
 

 

 

 

 

 

 

नरैनापरु राजपत्र 

खण्ड : १  संख्या :३  नरैनापरु गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय, नरैनापरु, बाकेँ    प्रकाशित लिलत : २०७५/०१/११  

नपेािको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) को (१) बिोशजि नरैनापरु 
गाउँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको काययविलध सियसाधारणको जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ। 

भाग – ०१ 

नरैनापरु गाउँपालिका, बाकेँ 

स्िीकृत लिलत २०७५/०१/१० 

उपभोक्ता सलिलत गठन, पररचािन तथा व्यिस्थापन काययविलध, २०७४ 

प्रस्तािना  
नपेािको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गरेको स्थानीय तहको अलधकार के्षत्र 
लभत्रको विकास लनिायण सम्बशधध कायय संचािनको िालग गाउँपालिकािे उपभोक्त्ता सलिलत गठन, पररचािन तथा 
व्यिस्थापन गनय आिश्यक देशखएकोिे नरैनापरु गाउँपालिकाको प्रिासकीर काययविलध लनरलित गने ऐन २०७४ को 
दफा ४ (१) बिोशजि नरैनापरु काययपालिकािे यो काययविलध जारी गरेको छ ।  

 

पररच्छेद – १  

प्रारशम्भक  

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस काययविलधको नाि "उपभोक्त्ता सलिलत गठन, पररचािन तथा  व्यिस्थापन 
काययविलध, २०७४" रहेको छ ।  

                      (२) यो काययविलध तरुुधत प्रारम्भ हनुछे ।  

 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अथय निागेिा यस काययविलधिा:–  
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(क) “अध्यक्ष” भन्नािे उपभोक्त्ता सलिलतको अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ख) “आयोजना” भन्नािे नरैनापरु गाउँपालिका िा सो अधतिगतको िडाबाट पूणय िा आशंिक िागत साझेदारीिा 
सञ्चालित योजना िा काययक्रि िा आयोजना िा पररयोजनािाई सम्झन ुपछय। र यसिे नरैनापरु गाउँ सभाबाट 
स्िीकृत भएको गरै सरकारी संघ सस्था, गरै नाफाििूक संस्था िा अधय सािदुावयक संस्थाको आयोजना 
सिेतिाई जनाउन ेछ। 

 (ग) “उपभोक्त्ता” भन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभाशधित हनु ेआयोजना सञ्चािन हनु ेक्षते्र लभत्रका व्यशक्तिाई 

जनाउछ।  

(घ) “उपभोक्त्ता सलिलत” भन्नािे आयोजनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र िियत सम्भार गनयको िालग 

उपभोक्त्तािे आफूहरु िध्येबाट गठन गरेको सलिलत सम्झन ुपदयछ ।  

(ङ) “कायायिय” भन्नािे गाउँपालिकाको कायायियिाई बझुाउँछ । सो िब्दिे िडा कायायिय सिेतिाई 

बझुाउन ेछ ।  

(च) “काययपालिका” भन्नािे गाउँर काययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

 (छ) “ठूिा िेशिनरी तथा उपकरण” भन्नािे खातािरणिाई अत्यलधक ह्रास परु् याउन ेप्रकृलतका ठूिा िेशिनरी, 
उपकरण (बिुडोजर, एक्त्साभेटर जस्ता) र श्रिििूक प्रविलधिाई विस्थावपत गने खािका िेशिनरी तथा उपकरण 
सम्झन ुपदय छ।  

(ज) “पदालधकारी” भन्नािे उपभोक्त्ता सलिलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सशचि र कोषाध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ । 

 (झ) “िडा” भन्नािे नरैनापरु गाउँपालिका लभत्रका िडािाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) “िडा अध्यक्ष” भन्नािे आयोजना सञ्चािन भएको िडाको िडा अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ । 

 (ट) “सदस्य” भन्नािे उपभोक्त्ता सलिलतका सदस्यिाई जनाउन े छ र सो िब्दिे उपभोक्त्ता सलिलतका 
पदालधकारीिाई सिेत जनाउन ेछ । 

(ठ) “सम्झौता” भन्नािे आयोजनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र िियत सम्भार गनयको िालग कायायिय र 

उपभोक्त्ता सलिलत बीच भएको लिशखत करारनािा िा कबलुियतनािािाई जनाउन ेछ।  

३. काययविलधको पािना गनुय पने: (१)गाउँपालिका लभत्र कायायधियन हनु ेआयोजनाको लनिायण, सञ्चािन, िियत 

सम्भार कायय गनयको िालग गठन हनु ेउपभोक्त्ता सलिलतिे पूणयरुपिा यो काययविलधको पािना पािना गनुय पनेछ 
।  

(२) कुि िागत रु १ करोडसम्ि भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हनु ेर स्थानीय स्तरिा 
कायय सम्पन्न गनय सक्त्न ेआयोजनाको कायायधियन उपभोक्त्ता सलिलत िाफय त गनय सवकन ेछ।  
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पररच्छेद – २  

उपभोक्ता सलिलतको गठन र सञ्चािन  

४. उपभोक्ता सलिलत गठन सम्बशधध व्यिस्थााः (१) उपभोक्त्ता सलिलत गठन देहाय बिोशजि पािना गनुय पने छ 
। (क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभाशधित उपभोक्त्ताहरुको आि भेिाबाट अलधकति सहभालगतािा सम्बशधधत 

आयोजना स्थििा नै सातदेशख एघार (७ देशख ११ जना) सदस्यीय उपभोक्त्ता सलिलत गठन गनुय पनेु छ ।  

(ख) सलिलत गठनको िालग आि भेिा हनु ेसिय, लिलत, स्थान र भेिाको विषय त्यस्तो भेिा हनु े लिलतिे 
कशम्तिा सात र्दन (७ र्दन) अगािै साियजलनक रुपिा जानकारी गराउन ुपने छ ।  

(ग) गाउँपालिका स्तरीय आयोजना सञ्चािनको िालग उपभोक्त्ता सलिलतको गठन गदाय काययपालिकािे तोकेको 
काययपालिकाका सदस्य िा कायायियको प्रलतलनलधको रोहिरिा पािना गनुय पने छ ।  

(घ) िडास्तरीय आयोजना सञ्चािनको िालग उपभोक्त्ता सलिलत गठन गदाय सम्बशधधत िडाको िडा अध्यक्ष िा 
िडा सदस्य िा कायायियिे तोकेको कायायियको प्रलतलनलधको रोहिरिा पािना गनुय पने छ ।  

(ङ)उपभोक्त्ता सलिलत गठनको िालग बोिाईएको भेिािा योजनाको संशक्षप्त वििरण र सलिलतको संरचना 
सवहतको जानकारी कायायियको प्रलतलनलधिे गराउन ुपने छ ।  

(च)उपभोक्त्ता सलिलत गठन गदाय सिािेिी लसद्धाधतको अििधिन पािना गनुय पने छ । सलिलतिा कशम्तिा 
तेतीस प्रलतित (३३%) िवहिा सदस्य हनु ुपनेु छ । सलिलतको अध्यक्ष-सशचि र कोषाध्यक्ष िध्ये कम्तीिा 
एकजना िवहिा पदालधकारी हनु ुपने छ ।  

(छ) एक व्यशक्त्त एक भधदा बढी उपभोक्त्ता सलिलतको सदस्य हनु पाउन ेछैन । साथै सगोिका पररिारबाट 
एकजना भधदा बढी व्यशक्त्त एउटै उपभोक्ता सलिलतको सदस्य हनु पाइन ेछैन ।  

(ज)उपभोक्त्ता सलिलतको गठन सकेसम्ि सियसम्ित तररकािे गनुयपने छ । सियसम्ित हनु नसकेिा 
उपभोक्त्ताहरुको बहिुतबाट उपभोक्त्ता सलिलतको गठन गररन ेछ ।  

(झ) उपभोक्त्ताहरुको िागत सहभालगतािा सञ्चािन हनु ेआयोजनाहरु उपभोक्त्ता सलिलतबाट कायायधियन गनय 
प्राथलिकता र्दईन ेछ ।  

(ञ)उपभोक्त्ता सलिलतिे सम्झौता बिोशजि गनुय पने काि सलिलत आफैं िे गनुय गराउन ुपने छ । अधय कुनै 
लनिायण व्यिसायी िा अधय व्यशक्त्त िा संस्थािाई ठेक्कािा र्दई गनय गराउन पाइन ेछैन।  

(ट) कायायियिे आयोजना सञ्चािन एिि ्कायायधियनिा संिग्न उपभोक्त्ता सलिलतको अलभिेख - अनसूुची १ 

बिोशजिको ढाचँािा व्यिशस्थत गनुय पनेछ ।  
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५. उपभोक्ता सलिलतका सदस्यको योग्यतााः (१) उपभोक्त्ता सलिलतका सदस्यको योग्यता देहाय बिोशजि हनु ुपने 
छ । (क) सम्बशधधत आयोजना क्षते्रको स्थायी िालसधदा 
(ख) १८ िषय उिेर परुा भएको  
(ग) फौजदारी अलभयोगिा अदाितबाट कसरुदार नठहररएको  
(घ) सरकारी बाकँी बक्त्यौता िा पेश्की फछ्रयौट गनय बाकँी नरहेको  
(ङ) अधय उपभोक्ता सलिलतिा सदस्य नरहेको  
 

(२) दफा १ िा जनु सकैु कुरा िेशखएको भएता पलन जन प्रलतलनलध, राजनीलतक दिका पदालधकारी, बहाििािा 
सरकारी कियचारी र शिक्षक उपभोक्ता सलिलतको सदस्यिा बस्न पाइन ेछैन ।  

६. उपभोक्ता सलिलतको काि, कतयब्य र अलधकार: उपभोक्ता सलिलतको काि कतयब्य र अलधकार देहाय बिोशजि 

हनुछे ।  

(क) सम्झौता बिोशजिको कायय सम्पादन गने,  

(ख) उपभोक्ताहरुिाई कायायियबाट प्राप्त सचनूा तथा िागयदियनको जानकारी गराउन,े  

(ग) सम्झौता बिोशजि कायय िरुु गदाय कायायियबाट आिश्यक लनदेिन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त गरेर िात्र िरुु 
गने, (घ) उपभोक्ता सलिलतको कायय सम्पादनिाई प्रभािकारी बनाउन सलिलतका सदस्यहरुको कायय विभाजन र 

शजम्िेिारी बाडँफाडँ गने,  

(ङ) उपभोक्ता सलिलतका सदस्यहरुको क्षिता विकास गने ।  

(च) सम्झौता बिोशजिको कािको पररिाण, गणुस्तर, सिय र िागतिा पररितयन गनुय पने देशखएिा कायायियिाई 
अनरुोध गने,  

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

 

 

 

 

पररच्छेद – ३ 

कायायधियन तथा ब्यिस्थापन 

 ७. आयोजना कायायधियन: (१) कायायियिे अ.ि. िरुु भएको १५ र्दन लभत्र उपभोक्ता सलिलतबाट संचािन हनु े

आयोजना, पररयोजना र काययक्रिहरु पवहचान/छनौट गरी कायायधियन योजना बनाउन ुपने छ । उपभोक्ता 
सलिलत गठन पश्चात आयोजनाको ड्रईङ, लडजाईन र िागत अनिुान (नपेािी भाषािा तयार गररएको) स्िीकृत 
गरी उपभोक्ता सलिलतिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(२) आयोजनाको कायायधियनको िालग उपभोक्ता सलिलत र काययियलबच - अनसूुची २ बिोशजिको ढाचँािा 
सम्झौता गनुय पनेछ ।  
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(३) आयोजनाको प्रकृलत हेरी कायायियिे िागत सहभालगताको ढाचँा र अनपुात (नगद िा श्रिदान िा बस्तगतु) 
तोक्त्न ुपनेछ ।  

८. आयोजना सम्झौताको िालग आिश्यक कागजातहरु: (१)उपभोक्ता सलिलतिे कायायियसगँ सम्झौता गदाय 
तपशिििा उशलिशखत कागताजहरु पेि गनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता सलिलत गठन गने आि भेिाको लनणययको प्रलतलिवप 

(ख) उपभोक्ता सलिलतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रलतलिवप 

(ग) आयोजनाको िागत अनिुान वििरण  

(घ) उपभोक्ता सलिलतबाट सम्झौताको िालग शजम्िेिार पदालधकारी तोवकएको उपभोक्ता सलिलतको लनणयय  

(ङ) आयोजनाको कायायधियनको कायय तालिका ।  

(च) खाता सञ्चािन गने पदालधकारी तोवकएको लनणयय र खाता सञ्चािनको िालग आिश्यक कागजातहरु  

 

९. उपभोक्ता सलिलतको क्षिता विकास: (१) कायायियिे आयोजनाको कायायधियन अगािै उपभोक्ता सलिलतका 
पदालधकारीहरुिाई लनम्न विषयिा अलभिशुखकरण गनुय पनेछ  

(क)उपभोक्ता सलिलतको काि, कतयब्य र अलधकार,  

(ख) सम्पादन गनुय पने कािको वििरण, काि सम्पन्न गनुय पने अिलध, िागत र उपभोक्ताको योगदान  

(ग) लनिायण सािाग्रीको गणुस्तर र पररिाण  

(घ) खररद, रकि लनकासा प्रकृया, खचयको िेखाकंन र अलभिेख व्यिस्थापन  

(ङ) कायायधियन र अनगुिन प्रकृया  
(च) साियजलनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ) अधय आिश्यक विषयहरु । 

 

१०. खाता सञ्चािनाः (१)उपभोक्ता सलिलतको खाता कायायियिे तोकेको बैंकिा सञ्चािन हनुछे । 

(२) सलिलतको खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सशचि गरी तीन जनाको संयकु्त दस्तखतबाट सञ्चािन हनुछे । 
खाता सञ्चािकहरु िध्ये कशम्तिा एकजना िवहिा हनु ुपनेछ ।  

११. भकु्तानी प्रकृयााः (१) आयोजनाको भकु्तानी र्दंदा उपभोक्ता सलिलतको नाििा रहेको बैक खाता िाफय त र्दन ु
पनेछ । उपभोक्ता सलिलतिे एक व्यशक्त िा संस्थािाई एक िाख भधदा िालथको रकि भकु्तानी गदाय चेक 
िाफय त िात्र गनुय पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता सलिलतिाई सम्झौता बिोशजिको कािको प्राविलधक िूलयाकंन, कायय सम्पन्न प्रलतिेदन र अधय 

आिश्यक कागजातको आधारिा वकस्तागत र अशधति भकु्तानी र्दईन ेछ ।  

(३) उपभोक्ता सलिलतिे सम्पादन गरेको काि र भएको खचयको वििरण सलिलतको बैठकबाट लनणयय गरी 
भकु्तानीको िालग आिश्यक कागजात सवहत कायायियिा पेि गनुय पनेछ ।  
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(४) आयोजनाको अशधति भकु्तानी हनु ुभधदा अगािै कायायियबाट अनगुिन गने व्यिस्था लििाउन ुपनेछ । 

(५) आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गनुय भधदा अगािै उपभोक्ता सलिलतिे अलनिायय रुपिा कायायियको 
प्रलतलनलधको रोहिरिा साियजलनक परीक्षण गनुय पनेछ । साियजलनक परीक्षण प्रलतिेदनको ढाचँा अनसूुची - ३ 
बिोशजि हनुछे ।  

(६) उपभोक्ता सलिलतिे आफूिे प्रत्येक वकस्तािा गरेको खचयको सचनूा अनसूुची-४ बिोशजिको ढाचँािा 
साियजलनक गनुय पनेछ ।  

(७) आयोजनाको कुि िागत रु ३ िाख भधदा बढी भएका आयोजनाहरुको हकिा उपभोक्ता सलिलतिे काि 
िरुु गनुय भधदा अगािै आयोजनाको नाि, िागत, िागत साझेदारीको अिस्था, काि िरुु र सम्पन्न गनुय पने 
अिलध सिेत देशखन ेगरी तयार गररएको अनसूुची - ५ बिोशजिको ढाचँािा आयोजना सचनूा पाटी आयोजना 
स्थििा राख्न ुपनेछ । 

(८) उपभोक्ता सलिलतिाई सम्बशधधत कायायियिे ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनिुान तयार गने, प्राविलधक सलिाह 
र्दन,े जाचँपास गने िगायत अधय प्राविलधक सहयोग उपिब्ध गराउन ेछ । आयोजना कायायधियनको सियिा 
कुनै कारणबाट कायायियिे प्राविलधक सेिा उपिब्ध गराउन नसकेिा सम्झौतािा उलिेख गरी तोवकएको 
खचयको सीिा लभत्र रही उपभोक्ता सलिलतिे करारिा प्राविलधक लनयकु्त गनय िा प्राविलधक सेिा लिन सक्त्नछे । 
तर, ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनिुान, कायय सम्पन्न प्रलतिेदन र भकु्तानी लसफाररसको कायय कायायियबाट नै हनुछे 
।  

(९) उपभोक्ता सलिलतबाट लनिायण हनु ेआयोजनाहरूको गणुस्तर कायि गने गराउन ेदावयत्ि र शजम्िेिारी जन 
प्रलतलनलध, सम्बशधधत प्राविलधक कियचारी, उपभोक्ता सलिलत र अनगुिन सलिलतको हनुछे ।  

(१०) अनकुरणीय कायय गने उपभोक्ता सलिलत, प्राविलधक कियचारी र सम्बशधधत कियचारीिाई सभाको लनणयय 
बिोशजि िावषयक रूपिा उशचत परुस्कार प्रदान गनय सवकनछे ।  

(११) तोवकएको सियिा उपभोक्ता सलिलत गठन हनु नसकेिा, सम्झौता हनु नसकेिा िा सम्झौताको ितय 
बिोशजि कायय सम्पादन हनु नसकेिा कायायियिे अधय प्रकृया द्वारा काि गराउन सक्त्नछे । 

 १२. लनिायण काययको गणुस्तर सलुनशश्चतता गनुय पने: उपभोक्ता सलिलतबाट सञ्चािन हनु ेआयोजना गणुस्तर सलुनशश्चत 
गनुय सम्बशधधत उपभोक्ता सलिलतको कतयव्य हनुछे । गणुस्तर सलुनशश्चतता गनयको िालग अधय कुराहरुको 
अलतररक्त लनम्न विषयहरु पूणय रुपिा पािना गनुय पनेछ ।  

(क) लनिायण सािाग्रीको गणसु्तराः लनिायण सािाग्री ड्रइङ्ग, लडजाईन र स्पेलसवफकेसन बिोशजिको गणुस्तर कायि 

गनुय पनेछ ।  
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(ख) लनिायण विलध र प्रकृयाको गणसु्तराः लनिायण विलध र प्रकृया कायायियसगँ भएको सम्झौता बिोशजि गनुय 
पनेछ । 

(ग) लनिायण काययको र्दगोपनााः उपभोक्ता सलिलतबाट कायायधियन भएको योजनाको र्दगोपनाको िालग सम्बशधधत 

उपभोक्ता सलिलतिे आिश्यक व्यिस्था गनुय पनेछ ।  

(घ) गणुस्तर सलुनशश्चत गने शजम्ििारी: उपभोक्ता सलिलत िाफय त हनु ेकािको लनधायररत गणुस्तर कायि गने 

शजम्िेिारी सम्बशधधत काययको िालग कायायियबाट खवटएका प्राविलधक कियचारी र उपभोक्ता सलिलतको हनुछे 
।  

(ङ) िगत राख्न ुपने: उपभोक्ता सलिलतबाट हनु ेकािको सम्झौता बिोशजिको सिय, िागत र गणुस्तरिा 
सम्पन्न हनु नसकेिा सम्बशधधत प्राविलधक कियचारीिाई सचेत गराउन ेर प्रकृलत हेरी आिश्यकता अनसुार 
कारिाही गनय सक्त्नछे । त्यस्ता उपभोक्ता सलिलतको िगत राखी उपभोक्ता सलिलतका पदालधकारीिाई लनशश्चत 

सिय सम्िको िालग अधय उपभोक्ता सलिलतिा रही काि गनय लनषधे गनेछ ।  

१३. अनगुिन सलिलतको व्यिस्थााः (१) आयोजना तोवकएको गणुस्तर, पररिाण र सियिा सम्पन्न गनय गराउन 

उपभोक्ता सलिलतिे सम्पादन गने काययको अनगुिन गरी आयोजनाको गणुस्तर, पररिाण सलुनशश्चत गनय दफा ४ 
(१) (क) बिोशजिको भेिाबाट कशम्तिा एक जना िवहिा सवहत ३ सदस्यीय एक अनगुिन सलिलत गठन 
गनुय पनेछ । 

 (२) अनगुिन सलिलतको काि, कतयव्य अलधकार देहाय बिोशजि हनुछेाः  
(क) आयोजनाको कायायधियनिा सहजीकरण गने तथा देशखएका बाधा, व्यिधान र सिस्या सिाधानका 
िालग आिश्यक सिधिय गने, 

 (ख) आयोजनाको कायायधियन काययतालिका अनसुार काि भए नभएको यकीन गने र नगरेको पाइएिा 
सम्बशधधत पक्षिाई सचेत गराउन,े  

(ग) आिश्यक अधय कायय गने ।  

 

 

 

 

 

पररच्छेद– ४  

विविध 
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 १४. अधय संस्थाबाट कायय गराउन सवकन:े यस काययविलध बिोशजि उपभोक्ता सलिलतबाट गररन ेकायय िाभग्राही 
सिूह, सािदुावयक संस्था जस्तै सािदुावयक िन, सािदुावयक स्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि विकास संस्था, 
आिा सिूह, कृवष सिूह, काननु बिोशजि गठन भएका अधय सािदुावयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय 

उपभोक्ताहरुको आिभेिाबाट लनणयय भई आएिा यस्ता संस्थाहरुबाट यस काययविलध बिोशजि कायय संचािन 

गनय/गराउन सक्त्न ेछ।  

१५. सहशजकरण र सहयोग गनुय पने: उपभोक्ता सलिलतिे आयोजनाको सपरुरिेक्षण, अनगुिन/लनरीक्षण गनय 
कायायियबाट आएको अनगुिन सलिलत, पदालधकारी िा कियचारीिाई आिश्यक वििरण उपिब्ध गराउन े
तथा आयोजना स्थि अनगुिनको िालग सहशजकरण र सहयोग गनुय पनेछ ।  

१६. उपभोक्ता सलिलतको दावयत्ि: उपभोक्ता सलिलतिे कायायियसगँ भएको सम्झौता बिोशजिको कायय सम्पादन 
गदाय कायायियिे तोकेका ितयहरुको अलतररक्त लनम्न दावयत्ि िहन गनुय पनेछ ।  

(क) आयोजनाको र्दगो व्यिस्थापनको िालग िियत सम्भार गने सम्बधधी आिश्यक कायय,  

(ख) आयोजना कायायधियनबाट पनय सक्त्न ेिातािरणीर सधतिुन कायि गने सम्बधधी कायय,  

(ग) अधय आयोजनाहरुसगँ अधतर सम्बधध कायि गनुयपने,  

(घ) असि नागररकको आचरण पािना गनुयपने।  

(ङ) उपभोक्ता सलिलतिे आयोजनाको फरफारकको िालग कायायियिा कागजात पेि गदाय अनसूुची - ६ 

बिोशजिको ढाचँािा आयोजनाको भौलतक तथा विशतय प्रलतिेदन पेि गनुय पनेछ ।  

१७. िापदण्ड बनाउन सक्त्नाेः (१) आयोजनाको गणुस्तर सलुनशश्चतताको िालग कायायियिे अनगुिन, िलुयाङ्कन गरी 
सम्बशधधत उपभोक्ता सलिलतिाई सलिाह, सझुाि र आिश्यकता अनसुार लनदेिन र्दन ेतथा सिधिय गनुय पनेछ 
।  

(२) उपभोक्ता सलिलतबाट सञ्चािन हनु ेआयोजनाको प्रकृलत हेरी गणुस्तर सलुनशश्चतता गने प्रयोजनको िालग 

कायायियिे थप िापदण्ड तथा िागय दियन बनाई िाग ुगनय सक्त्नछे । 

 

 

 

 

अनसूुची १ 

(काययविलधको दफा ४ (१) ट संग सम्बशधधत) 
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उपभोक्ता सलिलतको िगत  

.......... गाउँ 

 आ.ि.  

क्र.स. उपभोक्ता 
सलिलतको 
नाि र 
ठेगाना 

पदालधकारीको नाि र सम्पकय  नं. गठन 
लिलत 

बैंकको 
नाि 

खाता नं. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष सशचि कोषाध्यक्ष 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

अनसूुची २ 

काययविलधको दफा ७(२) सँग सम्बशधधत 



 

10 
 

.......गाउँपालिका 

योजना सम्झौता फाराि 

१. सम्झौता गने पक्ष आयोजना:  
क) उपभोक्ता सलिलतको वििरण:  

१. नाि:  
२. ठेगाना: 

   ख) आयोजनाको वििरण:  
१. नाि  

२. आयोजना स्थि  

३. उद्देश्य  

४. आयोजना सरुु हनुे लिलत:   

 

२. आयोजनाको िागत सम्बशधधत वििरण:  
क) िागत अनिुान रु  

 

ख) िागत व्यहोने स्रोतहरु  

१. कायायिय:  
२. उपभोक्ता सलिलत:  
३. अधय:  

ग) िस्तगुत अनदाुनको वििरण सािाग्रीको नाि एकाई  

१. संघबाट  

२. प्रदेिबाट  

३. स्थानीय तहबाट  

४. गैह्र सरकारी संघ संस्थाबाट  

५. विदेिी दात ृसंघ संस्थाबाट  

६. उपभोक्ता सलिलतबाट  

७. अधय लनकायबाट  

घ) आयोजनाबाट िाभाशधित हनुे: 
१. घरपररिार संख्या:  
२. जनसंख्या:  
३. संगर्ठत संस्था  
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४. अधय:  
 

३. उपभोक्ता सलिलत/सिदुायिा आधाररत संस्था/गैह्र सरकारी संस्थाको वििरण:  
क) गठन भएको लिलत:  

ख) पदालधकारीको नाि र ठेगाना (नागररकता प्रिाणपत्र नं. र शजलिा)  

१. अध्यक्ष  

२. उपाध्यक्ष  

३. कोषाध्यक्ष  

४. सशचि  

५. सदस्य  

६. सदस्य  

७. सदस्य  

ग) गठन गदाय उपशस्थत िाभाशधितको संख्या  

४. आयोजना सञ्चािन सम्बशधधत अनभुि  

५. उपभोक्ता सलिलत सिदुायिा आधाररत संस्था/गैह्र सरकारी संस्थािे प्राप्त गने वकस्ता वििरण: वकस्ताको क्रि 
लिलत वकस्ताको रकि लनिायण सिाग्री पररिाण कैवफयत  

पवहिो  
दोश्रो  
तेश्रो  
जम्िा  

६. आयोजना िियत संभार सम्बधधी व्यिस्था  
क) आयोजना िियत संभारको शजम्िा लिने सलिलत/संस्थाको नाि  

ख) िियत सम्भारको सम्भावित स्रोत (छ छैन खिुाउने)  

 जनश्रिदान  

 सेिा िलुक  

 दस्तरु, चधदाबाट 

 अधय केही भए  

सम्झौताका ितयहरु 

उपभोक्ता सलिलतको शजम्िेिारी तथा पािना गररन ेितयहरु:  



 

12 
 

१. आयोजना लिलत ............................... देशख िरुु गरी लिलत........................सम्ििा परुा गनुय 
पनेछ ।  

२. प्राप्त रकि तथा लनिायण सािाग्री सम्बशधधत आयोजनाको उद्देश्यका िालग िात्र प्रयोग गनुय पनेछ ।  

३. नगदी, शजधसी सािानको प्राप्ती, खचय र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगलत वििरण राख्न ुपनेछ ।  

४. आम्दानी खचयको वििरण र कायय प्रगलतको जानकारी उपभोक्ता सिूहिा छिफि गरी अको वकस्ता 
िाग गनुय पनेछ ।  

५. आयोजनाको कुि िागत भधदा घटी िागतिा आयोजना सम्पन्न भएको अिस्थािा सो ितुाविकनै अनदाुन 
र श्रिदानको प्रलतित लनधायरण गरी भकु्तानी लिन ुपनेछ ।  

६. उपभोक्ता सलिलतिे प्राविलधकको राय, पराििय एिं लनदेिन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  

७. उपभोक्ता सलिलतिे आयोजनासंग सम्बशधधत लबि, भरपाईहरु, डोर हाशजरी फारािहरु, शजधसी नगदी 
खाताहरु, सलिलत/सिहुको लनणयय पशुस्तका आर्द कागजातहरु कायायियिे िागेको बखत उपिब्ध गराउन ु
पनेछ र त्यसको िेखापरीक्षण पलन गराउन ुपनेछ ।  

८. कुनै सािाग्री खररद गदाय आधतररक राजस्ि कायायियबाट स्थायी िेखा नम्बर र िलुय अलभबवृद्ध कर 
दताय प्रिाण पत्र प्राप्त व्यशक्त िा फिय संस्था िा कम्पनीबाट खररद गरी सोही अनसाुरको लबि भरपाई 

आलधकारीक व्यशक्तबाट प्रिाशणत गरी पेि गनुय पनेछ ।  

९. िूलय अलभबवृद्ध कर (VAT) िाग्ने बस्त ुतथा सेिा खररद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी िूलयको 
सािाग्रीिा अलनिायय रुपिा िूलय अलभबवृद्ध कर दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गरेका व्यशक्त फिय संस्था िा 
कम्पनीबाट खररद गनुय पनेछ । साथै उक्त लबििा उशलिशखत ि.ुअ.कर बाहेकको रकििा १.५ % 

अग्रीि आयकर बापत करकवि गरी बाँकी रकि िात्र सम्बशधधत सेिा प्रदायकिाई भकु्तानी हनुेछ । 
रु २०,०००।– भधदा कि िूलयको सािाग्री खररदिा पान नम्बर लिएको व्यशक्त िा फियबाट खररद 
गनुय पनेछ । अधयथा खररद गने पदालधकारी स्ियि ्शजम्िेिार हनुेछ ।  

१०. डोजर रोिर िगायतका िेशिनरी सािान भाडािा लिएको एिि ्घर बहाििा लिई लबि भरपाई पेि 

भएको अिस्थािा १०% प्रलतित घर भाडा कर एिि ्बहाि कर लतनुय पनेछ ।  

११.  प्रशिक्षकिे पाउने पाररश्रलिक एिि ्सहभागीिे पाउने भतािा प्रचलित लनयिानसुार कर िाग्ने छ । 

१२.  लनिायण काययको हकिा िरुु िागत अनिुानका कुनै आईटिहरुिा पररितयन हनु ेभएिा अलधकार प्राप्त 

व्यशक्त/कायायियबाट िागत अनिुान संसोधन गरे पश्चात िात्र कायय गराउन ुपनेछ । यसरी िागत 

अनिुान संसोधन नगरी कायय गरेिा उपभोक्ता सलिलत/सिहु नै शजम्िेिार हनुेछ ।  

१३.  उपभोक्ता सलिलतिे काि सम्पन्न गररसके पलछ बाँकी रहन गएका खप्ने सािानहरु िियत संभार सलिलत 

गठन भएको भए सो सलिलतिाई र सो नभए सम्बशधधत कायायियिाई बझुाउन ुपनेछ । तर िियत 

सलिलतिाई बझुाएको सािानको वििरण एक प्रलत सम्बशधधत कायायियिाई जानकारीको िालग बझुाउन ु

पनेछ ।  
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१४. सम्झौता बिोशजि आयोजना सम्पन्न भएपलछ अशधति भकु्तानीको िालग कायय सम्पन्न प्रलतिेदन, नापी 
वकताब, प्रिाशणत लबि भरपाई, योजनाको फोटो, सम्बशधधत उपभोक्ता सलिलतिे आयोजना संचािन गदाय 
भएको आि व्ययको अनिुोदन सवहतको लनणयय , उपभोक्ता भेिाबाट भएको साियजलनक िेखा परीक्षणको 
लनणययको प्रलतलिपी तथा सम्बशधधत कायायियको िडा कायायियको लसफाररस सवहत अशधति वकस्ता 
भकु्तानीको िालग लनिेदन पेि गनुय पनेछ ।  

१५.  आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाँच पास गरी फरफारकको प्रिाणपत्र लिन ुपनेछ । साथै 

आयोजनाको आिश्यक िियत संभारको व्यिस्था सम्बशधधत उपभोक्ताहरुिे नै गनुय पनेछ ।  

१६.  आयोजना कायायधियन गने सिहु िा उपभोक्ता सलिलतिे आयोजनाको भौलतक तथा वितीय प्रगती 
प्रलतिेदन अनसूुची - ६ को ढाँचािा सम्झौतािा तोवकए बिोशजि कायायियिा पेि गनुय पनेछ ।  

१७.  आयोजनाको दीगो सञ्चािन तथा िियत संभारको व्यिस्था गनुय पनेछ ।  

१८.  आयोजनाको सबै काि उपभोक्ता सलिलत/सिहुको लनणयय अनसाुर गनुय गराउन ुपनेछ ।  

 

कायायियको शजम्िेिारी तथा पािना गररन ेितयहरु:  

१. आयोजनाको बजेट, उपभोक्ता सलिलतको काि, कतयव्य तथा अलधकार, खररद, िेखाङ्कन, प्रलतिेदन आर्द 

विषयिा उपभोक्ता सलिलतका पदालधकारीहरुिाई अनशुिक्षण काययक्रि सञ्चािन गररनछे ।  

 

२. आयोजनािा आिश्यक प्राविलधक सहयोग कायायियबाट उपिब्ध गराउन सक्त्न ेअिस्थािा गराईने छ 
र नसवकने अिस्था भएिा उपभोक्ता सलिलतिे बाह्य बजारबाट सेिा पराििय अधतगयत सेिा लिन सक्त्नेछ।  

 

३. आयोजनाको प्राविलधक सपुररिेक्षणका िालग कायायियको तफय बाट प्राविलधक खटाईनेछ । उपभोक्ता 
सलिलतबाट भएको कािको लनयलित सपुररिेक्षण गने शजम्िेिारी लनज प्राविलधकको हनुछे ।  

 

४. पेश्की लिएर िािो सियसम्ि आयोजना संचािन नगने उपभोक्ता सलिलतिाई कायायियिे लनयि अनसाुर 

कारिाही गनेछ । 

  

५. श्रिििुक प्रविलधबाट कायय गराउने गरी िागत अनिुान स्िीकृत गराई सोही बिोशजि सम्झौता गरी 
िेशिनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायय गरेको पाईएिा त्यस्तो उपभोक्ता सलिलतसंग सम्झौता रद्ध गरी 
उपभोक्ता सलिलतिाई भकु्तानी गररएको रकि िलुयांकन गरी बढी भएको रकि सरकारी बाँकी सरह 
असिु उपर गररनेछ । 

 

  

६. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जााॉच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ ।  
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७. आिश्यक कागजात संिग्न गरी भकु्तानी उपिब्ध गराउन सम्बशधधत उपभोक्ता सलिलतबाट अनरुोध भईँ 
आएपलछ उपभोक्ता सलिलतको बैंक खातािा भकु्तानी र्दन ुपनेछ ।  

 

८. यसिा उलिेख नभएका कुराहरु प्रचलित कानून बिोशजि हनुेछ ।  

 

िालथ उलिेख भए बिोशजिका ितयहरु पािना गनय हािी लनम्न पक्षहरु िधजरु गदयछौ ।  

 

उपभोक्ता सलिलत/सिहुको तफय बाट                                    कायायियको तफय बाट    

 

दस्तखत ................................                               दस्तखत .................................. 
नाि थर ...............................                               नाि थर ................................  
पद ...................................                                   पद................................. 
ठेगाना..........................                                     ठेगाना................................ 
सम्पकय  नं......................                                  सम्पकय  नं................................. 
लिलत............................                                      लिलत.................................  
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अनसूुची ३ 

(काययविलधको दफा ११ (५) सँग सम्बशधधत) 

साियजलनक परीक्षण फारािको ढााॉचा पेि गरेको कायायिय ............... 
 

१. आयोजनाको नाि                                क) स्थि  

ख) िागत अनिुान                               ग) आयोजना िरुु हनुे लिलत        

घ) आयोजना सम्पन्न हनुे लिलत  

२. उपभोक्ता सलिलत/सािदुावयक संस्थाको  

क) नाि : 
ख) अध्यक्षको नाि:  

ग) सदस्य संख्या:                           िवहिा:                   परुुष: 
 

३. आम्दानी खचयको वििरण:  
क) आम्दानीतफय  जम्िा: 

आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कलत नगद तथा 
शजधसी प्राप्त भयो खिुाउन)े रकि िा पररिाण 

रकि िा पररिाण कैवफयत 

   

   

 

ख) खचयतफय  
खचयको वििरण दर पररिाण जम्िा 

१. सािाग्री (के के 
सािाग्री खररद भयो 
?) 

   

२. ज्यािा (के िा  कलत 
भकु्तानी भयो ?) 

   

    

    

३. श्रिदान (कलत जनािे 
श्रिदान गरे?) 

   

    

    

४. व्यिस्थापन खचय 
(ढुिानी तथा अधय 
खचय) 
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ग) िौज्दात 

वििरण रकि िा पररिाण कैवफयत 

१. नगद   

बैँक   

व्यशक्तको शजम्िा   

२. सािाग्रीहरु   

 

(घ) भकु्तानी र्दन बाकँी 
वििरण रकि िा पररिाण 

  

 

४. सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वििरण 

कािको वििरण िक्ष्य प्रगलत 

   

 

 

५. आयोजनािे परु् याएको िाभ तथा प्रत्यक्ष रुपिा िाभाशधित जनसंख्या (आयोजना सञ्चािन भएको स्थानका 
उपभोक्ताहरू) । 
६. आयोजना सञ्चािन गदाय आयोजक संस्थािा कािको शजम्िेिारी बाँडफाँड (कस कसिे कस्तो कस्तो 
कािको शजम्िेिारी लिएका लथए?खिुाउने) 

 

उपशस्थलत: 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

 

रोहिर:                           नािथर:                       

पद:                             लिलत: 
 

द्रष्टव्य: साियजलनक पररक्षण काययक्रििा उपशस्थत सरोकारिािाहरुको उपशस्थलत अलनिायय रुपिा संिग्न हनु ु
पनेछ । 
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अनसूुची ४ 

(काययविलधको दफा ११ (६) सँग सम्बधधीत) 

खचय साियजलनक सूचना फारि 

                                                                  लिलत: २०  |    | 

 

१. आयोजनाको नाि:- 
२. आयोजना स्थि:- 
३. विलनयोशजत बजेट:- 
४. आयोजना शस्िकृत भएको आ.ि.:- 
५. आयोजना सम्झौता भएको लिलत:- 
६. काि सम्पन्न गनुय पने लिलत:- 
७. काि सम्पन्न भएको लिलत:- 
८. उ.स. को बैठकिे खचय स्िीकृत गरेको लिलत:- 

 

आम्दानी र खचयको वििरण 

आम्दानी खचय 
वििरण रकि रु वििरण रकि 

प्रथि वकस्ता  ज्यािा  

दोश्रो वकस्ता  लनिायण सािाग्री खररद  

तेश्रो वकस्ता  ढुिानी  

जनश्रिदान  भाडा  

िस्तगुत सहायता  व्यिस्थापन खचय  

िागत सहभालगता    

    

    

      

उपयुयक्तानसुारको आम्दानी तथा खचय वििरण यथाथय हो । यसिा सबै आम्दानी तथा खचयहरु सिािेि 
गररएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगतािा आयोजना कायायधियन गररएको छ । यसको 
एक प्रलत िडा कायायियिा सिेत पेि गररएको छ । 

 

 

....................                               ...................                        ................. 
कोषाध्यक्ष                                   सशचि                              अध्यक्ष 
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अनसूुची ५ 

(काययविलधको दफा ११(७) संग सम्बशधधत) 

आयोजना सूचना पाटीका निूना 
 

१. आयोजनाको नाि: 
२. आयोजना संचािन गने कायायिय/काययक्रिको नाि: 
३. उपभोक्ता सलिलतको अध्यक्षको नाि र सम्पकय  नं: 
४. आयोजनाको कुि िागत रकि रु: 

४.१. आयोजनािा कायायियबाट व्योहोने िागत रु: 
४.२. जनसहभालगताबाट व्योहोने िागत रकि रु: 
४.३. आयोजनािा िगानी गने अधय लनकायको नाि र व्यहोने िागत रकि रु: 

५. आयोजना सम्झौता गने लिलत: 

६. आयोजना सम्पन्न गने लिलत: 

७. आयोजनाबाट िाभाशधित जनसंख्या: 
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 अनसूुची ६ 

(काययविलधको दफा १६(ङ) संग सम्बशधधत) 

उपभोक्ता सलिलतको भौलतक तथा विशतय प्रगलत प्रलतिेदन 

वििरण पेि गरेको कायायिय ..................................... 
 

१. आयोजनाको वििरण 

आयोजनाको नाि:                    िडा नं:                टोि/बस्ती:  

उपभोक्ता सलिलतका अध्यक्ष:                                  सशचि: 
 

२. आयोजनाको िागत:                                    प्राप्त अनदुान रकि रु: 
चधदा रकि रु: 
जनसहभालगता रकि रु:                                 जम्िा रकि रु 

 

३. हािसम्िको खषय रु: 
क. कायायियबाट प्राप्त रकि रु .................................. 

१. लनिायण सािाग्रीिा (लसिेधट, छड, काठ, ढंुगा िा फुिा, लगिी, उपकरण आर्द) रु 

२. ज्यािा:-           दक्ष रु:-             अदक्ष रु:-                जम्िा रु:- 
३. िसिधद सािान (कवप, किि, िसी, कागज आर्द) रु. 
४. दैलनक भ्रिण भता (सम्झौतािा स्िीकृत भए) रु. 
५. प्राविलधक लनरीक्षण बापत खचय (सम्झौतािा स्िीकृत भए) रु 

६. अधय 

 

ख. जनसहभालगताबाट व्यहोररएको खचय रु: .......................................... 
श्रिको िूलय बराबर रकि रु: ..................................................... 
शजधसी सािान िूलय बराबर रकि रु: ........................................... 
कूि जम्िा रु: ........................................................................... 
 

४. प्राविलधक प्रलतिेदन बिोशजि िूलयांकन रकि रु ............................................. 
 

५. उपभोक्ता सिूहको लनणयय बिोशजि/सिीक्षाबाट खचय देशखएको रु ................................ 
 

६. कायायधियनिा देशखएका िखु्य सिस्याहरु:     

क. 
ख. 
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ग. 
 

       ७. सिाधानका उपायहरु 

    क. 

          ख. 

          ग. 

      ८. कायायियबाट र अधय लनकायबाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुाि: 

 

९. हाि िाग गरेको वकस्ता रकि रु:  

१०. िखु्य खचय प्रयोजना 
 

११. प्राप्त रकि आयोजना बाहेक अधय काययिा खचय गने गराउने छैनौ । 

 

 

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

   तयार गने            सशचि      कोषाध्यक्ष            अध्यक्ष   

 

 

 


