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lqk'/f;'Gb/Lगाउँपालिकाकोउपभोक्ता सलिलि गठन, परिचािन िथा व्यवस्थापन स्बनलधध काययवलवसलध २०७% 

;efaf6 :jLs[t ldlt M @)&%÷)%÷)$ 

k|dfl0fs/0f ldlt M @)&%÷)%÷)^ 

:yflgo /fhkqdf k|sflzt ldlt M @)&%÷====÷===== 

प्र्िावसना 

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वनवदिष्ट गरेको स्थानीय तहको ऄवधकार क्षेत्र वभत्रको विकास वनमािण 

सम्िवधध कायि संचालनको लावग गाईँ पावलकाn] ईपभोक्ता सवमवत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन गनि अिश्यक 

दवेिएकोलेlqk'/f;'Gb/L गाईँपावलकाको प्रशासकीय कायिविवध वनयवमत गन ेऐन २०७% को दफा $बमोवजमufpFकायिपावलकाले यो 

कायिविवध जारी गरेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािल्भक 

१. सलंिप्त नाि ि प्राि्भः (१) यस कायिविवधको नाम “lqk'/f;'Gb/Lगाईँपावलकाको ईपभोक्ता सवमवत गठन, पररचालन तथा 

व्यिस्थापन कायिविवध, २०७%” रहकेो छ ।  

(२) यो कायिविवध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. परिभाषाः विषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथि नलागमेा यस कायिविवधमा:– 

(क) “ऄध्यक्ष” भधनाले ईपभोक्ता सवमवतको ऄध्यक्षलाइ सम्झन ुपदिछ ।   

(ि) “अयोजना” भधनाले lqk'/f;'Gb/Lगाईँपावलका िा सो ऄधतरगतको िडािाट पणूि िा अंवशक लागत साझेदारीमा सञ्चावलत 

योजना िा कायिक्रम िा अयोजना िा पररयोजनालाइ सम्झन ु पछि । र यसले lqk'/f;'Gb/Lगाउँसभाबाट स्िीकृत भएको गरै 

सरकारी संघ सस्था, गरै नाफामलूक संस्था िा ऄधय सामदुावयक संस्थाको अयोजना समेतलाइ जनाईनछे । 

(ग) “ईपभोक्ता” भधनाले अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभावधित हुन ेअयोजना सञ्चालन हुन ेक्षते्र वभत्रका व्यवक्तलाइ जनाईछ ।  

(घ) “ईपभोक्ता सवमवत” भधनाले अयोजनाको वनमािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित सम्भार गनिको लावग ईपभोक्ताले अफूहरू 

मध्येबाट गठन गरेको सवमवत सम्झन ुपदिछ । 

(ङ) “कायािलय” भधनाले गाईँकायिपावलकाको कायािलयलाइ बझुाईँछ । सो शब्दले िडा कायािलय समतेलाइ बझुाईनछे ।  

(च) “कायिपावलका” भधनाले गाउँ कायिपावलकालाइ सम्झन ुपदिछ । 

(छ) “ठूला मवेशनरी तथा ईपकरण” भधनाले िातािरणलाइ ऄत्यवधक ह्रास परुय्ाईने प्रकृवतका ठूला मवेशनरी, ईपकरण (बलुडोजर, 

एक्साभेटर जस्ता) र श्रममलूक प्रविवधलाइ विस्थावपत गन ेिालका मेवशनरी तथा ईपकरण सम्झन ुपदिछ। 

(ज) “पदावधकारी” भधनाले ईपभोक्ता सवमवतका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षलाइ सम्झन ुपदिछ ।  

(झ) “िडा” भधनाले lqk'/f;'Gb/Lगाउँपावलका वभत्रका िडालाइ सम्झन ुपदिछ ।  

(ञ) “िडा ऄध्यक्ष” भधनाले अयोजना सञ्चालन भएको िडाको िडा  ऄध्यक्षलाइ सम्झन ुपदिछ । 

(ट) “सदस्य”भधनाले ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यलाइ जनाईनछे र सो शब्दले ईपभोक्ता सवमवतका पदावधकारीलाइ समते जनाईनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता”भधनाले अयोजनाको वनमािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित सम्भार गनिको लावग कायािलय र ईपभोक्ता सवमवतबीच 

भएको वलवित करारनामा िा कबवुलयतनामालाइ जनाईनछे ।  

३. काययवलवसलधको पािना गननयवपननः(१)गाईँपावलका वभत्र कायािधियन हुन ेअयोजनाको वनमािण, सञ्चालन,ममित सम्भार कायि गनिको 

लावग गठन हुन ेईपभोक्ता सवमवतले पणूिरुपमा यो कायिविवधको पालना गनुि पनछे ।  

(२) कुल लागत रु १ करोडसम्म भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन ईपयोग हुन े र स्थानीय स्तरमा कायि सम्पधन गनि 

सक्नेअयोजनाको कायािधियन ईपभोक्ता सवमवत माफि त गनि सवकनेछ ।  

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता सलिलिको गठन ि सञ्चािन 

 

४. उपभोक्ता सलिलि गठनस्बनधधी व्यवस्थाः (१) ईपभोक्ता सवमवत गठन दहेाय बमोवजम गनुि पनेछ । 

(क) अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभावधित ईपभोक्ताहरुको अम भलेाबाट ऄवधकतम सहभावगतामा सम्बवधधत अयोजनास्थलमा नै 

सातदवेि एघार (७ दवेि ११ जना) सदस्यीय ईपभोक्ता सवमवत गठन गनुिपनछे । 
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(ि)सवमवत गठनको लावग अम भेला हुने समय, वमवत, स्थान र भलेाको वबषय  त्यस्तो भलेा हुने वमवतले कवम्तमा सात वदन (७ वदन) 

ऄगािै साििजवनक रुपमा जानकारी गराईन ुपनछे ।  

(ग) गाईँपावलका िा नगरपावलकास्तरीय अयोजना सञ्चालनको लावग ईपभोक्ता सवमवतको गठन गदाि कायिपावलकाले तोकेको 

कायिपावलकाका सदस्य िा कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरमा गनुि पनछे । 

(घ) िडास्तरीय अयोजना सञ्चालनको लावग ईपभोक्ता सवमवत गठन गदाि सम्िवधधत िडाको िडा ऄध्यक्ष िा िडा सदस्य िा 

कायािलयले तोकेको कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरमा गनुि पनेछ । 

(ङ) ईपभोक्ता सवमवत गठनको लावग बोलाइएको भलेामा योजनाको संवक्षप्त वििरण र सवमवतको संरचना सवहतको जानकारी 

कायािलयको प्रवतवनवधले गराईन ुपनेछ । 

(च) ईपभोक्ता सवमवत गठन गदाि समािेशी वसद्धाधतको ऄिलम्िन गनुि पने छ । सवमवतमा कवम्तमा तेत्तीस प्रवतशत (३३%) मवहला 

सदस्य हुनपुनेछ । सवमवतको ऄध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना मवहला पदावधकारी हुनपुनछे ।  

(छ) एक व्यवक्त एकभधदा बढी ईपभोक्ता सवमवतको सदस्य हुन पाईन ेछैन । साथै सगोलका पररिारबाट एकजना भधदा बढी व्यवक्त एईटै 

ईपभोक्ता सवमवतको सदस्य हुन पाआने छैन ।  

(ज) ईपभोक्ता सवमवतको गठन सकेसम्म सििसम्मत तररकाले गनुिपनछे । सििसम्मत हुन नसकेमा ईपभोक्ताहरुको बहुमतबाट ईपभोक्ता 

सवमवतको गठन गररन ेछ । 

(झ) ईपभोक्ताहरुको लागत सहभावगतामा सञ्चालन हुने अयोजनाहरु ईपभोक्ता सवमवतबाट कायािधियन गनि प्राथवमकता वदइनेछ । 

(ञ) ईपभोक्ता सवमवतले सम्झौता बमोवजम गनुि पन ेकाम सवमवत अफैं ले गनुि गराईन ुपनेछ । ऄधय कुनै वनमािण व्यिसायी िा ऄधय व्यवक्त 

िा सस्थालाइ ठेक्कामा वदइ गनि गराईन पाआन ेछैन । 

(ट) कायािलयले अयोजना सञ्चालन एिम ् कायािधियनमा संलग्न ईपभोक्ता सवमवतको ऄवभलेि ऄनसुचूी १ बमोवजमको ढाँचामा 

व्यिवस्थत गनुि पनछे । 

५. उपभोक्ता सलिलिका सद्यको योग्यिाः (१) ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यको योग्यता दहेाय बमोवजम हुन ुपनेछ । 

 (क) सम्िवधधत अयोजना क्षते्रको स्थायी िावसधदा 

 (ि) १८ िषि ईमरे परुा भएको 

 (ग) फौजदारी ऄवभयोगमा ऄदालतबाट कसरुदार नठहररएको 

 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहकेो 

 (ङ) ऄधय ईपभोक्ता सवमवतमा सदस्यनरहकेो 

(२) दफा १ मा जनुसकैु कुरा लेविएको भएतापवन जनप्रवतवनवध,राजनीवतक दलका पदावधकारी, बहालिाला सरकारी कमिचारी र वशक्षक 

ईपभोक्ता सवमवतको सदस्यमा बस्न पाइने छैन । 

६.  उपभोक्ता सलिलिको काि, कियवब्य ि ऄलधकािः ईपभोक्ता सवमवतको काम कतिब्य र ऄवधकार दहेाय बमोवजम हुनेछ ।  

 (क) सम्झौता बमोवजमको कायि सम्पादन गने, 

 (ि) ईपभोक्ताहरुलाइ कायािलयबाट प्राप्त सचूना तथा मागिदशिनको जानकारी गराईन,े 

(ग) सम्झौता बमोवजम कायि शरुु गदाि कायािलयबाट अिश्यक वनदशेन प्राप्त गनुि पने भए प्राप्त   गरेर मात्र शरुु गन,े 

(घ) ईपभोक्ता सवमवतको कायि सम्पादनलाइ प्रभािकारी बनाईन सवमवतका सदस्यहरुको कायि विभाजन र वजम्मेिारी बाँडफाँड 

गन,े 

 (ङ) ईपभोक्तासवमवतका सदस्यहरुको क्षमता विकास गने । 

(च) सम्झौता बमोवजमको कामको पररमाण, गणुस्तर, समय र लागतमा पररितिन गनुि पने  दवेिएमा कायािलयलाइ ऄनरुोध 

गन,े 

 (छ) अयोजनाको वदगो व्यिस्थापन सम्बधधी अिश्यक ऄधय कायि गने । 

 

परिच्छेद – ३ 

कायायवधवसयन िथा ब्यवस्थापन 

 

७. अयोजना कायायवधवसयनः (१) कायािलयले अ.ि. शरुु भएको १५ वदन वभत्र ईपभोक्ता सवमवतबाट संचालन हुन े अयोजना, 

पररयोजना र कायिक्रमहरु पवहचान/छनौट गरी कायािधियन योजना बनाईन ुपनछे । ईपभोक्ता सवमवत गठन पश्चात अयोजनाको ड्रइङ, 

वडजाइन र लागत ऄनमुान (नेपाली भाषामा तयार गररएको) स्िीकृत गरी ईपभोक्ता सवमवतलाइ ईपलब्ध गराईन ुपनछे । 

(२) अयोजनाको कायािधियनको लावग ईपभोक्ता सवमवत र कायिfलयबीचऄनसुचूी २ बमोवजमको ढाँचामा सम्झौता गनुिपनेछ । 

(३) अयोजनाको प्रकृवत हरेी कायािलयले लागत सहभावगताको ढाँचा र ऄनपुात (नगद िा श्रमदान िा बस्तुगत) तोक्न ुपनछे । 
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८. अयोजना स्झौिाको िालग अवसश्यक कागजािहरः (१) ईपभोक्ता सवमवतले कायािलयसँग सम्झौता गदाि तपवशलमा 

ईवललवित कागजातहरु पेश गनुिपनछे  

(क) ईपभोक्ता सवमवत गठन गन ेअम भेलाको वनणियको प्रवतवलवप 

(ि) ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रवतवलवप 

(ग) अयोजनाको लागत ऄनमुान वििरण 

(घ) ईपभोक्ता सवमवतबाट सम्झौताको लावग वजम्मेिारपदावधकारी तोवकएको ईपभोक्ता सवमवतको वनणिय  

(ङ) अयोजनाको कायािधियनको कायि तावलका । 

(च) िाता सञ्चालन गन ेपदावधकारी तोवकएको वनणिय र िाता सञ्चालनको लावग अिश्यक कागजातहरु  

 

९. उपभोक्ता सलिलिको िििा लवसकासः (१) कायािलयले अयोजनाको कायािधियन ऄगािै ईपभोक्ता सवमवतका पदावधकारीहरुलाइ 

वनम्न विषयमा ऄवभमवुिकरण गनुि पनेछ 

(क) ईपभोक्ता सवमवतको काम, कतिJo र ऄवधकार, 

(ि) सम्पादन गनुि पन ेकामको वििरण, काम सम्पधन गनुिपने ऄिवध, लागत र ईपभोक्ताको योगदान 

(ग) वनमािण सामाग्रीको गणुस्तर र पररमाण 

(घ) िररद, रकम वनकासा प्रकृया, िचिको लेिाकंन र ऄवभलेि व्यिस्थापन 

(ङ) कायािधियन र ऄनगुमन प्रकृया  

(च) साििजवनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ)  ऄधय अिश्यक विषयहरु ।  

 

१०. खािा सञ्चािनः (१) ईपभोक्ता सवमवतको िाता कायािलयले तोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) सवमवतको िाता ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सवचि गरी तीन जनाको संयकु्त दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ । िाता सञ्चालकहरु 

मध्ये कवम्तमा एकजना मवहला हुन ुपनेछ । 

 

११. भनक्तानी प्रकृयाः(१) अयोजनाको भकु्तानी वददंा ईपभोक्ता सवमवतको नाममा रहकेो बैक िातामाफि त वदन ु पनछे । ईपभोक्ता 

सवमवतले एक व्यवक्त िा सस्थालाइ एकलाि भधदा मावथको रकम भकु्तानी गदाि चेक माफि त मात्र गनुि पनछे ।  

(२) ईपभोक्ता सवमवतलाइ सम्झौता बमोवजमको कामको प्राविवधक मलूयांकन, कायि सम्पधन प्रवतिेदन र ऄधय अिश्यक कागजातको 

अधारमा वकस्तागत र ऄवधतम भकु्तानी वदइनछे ।  

(३) ईपभोक्ता सवमवतले सम्पादन गरेको काम र भएको िचिको वििरण सवमवतको बैठकबाट वनणिय गरी भकु्तानीको लावग अिश्यक 

कागजात सवहत कायािलयमा पेश गनुिपनेछ । 

(४) अयोजनाको ऄवधतम भकु्तानी हुन ुभधदा ऄगािै कायािलयबाट ऄनगुमन गने व्यिस्था वमलाईन ुपनछे    

(५) अयोजना सम्पधन भइ फरफारक गनुि भधदा ऄगािै ईपभोक्ता सवमवतले ऄवनिायि रुपमा कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरमा 

साििजवनक परीक्षण गनुि पनछे । साििजवनक परीक्षण प्रवतिेदनको ढाँचा ऄनसुचूी ३ बमोवजम हुनछे ।  

(६) ईपभोक्ता सवमवतले अफूले प्रत्येक वकस्तामा गरेको िचिको सचूना ऄनसुचूी ४ बमोवजमको ढाँचामा साििजवनक गनुि पनछे ।  

(७) अयोजनाको कुल लागत रु ३ लाि भधदा बढी भएका अयोजनाहरुको हकमाईपभोक्ता सवमवतले काम शरुु गनुि भधदा ऄगािै 

अयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको ऄिस्था, काम शरुु र सम्पधन गनुि पन े ऄिवध समेत दवेिन े गरी तयार गररएको 

ऄनसुचूी ५ बमोवजमको ढाँचामा अयोजना सचूना पाटी अयोजना स्थलमा राख्न ुपनेछ 

(८) ईपभोक्ता सवमवतलाइ सम्बवधधत कायािलयले ड्रआङ्ग, वडजाआन, लागत ऄनमुान तयार गन,े प्राविवधक सललाह वदन,े जाँचपास गन े

लगायत ऄधय प्राविवधक सहयोग ईपलब्ध गराईनेछ । अयोजना कायािधियनको समयमा कुनै कारणबाट कायािलयले प्राविवधक 

सेिा ईपलब्ध गराईन नसकेमा सम्झौतामा ईललेि गरी तोवकएको िचिको सीमा वभत्र रही ईपभोक्ता सवमवतले करारमा प्राविवधक 

वनयकु्त गनि िा प्राविवधक सेिा वलन सक्नेछ । तर, ड्रआङ्ग, वडजाआन, लागत ऄनमुान, कायिसम्पधन प्रवतिदेन र भकु्तानी वसफाररसको 

कायि कायािलयबाट नै हुनेछ । 

(९) ईपभोक्ता सवमवतबाट वनमािण हुन े अयोजनाहरूको गणुस्तर कायम गन े गराईन े दावयत्ि र वजम्मिेारी जनप्रवतवनवध, सम्बवधधत 

प्राविवधक कमिचारी, ईपभोक्ता सवमवत र ऄनगुमनसवमवतको हुनेछ ।  

(१०) ऄनकुरणीय कायि गने ईपभोक्ता सवमवत, प्राविवधक कमिचारी र सम्बवधधत कमिचारीलाइ सभाको वनणिय बमोवजम िावषिक रूपमा 

ईवचत परुस्कार प्रदान गनि सवकनछे । 
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(११) तोवकएको समयमा ईपभोक्ता सवमवत गठन हुन नसकेमा, सम्झौता हुन नसकेमा िा सम्झौताको शति बमोवजम कायि सम्पादन हुन 

नसकेमा कायािलयले ऄधय प्रकृया्ारा काम गराईन सक्नेछ ।   

 

१२. लनिायवण काययवको गनण्िि सनलनलिििा गननयव पननः ईपभोक्ता सवमवतबाट सञ्चालन हुन ेअयोजना गणुस्तर सवुनवश्चत गनुि सम्िवधधत 

ईपभोक्ता सवमवतको कतिव्य हुनछे । गणुस्तर सवुनवश्चतता गनिको लावग ऄधय कुराहरुको ऄवतररक्त वनम्न विषयहरु पणूि रुपमा पालना 

गनुि पनछे ।  

(क) वनमािण सामाग्रीको गणुस्तरः वनमािण सामाग्री ड्रआङ, वडजाइन र स्पेवसवफकेसन बमोवजमको गणुस्तर कायम गनुि पनेछ । 

(ि) वनमािण विवध र प्रकृयाको गणुस्तरः वनमािण विवध र प्रकृया कायािलयसँग भएको सम्झौता बमोवजम गनुि पनछे  

(ग) वनमािण कायिको वदगोपनाः ईपभोक्ता सवमवतबाट कायािधियन भएको योजनाको वदगोपनाको लावग सम्िवधधत ईपभोक्ता 

सवमवतले अिश्यक व्यिस्था गनुि पनेछ । 

(घ) गणुस्तर सवुनवश्चत गने वजम्मेिारीः ईपभोक्ता सवमवत माफि त हुन ेकामको वनधािररत गणुस्तर कायम गने वजम्मेिारी सम्बवधधत 

कायिको लावग कायािलयबाट िवटएका प्राविवधक कमिचारी र ईपभोक्ता सवमवतको हुनछे । 

(ङ) लगत राख्न ुपनेः ईपभोक्ता सवमवतबाट हुन ेकामको सम्झौता बमोवजमको समय, लागत र गणुस्तरमा सम्पधन हुन नसकेमा 

सम्िवधधत प्राविवधक कमिचारीलाइ सचेत गराईने र प्रकृवत हरेी अिश्यकता ऄनसुार कारिाही गनि सक्नछे । त्यस्ता 

ईपभोक्ता सवमवतको लगत रािी ईपभोक्ता सवमवतका पदावधकारीलाइ वनवश्चत समयसम्मको लावग ऄधय ईपभोक्ता सवमवतमा 

रही काम गनि वनषेध गनछे । 

१३.ऄननगिन सलिलिको व्यवस्थाः(१) अयोजना तोवकएको गणुस्तर, पररमाण र समयमा सम्पधन गनि गराईन ईपभोक्ता सवमवतले 

सम्पादन गन ेकायिको ऄनगुमन गरी अयोजनाको गणुस्तर, पररमाण सवुनवश्चत गनि दफा ४ (१) (क) बमोवजमको भेलाबाट कवम्तमा 

एक जना मवहला सवहत ३ सदस्यीय एक ऄनगुमन सवमवत गठन गनुि पनेछ । 

(२) ऄनगुमन सवमवतको काम, कतिव्य ऄवधकार दहेाय बमोवजम हुनेछः 

(क) अयोजनाको कायािधियनमा सहजीकरण गने तथा दवेिएका बाधा, व्यिधान र समस्या समाधानका लावग अिश्यक समधिय 

गन,े  

(ि) अयोजनाको कायािधियन कायितावलका ऄनसुार काम भए नभएको यकीन गने र नगरेको पाआएमा सम्बवधधत पक्षलाइ सचेत 

गराईन,े    

(ग) अिश्यक ऄधय कायि गन े। 

 

परिच्छेद– ४ 

लवसलवसध 

 

१४. ऄधय सं् थाबनाट काययव गिाउन सलकनेःयस कायिविवध बमोवजम ईपभोक्ता सवमवतबाट गररन ेकायि लाभग्राही समहू,सामदुावयक 

संस्था जस्तै सामदुावयक िन, सामदुावयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोल विकास संस्था, अमा समहू, कृवष समहू, काननु 

बमोवजम गठन भएका ऄधय सामदुावयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय ईपभोक्ताहरुको अमभलेाबाट वनणिय भइ अएमा 

यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायिविवध बमोवजम कायि संचालन गनि/गराईन सवकने छ । 

१५. सहलजकिण ि सहयोग गननयव पननःईपभोक्ता सवमवतले अयोजनाको सपुररिेक्षण, ऄनगुमन/वनरीक्षण गनि कायािलयबाट अएको 

ऄनगुमन सवमवत, पदावधकारी िा कमिचारीलाइ अिश्यक वििरण ईपलव्ध गराईन े तथा अयोजनास्थल ऄनगुमनको लावग 

सहवजकरण र सहयोग गनुि पनछे । 

१६. उपभोक्ता सलिलिको दालयत्वसःईपभोक्ता सवमवतले कायािलयसँग भएको सम्झौता बमोवजमको कायि सम्पादन गदाि कायािलयले 

तोकेका शतिहरुको ऄवतररक्त वनम्न दावयत्ि िहन गनुि पनछे । 

(क) अयोजनाको वदगो व्यिस्थापनको लावग ममित सम्भार गने सम्बधधी अिश्यक कायि, 

(ि) अयोजना कायािधियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय सधतुलन कायम गने सम्बधधी कायि, 

(ग) ऄधय अयोजनाहरुसँग ऄधतरसम्बधध कायम गनुिपन,े 

(घ) ऄसल नागररकको अचरण पालना गनुिपने । 

(ङ) ईपभोक्ता सवमवतले अयोजनाको फरफारकको लावग कायािलयमा कागजात पेश गदाि ऄनसुचूी ६ बमोवजमको ढाँचामा 

अयोजनाको भौवतक तथा विवत्तय प्रवतिेदन पेश गनुि पनछे ।  

१७.िापदण्ड बननाउन सकनेः(१) अयोजनाको गणुस्तर सवुनवश्चतताको लावग कायािलयले ऄनगुमन, मलुयाङ्कन गरी सम्िवधधत 

ईपभोक्ता सवमवतलाइ सललाह, सझुाि र अिश्यकता ऄनसुार वनदशेन वदन ेतथा समधिय गनुि पनेछ. 
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(२) ईपभोक्ता सवमवतबाट सञ्चालन हुन ेअयोजनाको प्रकृवत हरेी गणुस्तर सवुनवश्चतता गन ेप्रयोजनको लावग कायािलयले थप 

मापदण्ड तथा मागिदशिन बनाइ लाग ुगनि सक्नेछ । 
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अनसुचूी २ 

काययविधधको दपा ७(२) सँग सम्िन्धधत) 

lqk'/f;'Gb/Lगाउँऩालऱका 
योजना सम्झौता पाराम 

१. सम्झौता गने ऩऺ य आमोजना् 
क) उऩबोक्तासमभततको विियण् 
 १. नाभ् 
 २. ठेगाना् 
ख) आमोजनाको विियण् 
 १. नाभ् 
 २. आमोजना स्थर् 
 ३ उद्देश्म् 
 ४. आमोजना सरुु हुने मभतत् 
२. आमोजनाको रागत सम्िन्धध विियण् 
 क) रागत अनभुान रु 

 ख) रागत व्महोने स्रोतहरु 

 १. कामाारम् 
 २. उऩबोक्ता समभतत् 
 ३. अधम्  
ग) फस्तगुत अनदुानको विियण  साभाग्रीको नाभ    एकाई 
 १. सॊघफाट  

 २.प्रदेशफाट 

 ३. स्थानीम तहफाट 

 ४. गैह्रसयकायी सॊघसॊस्थाफाट  

 ५. विदेशी दात ृसॊघ सॊस्थाफाट  

 ६. उऩबोक्ता समभततफाट  

 ७. अधम तनकामफाट  

घ) आमोजनाफाट राबान्धित हुने् 
 १. घयऩरयिाय सॊखमा् 
 २. जनसॊखमा् 
 ३. सॊगठठत सॊस्था् 
४= अधम्  
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३. उऩबोक्ता समभतत÷सभदुामभा आधारयत सॊस्था÷गैह्रसयकायी सॊस्थाको विियण् 
क) गठन बएको मभतत् 
ख) ऩदाधधकायीको नाभ य ठेगाना (नागरयकता प्रभाणऩत्र नॊ. य न्जल्रा) 
१. अध्मऺ 

२. उऩाध्मऺ 

३. कोषाध्मऺ 

४. सधिि 

५. सदस्म 

६. सदस्म 

७. सदस्म 

ग) गठन गदाा उऩन्स्थत राबान्धितको सॊखमा् 
४. आमोजना सञ्िारन सम्िन्धध अनबुि् 
५.उऩबोक्ता समभतत सभदुामभा आधारयत सॊस्था÷गैह्रसयकायी सॊस्थारे प्राप्त गने ककस्ता 
विियण् 
ककस्ताको क्रभ  मभतत  ककस्ताको यकभ  तनभााण सभाग्री 
ऩरयभाण    कैकपमत 

ऩठहरो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्भा 
६. आमोजना भभात सॊबाय सम्फधधी व्मिस्था  
क)आमोजना भभात सॊबायको न्जम्भा मरने समभतत÷सॊस्थाको नाभ् 
ख) भभात सम्बायको सम्बावित स्रोत (छ छैन खुराउने) 

 जनश्रभदान् 
 सेिा शलु्क् 
 दस्तुय, िधदाफाट  

 अधम केही बए्  
 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उऩभोक्ता सलमततको न्जम्मेिारी तथा ऩाऱना गररने शतयहरु् 
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१. आमोजना मभतत ...............................देखख शरुु गयी मभतत........................सम्भभा ऩयुा 
गनुा ऩनेछ । 
२= प्राप्त यकभ तथा तनभााण साभाग्री सम्िन्धधत आमोजनाको उद्धेश्मका राधग भात्र प्रमोग 

गनुाऩनेछ । 
३= नगदी, न्जधसी साभानको प्राप्ती, खिा य फाॉकी तथा आमोजनाको प्रगतत विियण याख्न ु

ऩनेछ । 
४= आम्दानी खिाको विियण य कामाप्रगततको जानकायी उऩबोक्ता सभहूभा छरपर गयी 

अको ककस्ता भाग गनुा ऩनेछ । 
५= आमोजनाको कुर रागत बधदा घटी रागतभा आमोजना सम्ऩधन बएको अिस्थाभा सो 

भतुाविकन ैअनदुान य श्रभदानको प्रततशत तनधाायण गयी बकु्तानी मरन ुऩनेछ । 
६. उऩबोक्ता समभततरे प्राविधधकको याम, ऩयाभशा एिॊ तनदेशन अनरुुऩ काभ गनुा ऩनेछ ।  
७= उऩबोक्ता समभततर ेआमोजनासॊग सम्िन्धधत विर, बयऩाईहरु, डोय हान्जयी पायाभहरु, 

न्जधसी नगदी खाताहरु, समभतत÷सभहुको तनणाम ऩनु्स्तका आठद कागजातहरु 

कामाारमरे भागेको फखत उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ य त्मसको रेखाऩयीऺण ऩतन गयाउन ु

ऩनेछ । 
 

८. कुन ैसाभाग्री खरयद गदाा आधतरयक याजस्ि कामाारमफाट स्थामी रेखा नम्िय य भलु्म 

अमबफदृ्धध कय दताा प्रभाण ऩत्र प्राप्त व्मन्क्त िा पभा सॊस्था िा कम्ऩनीफाट खरयद गयी 
सोही अनसुायको विर बयऩाई आधधकायीक व्मन्क्तफाट प्रभाखणत गयी ऩेश गनुा ऩनेछ । 

९.  भलू्म अमबफदृ्धध कय (VAT)राग्न ेफस्त ुतथा सेिा खरयद गदाा रु २०,०००।– बधदा फढी 
भलू्मको साभाग्रीभा अतनिामा रुऩभा भलू्म अमबफदृ्धध कय दताा प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेका 
व्मन्क्त पभा सॊस्था िा कम्ऩनीफाट खरयद गनुा ऩनेछ । साथ ैउक्त विरभा उन्ल्रखखत 

भ.ुअ.कय फाहेकको यकभभा १.५% अग्रीभ आमकय फाऩत कयकट्ठट गयी फाॉकी यकभ 

भात्र सम्िन्धधत सेिा प्रदामकराई बकु्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– बधदा कभ भलू्मको 
साभाग्री खरयदभा ऩान नम्िय मरएको व्मन्क्त िा पभाफाट खरयद गनुा ऩनेछ । अधमथा 
खरयद गने ऩदाधधकायी स्िमभ ्न्जम्भेिाय हुनेछ । 

१०. डोजय योरय रगामतका भेमशनयी साभान बाडाभा मरएको एिभ ्घय फहारभा मरई विर 

बयऩाई ऩेश बएको अिस्थाभा १०% प्रततशत घय बाडा कय एफभ ्फहार कय ततनुा ऩनेछ 

। 
११. प्रमशऺकरे ऩाउने ऩारयश्रमभक एिभ ्सहबागीरे ऩाउने बत्ताभा प्रिमरत तनमभानसुाय कय 

राग्नेछ । 
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१२. तनभााण कामाको हकभा शरुु रागत अनभुानका कुन ैआईटभहरुभा ऩरयिातन हुने बएभा 
अधधकाय प्राप्त व्मन्क्त÷कामाारमफाट रागत अनभुान सॊसोधन गये ऩश्िात भात्र कामा 
गयाउन ु ऩनेछ । मसयी रागत अुनभान सॊशोधन नगयी कामा गयेभा उऩबोक्ता 
समभतत÷सभहुन ैन्जम्भेिाय हुनेछ । 

१३. उऩबोक्ता समभततरे काभ सम्ऩधन गरयसकेऩतछ फाॉकी यहन गएका खप्न ेसाभानहरु 

भभात सॊबाय समभतत गठन बएको बए सो समभततराई य सो नबए सम्िन्धधत 

कामाारमराई फझुाउन ुऩनेछ । तय भभात समभततराई फझुाएको साभानको विियण एक 

प्रतत सम्िन्धधत कामाारमराई जानकायीको राधग फझुाउन ुऩनेछ । 
१४. सम्झौता फभोन्जभ आमोजना सम्ऩधन बएऩतछ अन्धतभ बकु्तानीको राधग 

कामासम्ऩधन प्रततिेदन, नाऩी ककताि, प्रभाखणत विर बयऩाई, मोजनाको पोटो, 
सम्िन्धधत उऩबोक्ता समभततरे आमोजना सॊिारन गदाा बएको आम व्ममको 
अनभुोदन सठहतको तनणाम, उऩबोक्ता बेराफाट बएको सािाजतनक रेखा ऩयीऺणको 
तनणामको प्रततमरऩी तथा सम्िन्धधत कामाारमको िडा कामाारमको मसपारयस सठहत 

अन्धतभ ककस्ता बकु्तानीको राधग तनिेदन ऩेश गनुा ऩनेछ । 
१५. आमोजना सम्ऩधन बएऩतछ कामाारमफाट जाॉिऩास गयी पयपायकको प्रभाणऩत्र मरन ु

ऩनेछ । साथ ै आमोजानाको आिश्मक भभात सॊबायको व्मिस्था सम्िन्धधत 

उऩबोक्ताहरुरे न ैगनुा ऩनेछ । 
१६. आमोजना कामााधिमन गने सभहु िा उऩबोक्ता समभततरे आमोजनाको बौततक तथा 

वित्तीम प्रगती प्रततिेदन अनसुिूी ६ को ढाॉिाभा सम्झौताभा तोककए फभोन्जभ 

कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ । 
१७. आमोजनाको दीगो सञ्िारन तथा भभात सॊबायको व्मिस्था गनुा ऩनेछ । 
१८. आमोजनाको सि ैकाभ उऩबोक्ता समभतत÷सभहुको तनणाम अनसुाय गनुा गयाउन ुऩनेछ 

। 
 

 

कायायऱयको न्जम्मेिारी तथा ऩाऱना गररने शतयहरु् 
 

१. आमोजनाको िजेट, उऩबोक्ता समभततको काभ, कताव्म तथा अधधकाय, खरयद, 

रेखाङ्कन, प्रततिेदन आठद विषमभा उऩबोक्ता समभततका ऩदाधधकायीहरुराई 

अनमुशऺण कामाक्रभ सञ्िारन गरयनेछ ।  
२. आमोजनाभा आिश्मक प्राविधधक सहमोग कामाारमफाट उऩरव्ध गयाउन सककन े

अिस्थाभा गयाईनेछ य नसककन ेअिस्था बएभा उऩबोक्ता समभततरे फाह्म फजायफाट 

सेिा ऩयाभशा अधतगात सेिा मरन सक्नेछ ।  
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३. आमोजनाको प्राविधधक सऩुरयिेऺणका राधग कामाारमको तपा फाट प्राविधधक खटाईनछे । 
उऩबोक्ता समभततफाट बएको काभको तनममभत सऩुरयिेऺण गने न्जम्भेिायी तनज 

प्राविधधकको हुनेछ ।  
४. ऩेश्की मरएय राभो सभमसम्भ आमोजना सॊिारन नगने उऩबोक्ता समभततराई 

कामाारमरे तनमभ अनसुाय कायिाही गनेछ । 
५. श्रभभरुक प्रविधधफाट कामा गयाउने गयी रागत अनभुान स्िीकृत गयाई सोही फभोन्जभ 

सम्झौता गयी भेमशनयी उऩकयणको प्रमोगफाट कामा गयेको ऩाईएभा त्मस्तो उऩबोक्ता 
समभततसॊग सम्झौता यद्ध गयी उऩबोक्ता समभततराई बकु्तानी गरयएको यकभ 

भलु्माॊकन गयी फढी बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गरयनेछ । 
६. आमोजना सम्ऩधन बएऩतछ कामाारमफाट जाॉि ऩास गयी पयपायक गनुा ऩनेछ । 
७. आिश्मक कागजात सॊरग्न गयी बकु्तानी उऩरव्ध गयाउन सम्िन्धधत उऩबोक्ता 

समभततफाट अनयुोध बई आएऩतछ उऩबोक्ता समभततको फैंक खाताभा बकु्तानी ठदन ु

ऩनेछ ।  
८. मसभा उल्रेख नबएका कुयाहरु प्रिमरत काननू िभोन्जभ हुनेछ । 
 

भाधथ उल्रेख बए फभोन्जभका शताहरु ऩारना गना हाभी तनम्न ऩऺहरु भधजुय गदाछौं । 
 

 

उऩबोक्ता समभतत÷सभहुको तपा फाट    कामाारमको तपा फाट 

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

नाभ थय.....................      नाभ थय............. 

ऩद.............................     ऩद................. 

ठेगाना..........................     मभतत.....................  

 सम्ऩका  नॊ............... 
मभतत............................      
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cg';'rL 3 
(sfo{ljlwsf] bkmf 11(5) ;Fu ;DalGwt) 

;fj{hlgs k/LIf)f kmf/d 
k]z u/]sf] sfof{noM lqk'/f;'Gb/L ufpFkflnsf,ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no, lk:s/, l;Gw'kfNrf]s .         ;fj{hlgs 
k/LIf)f ldltM 
s= cfof]hgfsf] ljj/)fM v= pkef]Qmf ;ldlt ÷ ;fd'bflos ;+:yf sf] 
1= gfdM 1= gfdM 
2= cfof]hgf :ynM 2= cWoIfsf] gfdM 

3= nfut cg'dfgM 3= ;b:o ;+VofM 

4=z'? X'g] ldltM dlxnfM 

5= ;DkGg x'g] ldltM k'?ifM 

u= cfDbfgL vr{sf] ljj/)fM 
1=cfDbfgL tkm{ hDdfM 
cfDbfgLsf] >f]t( sxfFaf^ slt gub tyf lhG;L k|fKt 
eof] v'nfpg]) 

/sd jf kl/df)f s}lkmot 

      
2= vr{tkm{M 

vr{sf] ljj/)f b/ kl/df)f hDdf  s}lkmot 
1= ;fdfu|L (s] s] ;fdfu|L vl/b eof]?) 

        
2=Hofnf( s] df slt e'QmfgL eof]]?)         
bIfM         
cbIfM         
cGoM         
3=>dbfg (slt hgfn] >dbfg u/]?)         

          
4=Joa:yfkg vr{ ( ('jfgL tyf cGo vr{)           

          
3= df}Hbft 

ljj/)f /sd jf kl/df)f s}lkmot 
1=gub     
a}+s     
JolQmsf] lhDdf     
2= ;fdfu|Lx?     
      
      
4= e'QmfgL lbg afFsL 
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ljj/)f s}lkmot 

    
#= ;DkGg cfof]hgfsf] nIo tyf k|ult ljj/)f 

sfdsf] ljj/)f nIo k|ult 

      
ª= cfof]hgfn] k'¥ofPsf] nfe tyf k|ToIf ?kdf 
nfeflGjt hg;+Vof M 

      r= cfof]hgf ;+rfng ubf{ cfof]hs ;+:yfdf sfdsf] lhDd]jf/L afF*kmfF* (s; s;n] s:tf] s:tf] sfdsf] lhDd]jf/L lnPsf 
lyP v'nfpg]) 

 
 
 
 
 
 %= pkl:ylt M 

qm=;+= gfd, y/ x:tfIf/ qm=;+= gfd, y/ x:tfIf/ 
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cfh pkl:yt JolQmx?aLr k|:t't ul/Psf] ljnekf{O{ tyf sfuhkqx? / vr{ ljj/)f ;lx, ;To / oyfy{ %g\ . em'¶f 
&xl/P sfg"g adf]lhd ;Fx'nf a'emfpFnf elg ;lx%fk ug]{ pkef]Qmf ;ldltsf]   

 sf]iffWoIf                                             ;lrj                                                         
cWoIf 
/f]xj/M 
gfd y/M gfd y/M 
kbM kbM 
x:tfIf/M x:tfIf/M 
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cg';"rL 4 

(sfo{ljlwsf] bkmf 11 (6) ;Fu ;DalGwt ) 
vr{  ;fj{hlgs ;"rgf kmf/d 

1= cfof]hgfsf] gfdM 2= cfof]hgf :ynM 

3=ljlgof]lht ah]^M 4=cfof]hgf :jLs[t ePsf cf=j= M 

5=cfof]hgf ;Demf}tf ePsf] ldltM 6=sfd ;DkGg ug'{ kg]{ ldltM 

7= sfd ;DkGg ePsf] ldltM 8=p=;=sf] a}&sn] vr{ :jLs[t u/]sf] ldltM 

cfDbfgL vr{sf] ljj/)f M 

cfDbfgL  vr{ 

ljj/)f /sd ljj/)f /sd 

k|yd ls:tf   Hofnf   

bf];|f] ls:tf   lgdf{)f ;fdfu|L vl/b   

t];|f] ls:tf   ('jfgL   

hg>dbfg   ef*f   

j:t'ut ;xfotf   Joj:yfkg vr{   

nfut ;xeflutf       

        

        

    pko'{Stfg';f/ cfDbfgL tyf vr{ ljj/)f oyfy{ xf] . o;df ;a} cfDbfgL tyf vr{x? ;dfj]z ul/Psf] % . ;fy} 
pkef]Qmfx?sf] k|ToIf ;xeflutfdf cfof]hgf sfof{Gjog ul/Psf] % . o;sf] Ps  k|lt j*f sfof{nodf ;d]t k]z ul/Psf] 
% . 

        
      
sf]iffWoIf                                                  ;lrj                                                      
cWoIf 
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अनसुचूी ५ 
-कामाविधधको दपा ११(७) सॊग सम्िन्धधत) 

आमोजना सिूना ऩाटीको नभनूा 
१.  आमोजनाको नाभ् 
२. आमोजना सॊिारन गने कामाारमको नाभ् 
३. उऩबोक्ता समभततको अध्मऺको नाभ य सम्ऩका  नॊ.M 
४. आमोजनाको कुर रागत यकभ रु् 
 ४.१. आमोजनाभा कामाारमफाट व्महोने रागत रु् 
 ४.२. जनसहबाधगताफाट व्महोने रागत यकभ रु् 
 ४.३. आमोजनाभा रगानी गने अधम तनकामको नाभ  य व्महोने रागत यकभ रु् 
५. आमोजना सम्झौता मभतत् 
६. आमोजना सम्ऩधन गने मभतत् 
७. आमोजनाफाट राबान्धित जनसॊखमा् 
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cg';'rL 6 
(sfo{ljlwsf] bkmf 16(ª) ;Fu ;DalGwt) 

pkef]Qmf ;ldltsf] ef}lts tyf ljQLo k|ult k|ltj]bg 
k]z u/]sf] sfof{noM lqk'/f;'Gb/L ufpFkflnsf,ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no, lk:s/, l;Gw'kfNrf]s .                            

s= cfof]hgfsf] ljj/)f 

1=cfof]hgfsf] gfdM 2= j*f g+= 

3= ^f]n÷j:tLM pkef]Qmf ;ldltsf] cWoIfM 

  ;lrjM 

v= cfof]hgfsf] nfut 

1= k|fKt cg'bfg /sd ?= 2= rGbf /sd ?= 

3= hg;xeflutf /sd ?= 4= hDdf /sd ?= 

u= xfn;Ddsf] vr{ ?= 

sfof{noaf^ k|fKt /sd ?= 

1= lgdf{)f ;fdfu|Ldf (l;d]G^,%*,sf&,('Ëf,lul§,pks/)f cflb) ?= 

2=HofnfM bIf ?=   cbIf ?=   hDdf ?=     

3=d;nGb ;fdfg (skL,snd,d;L,sfuh cflb) ?= 

4= b}lgs e|d)f eQf (;Demf}tfdf :jLs[t eP)?= 

5=k|fljlws lg/L If)f jfkt (;Demf}tfdf :jLs[t eP)?= 

6= cGoM 

hg;xeflutfaf^ Joxf]l/Psf] vr{ ?= 

1=>dsf] d"No a/fa/ /sd ?= 
2=lhG;L ;fdfg d"No a/fa/ /sd 
?= 

3= s"n hDdf ?= 

#= k|fljlws k|ltj]bg adf]lhd d"NofÍg /sd ?= 

ª= pkef]Qmf ;d"xsf] lg)f{o adf]lhd÷;dLIffaf^ vr{ b]lvPsf] ?= 

r= sfof{Gjogdf b]lvPsf d'Vo ;d:ofx?M 

 %= ;dfwfgsf pkfox?M 

 h= sfof{noaf^ / cGo lgsfoaf^ cg'udg eP cg'udgsf] ;'emfjM 
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 em= xfn dfu u/]sf] ls:tf /sd ?= 
`= d'Vo vr{ k|of]hg M 
^= k|fKt /sd cfof]hgf afx]s cGo sfo{df vr{ ug]{ u/fpg] %}gf}+ . 

        
        

tof/ ug]{ sf]iffWoIf ;lrj 
cWoI

f 

        
        o; ufpF;efsf] ;Dat @)&% ;fn efb| $ ut]sf] sfo{kflnsf lg0f{on] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] 

bkmf @! Afdf]lhd of] sfo{ljlw kfl/t u/]sf] x'Fbf ;f]xL bkmf adf]lhd k|dfl0fs/0f ub{5' . 

ldltM@)&%.)%.)^  

                                                                                                                                                       

e'k]Gb| >]i7 

cWoIf  

 


