
 

स्थानीय तहको उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बमधि 

काययमवमि २०७%  

 

 

प्रस्तावना 

नपेालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७% ले वनवदिष्ट गरेको स्थानीय तहको अवधकार क्षेत्र वित्रको विकास वनर्ािण 

सम्िवधध कायि संचालनको लावग गाउँ पावलकाले उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन गनि आिश्यक दवेिएकोले र्दाने 

गाउँपावलकाको प्रशासकीय कायिविवध वनयवर्त गने ऐन २०७% बर्ोविर् र्दान ेगाउँ कायिपावलकाले यो कायिविवध िारी गरेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािमम्भक 

१. समंिप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस कायिविवधको नार्  र्दाने गाउँपावलकाको उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन 

कायिविवध, २०७% रहकेो छ ।  

(२) यो कायिविवध तुरुधत प्रारम्ि हुनेछ । 

२. परिभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागरे्ा यस कायिविवधर्ा:– 

(क) “अध्यक्ष” िधनाले उपिोक्ता सवर्वतको अध्यक्षलाई सम्झन ुपदिछ ।   

(ि) “आयोिना” िधनाले र्दान ेगाउँपावलका िा सो अधतरगतको िडािाट पणूि िा आंवशक लागत साझेदारीर्ा सञ्चावलत योिना िा 

कायिक्रर् िा आयोिना िा पररयोिनालाई सम्झन ु पछि । र यसले गाऊँसिाबाट स्िीकृत िएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर 

नाफार्लूक संस्था िा अधय सार्दुावयक संस्थाको आयोिना सर्तेलाई िनाउनछे । 

(ग) “उपिोक्ता” िधनाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित हुन ेआयोिना सञ्चालन हुन ेक्षते्र वित्रका व्यवक्तलाई िनाउछ ।  

(घ) “उपिोक्ता सवर्वत” िधनाले आयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको लावग उपिोक्ताले आफूहरू 

र्ध्येबाट गठन गरेको सवर्वत सम्झन ुपदिछ । 

(ङ) “कायािलय” िधनाले गाउँकायिपावलकाको कायािलयलाई बझुाउँछ । सो शब्दले िडा कायािलय सर्तेलाई बझुाउनछे ।  

(च) “कायिपावलका” िधनाले गाऊँ कायिपावलकालाई सम्झन ुपदिछ । 

(छ)  “ठूला र्ेवशनरी तथा उपकरण” िधनाले िातािरणलाई अत्यवधक ह्रास परुय्ाउन ेप्रकृवतका ठूला र्ेवशनरी, उपकरण (बलुडोिर, 

एक्सािेटर िस्ता) र श्रर्र्लूक प्रविवधलाई विस्थावपत गन ेिालका र्ेवशनरी तथा उपकरण सम्झन ुपदिछ । 

(ि)  “पदावधकारी” िधनाले उपिोक्ता सवर्वतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षलाई सम्झन ुपदिछ ।  

(झ)  “िडा” िधनाले ....गाऊँपावलका वित्रका िडालाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ञ)  “िडा अध्यक्ष” िधनाले आयोिना सञ्चालन िएको िडाको िडा  अध्यक्षलाई सम्झन ुपदिछ । 

(ट)  “सदस्य”िधनाले उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यलाई िनाउनछे र सो शब्दले उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीलाई सर्ते िनाउनेछ ।  

(ठ)  “सम्झौता”िधनाले आयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको लावग कायािलय र उपिोक्ता सवर्वतबीच 

िएको वलवित करारनार्ा िा कबवुलयतनार्ालाई िनाउनछे ।  



३. काययमवमिको पालना गननयपननः (१) गाउँपावलका वित्र कायािधियन हुन ेआयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन,  र्र्ित सम्िार कायि गनिको 

लावग गठन हुन ेउपिोक्ता सवर्वतले पणूिरुपर्ा यो कायिविवधको पालना गनुि पनछे ।  

(२) कुल लागत रु १ करोडसम्र् िएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हुन े र स्थानीय स्तरर्ा कायि सम्पधन गनि सक्न े

आयोिनाको कायािधियन उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त गनि सवकनछे ।  

 

 

 

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता समिमतको गठन ि सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता समिमत गठन सम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपिोक्ता सवर्वत गठन दहेाय बर्ोविर् गनुि पनेछ । 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित उपिोक्ताहरुको आर् िलेाबाट अवधकतर् सहिावगतार्ा सम्बवधधत आयोिनास्थलर्ा नै सात 

दवेि एघार (७ दवेि ११ िना) सदस्यीय उपिोक्ता सवर्वत गठन गनुिपनेछ । 

(ि) सवर्वत गठनको लावग आर् िेला हुने सर्य, वर्वत, स्थान र िलेाको वबषय  त्यस्तो िलेा हुन ेवर्वतले कवम्तर्ा सात वदन (७ वदन) 

अगािै सािििवनक रुपर्ा िानकारी गराउन ुपनछे ।  

(ग)  गाउँपावलका स्तरीय आयोिना सञ्चालनको लावग उपिोक्ता सवर्वतको गठन गदाि कायिपावलकाले तोकेको कायिपावलकाका सदस्य 

िा कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा गनुि पनछे । 

(घ) िडास्तरीय आयोिना सञ्चालनको लावग उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि सम्िवधधत िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा सदस्य िा 

कायािलयले तोकेको कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा गनुि पनेछ । 

(ङ) उपिोक्ता सवर्वत गठनको लावग बोलाईएको िलेार्ा योिनाको संवक्षप्त वििरण र सवर्वतको संरचना सवहतको िानकारी 

कायािलयको प्रवतवनवधले गराउन ुपनेछ । 

(च) उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि सर्ािेशी वसद्धाधतको अिलम्िन गनुि पने छ । सवर्वतर्ा कवम्तर्ा तेत्तीस प्रवतशत (३३%) र्वहला 

सदस्य हुनपुनेछ । सवर्वतको अध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षर्ध्ये कम्तीर्ा एकिना र्वहला पदावधकारी हुनपुनछे ।  

(छ) एक व्यवक्त एकिधदा बढी उपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हुन पाउन ेछैन । साथै सगोलका पररिारबाट एकिना िधदा बढी व्यवक्त एउटै 

उपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हुन पाइने छैन ।  

(ि) उपिोक्ता सवर्वतको गठन सकेसम्र् सििसम्र्त तररकाले गनुिपनछे । सििसम्र्त हुन नसकेर्ा उपिोक्ताहरुको बहुर्तबाट उपिोक्ता 

सवर्वतको गठन गररन ेछ । 

(झ) उपिोक्ताहरुको लागत सहिावगतार्ा सञ्चालन हुने आयोिनाहरु उपिोक्ता सवर्वतबाट कायिााधियन गनि प्राथवर्कता वदईनछे । 

(ञ) उपिोक्ता सवर्वतले सम्झौता बर्ोविर् गनुि पन ेकार् सवर्वत आफैं ले गनुि गराउन ुपनेछ । अधय कुनै वनर्ािण व्यिसायी िा अधय व्यवक्त 

िा सस्थालाई ठेक्कार्ा वदई गनि गराउन पाइन ेछैन । 

(ट) कायािलयले आयोिना सञ्चालन एिर् ् कायािधियनर्ा संलग्न उपिोक्ता सवर्वतको अविलेि अनसुचूी १ बर्ोविर्को ढाँचार्ा 

व्यिवस्थत गनुि पनछे । 

५. उपभोक्ता समिमतका सदस्यको योग्यताः (१) उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यको योग्यता दहेाय बर्ोविर् हुन ुपनेछ । 

 (क) सम्िवधधत आयोिना क्षते्रको स्थायी िावसधदा 

 (ि) १८ िषि उर्रे परुा िएको 

 (ग) फौिदारी अवियोगर्ा अदालतबाट कसरुदार नठहररएको 

 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहकेो 

 (ङ) अधय उपिोक्ता सवर्वतर्ा सदस्यनरहकेो 



(२) दफा १ र्ा िनुसकैु कुरा लेविएको िएतापवन िनप्रवतवनवध, रािनीवतक दलका पदावधकारी, बहालिाला सरकारी कर्िचारी र 

वशक्षक उपिोक्ता सवर्वतको सदस्यर्ा बस्न पाईन ेछैन । 

६.  उपभोक्ता समिमतको काि, कतयब्य ि अमिकािः उपिोक्ता सवर्वतको कार् कतिब्य र अवधकार दहेाय बर्ोविर् हुनेछ ।  

 (क)  सम्झौता बर्ोविर्को कायि सम्पादन गने, 

 (ि)  उपिोक्ताहरुलाई कायािलयबाट प्राप्त सचूना तथा र्ागिदशिनको िानकारी गराउने, 

(ग)  सम्झौता बर्ोविर् कायि शरुु गदाि कायािलयबाट आिश्यक वनदशेन प्राप्त गनुि पने िए प्राप्त   गरेर र्ात्र 

शरुु गन,े 

(घ)  उपिोक्ता सवर्वतको कायि सम्पादनलाई प्रिािकारी बनाउन सवर्वतका सदस्यहरुको कायि वििािन र विम्र्ेिारी बाँडफाँड 

गने, 

 (ङ)  उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यहरुको क्षर्ता विकास गने । 

(च)  सम्झौता बर्ोविर्को कार्को पररर्ाण, गणुस्तर, सर्य र लागतर्ा पररितिन गनुि पन े दवेिएर्ा कायािलयलाई अनरुोध 

गने, 

 (छ) आयोिनाको वदगो व्यिस्थापन सम्बधधी आिश्यक अधय कायि गने । 

 

परिच्छेद – ३ 

कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन 

 

७. आयोजना कायायधवयनः (१) कायािलयले आ.ि. शरुु िएको १५ वदन वित्र उपिोक्ता सवर्वतबाट संचालन हुन े आयोिना, 

पररयोिना र कायिक्रर्हरु पवहचान/छनौट गरी कायािधियन योिना बनाउन ुपनछे । उपिोक्ता सवर्वत गठन पश्चात आयोिनाको ड्रईङ, 

वडिाईन र लागत अनरु्ान (नेपाली िाषार्ा तयार गररएको) स्िीकृत गरी उपिोक्ता सवर्वतलाई उपलब्ध गराउन ुपनछे । 

(२) आयोिनाको कायािधियनको लावग उपिोक्ता सवर्वत र कायिलयबीच अनसुचूी २ बर्ोविर्को ढाँचार्ा सम्झौता गनुिपनछे । 

(३) आयोिनाको प्रकृवत हरेी कायािलयले लागत सहिावगताको ढाँचा र अनपुात (नगद िा श्रर्दान िा बस्तुगत) तोक्न ुपनछे । 

 

८. आयोजना सम्झौताको लामग आवश्यक कागजातहरः (१) उपिोक्ता सवर्वतले कायािलयसँग सम्झौता गदाि तपवशलर्ा 

उवललवित कागिातहरु पेश गनुिपनछे  

(क) उपिोक्ता सवर्वत गठन गन ेआर् िेलाको वनणियको प्रवतवलवप 

(ि) उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रवतवलवप 

(ग) आयोिनाको लागत अनरु्ान वििरण 

(घ) उपिोक्ता सवर्वतबाट सम्झौताको लावग विम्र्ेिारपदावधकारी तोवकएको उपिोक्ता सवर्वतको वनणिय  

(ङ) आयोिनाको कायािधियनको कायि तावलका । 

(च) िाता सञ्चालन गन ेपदावधकारी तोवकएको वनणिय र िाता सञ्चालनको लावग आिश्यक कागिातहरु  

 

९. उपभोक्ता समिमतको ििता मवकासः (१) कायािलयले आयोिनाको कायािधियन अगािै उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीहरुलाई 

वनम्न विषयर्ा अविर्वुिकरण गनुि पनेछ 

(क) उपिोक्ता सवर्वतको कार्, कतिब्य र अवधकार, 

(ि) सम्पादन गनुि पन ेकार्को वििरण, कार् सम्पधन गनुिपने अिवध, लागत र उपिोक्ताको योगदान 

(ग) वनर्ािण सार्ाग्रीको गणुस्तर र पररर्ाण 

(घ) िररद, रकर् वनकासा प्रकृया, िचिको लेिाकंन र अविलेि व्यिस्थापन 

(ङ) कायािधियन र अनगुर्न प्रकृया  

(च) सािििवनक परीक्षण, योिनाको फरफारक र हस्ताधतरण  



(छ)  अधय आिश्यक विषयहरु ।  

 

१०. खाता सञ्चालनः (१) उपिोक्ता सवर्वतको िाता कायािलयले तोकेको बैंकर्ा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) सवर्वतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सवचि गरी तीन िनाको संयकु्त दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ । िाता सञ्चालकहरु 

र्ध्ये कवम्तर्ा एकिना र्वहला हुन ुपनेछ । 

 

११. भनक्तानी प्रकृयाः (१) आयोिनाको िकु्तानी वददंा उपिोक्ता सवर्वतको नार्र्ा रहकेो बैक िातार्ाफि त वदन ु पनेछ । उपिोक्ता 

सवर्वतले एक व्यवक्त िा सस्थालाई एकलाि िधदा र्ावथको रकर् िकु्तानी गदाि चेक र्ाफि त र्ात्र गनुि पनछे ।  

(२) उपिोक्ता सवर्वतलाई सम्झौता बर्ोविर्को कार्को प्राविवधक र्लूयांकन, कायि सम्पधन प्रवतिेदन र अधय आिश्यक कागिातको 

आधारर्ा वकस्तागत र अवधतर् िकु्तानी वदईनछे ।  

(३) उपिोक्ता सवर्वतले सम्पादन गरेको कार् र िएको िचिको वििरण सवर्वतको बैठकबाट वनणिय गरी िकु्तानीको लावग आिश्यक 

कागिात सवहत कायािलयर्ा पेश गनुिपनेछ । 

(४) आयोिनाको अवधतर् िकु्तानी हुन ुिधदा अगािै कायािलयबाट अनगुर्न गने व्यिस्था वर्लाउन ुपनछे    

(५) आयोिना सम्पधन िई फरफारक गनुि िधदा अगािै उपिोक्ता सवर्वतले अवनिायि रुपर्ा कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा 

सािििवनक परीक्षण गनुि पनछे । सािििवनक परीक्षण प्रवतिेदनको ढाँचा अनसुचूी ३ बर्ोविर् हुनछे ।  

(६) उपिोक्ता सवर्वतले आफूले प्रत्येक वकस्तार्ा गरेको िचिको सचूना अनसुचूी ४ बर्ोविर्को ढाँचार्ा सािििवनक गनुि पनछे ।  

(७) आयोिनाको कुल लागत रु ३ लाि िधदा बढी िएका आयोिनाहरुको हकर्ा उपिोक्ता सवर्वतले कार् शरुु गनुि िधदा अगाि ै

आयोिनाको नार्, लागत, लागत साझेदारीको अिस्था, कार् शरुु र सम्पधन गनुि पन े अिवध सर्ेत दवेिन े गरी तयार गररएको 

अनसुचूी ५ बर्ोविर्को ढाँचार्ा आयोिना सचूना पाटी आयोिना स्थलर्ा राख्न ुपनेछ  

(८) उपिोक्ता सवर्वतलाई सम्बवधधत कायािलयले ड्रइङ्ग, वडिाइन, लागत अनरु्ान तयार गन,े प्राविवधक सललाह वदने, िाँचपास गन े

लगायत अधय प्राविवधक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आयोिना कायािधियनको सर्यर्ा कुनै कारणबाट कायािलयले प्राविवधक 

सेिा उपलब्ध गराउन नसकेर्ा सम्झौतार्ा उललेि गरी तोवकएको िचिको सीर्ा वित्र रही उपिोक्ता सवर्वतले करारर्ा प्राविवधक 

वनयकु्त गनि िा प्राविवधक सेिा वलन सक्नेछ । तर, ड्रइङ्ग, वडिाइन, लागत अनरु्ान, कायिसम्पधन प्रवतिेदन र िकु्तानी वसफाररसको 

कायि कायािलयबाट नै हुनेछ । 

(९) उपिोक्ता सवर्वतबाट वनर्ािण हुन े आयोिनाहरूको गणुस्तर कायर् गन े गराउन े दावयत्ि र विम्र्िेारी िनप्रवतवनवध, सम्बवधधत 

प्राविवधक कर्िचारी, उपिोक्ता सवर्वत र अनगुर्न सवर्वतको हुनछे ।  

(१०) अनकुरणीय कायि गने उपिोक्ता सवर्वत, प्राविवधक कर्िचारी र सम्बवधधत कर्िचारीलाई सिाको वनणिय बर्ोविर् िावषिक रूपर्ा 

उवचत परुस्कार प्रदान गनि सवकनछे । 

(११) तोवकएको सर्यर्ा उपिोक्ता सवर्वत गठन हुन नसकेर्ा, सम्झौता हुन नसकेर्ा िा सम्झौताको शति बर्ोविर् कायि सम्पादन हुन 

नसकेर्ा कायािलयले अधय प्रकृयाद्वारा कार् गराउन सक्नेछ ।   

 

१२. मनिायण काययको गनणस्ति सनमनमितता गननय पननः उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुन ेआयोिना गणुस्तर सवुनवश्चत गनुि सम्िवधधत 

उपिोक्ता सवर्वतको कतिव्य हुनछे । गणुस्तर सवुनवश्चतता गनिको लावग अधय कुराहरुको अवतररक्त वनम्न विषयहरु पणूि रुपर्ा पालना 

गनुि पनछे ।  

(क) वनर्ािण सार्ाग्रीको गणुस्तरः वनर्ािण सार्ाग्री ड्रइङ, वडिाईन र स्पेवसवफकेसन बर्ोविर्को गणुस्तर कायर् गनुि पनेछ । 

(ि) वनर्ािण विवध र प्रकृयाको गणुस्तरः वनर्ािण विवध र प्रकृया कायािलयसँग िएको सम्झौता बर्ोविर् गनुि पनछे  

(ग)  वनर्ािण कायिको वदगोपनाः उपिोक्ता सवर्वतबाट कायािधियन िएको योिनाको वदगोपनाको लावग सम्िवधधत उपिोक्ता 

सवर्वतले आिश्यक व्यिस्था गनुि पनेछ । 



(घ) गणुस्तर सवुनवश्चत गने विम्र्ेिारीः उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त हुन ेकार्को वनधािररत गणुस्तर कायर् गने विम्र्ेिारी सम्बवधधत 

कायिको लावग कायािलयबाट िवटएका प्राविवधक कर्िचारी र उपिोक्ता सवर्वतको हुनछे । 

(ङ) लगत राख्न ुपनेः उपिोक्ता सवर्वतबाट हुन ेकार्को सम्झौता बर्ोविर्को सर्य, लागत र गणुस्तरर्ा सम्पधन हुन नसकेर्ा 

सम्िवधधत प्राविवधक कर्िचारीलाई सचेत गराउने र प्रकृवत हरेी आिश्यकता अनसुार कारिाही गनि सक्नछे । त्यस्ता 

उपिोक्ता सवर्वतको लगत रािी उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीलाई वनवश्चत सर्यसम्र्को लावग अधय उपिोक्ता सवर्वतर्ा 

रही कार् गनि वनषेध गनछे । 

१३. अननगिन समिमतको व्यवस्थाः (१) आयोिना तोवकएको गणुस्तर, पररर्ाण र सर्यर्ा सम्पधन गनि गराउन उपिोक्ता सवर्वतले 

सम्पादन गन ेकायिको अनगुर्न गरी आयोिनाको गणुस्तर, पररर्ाण सवुनवश्चत गनि दफा ४ (१) (क) बर्ोविर्को िेलाबाट कवम्तर्ा 

एक िना र्वहला सवहत ३ सदस्यीय एक अनगुर्न सवर्वत गठन गनुि पनेछ । 

(२)  अनगुर्न सवर्वतको कार्, कतिव्य अवधकार दहेाय बर्ोविर् हुनछेः 

(क) आयोिनाको कायािधियनर्ा सहिीकरण गने तथा दवेिएका बाधा, व्यिधान र सर्स्या सर्ाधानका लावग आिश्यक सर्धिय 

गने,  

(ि) आयोिनाको कायािधियन कायितावलका अनसुार कार् िए निएको यकीन गने र नगरेको पाइएर्ा सम्बवधधत पक्षलाई सचेत 

गराउने,    

(ग) आिश्यक अधय कायि गन े। 

 

परिच्छेद– ४ 

मवमवि 

 

१४. अधय ससं्थाबाट कायय गिाउन समकनेःयस कायिविवध बर्ोविर् उपिोक्ता सवर्वतबाट गररन ेकायि लािग्राही सर्हू, सार्दुावयक 

संस्था िस्तै सार्दुावयक िन, सार्दुावयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोल विकास संस्था, आर्ा सर्हू, कृवष सर्हू, काननु 

बर्ोविर् गठन िएका अधय सार्दुावयक संगठन िस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय उपिोक्ताहरुको आर्िलेाबाट वनणिय िई आएर्ा 

यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायिविवध बर्ोविर् कायि संचालन गनि/गराउन सवकने छ । 

१५. सहमजकिण ि सहयोग गननय पननः उपिोक्ता सवर्वतले आयोिनाको सपुररिेक्षण, अनगुर्न/वनरीक्षण गनि कायािलयबाट आएको 

अनगुर्न सवर्वत, पदावधकारी िा कर्िचारीलाई आिश्यक वििरण उपलव्ध गराउन े तथा आयोिनास्थल अनगुर्नको लावग 

सहविकरण र सहयोग गनुि पनछे । 

१६. उपभोक्ता समिमतको दामयत्वः उपिोक्ता सवर्वतले कायािलयसँग िएको सम्झौता बर्ोविर्को कायि सम्पादन गदाि कायािलयले 

तोकेका शतिहरुको अवतररक्त वनम्न दावयत्ि िहन गनुि पनछे । 

(क) आयोिनाको वदगो व्यिस्थापनको लावग र्र्ित सम्िार गने सम्बधधी आिश्यक कायि, 

(ि) आयोिना कायािधियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय सधतुलन कायर् गने सम्बधधी कायि, 

(ग) अधय आयोिनाहरुसँग अधतरसम्बधध कायर् गनुिपन,े 

(घ) असल नागररकको आचरण पालना गनुिपने । 

(ङ) उपिोक्ता सवर्वतले आयोिनाको फरफारकको लावग कायािलयर्ा कागिात पेश गदाि अनसुचूी ६ बर्ोविर्को ढाँचार्ा 

आयोिनाको िौवतक तथा विवत्तय प्रवतिेदन पेश गनुि पनछे ।  

 १७. िापदण्ड बनाउन सकनेः (१) आयोिनाको गणुस्तर सवुनवश्चतताको लावग कायािलयले अनगुर्न, र्लुयाङ्कन गरी सम्िवधधत 

उपिोक्ता सवर्वतलाई सललाह, सझुाि र आिश्यकता अनसुार वनदशेन वदन ेतथा सर्धिय गनुि पनेछ . 

(२) उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुन ेआयोिनाको प्रकृवत हरेी  गणुस्तर सवुनवश्चतता गने प्रयोिनको लावग कायािलयले थप 

र्ापदण्ड तथा र्ागिदशिन बनाई लाग ुगनि सक्नेछ । 



 

 

  



 

 

अनसुचूी १ 

(कार्यविधिको दफा ४ (१) ट सगं सम्बन्धित) 

उपभोक्ता समिततको लगत 

िदाने गाउँपामलका 

आ.ि. 

क्र.स. 

 

उपभोक्ता 
समिततको नाि र 

ठेगाना 

पदाधिकारीको नाि र सम्पकय  न.ं गठन 
मितत 

बैंकको 
नाि 

खाता न.ं 

अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष सधचि कोषाध्र्क्ष 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी २ 
कार्यविधिको दफा ७(२) सँग सम्िन्धित) 

िदाने गाउँपामलका 
र्ोजना सम्झौता फाराि 

१. सम्झौता गने पक्ष र आर्ोजनााः 
क) उपभोक्तासमिततको वििरणाः 
 १. नािाः 
 २. ठेगानााः 
ख) आर्ोजनाको वििरणाः 
 १. नािाः 
 २. आर्ोजना स्थलाः 
 ३ उद्देश्र्ाः 
 ४. आर्ोजना सरुु हुने मितताः 
२. आर्ोजनाको लागत सम्िन्धि वििरणाः 
 क) लागत अनिुान रु 

 ख) लागत व्र्होने स्रोतहरु 

 १. कार्ायलर्ाः 
 २. उपभोक्ता समितताः 
 ३. अधर्ाः  
ग) बस्तगुत अनदुानको वििरण  सािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. सघंबाट  
 २. प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीर् तहबाट 

 ४. गहै्रसरकारी सघंससं्थाबाट  
 ५. विदेशी दात ृसघं ससं्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता समिततबाट  
 ७. अधर् तनकार्बाट  
घ) आर्ोजनाबाट लाभान्धित हुनेाः 
 १. घरपररिार सखंर्ााः 
 २. जनसखंर्ााः 
 ३. सगंठठत ससं्थाःाः 
४= अधर्ाः  
३. उपभोक्ता समितत÷सिदुार्िा आिाररत ससं्था÷गहै्रसरकारी ससं्थाको वििरणाः 
क) गठन भएको मितताः 
ख) पदाधिकारीको नाि र ठेगाना (नागररकता प्रिाणपत्र न.ं र न्जल्ला) 



१. अध्र्क्ष 

२. उपाध्र्क्ष 

३. कोषाध्र्क्ष 

४. सधचि 

५. सदस्र् 

६. सदस्र् 

७. सदस्र् 

ग) गठन गदाय उपन्स्थत लाभान्धितको सखंर्ााः 
४. आर्ोजना सञ्चालन सम्िन्धि अनभुिाः 
५.उपभोक्ता समितत सिदुार्िा आिाररत ससं्था÷गहै्रसरकारी ससं्थाले प्राप्त गने ककस्ता वििरणाः 
ककस्ताको क्रि  मितत  ककस्ताको रकि  तनिायण सिाग्री पररिाण    कैकफर्त 

पठहलो 
दोश्रो 
तशे्रो 
जम्िा 
६. आर्ोजना िियत सभंार सम्बधिी व्र्िस्था  
क) आर्ोजना िियत सभंारको न्जम्िा मलने समितत÷ससं्थाको नािाः 
ख) िियत सम्भारको सम्भावित स्रोत (छ छैन खुलाउने) 

 जनश्रिदानाः 
 सेिा शलु्काः 
 दस्तरु, चधदाबाट  
 अधर् केही भएाः  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता समिततको न्जम्ििेारी तथा पालना गररने शतयहरुाः 
१. आर्ोजना मितत ...............................देखख शरुु गरी मितत........................सम्ििा परुा गनुय पनेछ । 
२= प्राप्त रकि तथा तनिायण सािाग्री सम्िन्धित आर्ोजनाको उद्िेश्र्का लाधग िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ । 
३= नगदी, न्जधसी सािानको प्राप्ती, खचय र बाँकी तथा आर्ोजनाको प्रगतत वििरण राख्नु पनेछ । 
४= आम्दानी खचयको वििरण र कार्यप्रगततको जानकारी उपभोक्ता सिहूिा छलफल गरी अको ककस्ता िाग 

गनुय पनेछ । 
५= आर्ोजनाको कुल लागत भधदा घटी लागतिा आर्ोजना सम्पधन भएको अिस्थािा सो ितुाविकन ै

अनदुान र श्रिदानको प्रततशत तनिायरण गरी भकु्तानी मलन ुपनेछ । 
६. उपभोक्ता समिततले प्राविधिकको रार्, परािशय एि ंतनदेशन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  



७= उपभोक्ता समिततले आर्ोजनासगं सम्िन्धित विल, भरपाईहरु, डोर हान्जरी फारािहरु, न्जधसी नगदी 
खाताहरु, समितत÷सिहुको तनणयर् पनु्स्तका आठद कागजातहरु कार्ायलर्ले िागेको बखत उपलव्ि गराउन ु
पनेछ र त्र्सको लेखापरीक्षण पतन गराउन ुपनेछ । 

 

८. कुन ैसािाग्री खररद गदाय आधतररक राजस्ि कार्ायलर्बाट स्थार्ी लेखा नम्िर र िलु्र् अमभबदृ्धि कर 
दताय प्रिाण पत्र प्राप्त व्र्न्क्त िा फिय ससं्था िा कम्पनीबाट खररद गरी सोही अनसुारको विल भरपाई 
आधिकारीक व्र्न्क्तबाट प्रिाखणत गरी पेश गनुय पनेछ । 

९.  िलू्र् अमभबदृ्धि कर (VAT) लाग्ने बस्त ु तथा सेिा खररद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी िलू्र्को 
सािाग्रीिा अतनिार्य रुपिा िलू्र् अमभबदृ्धि कर दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गरेका व्र्न्क्त फिय ससं्था िा 
कम्पनीबाट खररद गनुय पनेछ । साथै उक्त विलिा उन्ल्लखखत ि.ुअ.कर बाहेकको रकििा १.५% 
अग्रीि आर्कर बापत करकट्ठट गरी बाँकी रकि िात्र सम्िन्धित सेिा प्रदार्कलाई भकु्तानी हुनेछ । 
रु २०,०००।– भधदा कि िलू्र्को सािाग्री खररदिा पान नम्िर मलएको व्र्न्क्त िा फियबाट खररद गनुय 
पनेछ । अधर्था खररद गने पदाधिकारी स्िर्ि ्न्जम्िेिार हुनेछ । 

१०. डोजर रोलर लगार्तका िेमशनरी सािान भाडािा मलएको एिि ्घर बहालिा मलई विल भरपाई पेश 
भएको अिस्थािा १०% प्रततशत घर भाडा कर एबि ्बहाल कर ततनुय पनेछ । 

११. प्रमशक्षकले पाउने पाररश्रमिक एिि ्सहभागीले पाउने भत्तािा प्रचमलत तनर्िानसुार कर लाग्नेछ । 
१२. तनिायण कार्यको हकिा शरुु लागत अनिुानका कुन ैआईटिहरुिा पररियतन हुने भएिा अधिकार प्राप्त 

व्र्न्क्त÷कार्ायलर्बाट लागत अनिुान ससंोिन गरे पश्चात िात्र कार्य गराउन ुपनेछ । र्सरी लागत 
अुनिान सशंोिन नगरी कार्य गरेिा उपभोक्ता समितत÷सिहुन ैन्जम्िेिार हुनेछ । 

१३. उपभोक्ता समिततले काि सम्पधन गररसकेपतछ बाँकी रहन गएका खप्न े सािानहरु िियत सभंार 
समितत गठन भएको भए सो समिततलाई र सो नभए सम्िन्धित कार्ायलर्लाई बझुाउन ुपनेछ । तर 
िियत समिततलाई बझुाएको सािानको वििरण एक प्रतत सम्िन्धित कार्ायलर्लाई जानकारीको लाधग 
बझुाउन ुपनेछ । 

१४. सम्झौता बिोन्जि आर्ोजना सम्पधन भएपतछ अन्धति भकु्तानीको लाधग कार्यसम्पधन प्रततिेदन, नापी 
ककताि, प्रिाखणत विल भरपाई, र्ोजनाको फोटो, सम्िन्धित उपभोक्ता समिततल ेआर्ोजना सचंालन 
गदाय भएको आर् व्र्र्को अनिुोदन सठहतको तनणयर्, उपभोक्ता भेलाबाट भएको साियजतनक लेखा 
परीक्षणको तनणयर्को प्रततमलपी तथा सम्िन्धित कार्ायलर्को िडा कार्ायलर्को मसफाररस सठहत 
अन्धति ककस्ता भकु्तानीको लाधग तनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. आर्ोजना सम्पधन भएपतछ कार्ायलर्बाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रिाणपत्र मलन ु पनेछ । साथ ै
आर्ोजानाको आिश्र्क िियत सभंारको व्र्िस्था सम्िन्धित उपभोक्ताहरुले न ैगनुय पनेछ । 

१६. आर्ोजना कार्ायधिर्न गने सिहु िा उपभोक्ता समिततले आर्ोजनाको भौततक तथा वित्तीर् प्रगती 
प्रततिेदन अनसुचूी ६ को ढाँचािा सम्झौतािा तोककए बिोन्जि कार्ायलर्िा पेश गनुय पनेछ । 

१७. आर्ोजनाको दीगो सञ्चालन तथा िियत सभंारको व्र्िस्था गनुय पनेछ । 
१८. आर्ोजनाको सि ैकाि उपभोक्ता समितत÷सिहुको तनणयर् अनसुार गनुय गराउन ुपनेछ । 
 

 



कार्ायलर्को न्जम्िेिारी तथा पालना गररने शतयहरुाः 
 

१. आर्ोजनाको िजटे, उपभोक्ता समिततको काि, कतयव्र् तथा अधिकार, खररद, लेखाङ्कन, प्रततिेदन आठद 
विषर्िा उपभोक्ता समिततका पदाधिकारीहरुलाई अनमुशक्षण कार्यक्रि सञ्चालन गररनेछ ।  

२.  आर्ोजनािा आिश्र्क प्राविधिक सहर्ोग कार्ायलर्बाट उपलव्ि गराउन सककने अिस्थािा गराईनेछ र 
नसककने अिस्था भएिा उपभोक्ता समिततले बाह्र् बजारबाट सेिा परािशय अधतगयत सेिा मलन 
सक्नेछ ।  

३. आर्ोजनाको प्राविधिक सपुररिेक्षणका लाधग कार्ायलर्को तफय बाट प्राविधिक खटाईनेछ । उपभोक्ता 
समिततबाट भएको कािको तनर्मित सपुररिेक्षण गने न्जम्िेिारी तनज प्राविधिकको हुनेछ ।  

४. पेश्की मलएर लािो सिर्सम्ि आर्ोजना सचंालन नगने उपभोक्ता समिततलाई कार्ायलर्ले तनर्ि 
अनसुार कारिाही गनेछ । 

५. श्रििलुक प्रविधिबाट कार्य गराउने गरी लागत अनिुान स्िीकृत गराई सोही बिोन्जि सम्झौता गरी 
िेमशनरी उपकरणको प्रर्ोगबाट कार्य गरेको पाईएिा त्र्स्तो उपभोक्ता समिततसगं सम्झौता रद्ि गरी 
उपभोक्ता समिततलाई भकु्तानी गररएको रकि िलु्र्ांकन गरी बढी भएको रकि सरकारी बाँकी सरह 
असलु उपर गररनेछ । 

६. आर्ोजना सम्पधन भएपतछ कार्ायलर्बाट जाँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ । 
७. आिश्र्क कागजात सलंग्न गरी भकु्तानी उपलव्ि गराउन सम्िन्धित उपभोक्ता समिततबाट अनरुोि भई 

आएपतछ उपभोक्ता समिततको बैंक खातािा भकु्तानी ठदन ुपनेछ ।  
८. र्सिा उल्लेख नभएका कुराहरु प्रचमलत काननू ििोन्जि हुनेछ । 
  

िाधथ उल्लेख भए बिोन्जिका शतयहरु पालना गनय हािी तनम्न पक्षहरु िधजुर गदयछौं । 
 

 

उपभोक्ता समितत÷सिहुको तफय बाट    कार्ायलर्को तफय बाट 

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

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

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

ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सम्पकय  न.ं.....................     सम्पकय  न.ं.............. 

मितत............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी ३ 
(कार्यविधिको दफा ११ (५) सँग सम्िन्धित) 

साियजतनक परीक्षण फारािको ढाँचा पेश गरेको कार्ायलर्.......... 

१. आर्ोजनाको नािाः      क) स्थलाः 
 ख) लागत अनिुानाः        ग) आर्ोजना शरुू हुने मितताः  घ) आर्ोजना सम्पधन हुने मितताः  
२. उपभोक्ता समितत÷सािदुातर्क ससं्थाको   क) नािाः   
क) अध्र्क्षको नािाः   ख) सदस्र् सखंर्ााः      िठहलााः    परुूषाः  
३. आम्दानी खचयको वििरणाः  
क) आम्दानीतफय  जम्िाःाः 
आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कतत 
नगद तथा न्जधसी प्राप्त भर्ो 

खुलाउने) रकि िा पररिाण कैकफर्त 

रकि िा पररिाण कैकफर्त 

 

   

   

ख) खचयतफय  
खचयको वििरण दर पररिाण जम्िा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद भर्ो ?)    

२. ज्र्ाला (के िा कतत भकु्तानी भर्ो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कतत जनाले श्रिदान गरे ?)               

    

    

४. व्र्िस्थापन खचय (ढुिानी तथा अधर् 
खचय)  

   

    

 

ग) िौज्दात  
 वििरण  रकि िा पररिाण  कैकफर्त 

१ नगद 
  

बैंक 
  

व्र्न्क्तको न्जम्िा   

२ सािग्रीहरु 
  

घ) भकु्तानी ठदन बाँकी 
वििरण रकि िा पररिाण 

  

४. सम्पधन आर्ोजनाको लक्ष्र् तथा प्रगतत वििरण 

 

कािको वििरण लक्ष्र् प्रगतत 

   

५. आर्ोजनाले प¥ुर्ाएको लाभ तथा प्रत्र्क्ष रूपिा लाभान्धित जनसखंर्ा (आर्ोजना सञ्चालन भएको 
स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  



६. आर्ोजना सञ्चालन गदाय आर्ोजक ससं्थािा कािको न्जम्िेिारी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो 
कािको न्जम्िेिारी मलएका धथए < खुलाउने) 

उपन्स्थतताः 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
रोहिराः नािथराः      पदाः   मितताः 
द्रष्टव्र्ाः साियजतनक पररक्षण कार्यक्रििा उपन्स्थत सरोकारिालाहरुको उपन्स्थतत अतनिार्य रूपिा सलंग्न 
हुनपुनेछ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी ४ 
-कार्यविधिको दफा ११ (६) सँग सम्िन्धित) 

खचय साियजतनक सचूना फाराि 

 

मितताः २०  ।   ।   .  

१. आर्ोजनाको नािाः—        २. आर्ोजना स्थलाः—  

३. वितनर्ोन्जत िजेटाः—    ४. आर्ोजना न्स्िकृत भएको आ.िाः—     ५. आर्ोजना सम्झौता भएको मितताः—  

६. काि सम्पधन गनुय पने मितताः—        ७. काि सम्पधन भएको मितताः—  

८. उ.स. को बठैकले खचय स्िीकृत गरेको मितताः—    

आम्दानी र खचयको वििरण 

       

आम्दानी खचय 
वििरण रकि रू वििरण रकि 

प्रथि ककस्ता  ज्र्ाला  

दोश्रो ककस्ता  तनिायण सािाग्री खररद 
 

तशे्रो ककस्ता  ढुिानी  

जनश्रिदान 
 भाडा  

िस्तगुत सहार्ता  व्र्िस्थापन खचय  

लागत सहभाधगता    

    

    

 

उपर्ुयक्तानसुारको आम्दानी तथा खचय वििरण र्थाथय हो । र्सिा सब ैआम्दानी तथा खचयहरु सिािेश 
गररएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्र्क्ष सहभाधगतािा आर्ोजना कार्ायधिर्न गररएको छ । र्सको एक 
प्रतत िडा कार्ायलर्िा सिेत पेश गररएको छ ।  
........   ...........         ..............  

कोषाध्र्क्ष    सधचि      अध्र्क्ष     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी ५ 

-कार्यविधिको दफा ११(७) सगं सम्िन्धित) 

आर्ोजना सचूना पाटीको निनूा 

१.  आर्ोजनाको नािाः 

२. आर्ोजना सचंालन गने कार्ायलर्/कार्यक्रिको नािाः 

३. उपभोक्ता समिततको अध्र्क्षको नाि र सम्पकय  न.ंM 

४. आर्ोजनाको कुल लागत रकि रुाः 

 ४.१. आर्ोजनािा कार्ायलर्बाट व्र्होने लागत रुाः 

 ४.२. जनसहभाधगताबाट व्र्होने लागत रकि रुाः 

 ४.३. आर्ोजनािा लगानी गने अधर् तनकार्को नाि  र व्र्होने लागत रकि रुाः 

५. आर्ोजना सम्झौता मितताः 

६. आर्ोजना सम्पधन गने मितताः 

७. आर्ोजनाबाट लाभान्धित जनसखंर्ााः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी  ६ 

-कार्यविधिको दफा १६(ङ) सँग सम्िन्धित) 

उपभोक्ता समिततको भौततक तथा वित्तीर् प्रगतत प्रततिेदन 

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

 

१. आर्ोजनाको वििरण  
आर्ोजनाको नािाः     िडा न.ंM   टोल÷बस्तीाः   उपभोक्ता समिततका 
अध्र्क्षाः सधचिाः  

२. आर्ोजनाको लागताः प्राप्त अनदुान रकि रू. ............................  चधदा रकि रू...................... 

जनसहभाधगता रकि रू. ==============   जम्िा रकि रू. ............................. 

३. हालसम्िको खचय रू. ============== 

क. कार्ायलर्बाट प्राप्त रकि रू.............   

१. तनिायण सािग्रीिा (मसिेधट, छड, काठ, ढंुगा िा फुिा, धगट्टी, उपकरण आठद) रू. .  

२. ज्र्ालााः–  दक्ष रूाः–     अदक्ष रू.        जम्िा रू.  

३. िसलधद सािान (कवप, कलि, िसी, कागज आठद) रू.   ४. दैतनक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा स्िीकृत भए) 

रू.   

५. प्राविधिक तनरीक्षण बापत खचय (सम्झौतािा स्िीकृत भए) रू.     

६. अधर्   
ख. जनसहभाधगताबाट व्र्होररएको खचय रूाः ................... श्रिको िलू्र् बराबर रकि रू. .......................  

न्जधसी सािान िलू्र् बराबर रकि रू. .............   कूल जम्िा रू. .............  

४. प्राविधिक प्रततिेदन बिोन्जि िलू्र्ांकन रकि रू. ............. 

५. उपभोक्ता सिहूको तनणयर् बिोन्जि÷सिीक्षाबाट खचय देखखएको रू. ............. 

६. कार्ायधिर्निा देखखएका िखुर् सिस्र्ाहरूाः क. ख. ग.  

७. सिािानका उपार्हरू  
क.  

ख. 

ग.  

८. कार्ायलर्बाट र अधर् तनकार्बाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुािाः  
 

 

९. हाल िाग गरेको ककस्ता रकि रू.  

 १०. िखुर् खचय प्रर्ोजन  
 

११. प्राप्त रकि आर्ोजना बाहेक अधर् कार्यिा खचय गने गराउने छैनौ ।   
 

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

तर्ार गने    सधचि    कोषाध्र्क्ष  अध्र्क्ष 


