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प्र्िावसना
सावसयजमनक खरिद ऐन २०६३, सावसयजमनक खरिद मनयिावसली, २०६४ ि लुम्बबनी प्रदे श सावसयजमनक
खरिद सबवसन्त्िी मनयिावसली,२०७६ िा उल्लेम्खि प्रावसिानहरुिा आिारिि िही सावसयजमनक खरिद
सबवसन्त्िी प्रकृयािा उपभोक्ता समिमि वसा लाभग्राही सिुदायको सहभामगिा अमभवसृद्दि गिी िोजगािी मसजयना
गने ि ्थानीय सिुदायको सहभामगिा ि अपनत्वस सुमनम्िि गिी यािायाि पूवसायिािलाई गुण्ििीय, द्ददगो
बनाउन वसाञ्छनीय भएकोले लुम्बबनी प्रदे शको भौमिक पुवसायिाि ववसकास िन्त्रालयद्वािा यो काययववसमि
जािी गरिएको छ ।
परिच्छे द– १
प्रािम्बभक
१. संम्िप्त नाि ि प्रािबभः (१) यस काययववसमिको नाि “उपभोक्ता समिमि गठन, परिचालन िथा
व्यवस्थापन काययववसमि, २०७८” िहेको छ ।
(२) यो काययववसमि िन्त्रालयबाट ्वसीकृि भएपमछ प्रािबभ हुनेछ ।
२. परिभाषाः ववसषय वसा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययववसमििा:–
(क) “प्रदे श” भन्नाले लुम्बबनी प्रदे श सबझनु पछय ।
(ख) “अध्यि” भन्नाले उपभोक्ता समिमिको अध्यिलाई सबझनु पदयछ ।
(ग) “आयोजना” भन्नाले भौमिक पूवसायिाि ववसकास िन्त्रालय लुम्बवसनी प्रदे श ि सो अन्त्िगयिका मनकायवसाट
सडक मनिायणिा रु १० लाख वसा सो भन्त्दा कि बजेट ववसमनयोजन भएका आयोजना वसा
परियोजनालाई सबझनु पछय ।
(घ) “उपभोक्ता” भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यि लाभाम्न्त्वसि हुने आयोजना सञ्चालन हुने िेर मभरका
व्यम्क्तलाई जनाउछ ।
(ङ) “उपभोक्ता समिमि” भन्नाले प्रचमलि कानून वसिोम्जि दिाय भएका उपभोक्ता समिमि वसा आयोजनाको
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मनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि िियि सबभाि गनयको लामग उपभोक्ताहरुको भेलाबाट उपभोक्ता
समिमि गठन गिी आयोजनासँग सबबम्न्त्िि ्थानीय िह वसा ्थानीय िहको सबबम्न्त्िि वसडाबाट
मसफारिस भएको समिमिलाई सबझनु पदयछ ।
(च) “िन्त्रालय” भन्नाले प्रदे शको भौमिक पूवसायिाि ववसकास िन्त्रालयलाई सबझनु पदयछ ।
(छ) “कायायलय” भन्नाले िन्त्रालय अन्त्िगयिका सडक पूवसायिाि ववसकास कायायलयलाई बुझाउँछ ।

1 पवहलो सं शोिनद्बािा सं शोमिि

(ज) “्थानीय िह” भन्नाले प्रदे श मभरका िहानगिपामलका, उप-िहानगिपामलका, नगिपामलका ि
गाँउपामलकालाई बुझाउछ।
(झ) “ठू ला िेम्शनिी िथा उपकिण” भन्नाले वसािावसिणलाई अत्यमिक ह्रास पुि ्याउने प्रकृमिका ठू ला
िेम्शनिी, उपकिण (बुलडोजि, एक्साभेटि ज्िा) ि श्रििूलक प्रववसमिलाई ववस्थावपि गने खालका
िेम्शनिी िथा उपकिण सबझनु पदयछ ।
(ञ) “पदामिकािी” भन्नाले उपभोक्ता समिमिका अध्यि, उपाध्यि, सम्चवस ि कोषाध्यिलाई सबझनु
पदयछ।
“वसडा” भन्नाले ्थानीय िह मभरका वसडालाई सबझनु पदयछ ।

(ट)

(ठ) “वसडा अध्यि” भन्नाले आयोजना सञ्चालन भएको वसडाको वसडा

अध्यिलाई सबझनु पदयछ ।

“सद्य”भन्नाले उपभोक्ता समिमिका सद्यलाई जनाउनेछ ि सो शब्दले उपभोक्ता समिमिका

(ड)

पदामिकािीलाई सिेि जनाउनेछ ।
(ढ) “सबझौिा”भन्नाले आयोजनाको मनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि िियि सबभाि गनयको लामग कायायलय
ि उपभोक्ता समिमिबीच भएको मलम्खि किािनािा वसा कबुमलयिनािालाई सबझनुपदयछ ।
(ण) “लागि अनुिान” भन्नाले श्रमिकहरुको खचय, मनिायण सािाग्रीको खचय, याम्न्त्रक उपकिण आवसश्यक
भए सोको भाडा सिेि सिावसेश गिी मनिायण कायय गनय लाग्ने अनुिामनि कूल खचय लाई
सबझनुपदयछ ि सो शब्दले प्रचमलि कानून वसिोम्जि िू.अ कि, गुण्िि पिीिण खचय, िोयल्टी सिेि
सिावसेश भएको कूल िकिलाई सबझनु पदयछ।
३. काययववसमिको पालना गनुप
य नेः (१) िन्त्रालय अन्त्िगयि कायायन्त्वसयन हुने सडक पूवसायिाि सबवसन्त्िी
आयोजनाको मनिायण, सञ्चालन,

िियि सबभाि कायय गनयको लामग गठन हुने उपभोक्ता समिमिले

पूणरु
य पिा यो काययववसमिको पालना गनुय पनेछ ।
(२) कुल लागि रु १० लाख वसा सो भन्त्दा कि बजेट मबमनयोजन भएको िथा ्थानीय सीप,
श्रोि ि सािन उपयोग हुने ि ्थानीय ्िििा कायय सबपन्न गनय सक्ने आयोजनाको कायायन्त्वसयन
उपभोक्ता समिमि िाफयि गनय सवकनेछ ।
परिच्छे द–२
उपभोक्ता समिमिको गठन ि सञ्चालन
४. उपभोक्ता समिमि गठन सबबन्त्िी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता समिमि गठन दे हाय बिोम्जि गनुय पनेछ
।
(क) आयोजनाबाट प्रत्यि लाभाम्न्त्वसि उपभोक्ताहरुको आि भेलाबाट अमिकिि सहभामगिािा
सबबम्न्त्िि आयोजना्थलिानै साि दे म्ख एघाि (७ दे म्ख ११ जना) सद्यीय उपभोक्ता समिमि
गठन गनुप
य नेछ ।

(ख) समिमि गठनको लामग आि भेला हुने सिय, मिमि, ्थान ि भेलाको मबषय त्य्िो भेला हुने
मिमिले कम्बििा साि द्ददन (७ द्ददन) अगावसै सावसयजमनक रुपिा जानकािी गिाउनु पनेछ ।
(ग) आयोजना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमिको गठन गदाय सबवसम्न्त्िि वसडा प्रमिमनमि वसा
कायायलयको प्रमिमनमिको िोहवसििा गनुय पनेछ ।
(घ) उपभोक्ता समिमि गठनको लामग बोलाईएको भेलािा योजनाको सं म्िप्त ववसवसिण ि समिमिको
सं िचना सवहिको जानकािी कायायलयको प्रमिमनमिले गिाउनु पनेछ ।
(ङ) उपभोक्ता समिमि गठन गदाय सिावसेशी मसद्धान्त्िको अवसलबवसन गनुय पने छ । समिमििा
कम्बििा िे त्तीस प्रमिशि (३३%) िवहला सद्य हुनपु नेछ । समिमिको अध्यि, सम्चवस ि
कोषाध्यििध्ये कबिीिा एकजना िवहला पदामिकािी हुनपु नेछ ।
(च) एक व्यम्क्त एकभन्त्दा बढी उपभोक्ता समिमिको सद्य हुन पाउने छै न । साथै सगोलका
परिवसािबाट एकजना भन्त्दा बढी व्यम्क्त एउटै उपभोक्ता समिमिको सद्य हुन पाइने छै न ।
(छ)उपभोक्ता समिमिको गठन सकेसबि सवसयसबिि िरिकाले गनुप
य नेछ । सवसयसबिि हुन नसकेिा
उपभोक्ताहरुको बहुििबाट उपभोक्ता समिमिको गठन गरिने छ ।
(ज) उपभोक्ताहरुको

लागि

सहभामगिािा

सञ्चालन

हुने

आयोजनाहरु

उपभोक्ता

समिमिबाट

कायायन्त्वसयन गनय प्राथमिकिा द्ददईनेछ ।
(झ) उपभोक्ता समिमिले सबझौिा बिोम्जि गनुय पने काि समिमि आफैंले गनुय गिाउनु पनेछ ।
अन्त्य कुनै मनिायण व्यवससायी वसा अन्त्य व्यम्क्त वसा स्थालाई ठे क्कािा द्ददई गनय गिाउन पाइने
छै न ।
(ञ) कायायलयले आयोजना सञ्चालन एवसि् कायायन्त्वसयनिा सं लग्न उपभोक्ता समिमिको अमभले ख
अनुसूची १ बिोम्जिको ढाँचािा व्यवसम््थि गनुय पनेछ ।
५.उपभोक्ता समिमिका सद्यको योग्यिाः (१) उपभोक्ता समिमिका सद्यको योग्यिा दे हाय बिोम्जि
हुन ु पनेछ ।
(क) सबवसम्न्त्िि आयोजना िेरको ्थायी वसामसन्त्दा
(ख) १८ वसषय उिेि पुिा भएको
(ग) फौजदािी अमभयोगिा अदालिबाट कसुिदाि नठहरिएको
(घ) सिकािी बाँकी बक्यौिा वसा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी निहे को
(ङ) अन्त्य उपभोक्ता समिमििा सद्य निहे को
(२) उपदफा १ िा जुनसुकै कुिा ले म्खएको भएिापमन जनप्रमिमनमि, बहालवसाला सिकािी कियचािी ि
म्शिक उपभोक्ता समिमिको सद्यिा ब्न पाईने छै न ।
६.

उपभोक्ता समिमिको काि, कियब्य ि अमिकािः उपभोक्ता समिमिको काि कियब्य ि अमिकाि
दे हाय बिोम्जि हुनेछ ।
(क)

सबझौिा बिोम्जिको कायय सबपादन गने,

(ख)
(ग)

उपभोक्ताहरुलाई कायायलयबाट प्राप्त सूचना िथा िागयदशयनको जानकािी गिाउने,
सबझौिा बिोम्जि कायय शुरु गदाय कायायलयबाट आवसश्यक मनदे शन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त
गिे ि िार शुरु गने ,

(घ)

उपभोक्ता समिमिको कायय सबपादनलाई प्रभावसकािी बनाउन समिमिका सद्यहरुको कायय
ववसभाजन ि म्जबिेवसािी बाँडफाँड गने,

(ङ) उपभोक्ता समिमिका सद्यहरुको िििा ववसकास गने ।
(च) सबझौिा बिोम्जिको कािको परििाण, गुण्िि, सिय ि लागििा परिवसियन गनुय पने
दे म्खएिा कायायलयलाई अनुिोि गने ,
(छ)

आयोजनाको द्ददगो व्यवस्थापन सबबन्त्िी आवसश्यक अन्त्य काययका साथै िियि सं भािको
कायय गने ।

(ज) आयोजनािा अन्त्य कुनै कायायलय वसा मनकायवसाट बजेट पिे को भए सो वसािे कायायलयिा
जानकािी गिाउने।
परिच्छे द – ३
कायायन्त्वसयन िथा ब्यवस्थापन
७. आयोजना कायायन्त्वसयनः (१) कायायलयले उपभोक्ता समिमिबाट सं चालन हुने आयोजना, परियोजना ि
काययक्रिहरु पवहचान/छनौट गिी कायायन्त्वसयन योजना बनाउनु पनेछ । उपभोक्ता समिमि गठन
पिाि आयोजनाको ड्रईङ, मडजाईन ि लागि अनुिान (सबभवस भए सबि नेपाली भाषािा ियाि
गरिएको) ्वसीकृि गिी उपभोक्ता समिमिलाई उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।
(२) आयोजनाको कायायन्त्वसयनको लामग उपभोक्ता समिमि ि कायायलयबीच अनुसूची २ बिोम्जिको
ढाँचािा सबझौिा गनुप
य नेछ ।
(३) आयोजनाको प्रकृमि हे िी कायायलयले लागि सहभामगिाको ढाँचा ि अनुपाि (नगद वसा श्रिदान
वसा ब्िुगि) िोक्नु पनेछ । यसिी िोक्दा कम्बििा पमन १० प्रमिशि अनुपाि अमनवसायय रुपिा
िोक्नु पदयछ।
(४) आयोजना कायायन्त्वसयन गनुय अगामड कायायलयले सबवसम्न्त्िि ्थानीय िह वसा अन्त्य कायायलयलाई
पराचाि गिी योजनािा दोहोिोपना भए/नभएको सुमनम्िि गनुप
य दयछ।

८. आयोजना सबझौिाको लामग आवसश्यक कागजािहरुः (१) उपभोक्ता समिमिले कायायलयसँग सबझौिा
गदाय िपम्शलिा उम्ल्लम्खि कागजािहरु पेश गनुप
य नेछ

(क) प्रचमलि कानून वसिोम्जि उपभोक्ता समिि दिाय भएको प्रिाणपर वसा दफा ४ बिोम्जि गठन

2

भई सबबम्न्त्िि ्थानीय िहबाट वसा सो ्थानीय िहको सबबम्न्त्िि वसडाबाट उपभोक्ता समिमि गठन
सबबम्न्त्ि व्यहोिाको मसफारिस पर ।
(क1) उपभोक्ता समिमि गठन सबबम्न्त्ि उपभोक्ता भेलाको मनणययको प्रमिमलवप
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(ख) उपभोक्ता समिमिका सद्यहरुको नागरिकिाको प्रमिमलवप
(ग) आयोजनाको लागि अनुिान ववसवसिण
(घ) उपभोक्ता समिमिबाट सबझौिाको लामग म्जबिेवसाि पदामिकािी िोवकएको उपभोक्ता समिमिको
मनणयय
(ङ) आयोजनाको कायायन्त्वसयनको कायय िामलका ।
(च) खािा सञ्चालन गने पदामिकािी िोवकएको मनणयय ि खािा सञ्चालनको लामग आवसश्यक
कागजािहरु
९. उपभोक्ता समिमिको िििा ववसकासः (१) कायायलयले आयोजनाको कायायन्त्वसयन अगावसै उपभोक्ता
समिमिका पदामिकािीहरुलाई मनबन ववसषयिा अमभिुम्खकिण गनुय पनेछ
(क) उपभोक्ता समिमिको काि, कियब्य ि अमिकाि,
(ख) सबपादन गनुय पने कािको ववसवसिण, काि सबपन्न गनुप
य ने अवसमि, लागि ि उपभोक्ताको योगदान
(ग) मनिायण सािाग्रीको गुण्िि ि परििाण
(घ) खरिद, िकि मनकासा प्रकृया, खचयको लेखाकंन ि अमभले ख व्यवस्थापन
(ङ) कायायन्त्वसयन ि अनुगिन प्रकृया
(च) सावसयजमनक पिीिण, योजनाको फिफािक ि ह्िान्त्ििण
(छ)

अन्त्य आवसश्यक ववसषयहरु ।

१०. खािा सञ्चालनः (१) उपभोक्ता समिमिको खािा नेपाल िाष्ट्र बैङ्कवसाट ्वसीकृि प्राप्त

बैंकिा

सञ्चालन हुनेछ ।
ु
(२) समिमिको खािा अध्यि, कोषाध्यि ि सम्चवस गिी िीन जनाको सं यक्त
द्िखिबाट सञ्चालन
हुनछ
े । खािा सञ्चालकहरु िध्ये कम्बििा एकजना िवहला हुन ु पनेछ ।
ु ानी द्ददंदा उपभोक्ता समिमिको नाििा िहे को
११. भ ुक्तानी प्रकृयाः (१) कायायलयले आयोजनाको भक्त
बैक खािा िाफयि द्ददनु पनेछ । उपभोक्ता समिमिले एक व्यम्क्त वसा सं ्थालाई एक लाख भन्त्दा
ु ानी गदाय चेक िाफयि िार गनुय पनेछ ।
िामथको िकि भक्त

2

पवहलो सं शोिनद्बािा सं शोमिि

3

पवहलो सं शोिनद्बािा थप

(२) उपभोक्ता समिमिलाई सबझौिा बिोम्जिको कािको प्राववसमिक िूल्यांकन, कायय सबपन्न
प्रमिवसेदन ि अन्त्य आवसश्यक कागजािको आिाििा वक्िागि वसा अम्न्त्िि भ ुक्तानी द्ददईनेछ ।
(३) आयोजनाको लामग पेश्की उपलब्ि गिाइने छै न।
(४)

उपभोक्ता समिमिले सबपादन गिे को काि ि भएको खचयको ववसवसिण समिमिको

ु ानीको लामग आवसश्यक कागजाि सवहि कायायलयिा पेश गनुप
बैठकबाट मनणयय गिी भक्त
य नेछ ।
ु ानी हुन ु भन्त्दा अगावसै कायायलयबाट अनुगिन गने व्यवस्था
(५) आयोजनाको अम्न्त्िि भक्त
मिलाउनु पनेछ ।
(६) आयोजना सबपन्न भई फिफािक गनुय भन्त्दा अगावसै उपभोक्ता समिमिले अमनवसायय रुपिा
कायायलयको प्रमिमनमिको िोहवसििा सावसयजमनक पिीिण गनुय पनेछ । सावसयजमनक पिीिण
प्रमिवसेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बिोम्जि हुनेछ ।
(७) उपभोक्ता समिमिले आफूले प्रत्येक वक्िािा गिे को खचयको सूचना अनुसूची ४ बिोम्जिको
ढाँचािा सावसयजमनक गनुय पनेछ ।
(८) आयोजनाको कुल लागि रु ३ लाख भन्त्दा बढी भएका आयोजनाहरुको हकिा उपभोक्ता
समिमिले काि शुरु गनुय भन्त्दा अगावसै आयोजनाको नाि, लागि, लागि साझेदािीको अवस्था, काि
शुरु ि सबपन्न गनुय पने अवसमि सिेि दे म्खने गिी ियाि गरिएको अनुसूची ५ बिोम्जिको ढाँचािा
आयोजना सूचना पाटी आयोजना ्थलिा िाख्नु पनेछ।
(९) उपभोक्ता समिमिलाई सबबम्न्त्िि कायायलयले ड्रइङ्ग, मडजाइन, लागि अनुिान ियाि गने,
प्राववसमिक सल्लाह द्ददने, जाँचपास गने लगायि अन्त्य प्राववसमिक सहयोग उपलब्ि गिाउनेछ ।
(१०) उपभोक्ता समिमिबाट मनिायण हुने आयोजनाहरूको गुण्िि कायि गने गिाउने दावयत्वस ि
म्जबिेवसािी जनप्रमिमनमि, सबबम्न्त्िि प्राववसमिक कियचािी, उपभोक्ता समिमि ि अनुगिन समिमिको
हुनेछ ।
(११) िोवकएको सियिा उपभोक्ता समिमि गठन हुन नसकेिा, सबझौिा हुन नसकेिा वसा
सबझौिाको शिय बिोम्जि कायय सबपादन हुन नसकेिा कायायलयले अन्त्य प्रकृयाद्वािा काि गिाउन
सक्नेछ ।
(१२) आयोजनािा अन्त्य कुनै कायायलय वसा मनकायवसाट बजेट खचय भएिा वसा काििा डुम्ललकेसन
भएिा कायायलयले भ ुक्तानी गनय वसाध्य हुने छै न।
ु ानीको लामग अनुगिन समिमिवसाट अमनवसायय मसफारिस गनुप
(१३) भक्त
य दयछ ।
१२. मनिायण काययको गुण्िि सुमनम्िििा गनुय पनेः उपभोक्ता समिमिबाट सञ्चालन हुने आयोजना
गुण्िि सुमनम्िि गनुय सबवसम्न्त्िि उपभोक्ता समिमिको कियव्य हुनछ
। गुण्िि सुमनम्िििा
े
गनयको लामग अन्त्य कुिाहरुको अमिरिक्त मनबन ववसषयहरु पूण य रुपिा पालना गनुप
य दयछ ।

(क) मनिायण सािाग्रीको गुण्ििः मनिायण सािाग्री ड्रइङ, मडजाईन ि ्पेमसवफकेसन बिोम्जिको
गुण्िि कायि गनुप
य नेछ ।
(ख) मनिायण ववसमि ि प्रकृयाको गुण्ििः मनिायण ववसमि ि प्रकृया कायायलयसँग भएको सबझौिा
बिोम्जि गनुय पनेछ।
(ग)

मनिायण काययको द्ददगोपनाः उपभोक्ता समिमिबाट कायायन्त्वसयन भएको योजनाको द्ददगोपनाको
लामग सबवसम्न्त्िि उपभोक्ता समिमिले आवसश्यक व्यवस्था गनुप
य नेछ ।

(घ) गुण्िि सुमनम्िि गने म्जबिेवसािीः उपभोक्ता समिमि िाफयि हुने कािको मनिायरिि गुण्िि
कायि गने म्जबिेवसािी सबबम्न्त्िि काययको लामग कायायलयबाट खवटएका प्राववसमिक कियचािी
ि उपभोक्ता समिमिको हुनेछ । कायायलयले आवसश्यक ठानेिा सबझौिािा उल्ले ख भए
वसिोम्जि मनिायण सािाग्री ि मनिायण काययको गुण्िि पिीिण गिाउने दावयत्वस उपभोक्ता
समिमिको हुनेछ।
(ङ) लगि िाख्नु पनेः कायायलयले उपभोक्ता समिमिबाट हुने कािको सबझौिा बिोम्जिको सिय,
लागि ि गुण्िििा सबपन्न हुन नसकेिा सबवसम्न्त्िि प्राववसमिक कियचािी ि उपभोक्ता
समिमिलाई सचेि गिाउने ि प्रकृमि हे िी आवसश्यकिा अनुसाि कािवसाही गिी सो को लगि
िाख्नुपदयछ ।
१३. अनुगिन समिमिको व्यवस्थाः (१) आयोजना िोवकएको गुण्िि, परििाण ि सियिा सबपन्न गनय
गिाउन उपभोक्ता समिमिले सबपादन गने काययको अनुगिन गिी आयोजनाको गुण्िि, परििाण
सुमनम्िि गनय दफा ४ (१) (क) बिोम्जिको भेलाबाट कम्बििा एक जना िवहला सवहि ३
सद्यीय एक अनुगिन समिमि गठन गनुप
य नेछ ।
(२)

अनुगिन समिमिको काि, कियव्य अमिकाि दे हाय बिोम्जि हुनेछः
(क) आयोजनाको कायायन्त्वसयनिा सहजीकिण गने िथा दे म्खएका बािा, व्यवसिान ि सि्या
सिािानका लामग आवसश्यक सिन्त्वसय गने,
(ख) आयोजनाको कायायन्त्वसयन काययिामलका अनुसाि काि भए नभएको यकीन गने ि
नगिे को पाइएिा सबबम्न्त्िि पिलाई सचेि गिाउने,
(ग) अम्न्त्िि भ ुक्तानीको लामग मसफारिस गने ।
(घ) आवसश्यक अन्त्य कायय गने ।
परिच्छे द– ४
ववसववसि

१४. सबझौिा गनुय पने : (१) यस काययववसमि बिोम्जि उपभोक्ता समिमिबाट गरिने कायय सुरु गनुय अम्घ
कायायलय ि सबबम्न्त्िि उपभोक्ता समिमि मबच सबझौिा गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुिा लेम्खएको भए िापमन कुनै आयोजना
उपभोक्ता समिमि िाफयि कायायन्त्वसयन गने गिी सबझौिा हुन नसकेिा कायायलयले प्रचमलि कानून
बिोम्जि उक्त आयोजना कायायन्त्वसयन गनय सक्नेछ ।
१५. सहम्जकिण ि सहयोग गनुय पनेः उपभोक्ता समिमिले आयोजनाको सुपरिवसेिण, अनुगिन/मनिीिण
गनय कायायलयबाट आएको अनुगिन समिमि, पदामिकािी वसा कियचािीलाई आवसश्यक ववसवसिण
उपलव्ि गिाउने िथा आयोजना्थल अनुगिनको लामग सहम्जकिण ि सहयोग गनुय पनेछ ।
१६. उपभोक्ता समिमिको दावयत्वसः उपभोक्ता समिमिले कायायलयसँग भएको सबझौिा बिोम्जिको कायय
सबपादन गदाय कायायलयले िोकेका शियहरुको अमिरिक्त मनबन दावयत्वस वसहन गनुय पनेछ ।
(क) आयोजनाको द्ददगो व्यवस्थापनको लामग िियि सबभाि गने सबबन्त्िी आवसश्यक कायय,
(ख) आयोजना कायायन्त्वसयन गदाय वसािावसिणिा प्रमिकूल प्रभावस नपने सुमनम्िििा ।
(ग) अन्त्य आयोजनाहरुसँग अन्त्ििसबबन्त्ि कायि गनुप
य ने,
(घ) असल नागरिकको आचिण पालना गनुप
य ने ।
(ङ) उपभोक्ता समिमिले आयोजनाको फिफािकको लामग कायायलयिा कागजाि पेश गदाय अनुसूची
६ बिोम्जिको ढाँचािा आयोजनाको भौमिक िथा ववसम्त्तय प्रमिवसेदन पेश गनुय पनेछ ।
१७. असुल उपि गरिनेः आयोजना सं चालन गदाय उपभोक्ता समिमिले योजनािा खचय भएको िकि
बिाबिको काि नभएको पुवि भएिा वसा ले खापिीिणबाट बेरुजु उल्ले ख भएिा सो िकि
उपभोक्ता समिमिबाट सिकािी बाँकी सिह असुल उपि गरिने छ ।
१८. िापदण्ड बनाउन सक्नेः (१) आयोजनाको गुण्िि सुमनम्िििाको लामग कायायलयले अनुगिन,
िुल्याङ्कन गिी सबवसम्न्त्िि उपभोक्ता समिमिलाई सल्लाह, सुझावस ि आवसश्यकिा अनुसाि मनदे शन
द्ददने िथा सिन्त्वसय गनुय पनेछ .
(२) उपभोक्ता समिमिबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको प्रकृमि हे िी गुण्िि सुमनम्िििा गने
प्रयोजनको लामग कायायलयले थप िापदण्ड िथा िागयदशयन बनाई लागु गनय सक्नेछ ।

अनुसूची १
(काययववसमिको दफा ४ (१) (ञ) संग सबबम्न्त्िि)
उपभोक्ता समिमिको लगि
सडक पूवसायिाि ववसकास कायायलय..........
आ.वस.
क्र.स.

उपभोक्ता
समिमिको नाि ि
ठे गाना

पदामिकािीको नाि ि सबपकय नं.
अध्यि

उपाध्यि

सम्चवस

कोषाध्यि

गठन

बैंकको

मिमि

नाि

खािा नं.

अनुसूची २
ँ सबवसम्न्त्िि)
काययववसमिको दफा ७(२) सग
सडक पूवसायिाि ववसकास कायायलय.......
योजना सबझौिा फािाि
१. सबझौिा गने पि ि आयोजनाः
क) उपभोक्तासमिमिको ववसवसिणः
१. नािः
२. ठे गानाः
ख) आयोजनाको ववसवसिणः
१. नािः
२. आयोजना ्थलः
३ उिेश्यः
४. आयोजना सुरु हुने मिमिः
२. आयोजनाको लागि सबवसम्न्त्ि ववसवसिणः
क) लागि अनुिान रु
ख) लागि व्यहोने स्रोिहरु
१. कायायलयः
२. उपभोक्ता समिमिः
३. अन्त्यः
ग) ब्िुगि अनुदानको ववसवसिण
1. प्रदे शबाट
2. ्थानीय िहबाट
3. गैह्रसिकािी सं घसं ्थाबाट
4. उपभोक्ता समिमिबाट
5. अन्त्य मनकायबाट
घ) आयोजनाबाट लाभाम्न्त्वसि हुनेः
१. घिपरिवसाि सं खयाः
२. जनसं खयाः
३. सं गद्दठि सं ्थाः
४= अन्त्यः
३. उपभोक्ता समिमिको ववसवसिणः
क) गठन भएको मिमिः

सािाग्रीको नाि

एकाई

ख) पदामिकािीको नाि ि ठे गाना (नागरिकिा प्रिाणपर नं. ि म्जल्ला)
१. अध्यि
२. उपाध्यि
३. कोषाध्यि
४. सम्चवस
५. सद्य
६. सद्य
७. सद्य
८. सद्य
9. सद्य
१०. सद्य
11. सद्य
ग) गठन गदाय उपम््थि लाभाम्न्त्वसिको सं खयाः
४. आयोजना सञ्चालन सबवसम्न्त्ि अनुभवसः
५.उपभोक्ता समिमिले प्राप्त गने वक्िा ववसवसिणः
वक्िाको क्रि

मिमि

वक्िाको िकि

मनिायण सिाग्री परििाण

कैवफयि
पवहलो
दोश्रो
िेश्रो
जबिा
६. आयोजना िियि सं भाि सबबन्त्िी व्यवस्था
िियि सबभािको सबभाववसि स्रोि (छ छै न खुलाउने)
जनश्रिदानः
सेवसा शुल्कः
द्िुि, चन्त्दाबाट
अन्त्य केही भएः

सबझौिाका शियहरु
उपभोक्ता समिमिको म्जबिेवसािी िथा पालना गरिने शियहरुः
१. आयोजना मिमि ...............................दे म्ख शुरु गिी मिमि........................सबििा पुिा गनुय
पनेछ ।

२= प्राप्त िकि िथा मनिायण सािाग्री सबवसम्न्त्िि आयोजनाको उद्धेश्यका लामग िार प्रयोग गनुप
य नेछ ।
३= नगदी, खचय ि बाँकी िथा आयोजनाको प्रगमि ववसवसिण िाख्नु पनेछ ।
४= आबदानी खचयको ववसवसिण ि काययप्रगमिको जानकािी उपभोक्ता सिूहिा छलफल गिी अको वक्िा
िाग गनुय पनेछ।
५= आयोजनाको कुल लागि भन्त्दा घटी लागििा आयोजना सबपन्न भएको अवस्थािा सो िुिाववसकनै
ु ानी मलनु पनेछ ।
अनुदान ि श्रिदानको प्रमिशि मनिायिण गिी भक्त
६. उपभोक्ता समिमिले प्राववसमिकको िाय, पिािशय एवसं मनदे शन अनुरुप काि गनुय पनेछ ।
७= उपभोक्ता समिमिले आयोजनासं ग सबवसम्न्त्िि ववसल, भिपाईहरु, डोि हाम्जिी फािािहरु, म्जन्त्सी नगदी
खािाहरु, समिमिको मनणयय पुम््िका आद्दद कागजािहरु कायायलयले िागेको बखि उपलव्ि गिाउनु
पनेछ ि त्यसको ले खापिीिण पमन गिाउनु पनेछ ।
८. कुनै सािाग्री खरिद गदाय आन्त्िरिक िाज्वस कायायलयबाट ्थायी ले खा नबवसि ि िुल्य अमभबृवद्ध
कि दिाय प्रिाण पर प्राप्त व्यम्क्त वसा फिय सं ्था वसा कबपनीबाट खरिद गिी सोही अनुसािको ववसल
भिपाई आमिकािीक व्यम्क्तबाट प्रिाम्णि गिी पेश गनुय पनेछ ।
९.

िूल्य अमभबृवद्ध कि (VAT) लाग्ने ब्िु िथा सेवसा खरिद गदाय रु २०,०००।– भन्त्दा बढी
िूल्यको सािाग्रीिा अमनवसायय रुपिा िूल्य अमभबृवद्ध कि दिाय प्रिाणपर प्राप्त गिे का व्यम्क्त फिय
सं ्था वसा कबपनीबाट खरिद गनुय पनेछ । साथै उक्त ववसलिा उम्ल्लम्खि िु.अ.कि बाहे कको
िकििा १.५% अग्रीि आयकि बापि किकवि गिी बाँकी िकि िार सबवसम्न्त्िि से वसा
प्रदायकलाई भ ुक्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– भन्त्दा कि िूल्यको सािाग्री खरिदिा पान नबवसि
मलएको व्यम्क्त वसा फियबाट खरिद गनुय पनेछ । अन्त्यथा खरिद गने पदामिकािी ्वसयि्
म्जबिेवसाि हुनेछ ।

१०. डोजि िोलि लगायिका िेम्शनिी सािान भाडािा मलएको ववसल भिपाई पेश भएको अवस्थािा
मनयिानुसाि कि मिनुय पनेछ ।
१1. मनिायण काययको हकिा शुरु लागि अनुिानका कुनै आईटिहरुिा परिवसयिन हुने भएिा अमिकाि
प्राप्त व्यम्क्त÷कायायलयबाट लागि अनुिान सं सोिन गिे पिाि िार कायय गिाउनु पनेछ । यसिी
लागि अुनिान सं शोिन नगिी कायय गिे िा उपभोक्ता समिमि÷सिुहनै म्जबिेवसाि हुनेछ ।
ु ानीको लामग काययसबपन्न प्रमिवसेदन,
१3. सबझौिा बिोम्जि आयोजना सबपन्न भएपमछ अम्न्त्िि भक्त
नापी वकिावस, प्रिाम्णि ववसल भिपाई, योजनाको फोटो, सबवसम्न्त्िि उपभोक्ता समिमिले आयोजना
सं चालन गदाय भएको आय व्ययको अनुिोदन सवहिको मनणयय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको
सावसयजमनक ले खा पिीिणको मनणययको प्रमिमलपी िथा सबवसम्न्त्िि कायायलयको वसडा कायायलयको
ु ानीको लामग मनवसेदन पेश गनुय पनेछ ।
मसफारिस सवहि अम्न्त्िि वक्िा भक्त

१4. आयोजना सबपन्न भएपमछ कायायलयबाट जाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपर मलनु पनेछ ।
साथै आयोजानाको आवसश्यक िियि सं भािको व्यवस्था सबवसम्न्त्िि उपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ
।
१5. आयोजना कायायन्त्वसयन गने सिुह वसा उपभोक्ता समिमिले आयोजनाको भौमिक िथा ववसत्तीय प्रगिी
प्रमिवसेदन अनुसूची ६ को ढाँचािा सबझौिािा िोवकए बिोम्जि कायायलयिा पेश गनुय पनेछ ।
१6. आयोजनाको दीगो सञ्चालन िथा िियि सं भािको व्यवस्था उपभोक्ता समिमिले गनुय पनेछ ।
१7. आयोजनाको सवसै काि उपभोक्ता समिमिको मनणयय अनुसाि गनुय गिाउनु पनेछ ।
कायायलयको म्जबिेवसािी िथा पालना गरिने शियहरुः
१. आयोजनाको वसजेट, उपभोक्ता समिमिको काि, कियव्य िथा अमिकाि, खरिद, ले खाङ्कन, प्रमिवसेदन
आद्दद ववसषयिा उपभोक्ता समिमिका पदामिकािीहरुलाई अनुम्शिण काययक्रि सञ्चालन गरिनेछ ।
२. आयोजनािा आवसश्यक प्राववसमिक सहयोग कायायलयबाट उपलव्ि गिाईनेछ।
३. आयोजनाको प्राववसमिक सुपरिवसेिणका लामग कायायलयको िफयबाट प्राववसमिक खटाईनेछ।उपभोक्ता
समिमिबाट भएको कािको मनयमिि सुपरिवसेिण गने म्जबिेवसािी मनज प्राववसमिकको हुनेछ ।
५. श्रििुलक प्रववसमिबाट कायय गिाउने गिी लागि अनुिान ्वसीकृि गिाई सोही बिोम्जि सबझौिा
गिी िेम्शनिी उपकिणको प्रयोगबाट कायय गिे को पाईएिा त्य्िो उपभोक्ता समिमिसं ग सबझौिा
ु ानी गरिएको िकि िुल्यांकन गिी बढी भएको िकि सिकािी
िद्ध गिी उपभोक्ता समिमिलाई भक्त
बाँकी सिह असुल उपि गरिनेछ ।
६. आयोजना सबपन्न भएपमछ कायायलयबाट जाँच पास गिी फिफािक गनुय पनेछ ।
ु ानी उपलव्ि गिाउन सबवसम्न्त्िि उपभोक्ता समिमिबाट
७. आवसश्यक कागजाि सं लग्न गिी भक्त
ु ानी द्ददनु पनेछ ।
अनुिोि भई आएपमछ उपभोक्ता समिमिको बैंक खािािा भक्त
८. यसिा उल्लेख नभएका कुिाहरु प्रचमलि कानून वसिोम्जि हुनेछ ।
िामथ उल्लेख भए बिोम्जिका शियहरु पालना गनय हािी मनबन पिहरु िन्त्जुि गदयछौं ।

उपभोक्ता समिमि÷सिुहको िफयबाट

कायायलयको िफयबाट

द्िखि...................

द्िखि.............

नाि थि.....................

नाि थि.............

पद.............................

पद.................

ठे गाना..........................

ठे गाना..................

सबपकय नं......................

सबपकय नं...............

मिमि............................

मिमि.....................

अनुसूची ३
(काययववसमिको दफा ११ (६) सँग सबवसम्न्त्िि)
सावसयजमनक पिीिण फािािको ढाँचा पेश गिे को कायायलय..........
१. आयोजनाको नािः
ख) लागि अनुिानः

क) ्थलः
ग) आयोजना शुरू हुने मिमिः

घ) आयोजना सबपन्न हुने मिमिः

२. उपभोक्ता समिमि क) नािः
क) अध्यिको नािः

ख) सद्य सं खयाः

िवहलाः

३. आबदानी खचयको ववसवसिणः
क) आबदानीिफय जबिाः
आबदानीको श्रोि (कहाँबाट कमि

िकि वसा परििाण

नगद िथा म्जन्त्सी प्राप्त भयो
खुलाउने)

कैवफयि

िकि वसा परििाण कैवफयि

ख) खचयिफय
खचयको ववसवसिण

दि

परििाण

जबिा

१. सािाग्री (के के सािाग्री खरिद भयो
?)

ु ानी भयो
२. ज्याला (के िा कमि भक्त
?)

३. श्रिदान (कमि जनाले श्रिदान गिे
?)
४. व्यवस्थापन खचय (ढु वसानी िथा अन्त्य
खचय)
ग) िौज्दाि
ववसवसिण
१ नगद
बैंक
व्यम्क्तको म्जबिा
२ सािग्रीहरु
घ) भ ुक्तानी द्ददन बाँकी

िकि वसा परििाण

कैवफयि

पुरूषः

ववसवसिण

िकि वसा परििाण

४. सबपन्न आयोजनाको लक्ष्य िथा प्रगमि ववसवसिण
कािको ववसवसिण

लक्ष्य

प्रगमि

५. आयोजनाले पु¥याएको लाभ िथा प्रत्यि रूपिा लाभाम्न्त्वसि जनसं खया (आयोजना सञ्चालन भएको
्थानका उपभोक्ताहरू) ।
६. आयोजना सञ्चालन गदाय आयोजक सं ्थािा कािको म्जबिेवसािी बाँडफाँड (कस कसले क्िो
क्िो कािको म्जबिेवसािी मलएका मथए < खुलाउने)
उपम््थमिः
१
२
३
४
५
िोहवसिः नािथिः

पदः

मिमिः

द्रिव्यः सावसयजमनक परििण काययक्रििा उपम््थि सिोकािवसालाहरुको उपम््थमि अमनवसायय रूपिा
सं लग्न हुनपु नेछ ।

अनुसूची ४
-काययववसमिको दफा ११ (७) सँग सबवसम्न्त्िि)
खचय सावसयजमनक सूचना फािाि
मिमिः २० ।
१. आयोजनाको नािः—

।

.

२. आयोजना ्थलः—
४. आयोजना म््वसकृि भएको आ.वसः—

३. ववसमनयोम्जि वसजेटः—

५. आयोजना सबझौिा

भएको मिमिः—
६. काि सबपन्न गनुय पने मिमिः—

७. काि सबपन्न भएको मिमिः—

८. उ.स. को बैठकले खचय ्वसीकृि गिे को मिमिः—
आबदानी ि खचयको ववसवसिण
आबदानी
ववसवसिण

खचय
िकि रू

ववसवसिण

प्रथि वक्िा

ज्याला

दोश्रो वक्िा

मनिायण सािाग्री खरिद

िेश्रो वक्िा

ढु वसानी

जनश्रिदान

भाडा

वस्िुगि सहायिा

व्यवस्थापन खचय

िकि

लागि सहभामगिा

उपयुक्त
य ानुसािको आबदानी िथा खचय ववसवसिण यथाथय हो । यसिा सबै आबदानी िथा खचयहरु सिावसेश
गरिएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यि सहभामगिािा आयोजना कायायन्त्वसयन गरिएको छ ।
यसको एक प्रमि वसडा कायायलयिा सिेि पेश गरिएको छ ।
......................
कोषाध्यि

...............................
सम्चवस

...............................
अध्यि

अनुसूची ५
-काययववसमिको दफा ११(८) सं ग सबवसम्न्त्िि)
आयोजना सूचना पाटीको निूना
१. आयोजनाको नािः
२. आयोजना सं चालन गने कायायलय/काययक्रिको नािः
३. उपभोक्ता समिमिको अध्यिको नाि ि सबपकय नं.M
४. आयोजनाको कुल लागि िकि रुः
४.१. आयोजनािा कायायलयबाट व्यहोने लागि रुः
४.२. जनसहभामगिाबाट व्यहोने लागि िकि रुः
४.३. आयोजनािा लगानी गने अन्त्य मनकायको नाि
५. आयोजना सबझौिा मिमिः
६. आयोजना सबपन्न गने मिमिः
७. आयोजनाबाट लाभाम्न्त्वसि जनसं खयाः

ि व्यहोने लागि िकि रुः

अनुसूची ६
-काययववसमिको दफा १६(ङ) सँग सबवसम्न्त्िि)
उपभोक्ता समिमिको भौमिक िथा ववसत्तीय प्रगमि प्रमिवसेदन
ववसवसिण पेश गिे को कायायलय....................
१. आयोजनाको ववसवसिण
आयोजनाको नािः

वसडा नं.M

टोल÷ब्िीः

उपभोक्ता समिमिका

अध्यिः सम्चवसः
२. आयोजनाको लागिः प्राप्त अनुदान िकि रू. ............................
रू...................... जनसहभामगिा िकि रू. ==============

चन्त्दा िकि
जबिा िकि रू.

.............................
३. हालसबिको खचय रू. ==============
क. कायायलयबाट प्राप्त िकि रू.............
१. मनिायण सािग्रीिा (मसिेन्त्ट, छड, काठ, ढुं गा वसा फुवसा, मगिी, उपकिण आद्दद) रू. .
२. ज्यालाः– दि रूः–

अदि रू.

३. िसलन्त्द सािान (कवप, कलि, िसी, कागज आद्दद) रू.

जबिा रू.
४. दै मनक भ्रिण भत्ता (सबझौिािा

्वसीकृि भए) रू.
५. प्राववसमिक मनिीिण बापि खचय (सबझौिािा ्वसीकृि भए) रू.
६. अन्त्य
ख. जनसहभामगिाबाट व्यहोरिएको खचय रूः ................... श्रिको िूल्य बिाबि िकि रू.
.......................
म्जन्त्सी सािान िूल्य बिाबि िकि रू. .............

कूल जबिा रू. .............

४. प्राववसमिक प्रमिवसेदन बिोम्जि िूल्यांकन िकि रू. .............
५. उपभोक्ता सिूहको मनणयय बिोम्जि÷सिीिाबाट खचय दे म्खएको रू. .............
६. कायायन्त्वसयनिा दे म्खएका िुखय सि्याहरूः क. ख. ग.
७. सिािानका उपायहरू
क.
ख.
ग.
८. कायायलयबाट ि अन्त्य मनकायबाट अनुगिन भए अनुगिनको सुझावसः

९. हाल िाग गिे को वक्िा िकि रू.

१०. िुखय खचय प्रयोजन
११. प्राप्त िकि आयोजना बाहेक अन्त्य काययिा खचय गने गिाउने छै नौ ।
.............
ियाि गने

.............
सम्चवस

.............
कोषाध्यि

.............
अध्यि

