
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र 
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड 1) माकादमु, रामेछाप, चैत १५ गते, २०७4 साि (संख्या २5 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 
लनयमाविी सवयसाधारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ । 

उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन 

 सम्बशधध काययववलध, २०७४  
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प्रस्तावना 

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वनवदिष्ट गरेको स्थानीय तहको 

अवधकार क्षेत्र वित्रको विकास वनर्ािण सम्िवधध कायि संचालनको लावग गाउँ पावलकाले उपिोक्ता 

सवर्वत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन गनि आिश्यक देविएकोले vfF8fb]jL गाउँपावलकाको 

प्रशासकीय कायिविवध वनयवर्त गने ऐन २०७४ को दफा $ बर्ोविर् vfF8fb]jL कायिपावलकाले यो 

कायिविवध िारी गरेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािम्भिक 

१. संम्िप्त नाम ि प्रािभिः (१) यस कायिविवधको नार् vfF8fb]jL गाउँपावलकाको उपिोक्ता सवर्वत 

गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन कायिविवध, २०७४ रहेको छ।  

(२) यो कायिविवध तुरुधत प्रारम्ि हनुेछ । 

२. परििाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेर्ा यस कायिविवधर्ा:– 

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

(ि) “आयोिना” िधनाले vfF8fb]jL गाउँपावलका िा सो अधतरगतको िडािाट पूणि िा आंवशक 

लागत साझेदारीर्ा सञ्चावलत योिना िा कायिक्रर् िा आयोिना िा पररयोिनालाई सम्झन ु

पछि । र यसले vfF8fb]jL गाऊँिाबाट स्िीकृत िएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफार्ूलक 

संस्था िा अधय सार्ुदावयक संस्थाको आयोिना सर्ेतलाई िनाउनेछ । 

(ग) “उपिोक्ता” िधनाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित हुने आयोिना सञ्चालन हुने क्षेत्र वित्रका 

व्यवक्तलाई िनाउछ ।  

(घ) “उपिोक्ता सवर्वत” िधनाल ेआयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको 

लावग उपिोक्ताले आफूहरू र्ध्येबाट गठन गरेको सवर्वत सम्झनु पदिछ । 

(ङ) “कायािलय” िधनाले गाउँ कायिपावलकाको कायािलयलाई बुझाउँछ । सो शब्दले िडा कायािलय 

सर्ेतलाई बुझाउनेछ ।  

(च) “कायिपावलका” िधनाले गाउँ कायिपावलकालाई सम्झनु पदिछ । 

(छ) “ठूला र्ेवशनरी तथा उपकरण” िधनाले िातािरणलाई अत्यवधक ह्रास पुरय्ाउने प्रकृवतका ठूला 

र्ेवशनरी, उपकरण (बुलडोिर, एक्सािेटर िस्ता) र श्रर्र्ूलक प्रविवधलाई विस्थावपत गन े

िालका र्ेवशनरी तथा उपकरण सम्झनु पदिछ। 

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

पदिछ ।  

(झ) “िडा” िधनाले  गाउँपावलका वित्रका िडालाई सम्झनु पदिछ ।  

(ञ) “िडा अध्यक्ष” िधनाले आयोिना सञ्चालन िएको िडाको िडा  अध्यक्षलाई सम्झनु पदिछ । 
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(ट) “सदस्य”िधनाले उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यलाई िनाउनेछ र सो शब्दले उपिोक्ता सवर्वतका 

पदावधकारीलाई सर्ेत िनाउनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता”िधनाल ेआयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको लावग 

कायािलय र उपिोक्ता सवर्वतबीच िएको वलवित करारनार्ा िा कबुवलयतनार्ालाई िनाउनेछ।  

३. कार्यम्वम्िको पालना गननयपननः(१)गाउँका वित्र कायािधियन हुने आयोिनाको वनर्ािण, 

सञ्चालन,र्र्ित सम्िार कायि गनिको लावग गठन हुन े उपिोक्ता सवर्वतले पूणिरुपर्ा यो 

कायिविवधको पालना गनुि पनेछ ।  

(२) कुल लागत रु १ करोडसम्र् िएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हनुे र स्थानीय 

स्तरर्ा कायि सम्पधन गनि सक्नेआयोिनाको कायािधियन उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त गनि सवकनेछ । 

 

परिच्छेद–२ 

उपिोक्ता सम्मम्तको गठन ि सञ्चालन 

४. उपिोक्ता सम्मम्त गठनसभबन्िी व्र्वस््ाः (१) उपिोक्ता सवर्वत गठन दहेाय बर्ोविर् गनुि 

पनेछ । 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित उपिोक्ताहरुको आर् िेलाबाट अवधकतर् सहिावगतार्ा 

सम्बवधधत आयोिनास्थलर्ा नै सातदेवि एघार (७ देवि ११ िना) सदस्यीय उपिोक्ता सवर्वत 

गठन गनुिपनेछ । 

(ि) सवर्वत गठनको लावग आर् िेला हुन ेसर्य, वर्वत, स्थान र िेलाको वबषय  त्यस्तो िेला हनुे 

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 

पनेछ । 

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

अध्यक्ष िा िडा सदस्य िा कायािलयले तोकेको कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा गनुि पनछे। 

(ङ) उपिोक्ता सवर्वत गठनको लावग बोलाईएको िेलार्ा योिनाको संवक्षप्त वििरण र सवर्वतको 

संरचना सवहतको िानकारी कायािलयको प्रवतवनवधले गराउनु पन ेछ  

(च) उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि सर्ािेशी वसद्धाधतको अिलम्िन गनुि पने छ । सवर्वतर्ा कवम्तर्ा 

तेत्तीस प्रवतशत (३३%) र्वहला सदस्य हुनुपनेछ । सवर्वतको अध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षर्ध्ये 

कम्तीर्ा एकिना र्वहला पदावधकारी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यवक्त एकिधदा बढी उपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै सगोलका पररिारबाट 

एकिना िधदा बढी व्यवक्त एउटै उपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हुन पाइन ेछैन ।  
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(ि) उपिोक्ता सवर्वतको गठन सकेसम्र् सििसम्र्त तररकाले गनुिपनेछ । सििसम्र्त हुन नसकेर्ा 

उपिोक्ताहरुको बहुर्तबाट उपिोक्ता सवर्वतको गठन गररन ेछ । 

(झ) उपिोक्ताहरुको लागत सहिावगतार्ा सञ्चालन हुने आयोिनाहरु उपिोक्ता सवर्वतबाट 

कायािधियन गनि प्राथवर्कता वदईनछे । 

(ञ) उपिोक्ता सवर्वतल ेसम्झौता बर्ोविर् गनुि पन ेकार् सवर्वत आफैं ल ेगनुि गराउन ुपनेछ । अधय 

कुनै वनर्ािण व्यिसायी िा अधय व्यवक्त िा सस्थालाई ठेक्कार्ा वदई गनि गराउन पाइन ेछैन । 

(ट) कायािलयले आयोिना सञ्चालन एिर्् कायािधियनर्ा संलग्न उपिोक्ता सवर्वतको अविलेि 

अनुसूची १ बर्ोविर्को ढाँचार्ा व्यिवस्थत गनुि पनछे । 
 

५. उपिोक्ता सम्मम्तका सदस्र्को र्ोग्र्ताः (१) उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यको योग्यता देहाय 

बर्ोविर् हुनु पनेछ । 

 (क) सम्िवधधत आयोिना क्षेत्रको स्थायी िावसधदा 

 (ि) १८ िषि उर्ेर पुरा िएको 

 (ग) फौिदारी अवियोगर्ा अदालतबाट कसुरदार नठहररएको 

 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहेको 

 (ङ) अधय उपिोक्ता सवर्वतर्ा सदस्यनरहेको 

(२) दफा १ र्ा िुनसुकै कुरा लेविएको िएतापवन िनप्रवतवनवध, रािनीवतक दलका पदावधकारी, 

बहालिाला सरकारी कर्िचारी र वशक्षक उपिोक्ता सवर्वतको सदस्यर्ा बस्न पाईन ेछैन । 
 

६.  उपिोक्ता सम्मम्तको काम, कतयब्र् ि अम्िकािः उपिोक्ता सवर्वतको कार् कतिब्य र अवधकार 

देहाय बर्ोविर् हुनेछ ।  

 (क) सम्झौता बर्ोविर्को कायि सम्पादन गने, 

 (ि) उपिोक्ताहरुलाई कायािलयबाट प्राप्त सूचना तथा र्ागिदशिनको िानकारी गराउने, 

(ग) सम्झौता बर्ोविर् कायि शुरु गदाि कायािलयबाट आिश्यक वनदेशन प्राप्त गनुि पन ेिए प्राप्त 

 गरेर र्ात्र शुरु गने, 

(घ) उपिोक्ता सवर्वतको कायि सम्पादनलाई प्रिािकारी बनाउन सवर्वतका सदस्यहरुको कायि 

वििािन र विम्र्ेिारी बाँडफाँड गने, 

(ङ) उपिोक्तासवर्वतका सदस्यहरुको क्षर्ता विकास गने । 

(च) सम्झौता बर्ोविर्को कार्को पररर्ाण, गुणस्तर, सर्य र लागतर्ा पररितिन गनुि पन े

देविएर्ा कायािलयलाई अनुरोध गने, 

(छ) आयोिनाको वदगो व्यिस्थापन सम्बधधी आिश्यक अधय कायि गने । 
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परिच्छेद – ३ 

कार्ायन्वर्न त्ा ब्र्वस््ापन 

७. आर्ोजना कार्ायन्वर्नः (१) कायािलयले आ.ि. शुरु िएको १५ वदन वित्र उपिोक्ता सवर्वतबाट 

संचालन हुने आयोिना, पररयोिना र कायिक्रर्हरु पवहचान/छनौट गरी कायािधियन योिना 

बनाउन ुपनेछ । 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 अनुसूची २ बर्ोविर्को 

ढाँचार्ा सम्झौता गनुिपनछे । 

(३) आयोिनाको प्रकृवत हेरी कायािलयले लागत सहिावगताको ढाँचा र अनपुात (नगद िा श्रर्दान 

िा बस्तुगत) तोक्नु पनेछ । 

 

८. आर्ोजना सभझौताको लाम्ग आवश्र्क कागजातहरः (१) उपिोक्ता सवर्वतले कायािलयसँग 

सम्झौता गदाि तपवशलर्ा उवललवित कागिातहरु पेश गनुिपनेछ  

(क) उपिोक्ता सवर्वत गठन गने आर् िेलाको वनणियको प्रवतवलवप 

(ि) उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रवतवलवप 

(ग) आयोिनाको लागत अनुर्ान 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. उपिोक्ता सम्मम्तको िमता म्वकासः (१) कायािलयले आयोिनाको कायािधियन अगािै 

उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीहरुलाई वनम्न विषयर्ा अविर्ुविकरण 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 गुणस्तर र पररर्ाण 

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

(ङ) कायािधियन र अनुगर्न प्रकृया  

(च) सािििवनक परीक्षण, योिनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ)  अधय आिश्यक विषयहरु ।  
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१०. खाता सञ्चालनः (१) उपिोक्ता सवर्वतको िाता कायािलयले तोकेको बैंकर्ा सञ्चालन हुनछे। 

(२) सवर्वतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सवचि गरी तीन िनाको संयुक्त दस्तितबाट सञ्चालन 

हुनेछ । िाता सञ्चालकहरु र्ध्ये कवम्तर्ा एकिना र्वहला हुनु पनेछ । 

 

११. िनक्तानी प्रकृर्ाः(१) आयोिनाको िुक्तानी वदंदा उपिोक्ता सवर्वतको नार्र्ा रहेको बैक 

िातार्ाफि त वदनु पनछे । उपिोक्ता सवर्वतले एक व्यवक्त िा सस्थालाई एकलाि िधदा र्ावथको 

रकर् िुक्तानी गदाि चेक र्ाफि त र्ात्र गनुि पनेछ ।  

(२) उपिोक्ता सवर्वतलाई सम्झौता बर्ोविर्को कार्को प्राविवधक र्ूलयांकन, कायि सम्पधन प्रवतिेदन 

र अधय आिश्यक कागिातको आधारर्ा वकस्तागत र अवधतर् िुक्तानी वदईनेछ ।  

(३) उपिोक्ता सवर्वतल ेसम्पादन गरेको कार् र िएको िचिको वििरण सवर्वतको बैठकबाट वनणिय 

गरी िुक्तानीको लावग आिश्यक कागिात सवहत कायािलयर्ा पेश गनुिपनछे । 

(४) आयोिनाको अवधतर् िुक्तानी हुन ुिधदा अगािै कायािलयबाट अनुगर्न गने व्यिस्था वर्लाउनु 

पनेछ    

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

कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा सािििवनक परीक्षण गनुि पनेछ । सािििवनक परीक्षण 

प्रवतिेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बर्ोविर् हुनेछ ।  

(६) उपिोक्ता सवर्वतल ेआफूले प्रत्येक वकस्तार्ा गरेको िचिको सूचना अनुसूची ४ बर्ोविर्को 

ढाँचार्ा सािििवनक गनुि पनेछ ।  

(७) आयोिनाको कुल लागत रु ३ लाि िधदा बढी िएका आयोिनाहरुको हकर्ाउपिोक्ता 

सवर्वतले कार् शुरु गनुि िधदा अगािै आयोिनाको नार्, लागत, लागत साझेदारीको अिस्था, 

कार् शुरु र सम्पधन गनुि पने अिवध सर्ते देविने गरी तयार गररएको अनुसूची ५ बर्ोविर्को 

ढाँचार्ा आयोिना सूचना पाटी आयोिना स्थलर्ा राख्न ुपनेछ  

(८) उपिोक्ता सवर्वतलाई सम्बवधधत कायािलयले ड्रइङ्ग, वडिाइन, लागत अनुर्ान तयार गने, 

प्राविवधक सललाह वदने, िाँचपास गने 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 सवर्वतल ेकरारर्ा 

प्राविवधक वनयुक्त गनि िा प्राविवधक सेिा वलन सक्नेछ । तर, ड्रइङ्ग, वडिाइन, लागत अनुर्ान, 

कायिसम्पधन प्रवतिेदन र िुक्तानी वसफाररसको कायि कायािलयबाट नै हुनेछ । 
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(९) उपिोक्ता सवर्वतबाट वनर्ािण हुने आयोिनाहरूको गुणस्तर कायर् गन े गराउने दावयत्ि र 

विम्र्ेिारी िनप्रवतवनवध, सम्बवधधत प्राविवधक कर्िचारी, उपिोक्ता सवर्वत र अनुगर्नसवर्वतको 

हुनेछ ।  

(१०) अनुकरणीय कायि गन ेउपिोक्ता सवर्वत, प्राविवधक कर्िचारी र सम्बवधधत कर्िचारीलाई सिाको 

वनणिय बर्ोविर् िावषिक रूपर्ा उवचत परुस्कार प्रदान गनि सवकनेछ । 

(११) तोवकएको सर्यर्ा उपिोक्ता सवर्वत गठन हुन नसकेर्ा, सम्झौता हनु नसकेर्ा िा सम्झौताको 

शति बर्ोविर् कायि सम्पादन हुन नसकेर्ा कायािलयले अधय प्रकृयाद्वारा कार् गराउन सक्नेछ ।   
 

१२. म्नमायण कार्यको गनणस्ति सनम्नम्ितता गननय पननः उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हनुे 

आयोिना गुणस्तर सुवनवश्चत गनुि सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतको कतिव्य हुनेछ । गुणस्तर 

सुवनवश्चतता गनिको लावग अधय कुराहरुको अवतररक्त वनम्न विषयहरु पूणि रुपर्ा पालना गनुि पनेछ।  

(क) वनर्ािण सार्ाग्रीको गुणस्तरः वनर्ािण सार्ाग्री ड्रइङ, वडिाईन र स्पेवसवफकेसन बर्ोविर्को 

गुणस्तर कायर् गनुि पनछे । 

(ि) वनर्ािण विवध र प्रकृयाको गुणस्तरः वनर्ािण विवध र प्रकृया कायािलयसँग िएको सम्झौता बर्ोविर् 

गनुि पनेछ  

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

सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतले आिश्यक व्यिस्था गनुि पनछे  

(घ) गुणस्तर सुवनवश्चत गने विम्र्ेिारीः उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त हुन ेकार्को वनधािररत गुणस्तर कायर् 

गने विम्र्ेिारी सम्बवधधत कायिको लावग कायािलयबाट िवटएका प्राविवधक कर्िचारी र 

उपिोक्ता सवर्वतको हुनेछ । 

(ङ) लगत राख्नु पनेः उपिोक्ता सवर्वतबाट हुन े कार्को सम्झौता बर्ोविर्को सर्य, लागत र 

गुणस्तरर्ा सम्पधन हुन नसकेर्ा सम्िवधधत प्राविवधक कर्िचारीलाई सचेत गराउने र प्रकृवत हेरी 

आिश्यकता अनुसार कारिाही गनि सक्नेछ । त्यस्ता उपिोक्ता सवर्वतको लगत रािी उपिोक्ता 

सवर्वतका पदावधकारीलाई वनवश्चत सर्यसम्र्को लावग अधय उपिोक्ता सवर्वतर्ा रही कार् गनि 

वनषेध गनेछ । 

१३. अननगमन सम्मम्तको व्र्वस््ाः(१) आयोिना तोवकएको गुणस्तर, पररर्ाण र सर्यर्ा सम्पधन 

गनि गराउन उपिोक्ता सवर्वतले सम्पादन गने कायिको अनुगर्न गरी आयोिनाको गुणस्तर, 

पररर्ाण सुवनवश्चत गनि दफा ४ (१) (क) बर्ोविर्को िेलाबाट कवम्तर्ा एक िना र्वहला सवहत 

३ सदस्यीय एक अनुगर्न सवर्वत गठन गनुि पनछे । 

(२) अनुगर्न सवर्वतको कार्, कतिव्य अवधकार देहाय बर्ोविर् हुनेछः 

(क) आयोिनाको कायािधियनर्ा सहिीकरण गने तथा देविएका बाधा, व्यिधान र सर्स्या 

सर्ाधानका लावग आिश्यक सर्धिय गने,  
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(ि) आयोिनाको कायािधियन कायितावलका अनुसार कार् िए निएको यकीन गन ेर नगरेको 

पाइएर्ा सम्बवधधत पक्षलाई सचते गराउने,    

(ग) आिश्यक अधय कायि गने । 

परिच्छेद– ४ 

म्वम्वि 
 

१४. अन्र् संस््ाबाट कार्य गिाउन सम्कनेःयस कायिविवध बर्ोविर् उपिोक्ता सवर्वतबाट गररने 

कायि लािग्राही सर्ूह,सार्ुदावयक संस्था िस्तै सार्ुदावयक िन, सार्ुदावयकस्तरका सहकारी 

संस्थाहरू, टोल विकास संस्था, आर्ा सर्ूह, कृवष सर्ूह, कानुन बर्ोविर् गठन िएका अधय 

सार्ुदावयक संगठन िस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय उपिोक्ताहरुको आर्िेलाबाट वनणिय िई 

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

१५. सहम्जकिण ि सहर्ोग गननय पननःउपिोक्ता सवर्वतले आयोिनाको सुपररिेक्षण, 

अनुगर्न/वनरीक्षण गनि कायािलयबाट आएको अनुगर्न सवर्वत, पदावधकारी िा कर्िचारीलाई 

आिश्यक वििरण उपलव्ध गराउने तथा आयोिनास्थल अनुगर्नको लावग सहविकरण र 

सहयोग गनुि पनेछ । 

१६. उपिोक्ता सम्मम्तको दाम्र्त्वःउपिोक्ता सवर्वतले कायािलयसँग िएको सम्झौता बर्ोविर्को 

कायि सम्पादन गदाि कायािलयले तोकेका शतिहरुको अवतररक्त वनम्न दावयत्ि िहन गनुि पनेछ । 

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

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

(ग) अधय आयोिनाहरुसँग अधतरसम्बधध कायर् गनुिपने, 

(घ) असल नागररकको आचरण पालना गनुिपने । 

(ङ) उपिोक्ता सवर्वतले आयोिनाको फरफारकको लावग कायािलयर्ा कागिात पेश गदाि अनुसूची 

६ बर्ोविर्को ढाँचार्ा आयोिनाको िौवतक तथा विवत्तय प्रवतिेदन पशे गनुि पनेछ ।  

 

१७. मापदण्ड बनाउन सकनेः(१) आयोिनाको गुणस्तर सुवनवश्चतताको लावग कायािलयले 

अनुगर्न, र्ुलयाङ्कन गरी सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतलाई सललाह, सुझाि र आिश्यकता 

अनुसार वनदेशन वदन ेतथा सर्धिय गनुि पनेछ. 

(२) उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुने आयोिनाको प्रकृवत हेरी गुणस्तर सुवनवश्चतता गन ेप्रयोिनको 

लावग कायािलयले थप र्ापदण्ड तथा र्ागिदशिन बनाई लाग ुगनि सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

(काययववलधको दफा ४ (१) ट संग सम्बशधधत) 
उपभोक्ता सलमलतको िगत 

vfF8fb]jL गाउाँपालिका 
आ.व. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता सलमलतको 
नाम र ठेगाना 

पदालधकारीको नाम र सम्पकय  नं. गठन 
लमलत 

बैंकको 
नाम 

खाता 
नं. अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष 
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अनसूुची २ 

काययववलधको दफा ७(२) साँग सम्वशधधत) 
vfF8fb]jL गाउाँपालिका 
योजना सम्झौता फाराम 

१. सम्झौता गने पक्ष र आयोजनााः 
  क) उपभोक्तासलमलतको वववरणाः 
 १. नामाः 
 २. ठेगानााः 
  ख) आयोजनाको वववरणाः 
 १. नामाः 
 २. आयोजना स्थिाः 
 ३ उद्देश्याः 
 ४. आयोजना सरुु हनुे लमलताः 
२. आयोजनाको िागत सम्वशधध वववरणाः 
 क) िागत अनमुान रु 

 ख) िागत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कायायियाः 
 २. उपभोक्ता सलमलताः 
 ३. अधयाः  
  ग) बस्तगुत अनदुानको वववरण      सामाग्रीको नाम एकाई 

 १. संघबाट  
 २.प्रदेिबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. ववदेिी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता सलमलतबाट  
 ७. अधय लनकायबाट  
  घ) आयोजनाबाट िाभाशधवत हनुेाः 
 १. घरपररवार संख्यााः 
 २. जनसंख्यााः 
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ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
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 ३. संगठठत संस्थााः 
४= अधयाः  
 

 

३. उपभोक्ता सलमलत÷समदुायमा आधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वववरणाः 
क) गठन भएको लमलताः 
ख) पदालधकारीको नाम र ठेगाना (नागररकता प्रमाणपत्र नं. र शजल्िा) 

१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सशचव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाय उपशस्थत िाभाशधवतको संख्यााः 
४. आयोजना सञ्चािन सम्वशधध अनभुवाः 
५. उपभोक्ता सलमलत समदुायमा आधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थािे प्राप्त गने वकस्ता 

वववरणाः 
   वकस्ताको क्रम    लमलत वकस्ताको रकम   लनमायण समाग्री पररमाण कैवफयत 

पवहिो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्मा 

६. आयोजना ममयत संभार सम्बधधी व्यवस्था  
क) आयोजना ममयत संभारको शजम्मा लिने सलमलत÷संस्थाको नामाः 
ख) ममयत सम्भारको सम्भाववत स्रोत (छ छैन खुिाउने) 

 जनश्रमदानाः 
 सेवा िलु्काः 
 दस्तरु, चधदाबाट  
 अधय केही भएाः  

  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
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सम्झौताका ितयहरु 

उपभोक्ता सलमलतको शजम्मेवारी तथा पािना गररने ितयहरुाः 
१. आयोजना लमलत ......=====.......देशख िरुु गरी लमलत....................सम्ममा परुा गनुय पनछे । 

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

३= नगदी, शजधसी सामानको प्राप्ती, खचय र बााँकी तथा आयोजनाको प्रगलत वववरण राख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी खचयको वववरण र काययप्रगलतको जानकारी उपभोक्ता समूहमा छिफि गरी अको वकस्ता 
माग गनुय पनेछ । 

५= आयोजनाको कुि िागत भधदा घटी िागतमा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मतुाववकनै 
अनदुान र श्रमदानको प्रलतित लनधायरण गरी भकु्तानी लिन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सलमलतिे प्राववलधकको राय, परामिय एवं लनदेिन अनरुुप काम गनुय पनेछ ।  
७= उपभोक्ता सलमलतिे आयोजनासंग सम्वशधधत ववि, भरपाईहरु, डोर हाशजरी फारामहरु, शजधसी नगदी 

खाताहरु, सलमलत÷समहुको लनणयय पशुस्तका आठद कागजातहरु कायायियिे मागेको बखत उपिव्ध 
गराउन ुपनेछ र त्यसको िेखापरीक्षण पलन गराउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सामाग्री खररद गदाय आधतररक राजस्व कायायियबाट स्थायी िेखा नम्वर र मलु्य अलभबृवद्ध 
कर दताय प्रमाण पत्र प्राप्त व्यशक्त वा फमय संस्था वा कम्पनीबाट खररद गरी सोही अनसुारको 
ववि भरपाई आलधकारीक व्यशक्तबाट प्रमाशणत गरी पेि गनुय पनेछ । 

९.  मूल्य अलभबृवद्ध कर (VAT)िाग्ने बस्त ुतथा सेवा खररद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी मूल्यको 
सामाग्रीमा अलनवायय रुपमा मूल्य अलभबृवद्ध कर दताय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यशक्त फमय संस्था 
वा कम्पनीबाट खररद गनुय पनेछ । साथै उक्त वविमा उशल्िशखत म.ुअ.कर बाहेकको रकममा 
१.५% अग्रीम आयकर बापत करकवि गरी बााँकी रकम मात्र सम्वशधधत सेवा प्रदायकिाई 
भकु्तानी हनुेछ । रु २०,०००।– भधदा कम मूल्यको सामाग्री खररदमा पान नम्वर लिएको 
व्यशक्त वा फमयबाट खररद गनुय पनेछ । अधयथा खररद गने पदालधकारी स्वयम ् शजम्मेवार 
हनुेछ। 

१०. डोजर रोिर िगायतका मेशिनरी सामान भाडामा लिएको एवम ्घर बहािमा लिई ववि भरपाई 
पेि भएको अवस्थामा १०% प्रलतित घर भाडा कर एबम ्बहाि कर लतनुय पने छ। 

११. प्रशिक्षकिे पाउने पाररश्रलमक एवम ्सहभागीिे पाउने भत्तामा प्रचलित लनयमानसुार कर िाग्नेछ। 

१२. लनमायण काययको हकमा िरुु िागत अनमुानका कुन ैआईटमहरुमा पररवयतन हनु ेभएमा अलधकार 
प्राप्त व्यशक्त÷कायायियबाट िागत अनमुान संसोधन गरे पश्चात मात्र कायय गराउन ुपनेछ । 
यसरी िागत अुनमान संिोधन नगरी कायय गरेमा उपभोक्ता सलमलत÷समहुन ैशजम्मेवार हनुेछ । 
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१३. उपभोक्ता सलमलतिे काम सम्पन्न गररसकेपलछ बााँकी रहन गएका खप्न ेसामानहरु ममयत संभार 
सलमलत गठन भएको भए सो सलमलतिाई र सो नभए सम्वशधधत कायायियिाई बझुाउन ुपनेछ 
। तर ममयत सलमलतिाई बझुाएको सामानको वववरण एक प्रलत सम्वशधधत कायायियिाई 
जानकारीको िालग बझुाउन ुपनेछ । 

१४. सम्झौता बमोशजम आयोजना सम्पन्न भएपलछ अशधतम भकु्तानीको िालग काययसम्पन्न प्रलतवेदन, 

नापी वकताव, प्रमाशणत ववि भरपाई, योजनाको फोटो, सम्वशधधत उपभोक्ता सलमलतिे आयोजना 
संचािन गदाय भएको आय व्ययको अनमुोदन सवहतको लनणयय, उपभोक्ता भेिाबाट भएको 
सावयजलनक िेखा परीक्षणको लनणययको प्रलतलिपी तथा सम्वशधधत कायायियको वडा कायायियको 
लसफाररस सवहत अशधतम वकस्ता भकु्तानीको िालग लनवेदन पेि गनुय पनेछ । 

१५. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जााँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र लिन ुपनेछ । 
साथै आयोजानाको आवश्यक ममयत संभारको व्यवस्था सम्वशधधत उपभोक्ताहरुिे नै गनुय पनेछ। 

१६. आयोजना कायायधवयन गने समहु वा उपभोक्ता सलमलतिे आयोजनाको भौलतक तथा ववत्तीय प्रगती 
प्रलतवेदन अनसूुची ६ को ढााँचामा सम्झौतामा तोवकए बमोशजम कायायियमा पेि गनुय पनेछ । 

१७. आयोजनाको दीगो सञ्चािन तथा ममयत संभारको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

१८. आयोजनाको सवै काम उपभोक्ता सलमलत÷समहुको लनणयय अनसुार गनुय गराउन ुपनेछ । 

 

कायायियको शजम्मेवारी तथा पािना गररन ेितयहरुाः 
 

१. आयोजनाको वजेट, उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयव्य तथा अलधकार, खररद, िेखाङ्कन, प्रलतवेदन 
आठद ववषयमा उपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुिाई अनशुिक्षण काययक्रम सञ्चािन गररनेछ।  

२. आयोजनामा आवश्यक प्राववलधक सहयोग कायायियबाट उपिव्ध गराउन सवकने अवस्थामा 
गराईनेछ र नसवकने अवस्था भएमा उपभोक्ता सलमलतिे बाह्य बजारबाट सेवा परामिय अधतगयत 
सेवा लिन सक्नेछ ।  

३. आयोजनाको प्राववलधक सपुररवेक्षणका िालग कायायियको तफय बाट प्राववलधक खटाईनेछ । उपभोक्ता 
सलमलतबाट भएको कामको लनयलमत सपुररवेक्षण गन ेशजम्मवेारी लनज प्राववलधकको हनुेछ ।  

४. पेश्की लिएर िामो समयसम्म आयोजना संचािन नगने उपभोक्ता सलमलतिाई कायायियिे लनयम 
अनसुार कारवाही गनेछ । 

५. श्रममिुक प्रववलधबाट कायय गराउन ेगरी िागत अनमुान स्वीकृत गराई सोही बमोशजम सम्झौता 
गरी मेशिनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायय गरेको पाईएमा त्यस्तो उपभोक्ता सलमलतसंग सम्झौता 
रद्ध गरी उपभोक्ता सलमलतिाई भकु्तानी गररएको रकम मलु्यांकन गरी बढी भएको रकम 
सरकारी बााँकी सरह असिु उपर गररनेछ । 
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६. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जााँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ । 

७. आवश्यक कागजात संिग्न गरी भकु्तानी उपिव्ध गराउन सम्वशधधत उपभोक्ता सलमलतबाट अनरुोध 
भई आएपलछ उपभोक्ता सलमलतको बैंक खातामा भकु्तानी ठदन ुपनेछ ।  

८. यसमा उल्िेख नभएका कुराहरु प्रचलित कानून वमोशजम हनुेछ । 

   मालथ उल्िेख भए बमोशजमका ितयहरु पािना गनय हामी लनम्न पक्षहरु मधजरु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता सलमलत÷समहुको तफय बाट   कायायियको तफय बाट 

दस्तखत...................    दस्तखत............. 
नाम थर.....................    नाम थर............. 
पद.............................    पद................. 
ठेगाना..........................    ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................    सम्पकय  नं............... 
लमलत............................    लमलत..................... 
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ँडादे
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पाल
िक
ा



खण्ड १) संख्या २५ स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७४।१२।१५ 

15 
 

अनसूुची ३ 

(काययववलधको दफा ११ (५) साँग सम्वशधधत) 
सावयजलनक परीक्षण फारामको ढााँचा पेि गरेको कायायिय.......... 

१. आयोजनाको नामाः       

  क) स्थिाः        ख) िागत अनमुानाः    ग) आयोजना िरुू हनुे लमलताः घ) आयोजना सम्पन्न 
हनुे लमलताः  
२. उपभोक्ता सलमलत÷सामदुावयक संस्थाको   क) नामाः   
   क) अध्यक्षको नामाः   ख) सदस्य संख्यााः      मवहिााः     परुूषाः  
३. आम्दानी खचयको वववरणाः  
क) आम्दानीतफय  जम्माःाः 

आम्दानीको श्रोत (कहााँबाट कलत 
नगद तथा शजधसी प्राप्त भयो खिुाउने)
 

रकम वा पररमाण
 

कैवफयत 

रकम वा पररमाण कैवफयत 

 

   
ख) खचयतफय  

खचयको वववरण दर पररमाण जम्मा 
१. सामाग्री (के के सामाग्री खररद भयो ?)    

२. ज्यािा (के मा कलत भकु्तानी भयो ?)    

३. श्रमदान (कलत जनािे श्रमदान गरे ?)    

४. व्यवस्थापन खचय (ढुवानी तथा अधय 
खचय) 

   

    

 

ग) मौज्दात  
 वववरण  रकम वा पररमाण  कैवफयत 

१ नगद 
  

बैंक 
  

व्यक्तिको क्िम्मा   
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ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



खण्ड १) संख्या २५ स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७४।१२।१५ 

16 
 

२ सामग्रीहरु 
  

घ) भकु्तानी ठदन बााँकी 
वववरण रकम वा पररमाण 

  

४. सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वववरण 

कामको वववरण िक्ष्य प्रगलत 

   

५. आयोजनािे प¥ुयाएको िाभ तथा प्रत्यक्ष रूपमा िाभाशधवत जनसंख्या (आयोजना सञ्चािन भएको 
स्थानका उपभोक्ताहरू)  

६. आयोजना सञ्चािन गदाय आयोजक संस्थामा कामको शजम्मेवारी बााँडफााँड (कस कसिे कस्तो 
कस्तो कामको शजम्मेवारी लिएका लथए < खुिाउने) 
उपशस्थलताः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहवराः नाम थराः    पदाः  लमलताः 
द्रष्टव्याः सावयजलनक पररक्षण काययक्रममा उपशस्थत सरोकारवािाहरुको उपशस्थलत अलनवायय रूपमा 
संिग्न हनुपुनेछ । 
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अनसूुची ४ 

-काययववलधको दफा ११ (६) साँग सम्वशधधत) 

खचय सावयजलनक सूचना फाराम 

लमलताः २०  ।   ।   .  
१. आयोजनाको नामाः—       २. आयोजना स्थिाः—  

३. ववलनयोशजत वजेटाः—  ४. आयोजना शस्वकृत भएको आ.वाः—  ५. आयोजना सम्झौता 
भएको लमलताः—  

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

८. उ.स. को बैठकिे खचय स्वीकृत गरेको लमलताः—    

आम्दानी र खचयको वववरण 

  आम्दानी खिच 
वववरण रकम रू वववरण रकम 

प्रथम वकस्ता  ज्यािा  

दोश्रो वकस्ता  लनमायण सामाग्री खररद  

तेश्रो वकस्ता  ढुवानी  

जनश्रमदान  भाडा  

वस्तगुत सहायता  व्यवस्थापन खचय  

िागत सहभालगता    

    

    

उपयुयक्तानसुारको आम्दानी तथा खचय वववरण यथाथय हो । यसमा सबै आम्दानी तथा 
खचयहरु समावेि गररएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगतामा आयोजना 
कायायधवयन गररएको छ । यसको एक प्रलत वडा कायायियमा समेत पेि गररएको छ ।  
 

....................  ..........................           ........................... 
  कोषाध्यक्ष       सशचव    अध्यक्ष   
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अनसूुची ५ 

-काययववलधको दफा ११(७) संग सम्वशधधत) 
आयोजना सूचना पाटीको नमूना 

१.  आयोजनाको नामाः 
२. आयोजना संचािन गने कायायिय/काययक्रमको नामाः 
३. उपभोक्ता सलमलतको अध्यक्षको नाम र सम्पकय  नं.M 
४. आयोजनाको कुि िागत रकम रुाः 
 ४.१. आयोजनामा कायायियबाट व्यहोने िागत रुाः 
 ४.२. जनसहभालगताबाट व्यहोने िागत रकम रुाः 
 ४.३. आयोजनामा िगानी गने अधय लनकायको नाम  र व्यहोने िागत रकम रुाः 
५. आयोजना सम्झौता लमलताः 
६. आयोजना सम्पन्न गने लमलताः 
७. आयोजनाबाट िाभाशधवत जनसंख्यााः 
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अनसूुची ६ 

-काययववलधको दफा १६(ङ) साँग सम्वशधधत) 
उपभोक्ता सलमलतको भौलतक तथा ववत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन 

वववरण पेि गरेको कायायिय.................... 
१. आयोजनाको वववरण  

आयोजनाको नामाः     वडा नं.M टोि÷बस्तीाः  
 उपभोक्ता सलमलतका अध्यक्षाः   सशचवाः  

२. आयोजनाको िागताः प्राप्त अनदुान रकम रू. ............................  चधदा रकम 
रू................... जनसहभालगता रकम रू. ==============      जम्मा रकम 
रू. .......... 

३. हािसम्मको खचय रू. ============== 
क. कायायियबाट प्राप्त रकम रू............. 
१. लनमायण सामग्रीमा (लसमेधट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, लगिी, उपकरण आठद) रू. .  
२. ज्यािााः–  दक्ष रूाः–  ...........  अदक्ष रू. ..............  जम्मा 
रू. ............. 

३. मसिधद सामान (कवप, किम, मसी, कागज आठद) रू.   ४. दैलनक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा 
स्वीकृत भए) रू.   

५. प्राववलधक लनरीक्षण बापत खचय (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू.     

६. अधय   
ख. जनसहभालगताबाट व्यहोररएको खचय रूाः ................ श्रमको मूल्य बराबर रकम रू. 
..................... 

शजधसी सामान मूल्य बराबर रकम रू. .............   कूि जम्मा रू. 
............. 

४. प्राववलधक प्रलतवेदन बमोशजम मूल्यांकन रकम रू. ............. 
५. उपभोक्ता समूहको लनणयय बमोशजम÷समीक्षाबाट खचय देशखएको रू. ............. 
६. कायायधवयनमा देशखएका मखु्य समस्याहरूाः क. ख. ग.  
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  मूल्य रू.10।- 
 

 

७. समाधानका उपायहरू  
क.  
ख. 
ग.  

८. कायायियबाट र अधय लनकायबाट अनगुमन भए अनगुमनको सझुावाः  

९. हाि माग गरेको वकस्ता रकम रू.  
१०. मखु्य खचय प्रयोजन  
११. प्राप्त रकम आयोजना बाहेक अधय काययमा खचय गन ेगराउने छैनौ ।   

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

 ............. 
तयार गन े     सशचव   कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 

  
  sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&$.!@.!) 

 k|df0fLs/0f ldltM @)&$.!@.!% 

                cf1fn],  

                                  lji0f' k|;fb ;'j]bL 
                                k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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