
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बमधि काययमवमि २०७६ 

स्वीकृत मिमत २०७६/ ०३/११  

प्रस्तावना 

नेपालको संमविान ि स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मनर्दयष्ट गिेको स्थानीय तहको अमिकाि क्षेत्र 

मभत्रको मवकास मनिायण सम्वमधि कायय संचालनको लामग गाउँपामलकाले उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा 

व्यवस्थापन गनय आवश्यक दमेिएकोले छाकाय ताङसोङ   गाउँपामलकाको प्रशासकीय काययमवमि मनयमित गने ऐन 

२०७  को दफा ४ को उपदफा १ बिोमिि छाकाय ताङसोङ   गाउँपामलकाले यो काययमवमि िािी गिेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािमम्भक 

१. समंक्षप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस काययमवमिको नाि छाकाय ताङसोङ  गाउँपामलकाको उपभोक्ता समिमत गठन, 

परिचालन तथा व्यवस्थापन काययमवमि, २०७६ िहकेो छ ।  

(२) यो काययमवमि तुरुधत प्रािम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषाः मवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययमवमििा:– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता समिमतको अध्यक्षलाई सम्झनु पदयछ ।   

(ि) “आयोिना” भन्नाले छाकाय ताङसोङ   गाउँपामलका वा सो अधतिगतको वडावाट पूणय वा आंमशक लागत 

साझेदािीिा सञ्चामलत योिना वा काययक्रि वा आयोिना वा परियोिनालाई सम्झन ुपछय । ि यसल ेछाकाय 

ताङसोङ   गाऊँसभाबाट स्वीकृत भएको गैि सिकािी संघ सस्था, गैि नाफािूलक संस्था वा अधय सािुदामयक 

संस्थाको आयोिना सिेतलाई िनाउनेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभामधवत हुने आयोिना सञ्चालन हुने क्षेत्र मभत्रका व्यमक्तलाई 

िनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता समिमत” भन्नाले आयोिनाको मनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि िियत सम्भाि गनयको लामग 

उपभोक्ताले आफूहरू िध्येबाट गठन गिेको समिमत सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कायायलय” भन्नाले गाउँकाययपामलकाको कायायलयलाई बुझाउँछ । सो शब्दले वडा कायायलय सिेतलाई 

बुझाउनेछ ।  

(च) “काययपामलका” भन्नाले गाऊँकाययपामलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ)  “ठूला िेमशनिी तथा उपकिण” भन्नाले वाताविणलाई अत्यमिक ह्रास पुि्याउने प्रकृमतका ठूला िेमशनिी, 

उपकिण (बुलडोिि, एक्साभेटि िस्ता) ि श्रििूलक प्रमवमिलाई मवस्थामपत गने िालका िेमशनिी तथा 

उपकिण सम्झनु पदयछ । 

(ि)  “पदामिकािी” भन्नाले उपभोक्ता समिमतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समचव ि कोषाध्यक्षलाई सम्झन ुपदयछ ।  

(झ)  “वडा” भन्नाले छाकाय ताङसोङ   गाऊँपामलका मभत्रका वडालाई सम्झनु पदयछ ।  

(ञ)  “वडा अध्यक्ष” भन्नाले आयोिना सञ्चालन भएको वडाको वडा  अध्यक्षलाई सम्झनु पदयछ । 

(ट)  “सदस्य”भन्नाले उपभोक्ता समिमतका सदस्यलाई िनाउनेछ ि सो शब्दले उपभोक्ता समिमतका 

पदामिकािीलाई सिेत िनाउनेछ  

(ठ)  “सम्झौता”भन्नाले आयोिनाको मनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि िियत सम्भाि गनयको लामग कायायलय ि 

उपभोक्ता समिमतबीच भएको मलमित किािनािा वा कबमुलयतनािालाई िनाउनेछ ।  

३. काययमवमिको पालना गनुयपनेः (१) गाउँ मभत्र कायायधवयन हुन ेआयोिनाको मनिायण, सञ्चालन,  िियत सम्भाि 

कायय गनयको लामग गठन हुन ेउपभोक्ता समिमतले पूणयरुपिा यो काययमवमिको पालना गनुय पनेछ ।  

(२) कुल लागत रु १ किोडसम्ि भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत ि सािन उपयोग हुने ि स्थानीय स्तििा कायय 

सम्पन्न गनय सके्न आयोिनाको कायायधवयन उपभोक्ता समिमत िाफय त गनय सककनेछ ।  



 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता समिमतको गठन ि सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता समिमत गठन सम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता समिमत गठन दहेाय बिोमिि गनुय पनेछ । 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभामधवत उपभोक्ताहरुको आि भेलाबाट अमिकति सहभामगतािा सम्बमधित 

आयोिनास्थलिा न ैसात दमेि एघाि (७ दमेि ११ िना) सदस्यीय उपभोक्ता समिमत गठन गनुयपनेछ । 

(ि) समिमत गठनको लामग आि भेला हुने सिय, मिमत, स्थान ि भेलाको मबषय  त्यस्तो भेला हुने मिमतले कमम्तिा 

सात कदन (७ कदन) अगावै सावयिमनक रुपिा िानकािी गिाउनु पनेछ ।  

(ग)  गाउँपामलका स्तिीय आयोिना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमतको गठन गदाय काययपामलकाले तोकेको 

काययपामलकाका सदस्य वा कायायलयको प्रमतमनमिको िोहवििा गनुय पनेछ । 

(घ) वडास्तिीय आयोिना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमत गठन गदाय सम्वमधित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा 

सदस्य वा कायायलयले तोकेको कायायलयको प्रमतमनमिको िोहवििा गनुय पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता समिमत गठनको लामग बोलाईएको भलेािा योिनाको समंक्षप्त मवविण ि समिमतको संिचना 

समहतको िानकािी कायायलयको प्रमतमनमिले गिाउनु पनछे । 

(च) उपभोक्ता समिमत गठन गदाय सिावेशी मसद्धाधतको अवलम्वन गनुय पने छ । समिमतिा कमम्तिा तेत्तीस प्रमतशत 

(३३%) िमहला सदस्य हुनपुनेछ । समिमतको अध्यक्ष, समचव ि कोषाध्यक्षिध्ये कम्तीिा एकिना िमहला 

पदामिकािी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यमक्त एकभधदा बढी उपभोक्ता समिमतको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै सगोलका परिवािबाट एकिना 

भधदा बढी व्यमक्त एउटै उपभोक्ता समिमतको सदस्य हुन पाइने छैन ।  

(ि) उपभोक्ता समिमतको गठन सकेसम्ि सवयसम्ित तरिकाले गनुयपनेछ । सवयसम्ित हुन नसकेिा उपभोक्ताहरुको 

बहुितबाट उपभोक्ता समिमतको गठन गरिन ेछ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको लागत सहभामगतािा सञ्चालन हुने आयोिनाहरु उपभोक्ता समिमतबाट कायायधवयन गनय 

प्राथमिकता कदईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता समिमतले सम्झौता बिोमिि गनुय पने काि समिमत आफैं ले गनुय गिाउनु पनेछ । अधय कुनै मनिायण 

व्यवसायी वा अधय व्यमक्त वा सस्थालाई ठेक्कािा कदई गनय गिाउन पाइने छैन । 

(ट) कायायलयले आयोिना सञ्चालन एवि् कायायधवयनिा संलग्न उपभोक्ता समिमतको अमभलेि अनुसूची १ 

बिोमििको ढाँचािा व्यवमस्थत गनुय पनेछ । 

५. उपभोक्ता समिमतका सदस्यको योग्यताः (१) उपभोक्ता समिमतका सदस्यको योग्यता दहेाय बिोमिि हुनु पनेछ 

। 

 (क) सम्वमधित आयोिना क्षते्रको स्थायी वामसधदा 

 (ि) १८ वषय उिेि पुिा भएको 

 (ग) फौिदािी अमभयोगिा अदालतबाट कसुिदाि नठहरिएको 

 (घ) सिकािी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी निहकेो 

 (ङ) अधय उपभोक्ता समिमतिा सदस्यनिहकेो 

(२) दफा १ िा िनुसुकै कुिा लेमिएको भएतापमन िनप्रमतमनमि, िािनीमतक दलका पदामिकािी, बहालवाला 

सिकािी कियचािी ि मशक्षक उपभोक्ता समिमतको सदस्यिा बस्न पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता समिमतको काि, कतयब्य ि अमिकािः उपभोक्ता समिमतको काि कतयब्य ि अमिकाि दहेाय बिोमिि 

हुनेछ ।  

 (क)  सम्झौता बिोमििको कायय सम्पादन गने, 



 (ि)  उपभोक्ताहरुलाई कायायलयबाट प्राप्त सूचना तथा िागयदशयनको िानकािी गिाउने, 

(ग)  सम्झौता बिोमिि कायय शुरु गदाय कायायलयबाट आवश्यक मनदशेन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त गिेि 

िात्र शुरु गने, 

(घ)  उपभोक्ता समिमतको कायय सम्पादनलाई प्रभावकािी बनाउन समिमतका सदस्यहरुको कायय मवभािन 

ि मिम्िेवािी बाँडफाँड गन,े 

 (ङ)  उपभोक्ता समिमतका सदस्यहरुको क्षिता मवकास गने । 

(च)  सम्झौता बिोमििको कािको परििाण, गुणस्ति, सिय ि लागतिा परिवतयन गनुय पने  दमेिएिा 

कायायलयलाई अनुिोि गन,े 

 (छ) आयोिनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बधिी आवश्यक अधय कायय गने । 

 

 

परिच्छेद – ३ 

कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन 

 

७. आयोिना कायायधवयनः (१) कायायलयले आ.व. शुरु भएको १५ कदन मभत्र उपभोक्ता समिमतबाट संचालन हुन े

आयोिना, परियोिना ि काययक्रिहरु पमहचान/छनौट गिी कायायधवयन योिना बनाउनु पनेछ । उपभोक्ता 

समिमत गठन पश्चात आयोिनाको ड्रईङ, मडिाईन ि लागत अनुिान (नेपाली भाषािा तयाि गरिएको) स्वीकृत 

गिी उपभोक्ता समिमतलाई उपलब्ि गिाउनु पनेछ । 

(२) आयोिनाको कायायधवयनको लामग उपभोक्ता समिमत ि काययलयबीच अनुसचूी २ बिोमििको ढाँचािा 

सम्झौता गनुयपनेछ । 

(३) आयोिनाको प्रकृमत हिेी कायायलयले लागत सहभामगताको ढाँचा ि अनुपात (नगद वा श्रिदान वा बस्तुगत) 

तोकु्न पनेछ । 

 

८. आयोिना सम्झौताको लामग आवश्यक कागिातहरुः (१) उपभोक्ता समिमतले कायायलयसँग सम्झौता गदाय 

तपमशलिा उमललमित कागिातहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता समिमत गठन गने आि भेलाको मनणययको प्रमतमलमप 

(ि) उपभोक्ता समिमतका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रमतमलमप 

(ग) आयोिनाको लागत अनिुान मवविण 

(घ) उपभोक्ता समिमतबाट सम्झौताको लामग मिम्िेवािपदामिकािी तोककएको उपभोक्ता समिमतको मनणयय  

(ङ) आयोिनाको कायायधवयनको कायय तामलका । 

(च) िाता सञ्चालन गने पदामिकािी तोककएको मनणयय ि िाता सञ्चालनको लामग आवश्यक कागिातहरु  

 

९. उपभोक्ता समिमतको क्षिता मवकासः (१) कायायलयल ेआयोिनाको कायायधवयन अगावै उपभोक्ता समिमतका 

पदामिकािीहरुलाई मनम्न मवषयिा अमभिुमिकिण गनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता समिमतको काि, कतयब्य ि अमिकाि, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कािको मवविण, काि सम्पन्न गनुयपने अवमि, लागत ि उपभोक्ताको योगदान 

(ग) मनिायण सािाग्रीको गुणस्ति ि परििाण 

(घ) िरिद, िकि मनकासा प्रकृया, िचयको लेिाकंन ि अमभलेि व्यवस्थापन 

(ङ) कायायधवयन ि अनुगिन प्रकृया  

(च) सावयिमनक पिीक्षण, योिनाको फिफािक ि हस्ताधतिण  



(छ)  अधय आवश्यक मवषयहरु ।  

 

१०. िाता सञ्चालनः (१) उपभोक्ता समिमतको िाता कायायलयले तोकेको बैंकिा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) समिमतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ि समचव गिी तीन िनाको संयुक्त दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ । 

िाता सञ्चालकहरु िध्ये कमम्तिा एकिना िमहला हुनु पनेछ । 

 

११. भुक्तानी प्रकृयाः (१) आयोिनाको भुक्तानी दददंा उपभोक्ता समिमतको नाििा िहकेो बकै िातािाफय त कदन ु

पनेछ । उपभोक्ता समिमतले एक व्यमक्त वा सस्थालाई एकलाि भधदा िामथको िकि भुक्तानी गदाय चेक िाफय त 

िात्र गनुय पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता समिमतलाई सम्झौता बिोमििको कािको प्रामवमिक िूलयांकन, कायय सम्पन्न प्रमतवेदन ि अधय 

आवश्यक कागिातको आिाििा ककस्तागत ि अमधति भकु्तानी कदईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता समिमतले सम्पादन गिेको काि ि भएको िचयको मवविण समिमतको बैठकबाट मनणयय गिी 

भुक्तानीको लामग आवश्यक कागिात समहत कायायलयिा पेश गनुयपनेछ । 

(४) आयोिनाको अमधति भकु्तानी हुनु भधदा अगावै कायायलयबाट अनुगिन गने व्यवस्था मिलाउनु पनेछ    

(५) आयोिना सम्पन्न भई फिफािक गनुय भधदा अगावै उपभोक्ता समिमतले अमनवायय रुपिा कायायलयको 

प्रमतमनमिको िोहवििा सावयिमनक पिीक्षण गनुय पनेछ । सावयिमनक पिीक्षण प्रमतवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ 

बिोमिि हुनेछ ।  

(६) उपभोक्ता समिमतले आफूले प्रत्येक ककस्तािा गिेको िचयको सचूना अनसुचूी ४ बिोमििको ढाँचािा 

सावयिमनक गनुय पनेछ ।  

(७) आयोिनाको कुल लागत रु ३ लाि भधदा बढी भएका आयोिनाहरुको हकिा उपभोक्ता समिमतले काि शुरु 

गनुय भधदा अगावै आयोिनाको नाि, लागत, लागत साझदेािीको अवस्था, काि शुरु ि सम्पन्न गनुय पने अवमि 

सिेत दमेिन ेगिी तयाि गरिएको अनुसचूी ५ बिोमििको ढाँचािा आयोिना सूचना पाटी आयोिना स्थलिा 

िाख्नु पनेछ  

(८) उपभोक्ता समिमतलाई सम्बमधित कायायलयले ड्रइङ्ग, मडिाइन, लागत अनुिान तयाि गने, प्रामवमिक सललाह 

कदने, िाँचपास गन ेलगायत अधय प्रामवमिक सहयोग उपलब्ि गिाउनेछ । आयोिना कायायधवयनको सियिा 

कुनै कािणबाट कायायलयले प्रामवमिक सेवा उपलब्ि गिाउन नसकेिा सम्झौतािा उललेि गिी तोककएको 

िचयको सीिा मभत्र िही उपभोक्ता समिमतल ेकिाििा प्रामवमिक मनयुक्त गनय वा प्रामवमिक सेवा मलन सके्नछ । 

ति, ड्रइङ्ग, मडिाइन, लागत अनुिान, काययसम्पन्न प्रमतवेदन ि भुक्तानी मसफारिसको कायय कायायलयबाट न ै

हुनेछ । 

(९) उपभोक्ता समिमतबाट मनिायण हुने आयोिनाहरूको गुणस्ति कायि गने गिाउने दामयत्व ि मिम्िेवािी 

िनप्रमतमनमि, सम्बमधित प्रामवमिक कियचािी, उपभोक्ता समिमत ि अनुगिन समिमतको हुनेछ ।  

(१०) अनकुिणीय कायय गन ेउपभोक्ता समिमत, प्रामवमिक कियचािी ि सम्बमधित कियचािीलाई सभाको मनणयय 

बिोमिि वार्षयक रूपिा उमचत पुिस्काि प्रदान गनय सककनेछ । 

(११) तोककएको सियिा उपभोक्ता समिमत गठन हुन नसकेिा, सम्झौता हुन नसकेिा वा सम्झौताको शतय 

बिोमिि कायय सम्पादन हुन नसकेिा कायायलयले अधय प्रकृया्ािा काि गिाउन सके्नछ ।   

 

१२. मनिायण काययको गणुस्ति समुनमश्चतता गनुय पनःे उपभोक्ता समिमतबाट सञ्चालन हुने आयोिना गुणस्ति 

सुमनमश्चत गनुय सम्वमधित उपभोक्ता समिमतको कतयव्य हुनेछ । गुणस्ति सुमनमश्चतता गनयको लामग अधय 

कुिाहरुको अमतरिक्त मनम्न मवषयहरु पूणय रुपिा पालना गनुय पनेछ ।  



(क) मनिायण सािाग्रीको गुणस्तिः मनिायण सािाग्री ड्रइङ, मडिाईन ि स्पेमसकफकेसन बिोमििको गुणस्ति 

कायि गनुय पनेछ । 

(ि) मनिायण मवमि ि प्रकृयाको गुणस्तिः मनिायण मवमि ि प्रकृया कायायलयसँग भएको सम्झौता बिोमिि गनुय 

पनेछ  

(ग)  मनिायण काययको कदगोपनाः उपभोक्ता समिमतबाट कायायधवयन भएको योिनाको कदगोपनाको लामग 

सम्वमधित उपभोक्ता समिमतले आवश्यक व्यवस्था गनुय पनछे । 

(घ) गुणस्ति सुमनमश्चत गने मिम्िेवािीः उपभोक्ता समिमत िाफय त हुने कािको मनिायरित गुणस्ति कायि गने 

मिम्िेवािी सम्बमधित काययको लामग कायायलयबाट िरटएका प्रामवमिक कियचािी ि उपभोक्ता समिमतको 

हुनेछ । 

(ङ) लगत िाख्नु पनेः उपभोक्ता समिमतबाट हुने कािको सम्झौता बिोमििको सिय, लागत ि गुणस्तििा 

सम्पन्न हुन नसकेिा सम्वमधित प्रामवमिक कियचािीलाई सचेत गिाउने ि प्रकृमत हिेी आवश्यकता 

अनुसाि कािवाही गनय सके्नछ । त्यस्ता उपभोक्ता समिमतको लगत िािी उपभोक्ता समिमतका 

पदामिकािीलाई मनमश्चत सियसम्िको लामग अधय उपभोक्ता समिमतिा िही काि गनय मनषेि गनेछ । 

१३. अनगुिन समिमतको व्यवस्थाः (१) आयोिना तोककएको गुणस्ति, परििाण ि सियिा सम्पन्न गनय गिाउन 

उपभोक्ता समिमतले सम्पादन गन ेकाययको अनुगिन गिी आयोिनाको गुणस्ति, परििाण सुमनमश्चत गनय दफा 

४ (१) (क) बिोमििको भलेाबाट कमम्तिा एक िना िमहला समहत ३ सदस्यीय एक अनुगिन समिमत गठन 

गनुय पनेछ । 

(२)  अनुगिन समिमतको काि, कतयव्य अमिकाि दहेाय बिोमिि हुनेछः 

(क) आयोिनाको कायायधवयनिा सहिीकिण गने तथा दमेिएका बािा, व्यविान ि सिस्या सिािानका लामग 

आवश्यक सिधवय गने,  

(ि) आयोिनाको कायायधवयन काययतामलका अनुसाि काि भए नभएको यकीन गने ि नगिेको पाइएिा 

सम्बमधित पक्षलाई सचते गिाउने,    

(ग) आवश्यक अधय कायय गन े। 

 

परिच्छेद– ४ 

मवमवि 
 

१४. अधय ससं्थाबाट कायय गिाउन सककनःेयस काययमवमि बिोमिि उपभोक्ता समिमतबाट गरिने कायय लाभग्राही 

सिूह, सािुदामयक संस्था िस्तै सािुदामयक वन, सािुदामयकस्तिका सहकािी संस्थाहरू, टोल मवकास संस्था, 

आिा सिूह, कृमष सिूह, कानुन बिोमिि गठन भएका अधय सािुदामयक संगठन िस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय 

उपभोक्ताहरुको आिभेलाबाट मनणयय भई आएिा यस्ता ससं्थाहरुबाट यस काययमवमि बिोमिि कायय संचालन 

गनय/गिाउन सककने छ । 

१५. सहमिकिण ि सहयोग गनुय पनःे उपभोक्ता समिमतले आयोिनाको सुपरिवेक्षण, अनुगिन/मनिीक्षण गनय 

कायायलयबाट आएको अनुगिन समिमत, पदामिकािी वा कियचािीलाई आवश्यक मवविण उपलव्ि गिाउन े

तथा आयोिनास्थल अनुगिनको लामग सहमिकिण ि सहयोग गनुय पनेछ । 

१६. उपभोक्ता समिमतको दामयत्वः उपभोक्ता समिमतले कायायलयसँग भएको सम्झौता बिोमििको कायय सम्पादन 

गदाय कायायलयले तोकेका शतयहरुको अमतरिक्त मनम्न दामयत्व वहन गनुय पनेछ । 

(क) आयोिनाको कदगो व्यवस्थापनको लामग िियत सम्भाि गने सम्बधिी आवश्यक कायय, 



(ि) आयोिना कायायधवयनबाट पनय सके्न वाताविणीय सधतुलन कायि गने सम्बधिी कायय, 

(ग) अधय आयोिनाहरुसँग अधतिसम्बधि कायि गनुयपने, 

(घ) असल नागरिकको आचिण पालना गनुयपने । 

(ङ) उपभोक्ता समिमतले आयोिनाको फिफािकको लामग कायायलयिा कागिात पेश गदाय अनुसूची ६ 

बिोमििको ढाँचािा आयोिनाको भौमतक तथा मवमत्तय प्रमतवेदन पेश गनुय पनेछ ।  

 १७. िापदण्ड बनाउन सके्नः (१) आयोिनाको गुणस्ति सुमनमश्चतताको लामग कायायलयले अनुगिन, िुलयाङ्कन 

गिी सम्वमधित उपभोक्ता समिमतलाई सललाह, सुझाव ि आवश्यकता अनुसाि मनदशेन कदन ेतथा सिधवय 

गनुय पनेछ . 

(२) उपभोक्ता समिमतबाट सञ्चालन हुन ेआयोिनाको प्रकृमत हिेी  गुणस्ति सुमनमश्चतता गने प्रयोिनको 

लामग कायायलयले थप िापदण्ड तथा िागयदशयन बनाई लागु गनय सके्नछ । 

 

अनसूुची १ 

(कार्यविधिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धित) 

उपभोक्ता सधिधतको लगत 

 छाकाय ताङसोङ   गाउँपाधलका 

आ.ि. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता सधिधतको नाि 
र ठेगाना 

पदाधिकारीको नाि र सम्पकय  नं. गठन धिधत बैंकको नाि खाता नं. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष समचव कोषाध्यक्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

  



अनसूुची २ 

कार्यविधिको दफा ७(२) सगँ सम्िन्धित) 
छाकाय ताङसोङ   गाउँपाधलका 

र्ोजना सम्झौता फाराि 

१. सम्झौता गने पक्ष र आर्ोजनााः 
क) उपभोक्तासधिधतको वििरणाः 
 १. नािाः 
 २. ठेगानााः 
ख) आर्ोजनाको वििरणाः 
 १. नािाः 
 २. आर्ोजना स्थलाः 
 ३ उदे्दश्र्ाः 
 ४. आर्ोजना सरुु हनुे धिधताः 
२. आर्ोजनाको लागत सम्िन्धि वििरणाः 
 क) लागत अनिुान रु 

 ख) लागत व्र्होने स्रोतहरु 

 १. कार्ायलर्ाः 
 २. उपभोक्ता सधिधताः 
 ३. अधर्ाः  
ग) बस्तगुत अनदुानको वििरण  सािाग्रीको नाि    एकाई 
 १. संघबाट  
 २. प्रदेशबाट 
 ३. स्थानीर् तहबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. विदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता सधिधतबाट  
 ७. अधर् धनकार्बाट  
घ) आर्ोजनाबाट लाभान्धित हनुेाः 
 १. घरपररिार संखर्ााः 
 २. जनसंखर्ााः 
 ३. संगठठत संस्थााः 
४= अधर्ाः  
३. उपभोक्ता सधिधत÷सिदुार्िा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वििरणाः 
क) गठन भएको धिधताः 
ख) पदाधिकारीको नाि र ठेगाना (नागररकता प्रिाणपत्र नं. र न्जल्ला) 
१. अध्र्क्ष 

२. उपाध्र्क्ष 

३. कोषाध्र्क्ष 

४. सन्चि 
५. सदस्र् 
६. सदस्र् 
७. सदस्र् 
ग) गठन गदाय उपन्स्थत लाभान्धितको संखर्ााः 
४. आर्ोजना सञ्चालन सम्िन्धि अनभुिाः 
५.उपभोक्ता सधिधत सिदुार्िा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गने वकस्ता वििरणाः 
वकस्ताको क्रि  धिधत  वकस्ताको रकि  धनिायण सिाग्री पररिाण    कैवफर्त 
पवहलो 
दोश्रो 
तेश्रो 



जम्िा 
६. आर्ोजना िियत संभार सम्बधिी व्र्िस्था  
क) आर्ोजना िियत संभारको न्जम्िा धलने सधिधत÷संस्थाको नािाः 
ख) िियत सम्भारको सम्भावित स्रोत (छ छैन खलुाउने) 

 जनश्रिदानाः 
 सेिा शलु्काः 
 दस्तरु, चधदाबाट  
 अधर् केही भएाः  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता सधिधतको न्जम्िेिारी तथा पालना गररन ेशतयहरुाः 
१. आर्ोजना धिधत ==========================देन्ख शरुु गरी धिधत ==========================सम्ििा परुा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त रकि तथा धनिायण सािाग्री सम्िन्धित आर्ोजनाको उद्धेश्र्का लाधग िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, न्जधसी सािानको प्राप्ती, खचय र बाकँी तथा आर्ोजनाको प्रगधत वििरण राख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी खचयको वििरण र कार्यप्रगधतको जानकारी उपभोक्ता सिूहिा छलफल गरी अको वकस्ता िाग गनुय पनेछ । 

५= आर्ोजनाको कुल लागत भधदा घटी लागतिा आर्ोजना सम्पन्न भएको अिस्थािा सो ितुाविकनै अनदुान र श्रिदानको प्रधतशत धनिायरण गरी भकु्तानी 
धलन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सधिधतले प्राविधिकको रार्, परािशय एिं धनदेशन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  
७= उपभोक्ता सधिधतले आर्ोजनासंग सम्िन्धित विल, भरपाईहरु, डोर हान्जरी फारािहरु, न्जधसी नगदी खाताहरु, सधिधत÷सिहुको धनणयर् पनु्स्तका आठद 

कागजातहरु कार्ायलर्ले िागेको बखत उपलव्ि गराउन ुपनेछ र त्र्सको लेखापरीक्षण पधन गराउन ुपनेछ । 

 

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

९.  िूल्र् अधभबृवद्ध कर (VAT) लाग्न ेबस्त ुतथा सेिा खररद गदाय रु २०,०००।– भधदा ब ी िूल्र्को सािाग्रीिा अधनिार्य रुपिा िूल्र् अधभबृवद्ध कर 
दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गरेका व्र्न्क्त फिय संस्था िा कम्पनीबाट खररद गनुय पनेछ । साथै उक्त विलिा उन्ल्लन्खत ि.ुअ.कर बाहेकको रकििा 
१.५% अग्रीि आर्कर बापत करकवि गरी बाकँी रकि िात्र सम्िन्धित सेिा प्रदार्कलाई भकु्तानी हनुछे । रु २०,०००।– भधदा कि िूल्र्को 
सािाग्री खररदिा पान नम्िर धलएको व्र्न्क्त िा फियबाट खररद गनुय पनेछ । अधर्था खररद गने पदाधिकारी स्िर्ि ्न्जम्िेिार हनुेछ । 

१०. डोजर रोलर लगार्तका िेन्शनरी सािान भाडािा धलएको एिि ्घर बहालिा धलई विल भरपाई पेश भएको अिस्थािा १०% प्रधतशत घर भाडा कर 
एबि ्बहाल कर धतनुय पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकले पाउन ेपाररश्रधिक एिि ्सहभागीले पाउन ेभत्तािा प्रचधलत धनर्िानसुार कर लाग्नछे । 

१२. धनिायण कार्यको हकिा शरुु लागत अनिुानका कुनै आईटिहरुिा पररियतन हनु ेभएिा अधिकार प्राप्त व्र्न्क्त÷कार्ायलर्बाट लागत अनिुान संसोिन 
गरे पश्चात िात्र कार्य गराउन ुपनेछ । र्सरी लागत अुनिान संशोिन नगरी कार्य गरेिा उपभोक्ता सधिधत÷सिहुनै न्जम्िेिार हनुेछ । 

१३. उपभोक्ता सधिधतले काि सम्पन्न गररसकेपधछ बाँकी रहन गएका खप्ने सािानहरु िियत संभार सधिधत गठन भएको भए सो सधिधतलाई र सो नभए 
सम्िन्धित कार्ायलर्लाई बझुाउन ुपनेछ । तर िियत सधिधतलाई बझुाएको सािानको वििरण एक प्रधत सम्िन्धित कार्ायलर्लाई जानकारीको लाधग 
बझुाउन ुपनेछ । 

१४. सम्झौता बिोन्जि आर्ोजना सम्पन्न भएपधछ अन्धति भकु्तानीको लाधग कार्यसम्पन्न प्रधतिदेन, नापी वकताि, प्रिान्णत विल भरपाई, र्ोजनाको फोटो, 
सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतले आर्ोजना संचालन गदाय भएको आर् व्र्र्को अनिुोदन सवहतको धनणयर्, उपभोक्ता भेलाबाट भएको साियजधनक लेखा 
परीक्षणको धनणयर्को प्रधतधलपी तथा सम्िन्धित कार्ायलर्को िडा कार्ायलर्को धसफाररस सवहत अन्धति वकस्ता भकु्तानीको लाधग धनिदेन पेश गनुय 
पनेछ । 

१५. आर्ोजना सम्पन्न भएपधछ कार्ायलर्बाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रिाणपत्र धलन ुपनेछ । साथै आर्ोजानाको आिश्र्क िियत संभारको व्र्िस्था 
सम्िन्धित उपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ । 

१६. आर्ोजना कार्ायधिर्न गने सिहु िा उपभोक्ता सधिधतले आर्ोजनाको भौधतक तथा वित्तीर् प्रगती प्रधतिदेन अनसूुची ६ को  ाँचािा सम्झौतािा तोवकए 
बिोन्जि कार्ायलर्िा पेश गनुय पनेछ । 

१७. आर्ोजनाको दीगो सञ्चालन तथा िियत संभारको व्र्िस्था गनुय पनेछ । 

१८. आर्ोजनाको सिै काि उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको धनणयर् अनसुार गनुय गराउन ुपनेछ । 

 

कार्ायलर्को न्जम्िेिारी तथा पालना गररन ेशतयहरुाः 
१. आर्ोजनाको िजेट, उपभोक्ता सधिधतको काि, कतयव्र् तथा अधिकार, खररद, लेखाङ्कन, प्रधतिदेन आठद विषर्िा उपभोक्ता सधिधतका पदाधिकारीहरुलाई 

अननु्शक्षण कार्यक्रि सञ्चालन गररनछे ।  



२.  आर्ोजनािा आिश्र्क प्राविधिक सहर्ोग कार्ायलर्बाट उपलव्ि गराउन सवकन ेअिस्थािा गराईनछे र नसवकने अिस्था भएिा उपभोक्ता सधिधतले 
बाह्य बजारबाट सेिा परािशय अधतगयत सेिा धलन सक्नेछ ।  

३. आर्ोजनाको प्राविधिक सपुररिके्षणका लाधग कार्ायलर्को तफय बाट प्राविधिक खटाईनेछ । उपभोक्ता सधिधतबाट भएको कािको धनर्धित सपुररिके्षण 
गने न्जम्िेिारी धनज प्राविधिकको हनुेछ ।  

४. पेश्की धलएर लािो सिर्सम्ि आर्ोजना संचालन नगने उपभोक्ता सधिधतलाई कार्ायलर्ले धनर्ि अनसुार कारिाही गनेछ । 

५. श्रििलुक प्रविधिबाट कार्य गराउन ेगरी लागत अनिुान स्िीकृत गराई सोही बिोन्जि सम्झौता गरी िेन्शनरी उपकरणको प्रर्ोगबाट कार्य गरेको 
पाईएिा त्र्स्तो उपभोक्ता सधिधतसंग सम्झौता रद्ध गरी उपभोक्ता सधिधतलाई भकु्तानी गररएको रकि िलु्र्ांकन गरी ब ी भएको रकि सरकारी 
बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ । 

६. आर्ोजना सम्पन्न भएपधछ कार्ायलर्बाट जाँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ । 

७. आिश्र्क कागजात संलग्न गरी भकु्तानी उपलव्ि गराउन सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतबाट अनरुोि भई आएपधछ उपभोक्ता सधिधतको बैंक खातािा 
भकु्तानी ठदन ुपनेछ ।  

८. र्सिा उल्लेख नभएका कुराहरु प्रचधलत कानून ििोन्जि हनुेछ । 

  

िाधथ उल्लेख भए बिोन्जिका शतयहरु पालना गनय हािी धनम्न पक्षहरु िधजरु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको तफय बाट    कार्ायलर्को तफय बाट 
दस्तखत==========================..      दस्तखत========================== 
नाि थर==========================      नाि थर========================== 
पद ==========================      पद========================== 
ठेगाना==========================      ठेगाना========================== 
सम्पकय  नं==========================      सम्पकय  नं==========================.. 
धिधत==========================      धिधत==========================  
 

 अनसूुची ३ 

(कार्यविधिको दफा ११ (५) सँग सम्िन्धित) 
साियजधनक परीक्षण फारािको  ाँचा पेश गरेको कार्ायलर् छाकाय ताङसोङ   गाउँपाधलका, कास्की । 

१. आर्ोजनाको नािाः      क) स्थलाः 
 ख) लागत अनिुानाः        ग) आर्ोजना शरुू हनु ेधिधताः  घ) आर्ोजना सम्पन्न हनु ेधिधताः  
२. उपभोक्ता सधिधत÷सािदुावर्क संस्थाको   क) नािाः   
क) अध्र्क्षको नािाः   ख) सदस्र् संखर्ााः      िवहलााः    परुूषाः  
३. आम्दानी खचयको वििरणाः  
क) आम्दानीतफय  जम्िााः 
आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कधत नगद तथा न्जधसी 
प्राप्त भर्ो खलुाउने)रकि िा पररिाण 

रकि िा पररिाण कैवफर्त 
 

   
   

ख) खचयतफय  
खचयको वििरण दर पररिाण जम्िा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद भर्ो ?)    

२. ज्र्ाला (के िा कधत भकु्तानी भर्ो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कधत जनाले श्रिदान गरे ?)               

    

    

४. व्र्िस्थापन खचय ( ुिानी तथा अधर् खचय)     

    
 

ग) िौज्दात  
 वििरण  रकि िा पररिाण  कैवफर्त 

१ नगद   

बैंक   

व्यमक्तको मिम्िा   

२ सािग्रीहरु   

घ) भकु्तानी ठदन बाकँी 



वििरण रकि िा पररिाण 
  

४. सम्पन्न आर्ोजनाको लक्ष्र् तथा प्रगधत वििरण 

 

कािको वििरण लक्ष्र् प्रगधत 
   

५. आर्ोजनाले प¥ुर्ाएको लाभ तथा प्रत्र्क्ष रूपिा लाभान्धित जनसंखर्ा (आर्ोजना सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आर्ोजना सञ्चालन गदाय आर्ोजक संस्थािा कािको न्जम्िेिारी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कािको न्जम्िेिारी धलएका धथए < खलुाउने) 
उपन्स्थधताः 
१ 

२ 

३ 

४ 

रोहिराः नािथराः      पदाः   धिधताः 
द्रष्टव्र्ाः साियजधनक पररक्षण कार्यक्रििा उपन्स्थत सरोकारिालाहरुको उपन्स्थधत अधनिार्य रूपिा संलग्न हनुपुनेछ । 

 

अनसूुची ४ 

-कार्यविधिको दफा ११ (६) सँग सम्िन्धित) 
खचय साियजधनक सूचना फाराि 

 

धिधताः २०  ।   ।   .  

१. आर्ोजनाको नािाः—        २. आर्ोजना स्थलाः—  

३. विधनर्ोन्जत िजेटाः—    ४. आर्ोजना न्स्िकृत भएको आ.िाः—     ५. आर्ोजना सम्झौता भएको धिधताः—  

६. काि सम्पन्न गनुय पने धिधताः—        ७. काि सम्पन्न भएको धिधताः—  

८. उ.स. को बैठकले खचय स्िीकृत गरेको धिधताः—    

आम्दानी र खचयको वििरण 

       

आम्दानी िचय 

मवविण िकि रू मवविण िकि 

प्रथि ककस्ता  ज्याला  

दोश्रो ककस्ता  मनिायण सािाग्री िरिद  

तेश्रो ककस्ता  ढुवानी  

िनश्रिदान  भाडा  

वस्तुगत सहायता  व्यवस्थापन िचय  

लागत सहभामगता    

    

    

 

उपर्ुयक्तानसुारको आम्दानी तथा खचय वििरण र्थाथय हो । र्सिा सबै आम्दानी तथा खचयहरु सिािशे गररएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्र्क्ष 
सहभाधगतािा आर्ोजना कार्ायधिर्न गररएको छ । र्सको एक प्रधत िडा कार्ायलर्िा सिेत पेश गररएको छ ।  
 

    ==================================       ===============================      ================================ 

कोषाध्र्क्ष    सन्चि      अध्र्क्ष     

 

  

 

 



अनसूुची ५ 

-कार्यविधिको दफा ११(७) संग सम्िन्धित) 

आर्ोजना सूचना पाटीको निूना 

१.  आर्ोजनाको नािाः 

२. आर्ोजना संचालन गने कार्ायलर्/कार्यक्रिको नािाः 

३. उपभोक्ता सधिधतको अध्र्क्षको नाि र सम्पकय  नं.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 धनकार्को नाि  र व्र्होने लागत रकि रुाः 

५. आर्ोजना सम्झौता धिधताः 

६. आर्ोजना सम्पन्न गने धिधताः 

७. आर्ोजनाबाट लाभान्धित जनसंखर्ााः 

  



 

अनसूुची  ६ 

-कार्यविधिको दफा १६(ङ) सँग सम्िन्धित) 
उपभोक्ता सधिधतको भौधतक तथा वित्तीर् प्रगधत प्रधतिदेन 

वििरण पेश गरेको कार्ायलर् छाकाय ताङसोङ गाउँपाधलका, 8f]Nkf .  
 

१. आर्ोजनाको वििरण  
आर्ोजनाको नािाः     िडा नं.M   टोल÷बस्तीाः   उपभोक्ता सधिधतका अध्र्क्षाः सन्चिाः  

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. धनिायण सािग्रीिा (धसिेधट, छड, काठ,  ंुगा िा फुिा, धगिी, उपकरण आठद) रू. .  
२. ज्र्ालााः–  दक्ष रूाः–     अदक्ष रू.        जम्िा रू.  
३. िसलधद सािान (कवप, कलि, िसी, कागज आठद) रू.   ४. दैधनक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा स्िीकृत भए) रू.   
५. प्राविधिक धनरीक्षण बापत खचय (सम्झौतािा स्िीकृत भए) रू.     

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

न्जधसी सािान िूल्र् बराबर रकि रू. ========================== कूल जम्िा रू. ==========================४. प्राविधिक प्रधतिदेन बिोन्जि िूल्र्ाकंन रकि 
रू. ==========================५. उपभोक्ता सिूहको धनणयर् बिोन्जि÷सिीक्षाबाट खचय देन्खएको रू. छाकाय ताङसोङ   

६. कार्ायधिर्निा देन्खएका िखुर् सिस्र्ाहरूाः  
क.  
ख.  
ग.  
७. सिािानका उपार्हरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कार्ायलर्बाट र अधर् धनकार्बाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुािाः  
 

 

९. हाल िाग गरेको वकस्ता रकि रू.  
 १०. िखुर् खचय प्रर्ोजन  
 

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

 

==========================       ==========================      ==========================      ========================== 

तर्ार गने    सन्चि    कोषाध्र्क्ष   अध्र्क्ष 


