ता सलमलत माफय त गनय सवकनेछ । 

पररच्छेद- २ 

आधतररक आय तथा अनदुान विलनयोजनको क्षते्र 

४. गाउँपालिकाको आधतररक आय तथा अनदुान रकम देहाय अनसुार पररचािन तथा िचय गररन ेछ  
(१) वित्तीय सामालनकरण   

(क) क्षमता विकास, 

(ि) सामान्जक पररचािन, 

(ग) पूिायिार लनमायण, 

(घ) अनदुान तथा आलथयक सहायता, 
(ङ) गाउँ सिाबाट तोवकएका अधय िचय । 

(२) सशतय अनदुान  
(क)  तोवकएका क्षेत्र र काययक्रममा िचय । 

(३) समपरुक अनदुान  
संघीय  तथा  प्रदेश  सरकार  िा  दात ृ  लनकायबाट  प्राप्त  सहयोग  तथा  अनदुान  र  
गाउँपालिका  समेतको िागत  सहिालगतामा  लबकासका  पूिायिार  लनमायण  सम्िधिी  स्िीकृत  
योजना  तथा  काययक्रम  सञ्चािन  गनय सवकनेछ । 

(४) विशषे अनदुान   

संघीय  तथा  प्रदेश  सरकार  िा  दात ृ लनकायबाट  कुनै  िास  योजना  तथा  काययकमका  
िालग प्राप्त हनु ेअनदुान सोही उदे्दश्य हालसि गनय िचय गनुय पनेछ । 

(५) समपरुक कोष    



समपरुक  कोषमा  विलनयोन्जत  रकम  गाउँपालिका  समेतको  िागत  सहिालगतामा  कुनै 
काययक्रम  िा  योजना  सञ्चािन  गनय  संघीय  तथा  प्रदेश  सरकार  िा  दात ृ लनकायबाट  प्राप्त  
अनदुान,  सहयोग िा ऋण  रकम,  उपिोक्ता  सलमलत  िा  िािग्राहीबाट  प्राप्त  िागत  सहिालगता  
रकममा  गाउँपालिकाको तफय बाट गररने िागत सहिालगताका िालग पररचािन गनुय पनेछ। 

(६) विशषे कोष  
(क) विशेष पररन्स्थलतमा अत्यािश्यक क्षेत्रमा आिश्यकता अनसुार यस कोषको रकम िचय गररनेछ । 

(७) ममयत सम्िार कोष   

गाउँपालिका  क्षेत्र  लित्र  लनलमयत  पूिायिारहरुको  दीगोपनका  िालग  लनयलमत  ममयत  सम्िार  
गरी  लनरधतर  सञ्चािनमा ल्याउन पूिायिार तफय  लबलनयोन्जत  रकम मध्ये बाट  काययपालिकािे 
तोकेको रकम यस कोषमा  रािी  सोही  प्रयोजनमा िचय गनुय पनेछ । 

(८) कन्धटञ्जधेसी    

गाउँपालिकाबाट संचालित योजना व्यिन्स्थत रुपमा सञ्चािन गनय आिश्यक प्राविलिक तथा अधय 
उपकरण िरीद, रेिदेि, ममयत सम्िार, अनगुमन, मलु्याङ्कन तथा अधय िन्जवष्टक सहायताका िालग 
पूजँीगत  बजेटबाट योजना सञ्चािन गनय लनिायररत बजेटको तीन प्रलतशत रकम कट्टी गरी सोही 
प्रयोजनका िालग िचय गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

योजना तथा काययक्रम सञ्चािन र व्यिस्थापन प्रवक्रया 
५. गाउँसिाबाट स्िीकृत योजना तथा काययक्रम देहायबमोन्जम कायायधियन हनुछे  

(क) ठेक्ा   

(१). रु १ करोड िधदा िढी िागत िएका र कायायियिे आिश्यक ठानेका अधय योजना तथा 
काययक्रम ठेक्ाबाट सञ्चािन गररनेछ । 

(२) ठेक्ा सम्िन्धि सम्पूणय प्रकृया साियजलनक िररद ऐन तथा साियजलनक िररद लनयमाििी िमोन्जम 
हनुेछन ्।  

(ि) न्शििधदी दरिाउ पत्र/ दरिाउ पत्र    

(१) साियजलनक िररद लनयमाििीको सीमा र पररलि लित्र रवह कायायियको लनमायण तथा कायायियिे 
उपिोक्ता सलमलत माफय त सञ्चािन हनु नसक्ने ठहर गरेका योजना तथा काययक्रम न्शििधदी दरिाउ 
पत्र/ दरिाउ पत्रको माध्यमबाट सञ्चािन गररनेछ । 

(ग) उपिोक्ता सलमलत   

(१) रु १ करोड िधदा कम िागतका योजना तथा काययक्रम उपिोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन गनय 
सवकनेछ । 

(२) उपिोक्ता सलमलतिाट योजना तथा काययक्रम सञ्चािनका िालग अपनाईने प्रकृया यसै काययविलि 
िमोन्जम हनुेछ । 

(घ) अमानत  
(१) रु १ िाि िधदा कम िागतको िररद तथा लनमायण/ममयत सम्िार सम्िन्धि कायय कायायियिे 
लसिै गनयसक्नेछ । 



(२) रु १ िाि िधदा कम िागतका लनमायण िा ममयतका कायय गदाय फरक फरक व्यन्क्त िा 
फमयबाट सामग्री िा श्रम िररद गरी िकु्तानी फरक फरक फमय िा व्यन्क्तिाई गनुय पने अिस्थामा 
सम्िन्धित कमयचारीिाई रेिदेिको न्जम्मेिारी र्दई लनज माफय त िकु्तानी र्दन सवकनेछ ।  

(ङ) गाउँ सिािे अनदुान न्शषयकमा न्स्िकृत गरेको रकम लसिै सम्िन्धित व्यन्क्त िा सस्थािाई 
उपिव्ि गराउन सवकनेछ ।  

(च) यस काययविलिमा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेन्िएको िएतापलन गाउँसिाबाट स्िीकृत िजेटको 
लसमालित्र रवह काययपालिकािे तोवकएको रकम कुनै व्यन्क्त िा सस्थािाई अनदुान, आलथयक सहायता, 
चधदा िा परुस्कारको रुपमा उपिव्ि गराउन कुनै बािा परेको मालनने छैन । 

(छ) आयोजना  तथा  काययक्रम  सञ्चािन  गदाय  सामान्जक  पररचािनका  पक्षिाई  समेत  ध्यान  
र्दन ु पनेछ  ।सामान्जक  पररचािक,  विकास  साझेदारहरू,  विषयगत  कायायियहरुिाई  संिग्न  
गराउन  र सामदुावयक संस्था तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरूको समेत सहयोग लिन सक्नेछ । 

(ज) आयोजना  तथा  काययक्रम  सञ्चािन  गदाय  पेश्की  र्दने  काययिाई  लनरूत्सावहत  गरी  
कामको  आिारमा िकु्तानी र्दने प्रणािी अििम्बन गनुय पनेछ । 

तर  स्िीकृत  िररद  योजना  बमोन्जम  आयोजना  सञ्चािनको  िालग  प्रचलित  कानून  बमोन्जम  
पेश्की र्दन बािा पने छैन । 

(झ) आयोजना तथा  काययक्रम कायायधियन गदाय गैरसरकारी  संस्थाबाट सञ्चािन,  रेिदेि र ममयत 
सम्िार गने गरी काययक्रम िनाउन सवकनेछ ।  विषयगत  शािा  र  सामदुावयक  संस्थाबाट  
समेत  काययक्रम  िा आयोजना कायायधियन गनय  सवकनेछ । 

(ञ) काययक्रम  िा  आयोजना  कायायधियन  गने  लनकायिे  सम्झौतामा  तोवकएको  समय  लित्र  
काययक्रम  िा आयोजना सम्पन्न गनुयपनेछ ।  मनालसब मावफकको  कारणबाट सम्पन्न हनु नसक्न े
अिस्था  िएमा  समयमै म्याद थप गराउन ुपनेछ । 

(ट) जानीजानी  िा  िापरबाहीको  कारणबाट  तोवकएको  समयमा  कायय  सम्पन्न  नगने  
उपिोक्ता  सलमलत,  संस्था, लनकाय  िा  व्यन्क्त  सँग  गाउँपालिकािे  सम्झौता  िंग  गरी  हजायना  
समेत  लिई  िैकन्ल्पक  व्यिस्था  गनय सक्नेछ । 

(ठ) तीन िाि रूपैयाँ िधदा मालथका आयोजनाको लबिरण सवहतको सूचनापाटी आयोजना स्थि मै 
राख्न ुपनेछ । 

 (ड) आयोजनाको िागत अनमुान  सम्बधिी व्यिस्था  
(१) आयोजनाहरूको िागत अनमुान, नक्शा र लडजाईन गदाय गाउँपालिकाको प्राविलिक कमयचारी  िा  
सो काययका िालग तोवकएको परामशयदाता िा सम्िन्धित प्राविलिकबाट गनुय, गराउन ुपनेछ । 

(२) आयोजनाहरूको िागत अनमुान (लडजाइन,  इवष्टमेट) तयार गदाय स्िीकृत दररेटको आिारमा  
गनुयपनेछ। 

(३) उपिोक्ता सलमलतबाट कायायधियन हनुे आयोजना तथा काययक्रमहरु मध्ये िररद गनुयपने सामग्री 
तथा पररचािन हनु सक्ने श्रम समेतको आिारमा आयोजनाको िालग स्िीकृत रकमको ५ प्रलतशत 
देन्ि १० प्रलतशत सम्म जनश्रम िापतको रकम उपिोक्ता सलमलतिे व्यहोनुय पनेछ । यसरी उपिोक्ता 
सलमलतिे व्यहोने रकम उपिोक्तािे श्रमगरी िा नगदै संकिन गरर व्यहोनय सक्नेछ ।  

(४) िागत अनमुानको स्िीकृलत प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतिे गनुयपनेछ । 

पररच्छेद–४ 



उपिोक्ता सलमलतको गठन र सञ्चािन 

६. उपिोक्ता सलमलत गठन  सम्बधिी व्यिस्था  (१) उपिोक्ता सलमलत गठन देहाय बमोन्जम गनुय पनेछ । 

(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िािान्धित उपिोक्ताहरुको आम िेिाबाट अलिकतम सहिालगतामा 
सम्बन्धित आयोजनास्थिमा नै सात देन्ि एघार (७ देन्ि ११ जना) सदस्यीय उपिोक्ता सलमलत गठन 
गनुयपनेछ । 

(ि) सलमलत गठनको िालग आम िेिा हनु े समय, लमलत, स्थान र िेिाको लबषय त्यस्तो िेिा हनु े
लमलतिे कन्म्तमा तीन र्दन (३ र्दन) अगािै साियजलनक रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(ग)  गाउँपालिकास्तरीय आयोजना सञ्चािनको िालग उपिोक्ता सलमलतको गठन गदाय काययपालिकािे 
तोकेको काययपालिकाका सदस्य िा कायायियको प्रलतलनलिको रोहिरमा गनुय पनेछ । 

(घ) िडास्तरीय आयोजना सञ्चािनको िालग उपिोक्ता सलमलत गठन गदाय सम्िन्धित िडाको िडा 
अध्यक्ष िा िडा सदस्य िा कायायियिे तोकेको कायायियको प्रलतलनलिको रोहिरमा गनुय पनेछ । 

(ङ) उपिोक्ता सलमलत गठनको िालग बोिाईएको िेिामा योजनाको संन्क्षप्त वििरण र सलमलतको 
संरचना सवहतको जानकारी कायायियको प्रलतलनलििे गराउन ुपनेछ । 

(च) उपिोक्ता सलमलत गठन गदाय समािेशी लसद्धाधतको अििम्िन गनुय पने छ । सलमलतमा कन्म्तमा 
तेत्तीस प्रलतशत (३३%) मवहिा सदस्य हनुपुनेछ । सलमलतको अध्यक्ष, सन्चि र कोषाध्यक्षमध्ये 
कम्तीमा एकजना मवहिा पदालिकारी हनुपुनेछ ।  

(छ) एक व्यन्क्त एकिधदा बढी उपिोक्ता सलमलतको सदस्य हनु पाउन े छैन । साथै सगोिका 
पररिारबाट एकजना िधदा बढी व्यन्क्त एउटै उपिोक्ता सलमलतको सदस्य हनु पाइने छैन ।  

(ज) उपिोक्ता सलमलतको गठन सकेसम्म सियसम्मत तररकािे गनुयपनेछ । सियसम्मत हनु नसकेमा 
उपिोक्ताहरुको बहमुतबाट उपिोक्ता सलमलतको गठन गररने छ । 

(झ) उपिोक्ताहरुको िागत सहिालगतामा सञ्चािन हनु े आयोजनाहरु उपिोक्ता सलमलतबाट 
काययःाधियन गनय प्राथलमकता र्दईनेछ । 

(ञ) उपिोक्ता सलमलतिे सम्झौता बमोन्जम गनुय पने काम सलमलत आफैं िे गनुय गराउन ुपनेछ । अधय 
कुनै लनमायण व्यिसायी िा अधय व्यन्क्त िा सस्थािाई ठेक्ामा र्दई गनय गराउन पाइने छैन । 

(ट) कायायियिे आयोजना सञ्चािन एिम ्कायायधियनमा संिग्न उपिोक्ता सलमलतको अलििेि अनसूुची 
१ बमोन्जमको ढाँचामा व्यिन्स्थत गनुय पनेछ । 

७. उपिोक्ता सलमलतका सदस्यको योग्यता  (१) उपिोक्ता सलमलतका सदस्यको योग्यता देहाय बमोन्जम हनु ु
पनेछ । 

 (क) सम्िन्धित आयोजना क्षेत्रको स्थायी िालसधदा 
 (ि) १८ िषय उमेर परुा िएको 
 (ग) फौजदारी अलियोगमा अदाितबाट कसरुदार नठहररएको 
 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी नरहेको 



 (ङ) अधय उपिोक्ता सलमलतमा सदस्यनरहेको 
(२) दफा १ मा जनुसकैु कुरा िेन्िएको िएतापलन जनप्रलतलनलि, राजनीलतक दिका पदालिकारी, 
बहाििािा सरकारी कमयचारी र न्शक्षक उपिोक्ता सलमलतको सदस्यमा बस्न पाईने छैन । 

८. उपिोक्ता सलमलतको काम, कतयब्य र अलिकार  उपिोक्ता सलमलतको काम कतयब्य र अलिकार देहाय 
बमोन्जम हनुेछ ।  

(क) सम्झौता बमोन्जमको कायय सम्पादन गने, 

(ि) उपिोक्ताहरुिाई कायायियबाट प्राप्त सूचना तथा मागयदशयनको जानकारी गराउने, 
(ग) सम्झौता बमोन्जम कायय शरुु गदाय कायायियबाट आिश्यक लनदेशन प्राप्त गनुय पने िए प्राप्त गरेर 
मात्र शरुु गने, 

 (घ) उपिोक्ता सलमलतको कायय सम्पादनिाई प्रिािकारी बनाउन सलमलतका सदस्यहरुको कायय वििाजन 
र न्जम्मेिारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ) उपिोक्ता सलमलतका सदस्यहरुको क्षमता विकास गने । 

(च) सम्झौता बमोन्जमको कामको पररमाण, गणुस्तर, समय र िागतमा पररितयन गनुय पने  देन्िएमा 
कायायियिाई अनरुोि गने, 

 (छ) आयोजनाको र्दगो व्यिस्थापन सम्बधिी आिश्यक अधय कायय गने । 

९. आयोजना कायायधियन  (१) कायायियिे आ.ि. शरुु िएको १५ र्दन लित्र उपिोक्ता सलमलतबाट 
संचािन हनुे आयोजना, पररयोजना र काययक्रमहरु पवहचान/छनौट गरी कायायधियन योजना बनाउन ु
पनेछ । उपिोक्ता सलमलत गठन पश्चात आयोजनाको ड्रईङ, लडजाईन र िागत अनमुान स्िीकृत गरी 
उपिोक्ता सलमलतिाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(२) आयोजनाको कायायधियनको िालग उपिोक्ता सलमलत र काययःाियबीच अनसूुची-२ बमोन्जम 
ढाँचामा सम्झौता गनुयपनेछ । 

(३) आयोजनाको प्रकृलत हेरी कायायियिे िागत सहिालगताको ढाँचा र अनपुात (नगद िा श्रमदान िा 
बस्तगुत) तोक्न ुपनेछ । 

१०. आयोजना सम्झौताको िालग आिश्यक कागजातहरु  (१) उपिोक्ता सलमलतिे कायायियसँग सम्झौता 
गदाय तपन्शिमा उन्ल्िन्ित कागजातहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) उपिोक्ता सलमलत गठन गने आम िेिाको लनणययको प्रलतलिवप 

(ि) उपिोक्ता सलमलतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रलतलिवप 

(ग) आयोजनाको िागत अनमुान वििरण 

(घ) उपिोक्ता सलमलतबाट सम्झौताको िालग न्जम्मेिार पदालिकारी तोवकएको उपिोक्ता सलमलतको 
लनणयय  

(ङ) आयोजनाको कायायधियनको कायय तालिका । 

(च) िाता सञ्चािन गने पदालिकारी तोवकएको लनणयय र िाता सञ्चािनको िालग आिश्यक 
कागजातहरु  

(छ) िडा कायायियको लसफाररस पत्र । 



११. उपिोक्ता सलमलतको क्षमता विकास  (१) कायायियिे आयोजनाको कायायधियन अगािै उपिोक्ता 
सलमलतका पदालिकारीहरुिाई लनम्न विषयमा अलिमनु्िकरण गनुय पनेछ 

(क) उपिोक्ता सलमलतको काम, कतयब्य र अलिकार, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कामको वििरण, काम सम्पन्न गनुयपने अिलि, िागत र उपिोक्ताको योगदान 

(ग) लनमायण सामाग्रीको गणुस्तर र पररमाण 

(घ) िररद, रकम लनकासा प्रकृया, िचयको िेिाकंन र अलििेि व्यिस्थापन 

(ङ) कायायधियन र अनगुमन प्रकृया  

(च) साियजलनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ)  अधय आिश्यक विषयहरु ।  

१२. िाता सञ्चािन  (१) उपिोक्ता सलमलतको िाता कायायियिे तोकेको बैंकमा सञ्चािन हनुेछ । 

(२) सलमलतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सन्चि गरी तीन जनाको संयकु्त दस्तितबाट सञ्चािन 
हनुेछ । िाता सञ्चािकहरु मध्ये कन्म्तमा एकजना मवहिा हनु ुपनेछ । 

१३. िकु्तानी प्रकृया  (१) आयोजनाको िकु्तानी र्दंदा उपिोक्ता सलमलतको नाममा रहेको बैक िातामाफय त 
र्दन ुपनेछ । उपिोक्ता सलमलतिे एक व्यन्क्त िा सस्थािाई एकिाि िधदा मालथको रकम िकु्तानी 
गदाय चेक माफय त मात्र गनुय पनेछ ।  

(२) उपिोक्ता सलमलतिाई सम्झौता बमोन्जमको कामको प्राविलिक मूल्यांकन, कायय सम्पन्न प्रलतिेदन र 
अधय आिश्यक कागजातको आिारमा वकस्तागत र अन्धतम िकु्तानी र्दईनेछ ।  

(३) उपिोक्ता सलमलतिे सम्पादन गरेको काम र िएको िचयको वििरण सलमलतको बैठकबाट लनणयय 
गरी िकु्तानीको िालग आिश्यक कागजात सवहत कायायियमा पेश गनुयपनेछ । 

(४) आयोजनाको अन्धतम िकु्तानी हनु ु िधदा अगािै कायायियबाट अनगुमन गने व्यिस्था लमिाउन ु
पनेछ    

(५) आयोजना सम्पन्न िई फरफारक गनुय िधदा अगािै उपिोक्ता सलमलतिे अलनिायय रुपमा 
कायायियको प्रलतलनलिको रोहिरमा साियजलनक परीक्षण गनुय पनेछ । साियजलनक परीक्षण प्रलतिेदनको 
ढाँचा अनसूुची- ३ बमोन्जम हनुेछ ।  

(६) उपिोक्ता सलमलतिे आफूिे प्रत्येक वकस्तामा गरेको िचयको सूचना अनसूुची- ४ को ढाँचामा 
साियजलनक गनुय पनेछ ।  

(७) आयोजनाको कुि िागत रु ३ िाि िधदा बढी िएका आयोजनाहरुको हकमा उपिोक्ता 
सलमलतिे काम शरुु गनुय िधदा अगािै आयोजनाको नाम, िागत, िागत साझेदारीको अिस्था, काम शरुु 
र सम्पन्न गनुय पने अिलि समेत देन्िने गरी तयार गररएको अनसूुची- ५ बमोन्जमको ढाँचामा 
आयोजना सूचना पाटी आयोजना स्थिमा राख्न ुपनेछ  

(८) उपिोक्ता सलमलतिाई कायायियिे ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनमुान तयार गने, प्राविलिक सल्िाह र्दन,े 

जाँचपास गने िगायत अधय प्राविलिक सहयोग उपिब्ि गराउनेछ । आयोजना कायायधियनको 



समयमा कुनै कारणबाट कायायियिे प्राविलिक सेिा उपिब्ि गराउन नसकेमा सम्झौतामा उल्िेि 
गरी तोवकएको िचयको सीमा लित्र रही उपिोक्ता सलमलतिे करारमा प्राविलिक लनयकु्त गनय िा 
प्राविलिक सेिा लिन सक्नछे । तर, ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनमुान, काययसम्पन्न प्रलतिेदन र िकु्तानी 
लसफाररसको कायय कायायियबाट नै हनुेछ । 

(९) उपिोक्ता सलमलतबाट लनमायण हनुे आयोजनाहरूको गणुस्तर कायम गने गराउने दावयत्ि र 
न्जम्मेिारी जनप्रलतलनलि, सम्बन्धित प्राविलिक कमयचारी, उपिोक्ता सलमलत र अनगुमन सलमलतको हनुेछ ।  

(१०) अनकुरणीय कायय गने उपिोक्ता सलमलत, प्राविलिक कमयचारी र सम्बन्धित कमयचारीिाई सिाको 
लनणयय बमोन्जम िावषयक रूपमा उन्चत परुस्कार प्रदान गनय सवकनेछ । 

(११) तोवकएको समयमा उपिोक्ता सलमलत गठन हनु नसकेमा, सम्झौता हनु नसकेमा िा सम्झौताको 
शतय बमोन्जम कायय सम्पादन हनु नसकेमा कायायियिे अधय प्रकृयाद्वारा काम गराउन सक्नेछ ।   

१४. लनमायण काययको गणुस्तर सलुनन्श्चतता गनुय पने  उपिोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन हनुे आयोजना गणुस्तर 
सलुनन्श्चत गनुय सम्िन्धित उपिोक्ता सलमलतको कतयव्य हनुेछ । गणुस्तर सलुनन्श्चतता गनयको िालग अधय 
कुराहरुको अलतररक्त लनम्न विषयहरु पूणय रुपमा पािना गनुय पनेछ ।  

(क) लनमायण सामाग्रीको गणुस्तर  लनमायण सामाग्री ड्रइङ, लडजाईन र स्पेलसवफकेसन बमोन्जमको गणुस्तर 
कायम गनुय पनेछ । 

(ि) लनमायण विलि र प्रकृयाको गणुस्तर  लनमायण विलि र प्रकृया कायायियसँग िएको सम्झौता बमोन्जम 
गनुय पनेछ  

(ग)  लनमायण काययको र्दगोपना  उपिोक्ता सलमलतबाट कायायधियन िएको योजनाको र्दगोपनाको िालग 
सम्िन्धित उपिोक्ता सलमलतिे आिश्यक व्यिस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गणुस्तर सलुनन्श्चत गने न्जम्मेिारी  उपिोक्ता सलमलत माफय त हनुे कामको लनिायररत गणुस्तर कायम 
गने न्जम्मेिारी सम्बन्धित काययको िालग कायायियबाट िवटएका प्राविलिक कमयचारी र उपिोक्ता 
सलमलतको हनुेछ । 

(ङ) िगत राख्न ु पने  उपिोक्ता सलमलतबाट हनुे कामको सम्झौता बमोन्जमको समय, िागत र 
गणुस्तरमा सम्पन्न हनु नसकेमा सम्िन्धित प्राविलिक कमयचारीिाई सचेत गराउने र प्रकृलत हेरी 
आिश्यकता अनसुार कारिाही गनय सक्नेछ । त्यस्ता उपिोक्ता सलमलतको िगत रािी उपिोक्ता 
सलमलतका पदालिकारीिाई लनन्श्चत समयसम्मको िालग अधय उपिोक्ता सलमलतमा रही काम गनय लनषिे 
गनेछ । 

पररच्छेद – ५ 

अनगुमन सलमलत सम्िन्धि व्यिस्था  
१५. गाउँपालिकास्तरीय अनगुमन सलमलत —(१).गाँउपालिका लित्र सञ्चालित काययक्रम तथा आयोजनाहरुको 

अनगुमन गनय देहाय बमोन्जमको एक गाउँपालिका स्तरीय अनगुमन सलमलत रहने छ ।  

(क) गाउँपालिका उपाध्यक्ष – संयोजक  

(ि) सम्िन्धित विषयगत सलमलतको संयोजक - सदस्य 

(ग) सम्बन्धित िडाको िडा अध्यक्ष   सदस्य  

(घ) सम्िन्धित योजना हेने ईंन्ञ्जलनयर– सदस्य 



(ङ  गाँउपालिकाको सम्बन्धित विषय हेने शािा प्रमिु–  सदस्य  

(च) योजना अनगुमन तथा तथ्याङ्क शािा प्रमिु– सदस्य सन्चब  

(२) गाउँपालिका स्तररय अनगुमन सलमलतको काम,कतयव्य र अलिकार देहाय बमोन्जम रहनेछ   

(क) गाउँसिा तथा गाउँकाययपालिकाबाट स्िीकृत योजना काययक्रमहरुको काययधियनका िालग 
सहयोगत एिं सहजीकरण गने ।  

(ि) आयोजनाको कायायधियन पूिय लनिायररत काययतालिका,मापदण्ड तथा िगत स्टमेट अनसुार िए 
निएको यवकन गने तथा निएको पाईएमा सम्बन्धित पक्षिाई लनदेशन र्दने ।  

(ग) गाउँ क्षेत्र लित्र सरकारी गैरसरकारी िा अधय लनकायहरुबाट सञ्चालित सामान्जक एिं िौलतक 
विकासका काययहरुको अनगुमन मूल्यांकन गरी सझुाि सल्िाह र्दने ।  

(घ) गाउँ सिा तथा गाउँकाययपालिकाबाट स्िीकृत योजनाहरुको अनगुमन गरी फरफारकका िालग 
लसफाररस गने ।  

(ङ) गाउँपालिका स्तरीय अनगुमन सलमलतिे आिश्यकता अनसुार अधय सरकारी िा गैरसरकारी 
लनकायका कमयचारी िा पदालिकारी,सरोकारिािाहरु तथा पत्रकारहरुिाई अनगुमनका िालग आमधत्रण 
गनय सक्नेछ ।  

(च) गाउँपालिका स्तरीय अनगुमन सलमलतिे अनगुमन गरेको प्रलतिेदन गाउँपालिकामा पेश गनुय पनेछ 
।  

१६. िडा स्तरीय अनगुमन सलमलत सम्िन्धि व्यिस्था   (१)गाँउपालिकाका प्रत्येक िडामा िडाध्यक्षको 
संयोजकत्िमा देहाय बमोन्जमको एक अनगुमन सलमलत रहनेछ ।  

(क) िडा अध्यक्ष– संयोजक 

(ि) िडा सदस्यहरु –सदस्य 

(ग) सम्बन्धित प्राविलिक कमयचारी — सदस्य 

(घ) िडा सन्चि– सदस्य सन्चि 

(२) िडा स्तरीय अनगुमन सलमलतको काम कतयव्य र अलिकार देहाय बमोन्जम हनुेछ ।  

  (क) गाउँसिा तथा गाउँकाययपालिकाबाट स्िीकृत िडा स्तरीय योजना÷आयोजनाहरुको काययधियनका 
िालग कायय योजना लनमायणमा कायायियिाई सहयोग एिं सहजीकरण गने ।  

(ि) आयोजनाको कायायधियनमा सहजीकरण गने तथा कायायधियनका क्रममा देन्िएका िािा व्यििान 
र समस्या समािानमा समधिय गने तथा आिश्यक लनदेशन र्दने ।  

(ग) आयोजनाको काययधियन पूिय लनिायररत काययतालिका अनसुार िए निएको यवकन गने तथा 
निएको पाईएमा सम्बन्धित पक्षिाई सल्िाह सझुाि र्दने ।  

(घ) स्िीकृत िागत स्टमेट तथा मापदण्ड बमोन्जम काम िए निएको हेने  तथा सो बमोन्जम 
निएमा सम्बन्धित पक्षिाइ सचेत गराउने ।  

(ङ) आफ्नो िडामा विषयगत शािाहरु,विलिन्न सरकारी लनकायहरु,गैर सरकारी लनकायहरु,विकास 
साझेदारहरु,सहकारी संस्थाहरु,सामदुावयक िन उपिोक्ता सलमलतहरु,जिश्रोत उपिोक्ता सलमलतहरु 
आर्दिे गरेका विकास काययक्रमहरुको अनगुमन,सपुररिेक्षण तथा मूल्यांकन गरी प्रलतिेदन र्दने ।  

(च) गाउँसिा तथा गाउँकाययपालिकाबाट स्िीकृत पालिका तथा िडा स्तरीय योजनाको कायय सम्पन्न 
िएपश्चात अनगुमन गरी सम्झौता बमोन्जम िएकोमा िकु्तानीका िालग लसफाररस गने ।  



(छ) िडास्तरीय अनगुमन सलमलतिे अनगुमन गरेको प्रलतिेदन अनसुचुी ६ को ढाँचामा गाउँपालिकामा 
पेश गनुय पने छ । 

१७. योजना स्तररय अनगुमन सलमलतको व्यिस्था  (१) आयोजना तोवकएको गणुस्तर, पररमाण र समयमा 
सम्पन्न गनय गराउन उपिोक्ता सलमलतिे सम्पादन गने काययको अनगुमन गरी आयोजनाको गणुस्तर, 

पररमाण सलुनन्श्चत गनय दफा ६ (१) (क) बमोन्जमको िेिाबाट कन्म्तमा एक जना मवहिा सवहत ३ 
सदस्यीय एक अनगुमन सलमलत गठन गनुय पनेछ । 

(२) योजना स्तरीय अनगुमन सलमलतको काम, कतयव्य अलिकार देहाय बमोन्जम हनुेछ  

(क) आयोजनाको कायायधियनमा सहजीकरण गने तथा देन्िएका बािा, व्यििान र समस्या समािानका 
िालग आिश्यक समधिय गने,  

(ि) आयोजनाको कायायधियन काययतालिका अनसुार काम िए निएको यकीन गने र नगरेको पाइएमा 
सम्बन्धित पक्षिाई सचेत गराउने,    
(ग) आिश्यक अधय कायय गने । 

१८. योजना काययक्रमको िकु्तानी गदाय अनगुमन सलमलतको लसफाररस चावहन े (क) गाउँपालिकाबाट 
सञ्चालित सिै योजना तथा काययक्रममा दफा १६(१) बमोन्जमको िडा स्तरीय अनगुमन सलमलतको 
लसफाररस तथा दफा १७(१) बमोन्जम गठन हनुे योजना तथा काययक्रम स्तरीय अनगुमन सलमलतको 
िैठक लनणयय पेश गनुय पनेछ । 

(ि) रु ५ िाि िधदा मालथका योजना तथा काययक्रमको िकु्तानी माग गदाय दफा १५ (१) बमोन्जम 
गठन िएको गाउँपालिका स्तरीय अनगुमन सलमलतबाट अनगुमन गराई अनगुमन सलमलतको प्रलतिेदन 
समेत संिग्न गरर पेश गनुय पनेछ ।    

 

पररच्छेद– ६ 

विविि 

 

१९. अधय संस्थाबाट कायय गराउन सवकन े यस काययविलि बमोन्जम उपिोक्ता सलमलतबाट गररने कायय 
िािग्राही समूह, सामदुावयक संस्था जस्तै विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत, स्िास्थ्य सस्था व्यिस्थापन 
सलमलत, सामदुावयक िन, सामदुावयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि विकास संस्था, आमा समूह, कृवष 
समूह, काननु बमोन्जम गठन िएका अधय सामदुावयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय 
उपिोक्ताहरुको आमिेिाबाट लनणयय िई आएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस काययविलि बमोन्जम कायय 
संचािन गनय/गराउन सवकने छ । 

२०. सहन्जकरण र सहयोग गनुय पने  उपिोक्ता सलमलतिे आयोजनाको सपुररिेक्षण, अनगुमन/लनरीक्षण गनय 
कायायियबाट आएको अनगुमन सलमलत, पदालिकारी िा कमयचारीिाई आिश्यक वििरण उपिव्ि 
गराउने तथा आयोजना स्थि अनगुमनको िालग सहन्जकरण र सहयोग गनुय पनेछ । 



२१. उपिोक्ता सलमलतको दावयत्ि  उपिोक्ता सलमलतिे कायायियसँग िएको सम्झौता बमोन्जमको कायय 
सम्पादन गदाय कायायियिे तोकेका शतयहरुको अलतररक्त लनम्न दावयत्ि िहन गनुय पनेछ । 

(क) आयोजनाको र्दगो व्यिस्थापनको िालग ममयत सम्िार गने सम्बधिी आिश्यक कायय, 
(ि) आयोजना कायायधियनबाट पनय सक्ने िातािरणीय सधतिुन कायम गने सम्बधिी कायय, 
(ग) अधय आयोजनाहरुसँग अधतरसम्बधि कायम गनुयपने, 

(घ) असि नागररकको आचरण पािना गनुयपने । 

(ङ) उपिोक्ता सलमलतिे आयोजनाको फरफारकको िालग कायायियमा कागजात पेश गदाय अनसूुची- ७ 
बमोन्जमको ढाँचामा आयोजनाको िौलतक तथा विन्त्तय प्रलतिेदन पेश गनुय पनेछ ।  

 २२. मापदण्ड बनाउन सक्न े (१) आयोजनाको गणुस्तर सलुनन्श्चतताको िालग कायायियिे अनगुमन, 

मलु्याङ्कन गरी सम्िन्धित उपिोक्ता सलमलतिाई सल्िाह, सझुाि र आिश्यकता अनसुार लनदेशन र्दन े
तथा समधिय गनुय पनेछ . 

(२) उपिोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन हनुे आयोजनाको प्रकृलत हेरी गणुस्तर सलुनन्श्चतता गने प्रयोजनको 
िालग कायायियिे थप मापदण्ड तथा मागयदशयन बनाई िाग ुगनय सक्नेछ । 

२३. िारेजी र िचाउ  (१) बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका योजना तथा काययक्रम सञ्चािन लनदेन्शका 
२०७४ िारेज गररएको छ । 

(२) बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका योजना तथा काययक्रम सञ्चािन लनदेन्शका २०७४ बमोन्जम हाि सम्म 
िएगरेका कायय यसै काययविलि बमोन्जम िए गरेका मालननेछन ्।  

 

 

अनसूुची १ 

(काययविलिको दफा ६ (१) ट संग सम्बन्धित) 
उपिोक्ता सलमलतको िगत 

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 
आ.ि. 
क्र.स

. 
 

उपिोक्ता सलमलतको 
नाम र ठेगाना 

पदालिकारीको नाम र सम्पकय  नं. गठन लमलत बैंकको नाम िाता नं. 
अध्यक्ष सन्चि कोषाध्यक्ष 

        

        

        

        

        

        

 

 

 



  



अनसूुची २ 

काययविलिको दफा ९ (२) सँग सम्िन्धित) 
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 

योजना सम्झौता फाराम 

१. सम्झौता गने पक्ष र आयोजना  
क) उपिोक्तासलमलतको वििरण  
 १. नाम  
 २. ठेगाना  
ि) आयोजनाको वििरण  
 १. नाम  
 २. आयोजना स्थि  
 ३ उद्देश्य  
 ४. आयोजना सरुु हनुे लमलत  
२. आयोजनाको िागत सम्िन्धि वििरण  
 क) िागत अनमुान रु 

 ि) िागत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कायायिय  
 २. उपिोक्ता सलमलत  
 ३. अधय   
ग) बस्तगुत अनदुानको वििरण  सामाग्रीको नाम    एकाई 

 १. संघबाट  
 २.प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. विदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपिोक्ता सलमलतबाट  
 ७. अधय लनकायबाट  
घ) आयोजनाबाट िािान्धित हनुे  
 १. घरपररिार संखया  
 २. जनसंखया  
 ३. संगर्ठत संस्थाः  
४= अधय   
३. उपिोक्ता सलमलत÷समदुायमा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वििरण  
क) गठन िएको लमलत  
ि) पदालिकारीको नाम र ठेगाना (नागररकता प्रमाणपत्र नं. र न्जल्िा) 
१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 



४. सन्चि 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाय उपन्स्थत िािान्धितको संखया  
४. आयोजना सञ्चािन सम्िन्धि अनिुि  
५.उपिोक्ता सलमलत समदुायमा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थािे प्राप्त गने वकस्ता वििरण  
वकस्ताको क्रम  लमलत  वकस्ताको रकम  लनमायण समाग्री पररमाण    कैवफयत 

पवहिो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्मा 
६. आयोजना ममयत संिार सम्बधिी व्यिस्था  
क)आयोजना ममयत संिारको न्जम्मा लिने सलमलत÷संस्थाको नाम  
ि) ममयत सम्िारको सम्िावित स्रोत (छ छैन ििुाउने) 

 जनश्रमदान  
 सेिा शलु्क  
 दस्तरु, चधदाबाट  
 अधय केही िए   

सम्झौताका शतयहरु 

उपिोक्ता सलमलतको न्जम्मेिारी तथा पािना गररन ेशतयहरु  
१. आयोजना लमलत ...............................देन्ि शरुु गरी लमलत........................सम्ममा परुा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त रकम तथा लनमायण सामाग्री सम्िन्धित आयोजनाको उदे्धश्यका िालग मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, न्जधसी सामानको प्राप्ती, िचय र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगलत वििरण राख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी िचयको वििरण र काययप्रगलतको जानकारी उपिोक्ता समूहमा छिफि गरी अको वकस्ता माग गनुय पनेछ । 

५= आयोजनाको कुि िागत िधदा घटी िागतमा आयोजना सम्पन्न िएको अिस्थामा सो मतुाविकनै अनदुान र श्रमदानको 
प्रलतशत लनिायरण गरी िकु्तानी लिन ुपनेछ । 

६. उपिोक्ता सलमलतिे प्राविलिकको राय, परामशय एिं लनदेशन अनरुुप काम गनुय पनेछ ।  
७= उपिोक्ता सलमलतिे आयोजनासंग सम्िन्धित विि, िरपाईहरु, डोर हान्जरी फारामहरु, न्जधसी नगदी िाताहरु, सलमलत÷समहुको 

लनणयय पनु्स्तका आर्द कागजातहरु कायायियिे मागेको बित उपिव्ि गराउन ुपनेछ र त्यसको िेिापरीक्षण पलन गराउन ु
पनेछ । 

८. कुनै सामाग्री िररद गदाय आधतररक राजस्ि कायायियबाट स्थायी िेिा नम्िर र मलु्य अलिबवृद्ध कर दताय प्रमाण पत्र प्राप्त 
व्यन्क्त िा फमय संस्था िा कम्पनीबाट िररद गरी सोही अनसुारको विि िरपाई आलिकारीक व्यन्क्तबाट प्रमान्णत गरी पेश 
गनुय पनेछ । 

९.  मूल्य अलिबवृद्ध कर (VAT)िाग्न ेबस्त ुतथा सेिा िररद गदाय रु २०,०००।– िधदा बढी मूल्यको सामाग्रीमा अलनिायय 
रुपमा मूल्य अलिबवृद्ध कर दताय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यन्क्त फमय संस्था िा कम्पनीबाट िररद गनुय पनेछ । साथै उक्त 
वििमा उन्ल्िन्ित म.ुअ.कर बाहेकको रकममा १.५% अग्रीम आयकर बापत करकवट्ट गरी बाँकी रकम मात्र सम्िन्धित 
सेिा प्रदायकिाई िकु्तानी हनुेछ । रु २०,०००।– िधदा कम मूल्यको सामाग्री िररदमा पान नम्िर लिएको व्यन्क्त िा 
फमयबाट िररद गनुय पनेछ । अधयथा िररद गने पदालिकारी स्ियम ्न्जम्मेिार हनुेछ । 



१०. डोजर रोिर िगायतका मेन्शनरी सामान िाडामा लिएको एिम ्घर बहािमा लिई विि िरपाई पेश िएको अिस्थामा 
१०% प्रलतशत घर िाडा कर एबम ्बहाि कर लतनुय पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकिे पाउने पाररश्रलमक एिम ्सहिागीिे पाउने ित्तामा प्रचलित लनयमानसुार कर िाग्नेछ । 

१२. लनमायण काययको हकमा शरुु िागत अनमुानका कुनै आईटमहरुमा पररियतन हनुे िएमा अलिकार प्राप्त व्यन्क्त÷कायायियबाट 
िागत अनमुान संसोिन गरे पश्चात मात्र कायय गराउन ु पनेछ । यसरी िागत अुनमान संशोिन नगरी कायय गरेमा 
उपिोक्ता सलमलत÷समहुनै न्जम्मेिार हनुेछ । 

१३. उपिोक्ता सलमलतिे काम सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका िप्ने सामानहरु ममयत संिार सलमलत गठन िएको िए सो 
सलमलतिाई र सो निए सम्िन्धित कायायियिाई बझुाउन ुपनेछ । तर ममयत सलमलतिाई बझुाएको सामानको वििरण एक 
प्रलत सम्िन्धित कायायियिाई जानकारीको िालग बझुाउन ुपनेछ । 

१४. सम्झौता बमोन्जम आयोजना सम्पन्न िएपलछ अन्धतम िकु्तानीको िालग काययसम्पन्न प्रलतिेदन, नापी वकताि, प्रमान्णत विि 
िरपाई, योजनाको फोटो, सम्िन्धित उपिोक्ता सलमलतिे आयोजना संचािन गदाय िएको आय व्ययको अनमुोदन सवहतको 
लनणयय, उपिोक्ता िेिाबाट िएको साियजलनक िेिा परीक्षणको लनणययको प्रलतलिपी तथा सम्िन्धित कायायियको िडा 
कायायियको लसफाररस सवहत अन्धतम वकस्ता िकु्तानीको िालग लनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. आयोजना सम्पन्न िएपलछ कायायियबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र लिन ुपनेछ । साथै आयोजानाको आिश्यक 
ममयत संिारको व्यिस्था सम्िन्धित उपिोक्ताहरुिे नै गनुय पनेछ । 

१६. आयोजना कायायधियन गने समहु िा उपिोक्ता सलमलतिे आयोजनाको िौलतक तथा वित्तीय प्रगती प्रलतिेदन अनसूुची ६ को 
ढाँचामा सम्झौतामा तोवकए बमोन्जम कायायियमा पेश गनुय पनेछ । 

१७. आयोजनाको दीगो सञ्चािन तथा ममयत संिारको व्यिस्था गनुय पनेछ । 

१८. आयोजनाको सिै काम उपिोक्ता सलमलत÷समहुको लनणयय अनसुार गनुय गराउन ुपनेछ । 

कायायियको न्जम्मेिारी तथा पािना गररन ेशतयहरु  
१. आयोजनाको िजेट, उपिोक्ता सलमलतको काम, कतयव्य तथा अलिकार, िररद, िेिाङ्कन, प्रलतिेदन आर्द विषयमा उपिोक्ता 

सलमलतका पदालिकारीहरुिाई अननु्शक्षण काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  
२. आयोजनामा आिश्यक प्राविलिक सहयोग कायायियबाट उपिव्ि गराउन सवकने अिस्थामा गराईनेछ र नसवकने अिस्था 

िएमा उपिोक्ता सलमलतिे बाह्य बजारबाट सेिा परामशय अधतगयत सेिा लिन सक्नेछ ।  
३. आयोजनाको प्राविलिक सपुररिेक्षणका िालग कायायियको तफय बाट प्राविलिक िटाईनेछ । उपिोक्ता सलमलतबाट िएको 

कामको लनयलमत सपुररिेक्षण गने न्जम्मेिारी लनज प्राविलिकको हनुेछ ।  
४. पेश्की लिएर िामो समयसम्म आयोजना संचािन नगने उपिोक्ता सलमलतिाई कायायियिे लनयम अनसुार कारिाही गनेछ । 

५. श्रममिुक प्रविलिबाट कायय गराउने गरी िागत अनमुान स्िीकृत गराई सोही बमोन्जम सम्झौता गरी मेन्शनरी उपकरणको 
प्रयोगबाट कायय गरेको पाईएमा त्यस्तो उपिोक्ता सलमलतसंग सम्झौता रद्ध गरी उपिोक्ता सलमलतिाई िकु्तानी गररएको रकम 
मलु्यांकन गरी बढी िएको रकम सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गररनेछ । 

६. आयोजना सम्पन्न िएपलछ कायायियबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ । 

७. आिश्यक कागजात संिग्न गरी िकु्तानी उपिव्ि गराउन सम्िन्धित उपिोक्ता सलमलतबाट अनरुोि िई आएपलछ उपिोक्ता 
सलमलतको बैंक िातामा िकु्तानी र्दन ुपनेछ ।  

८. यसमा उल्िेि निएका कुराहरु प्रचलित कानून िमोन्जम हनुेछ । 

 

मालथ उल्िेि िए बमोन्जमका शतयहरु पािना गनय हामी लनम्न पक्षहरु मधजरु गदयछौं । 

 

 

उपिोक्ता सलमलत÷समहुको तफय बाट    कायायियको तफय बाट 

  



अनसूुची-३ 

(काययविलिको दफा १३ (५) सँग सम्िन्धित) 
साियजलनक परीक्षण फाराम  

पेश गरेको कायायिय .......... 
१. आयोजनाको नाम       क) स्थि  
 ि) िागत अनमुान         ग) आयोजना शरुू हनुे लमलत   घ) आयोजना सम्पन्न हनुे लमलत   

२. उपिोक्ता सलमलत÷सामदुावयक संस्थाको   क) नाम    

क) अध्यक्षको नाम    ि) सदस्य संखया       मवहिा     परुूष   

३. आम्दानी िचयको वििरण   

क) आम्दानीतफय  जम्माः  
आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कलत 

नगद तथा न्जधसी प्राप्त ियो 
ििुाउन)े रकम िा पररमाण कैवफयत 

रकम िा पररमाण कैवफयत 

 

   
   
   
 

ि) िचयतफय  
िचयको वििरण दर पररमाण जम्मा 
१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद ियो ?)    

    

    

    

२. ज्यािा (के मा कलत िकु्तानी ियो ?)    

    

    

    

३. श्रमदान (कलत जनािे श्रमदान गरे ?)               

४. व्यिस्थापन िचय (ढुिानी तथा अधय िचय)     

    

    

 

ग) मौज्दात  
 वििरण  रकम िा पररमाण  कैवफयत 

१ नगद 
  

बैंक 
  

व्यन्क्तको न्जम्मा   

२ सामग्रीहरु 
  



घ) िकु्तानी र्दन बाँकी 
वििरण रकम िा पररमाण 

  

 

४. सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वििरण 

 

कामको वििरण िक्ष्य प्रगलत 

   

५. आयोजनािे प¥ुयाएको िाि तथा प्रत्यक्ष रूपमा िािान्धित जनसंखया (आयोजना सञ्चािन िएको 
स्थानका उपिोक्ताहरू) ।  

६. आयोजना सञ्चािन गदाय आयोजक संस्थामा कामको न्जम्मेिारी बाँडफाँड (कस कसिे कस्तो कस्तो 
कामको न्जम्मेिारी लिएका लथए < ििुाउने) 

उपन्स्थलत  
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहिर  नामथर       पद    लमलत  
 

 

द्रष्टव्य  साियजलनक पररक्षण काययक्रममा उपन्स्थत सरोकारिािाहरुको उपन्स्थलत अलनिायय रूपमा संिग्न 
हनुपुनेछ । 

 

उपयुयक्तानसुारको आम्दानी तथा िचय वििरण यथाथय हो । यसमा सबै आम्दानी तथा िचयहरु समािेश 
गररएको छ । साथै उपिोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहिालगतामा आयोजना कायायधियन गररएको छ । यसको 
एक प्रलत िडा कायायियमा समेत पेश गररएको छ ।  

 

    ......................          ...............................          ............................... 
 कोषाध्यक्ष    सन्चि            अध्यक्ष   
  

 

  

 

 

  



अनसूुची ४ 

-काययविलिको दफा १३ (६) सँग सम्िन्धित) 
िचय साियजलनक सूचना फाराम 

लमलत  २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नाम —        २. आयोजना स्थि —  

३. विलनयोन्जत िजेट —  ४. आयोजना न्स्िकृत िएको आ.ि —  ५. आयोजना सम्झौता िएको लमलत —  

६. काम सम्पन्न गनुय पने लमलत —     ७. काम सम्पन्न िएको लमलत —  

८. उ.स. को बैठकिे िचय स्िीकृत गरेको लमलत —    

आम्दानी र िचयको वििरण 

       

आम्दानी िचय 
वििरण रकम रू वििरण रकम 

प्रथम वकस्ता  ज्यािा  

दोश्रो वकस्ता  लनमायण सामाग्री िररद  

तेश्रो वकस्ता  ढुिानी  

जनश्रमदान  िाडा  

िस्तगुत सहायता  व्यिस्थापन िचय  

िागत सहिालगता    

    

    

 

उपयुयक्तानसुारको आम्दानी तथा िचय वििरण यथाथय हो । यसमा सबै आम्दानी तथा िचयहरु समािेश गररएको छ । साथै 
उपिोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहिालगतामा आयोजना कायायधियन गररएको छ । यसको एक प्रलत िडा कायायियमा समेत पेश 
गररएको छ ।  
 

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

      कोषाध्यक्ष    सन्चि         अध्यक्ष  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची ५ 

-काययविलिको दफा १३(७) संग सम्िन्धित) 
आयोजना सूचना पाटीको नमूना 

१.  आयोजनाको नाम  
२. आयोजना संचािन गने कायायिय/काययक्रमको नाम  
३. उपिोक्ता सलमलतको अध्यक्षको नाम र सम्पकय  नं.M 
४. आयोजनाको कुि िागत रकम रु  
 ४.१. आयोजनामा कायायियबाट व्यहोने िागत रु  
 ४.२. जनसहिालगताबाट व्यहोने िागत रकम रु  
 ४.३. आयोजनामा िगानी गने अधय लनकायको नाम  र व्यहोने िागत रकम रु  
५. आयोजना सम्झौता लमलत  
६. आयोजना सम्पन्न गने लमलत  
७. आयोजनाबाट िािान्धित जनसंखया  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची- ६ 

-काययविलिको दफा १६(छ) संग सम्िन्धित) 
आयोजना तथा काययक्रम अनुगमन प्रततवेदन  

१. आयोजना तथा काययक्रम वििरण   

 क. नाम ......................................    

ग. िागत अनमुान  गाउँपालिकाबाट  .................  उपिोक्ताबाट ........................ 
 अधय सस्थाबाट ............................   जम्मा िागत ....................  
 घ. आयोजना शरुु िएको लमलत ..................  ङ. आयोजना सम्पन्न लमलत ............... 
 च. आयिजनाको अिस्था   सम्पन्न /अिरुो/विलग्रएको   

२. उपिोक्ता सलमलतको मखुय पदालिकारीको नाम   
 क. अध्यक्ष ....................... ि. सन्चि ............................. ग. कोषाध्यक्ष ....................  

३. साियजलनक परीक्षण िएको क. लमलत               ि. स्थान               ग. समय  

4. आयोजना तथा काययक्रममा सम्पन्न गनुयपने मखुय मखुय कामहरु र देन्िएको समस्या  
गनुयपने मखुय मखुय कामहरु  अनगुमन गदाय देन्िएको अिस्था  

  

  

  

५. आयोजना तथा काययक्रम कायायधियनमा जनसहिालगताको अिस्था   

 क. उपिोक्ता सलमलत गठन प्रकृयामा उपिोक्ताको सहिालगता तोवकए बमोन्जम िएको/ निएको  

 ि. आयोजना कायायधियनको चरणमा तोवकए बमोन्जम जनश्रम पररचािन िएको/निएको  

 ग. उपिोक्ता सलमलतको िेिा/बैठकहरुमा उपिोक्ताहरुको सहिालगता प्रिािकारी िएको/निएको  

६. पारदन्शयताको अिस्था   
   क. उपिोक्ता सलमलतिे आय ब्यायको वििरण दरुुस्त रािेको छ/छैन 

   ि. योजना स्थिमा सिैिे देख्नगेरी योजना सूचना पाटी रान्िएको छ/छैन  

   ग. सामान्जक परीक्षण तथा साियजलनक सनुिुाई लनयमानसुार िएको छ/छैन  

७. योजना तथा काययक्रमको सम्िधिमा र्दईएको सझुािहरु   
 

८. िकु्तानी रोक्न ुपने कुनै कारण िए उल्िेि गने  
 

9. अनगुमन टोिीका सदस्यहरु   

पद     नाम, थर   दस्तित 

संयोजक 

सदस्य 

सदस्य सन्चि   

गाउँपालिकाबाट अनगुमन िएका आयोजनाको िालग  

अनुगमन हुुँदा देखिएको व्यहोरा तथा सुझाव 

 

अनगमन गन ेसमममतका सदस्यहरु 

मस.न.   नाम,थर    पद    दस्तित  

 



अनसूुची ७ 

-काययविलिको दफा २१(ङ) सँग सम्िन्धित) 
उपिोक्ता सलमलतको िौलतक तथा वित्तीय प्रगलत प्रलतिेदन 

वििरण पेश गरेको कायायिय .................... 
१. आयोजनाको वििरण  

आयोजनाको नाम      िडा नं.M टोि÷बस्ती     

उपिोक्ता सलमलतका अध्यक्ष                           सन्चि   

२. आयोजनाको िागत  प्राप्त अनदुान रकम रू. ............................  चधदा रकम 
रू...................... जनसहिालगता रकम रू. ============== जम्मा रकम रू. ............................. 

३. हािसम्मको िचय रू. ============== 

क. कायायियबाट प्राप्त रकम रू............. 
१. लनमायण सामग्रीमा (लसमेधट, छड, काठ, ढंुगा िा फुिा, लगट्टी, उपकरण आर्द) रू. .  

२. ज्यािा –  दक्ष रू –     अदक्ष रू.        जम्मा रू.  

३. मसिधद सामान (कवप, किम, मसी, कागज आर्द) रू.    

४. दैलनक भ्रमण ित्ता (सम्झौतामा स्िीकृत िए) रू.   

५. प्राविलिक लनरीक्षण बापत िचय (सम्झौतामा स्िीकृत िए) रू.     

६. अधय   
ि. जनसहिालगताबाट व्यहोररएको िचय रू  ............. श्रमको मूल्य बराबर रकम रू. .................  

न्जधसी सामान मूल्य बराबर रकम रू. .............   कूि जम्मा रू. ............. 
४. प्राविलिक प्रलतिेदन बमोन्जम मूल्यांकन रकम रू. ............. 
५. उपिोक्ता समूहको लनणयय बमोन्जम÷समीक्षाबाट िचय देन्िएको रू. ............. 
६. कायायधियनमा देन्िएका मखुय समस्याहरू  क. ि. ग.  

७. समािानका उपायहरू  

क.  

ि. 
ग.  

८. कायायियबाट र अधय लनकायबाट अनगुमन िए अनगुमनको सझुाि   

 

९. हाि माग गरेको वकस्ता रकम रू.  

१०. मखुय िचय प्रयोजन  

११. प्राप्त रकम आयोजना बाहेक अधय काययमा िचय गने गराउने छैनौ ।   

.............   .............     .............      ............. 
तयार गने   सन्चि       कोषाध्यक्ष        अध्यक्ष 



 


