
 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्डः२   संखयाः८     लमलतः२०७६।०८।०६ 

भाग-२ 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको  

उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बशन्जि काययववलि, २०७६ 

 

प्रस्तावनाः 
नेपािको संवविान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट 
गरेको स्थानीय तहको अलिकार क्षेत्र लभत्रको ववकास लनमायण सम्वशन्जि कायय 
संचािनको िालग गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा 
व्यवस्थापन गनय आवश्यक देशखएकोिे कोन्ज्योसोमगाउँपालिकाको 
प्रिासकीय काययववलि लनयलमत गने ऐन २०७६ को दफा ४बमोशजम 
गाउँपालिकाके काययपालिकािे यो काययववलि जारी गरेको छ ।  

 

 

 

 



पररच्छेद– १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययववलिको नाम कोन्ज्योसोम 
गाउँपालिकाको उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन 
काययववलि, २०७६ रहेको छ ।  

(२) यो काययववलि तरुुन्जत प्रारम्भ हनेुछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा:– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नािे उपभोक्ता सलमलतको अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ ।   

(ख) “आयोजना” भन्नािे कोन्ज्योसोमगाउँपालिका वा सो अन्जतरगतको वडावाट 
पूणय वा आंशिक िागत साझेदारीमा सञ्चालित योजना वा काययक्रम वा 
आयोजना वा पररयोजनािाई सम्झन ु पछय । र यसिे 
कोन्ज्योसोमगाउँपालिकाको गाऊँसभाबाट स्वीकृत भएको गैर सरकारी 
संघ सस्था, गैर नाफामूिक संस्था वा अन्जय सामदुावयक संस्थाको 
आयोजना समेतिाई जनाउनेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभाशन्जवत हनेु आयोजना 
सञ्चािन हनेु क्षेत्र लभत्रका व्यशक्तिाई जनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता सलमलत” भन्नािे आयोजनाको लनमायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र 
ममयत सम्भार गनयको िालग उपभोक्तािे आफूहरू मध्येबाट गठन गरेको 
सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कायायिय” भन्नािे गाउँकाययपालिकाको कायायियिाई बझुाउँछ । सो 
िब्दिे वडा कायायिय समेतिाई बझुाउनेछ ।  

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



(छ) “ठूिा मेशिनरी तथा उपकरण” भन्नािे वातावरणिाई अत्यलिक ह्रास 
परुय्ाउने प्रकृलतका ठूिा मेशिनरी, उपकरण (बिुडोजर, एक्साभेटर जस्ता) 
र श्रममूिक प्रववलििाई ववस्थावपत गने खािका मेशिनरी तथा उपकरण 
सम्झन ुपदयछ। 

(ज) “पदालिकारी” भन्नािे उपभोक्ता सलमलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सशचव र 
कोषाध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ ।  

(झ) “वडा” भन्नािे कोन्ज्योसोमगाऊँपालिका लभत्रका वडािाई सम्झन ु पदयछ 
।  

(ञ) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे आयोजना सञ्चािन भएको वडाको वडा 
 अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “सदस्य”भन्नािे उपभोक्ता सलमलतका सदस्यिाई जनाउनेछ र सो िब्दिे 
उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीिाई समेत जनाउनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता”भन्नािे आयोजनाको लनमायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ममयत 
सम्भार गनयको िालग कायायिय र उपभोक्ता सलमलतबीच भएको लिशखत 
करारनामा वा कबलुियतनामािाई जनाउनेछ ।  

३. काययववलिको पािना गनुयपनेः (१)गाउँपालिका लभत्र कायायन्जवयन हनेु 
आयोजनाको लनमायण, सञ्चािन,ममयत सम्भार कायय गनयको िालग गठन हनेु 
उपभोक्ता सलमलतिे पूणयरुपमा यो काययववलिको पािना गनुय पनेछ ।  

(२) कुि िागत रु १ करोडसम्म भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र सािन 
उपयोग हनेु र स्थानीय स्तरमा कायय सम्पन्न गनय सक्नेआयोजनाको 
कायायन्जवयन उपभोक्ता सलमलत माफय त गनय सवकनेछ ।  

 

 



पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता सलमलतको गठन र सञ्चािन 

 

४. उपभोक्ता सलमलत गठनसम्बन्जिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता सलमलत गठन 
देहाय बमोशजम गनुय पनेछ । 

(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभाशन्जवत उपभोक्ताहरुको आम भेिाबाट 
अलिकतम सहभालगतामा सम्बशन्जित आयोजनास्थिमा नै सातदेशख एघार 
(७ देशख ११ जना) सदस्यीय उपभोक्ता सलमलत गठन गनुयपनेछ । 

(ख)सलमलत गठनको िालग आम भेिा हनेु समय, लमलत, स्थान र भेिाको 
लबषय  त्यस्तो भेिा हनेु लमलतिे कशम्तमा सात र्दन (७ र्दन) अगावै 
सावयजलनक रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(ग) गाउँपालिकास्तरीय आयोजना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलमलतको 
गठन गदाय काययपालिकािे तोकेको काययपालिकाका सदस्य वा 
कायायियको प्रलतलनलिको रोहवरमा गनुय पनेछ । 

(घ) वडास्तरीय आयोजना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय 
सम्वशन्जित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायियिे तोकेको 
कायायियको प्रलतलनलिको रोहवरमा गनुय पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता सलमलत गठनको िालग बोिाईएको भेिामा योजनाको संशक्षप्त 
वववरण र सलमलतको संरचना सवहतको जानकारी कायायियको प्रलतलनलििे 
गराउन ुपनेछ । 

(च) उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय समावेिी लसद्धान्जतको अविम्वन गनुय पने छ 
। सलमलतमा कशम्तमा तेत्तीस प्रलतित (३३%) मवहिा सदस्य हनुपुनेछ 



। सलमलतको अध्यक्ष, सशचव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना मवहिा 
पदालिकारी हनुपुनेछ ।  

(छ) एक व्यशक्त एकभन्जदा बढी उपभोक्ता सलमलतको सदस्य हनु पाउने छैन 
। साथै सगोिका पररवारबाट एकजना भन्जदा बढी व्यशक्त एउटै 
उपभोक्ता सलमलतको सदस्य हनु पाइने छैन ।  

(ज) उपभोक्ता सलमलतको गठन सकेसम्म सवयसम्मत तररकािे गनुयपनेछ । 
सवयसम्मत हनु नसकेमा उपभोक्ताहरुको बहमुतबाट उपभोक्ता सलमलतको 
गठन गररने छ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको िागत सहभालगतामा सञ्चािन हनेु आयोजनाहरु 
उपभोक्ता सलमलतबाट कायायन्जवयन गनय प्राथलमकता र्दईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता सलमलतिे सम्झौता बमोशजम गनुय पने काम सलमलत आफैं िे गनुय 
गराउन ु पनेछ । अन्जय कुनै लनमायण व्यवसायी वा अन्जय व्यशक्त वा 
सस्थािाई ठेक्कामा र्दई गनय गराउन पाइने छैन । 

(ट) कायायियिे आयोजना सञ्चािन एवम ् कायायन्जवयनमा संिग्न उपभोक्ता 
सलमलतको अलभिेख अनसूुची १ बमोशजमको ढाँचामा व्यवशस्थत गनुय पनेछ 
। 

५. उपभोक्ता सलमलतका सदस्यको योग्यताः (१) उपभोक्ता सलमलतका सदस्यको 
योग्यता देहाय बमोशजम हनु ुपनेछ । 

 (क) सम्वशन्जित आयोजना क्षेत्रको स्थायी वालसन्जदा 
 (ख) १८ वषय उमेर परुा भएको 
 (ग) फौजदारी अलभयोगमा अदाितबाट कसरुदार नठहररएको 
 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी नरहेको 
 (ङ) अन्जय उपभोक्ता सलमलतमा सदस्यनरहेको 



(२) दफा १ मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन जनप्रलतलनलि,राजनीलतक 
दिका पदालिकारी, बहािवािा सरकारी कमयचारी र शिक्षक उपभोक्ता 
सलमलतको सदस्यमा बस्न पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयब्य र अलिकारः उपभोक्ता सलमलतको काम 
कतयब्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनेुछ ।  

 (क) सम्झौता बमोशजमको कायय सम्पादन गने, 

 (ख) उपभोक्ताहरुिाई कायायियबाट प्राप्त सूचना तथा मागयदियनको 
जानकारी गराउने, 

(ग) सम्झौता बमोशजम कायय िरुु गदाय कायायियबाट आवश्यक लनदेिन 
प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त  गरेर मात्र िरुु गने, 

(घ) उपभोक्ता सलमलतको कायय सम्पादनिाई प्रभावकारी बनाउन 
सलमलतका सदस्यहरुको कायय ववभाजन र शजम्मेवारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ) उपभोक्तासलमलतका सदस्यहरुको क्षमता ववकास गने । 

(च) सम्झौता बमोशजमको कामको पररमाण, गणुस्तर, समय र िागतमा 
पररवतयन गनुय पने देशखएमा कायायियिाई अनरुोि गने, 

 (छ) आयोजनाको र्दगो व्यवस्थापन सम्बन्जिी आवश्यक अन्जय कायय गने 
। 

 

पररच्छेद – ३ 

कायायन्जवयन तथा ब्यवस्थापन 

 

७. आयोजना कायायन्जवयनः (१) कायायियिे आ.व. िरुु भएको १५ र्दन लभत्र 
उपभोक्ता सलमलतबाट संचािन हनेु आयोजना, पररयोजना र काययक्रमहरु 



पवहचान/छनौट गरी कायायन्जवयन योजना बनाउन ु पनेछ । उपभोक्ता 
सलमलत गठन पश्चात आयोजनाको ड्रईङ, लडजाईन र िागत अनमुान 
(नेपािी भाषामा तयार गररएको) स्वीकृत गरी उपभोक्ता सलमलतिाई 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(२) आयोजनाको कायायन्जवयनको िालग उपभोक्ता सलमलत र काययियबीच 
अनसूुची २ बमोशजमको ढाँचामा सम्झौता गनुयपनेछ । 

(३) आयोजनाको प्रकृलत हेरी कायायियिे िागत सहभालगताको ढाँचा र 
अनपुात (नगद वा श्रमदान वा बस्तगुत) तोक्न ुपनेछ । 

 

८. आयोजना सम्झौताको िालग आवश्यक कागजातहरुः (१) उपभोक्ता 
सलमलतिे कायायियसँग सम्झौता गदाय तपशििमा उशलिशखत कागजातहरु 
पेि गनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता सलमलत गठन गने आम भेिाको लनणययको प्रलतलिवप 

(ख) उपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रलतलिवप 

(ग) आयोजनाको िागत अनमुान वववरण 

(घ) उपभोक्ता सलमलतबाट सम्झौताको िालग शजम्मेवारपदालिकारी तोवकएको 
उपभोक्ता सलमलतको लनणयय  

(ङ) आयोजनाको कायायन्जवयनको कायय तालिका । 

(च) खाता सञ्चािन गने पदालिकारी तोवकएको लनणयय र खाता सञ्चािनको 
िालग आवश्यक कागजातहरु  

 



९. उपभोक्ता सलमलतको क्षमता ववकासः (१) कायायियिे आयोजनाको 
कायायन्जवयन अगावै उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीहरुिाई लनम्न ववषयमा 
अलभमशुखकरण गनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयब्य र अलिकार, 

(ख) सम्पादन गनुय पने कामको वववरण, काम सम्पन्न गनुयपने अवलि, िागत 
र उपभोक्ताको योगदान 

(ग) लनमायण सामाग्रीको गणुस्तर र पररमाण 

(घ) खररद, रकम लनकासा प्रकृया, खचयको िेखाकंन र अलभिेख व्यवस्थापन 

(ङ) कायायन्जवयन र अनगुमन प्रकृया  

(च) सावयजलनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्जतरण  

(छ)  अन्जय आवश्यक ववषयहरु ।  

 

१०. खाता सञ्चािनः (१) उपभोक्ता सलमलतको खाता कायायियिे तोकेको 
बैंकमा सञ्चािन हनेुछ । 

(२) सलमलतको खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सशचव गरी तीन जनाको 
संयकु्त दस्तखतबाट सञ्चािन हनेुछ । खाता सञ्चािकहरु मध्ये 
कशम्तमा एकजना मवहिा हनु ुपनेछ । 

 

११. भकु्तानी प्रकृयाः(१) आयोजनाको भकु्तानी र्दंदा उपभोक्ता सलमलतको 
नाममा रहेको बैक खातामाफय त र्दन ुपनेछ । उपभोक्ता सलमलतिे एक 
व्यशक्त वा सस्थािाई एकिाख भन्जदा मालथको रकम भकु्तानी गदाय चेक 
माफय त मात्र गनुय पनेछ ।  



(२) उपभोक्ता सलमलतिाई सम्झौता बमोशजमको कामको प्राववलिक मूलयांकन, 

कायय सम्पन्न प्रलतवेदन र अन्जय आवश्यक कागजातको आिारमा 
वकस्तागत र अशन्जतम भकु्तानी र्दईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता सलमलतिे सम्पादन गरेको काम र भएको खचयको वववरण 
सलमलतको बैठकबाट लनणयय गरी भकु्तानीको िालग आवश्यक कागजात 
सवहत कायायियमा पेि गनुयपनेछ । 

(४) आयोजनाको अशन्जतम भकु्तानी हनु ुभन्जदा अगावै कायायियबाट अनगुमन 
गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ    

(५) आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गनुय भन्जदा अगावै उपभोक्ता सलमलतिे 
अलनवायय रुपमा कायायियको प्रलतलनलिको रोहवरमा सावयजलनक परीक्षण 
गनुय पनेछ । सावयजलनक परीक्षण प्रलतवेदनको ढाँचा अनसूुची ३ बमोशजम 
हनेुछ ।  

(६) उपभोक्ता सलमलतिे आफूिे प्रत्येक वकस्तामा गरेको खचयको सूचना 
अनसूुची ४ बमोशजमको ढाँचामा सावयजलनक गनुय पनेछ ।  

(७) आयोजनाको कुि िागत रु ३ िाख भन्जदा बढी भएका आयोजनाहरुको 
हकमाउपभोक्ता सलमलतिे काम िरुु गनुय भन्जदा अगावै आयोजनाको नाम, 

िागत, िागत साझेदारीको अवस्था, काम िरुु र सम्पन्न गनुय पने अवलि 
समेत देशखने गरी तयार गररएको अनसूुची ५ बमोशजमको ढाँचामा 
आयोजना सूचना पाटी आयोजना स्थिमा राख्न ुपनेछ  

(८) उपभोक्ता सलमलतिाई सम्बशन्जित कायायियिे ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत 
अनमुान तयार गने, प्राववलिक सलिाह र्दने, जाँचपास गने िगायत अन्जय 
प्राववलिक सहयोग उपिब्ि गराउनेछ । आयोजना कायायन्जवयनको 
समयमा कुनै कारणबाट कायायियिे प्राववलिक सेवा उपिब्ि गराउन 



नसकेमा सम्झौतामा उलिेख गरी तोवकएको खचयको सीमा लभत्र रही 
उपभोक्ता सलमलतिे करारमा प्राववलिक लनयकु्त गनय वा प्राववलिक सेवा लिन 
सक्नेछ । तर, ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनमुान, काययसम्पन्न प्रलतवेदन र 
भकु्तानी लसफाररसको कायय कायायियबाट नै हनेुछ । 

(९) उपभोक्ता सलमलतबाट लनमायण हनेु आयोजनाहरूको गणुस्तर कायम गने 
गराउने दावयत्व र शजम्मेवारी जनप्रलतलनलि, सम्बशन्जित प्राववलिक 
कमयचारी, उपभोक्ता सलमलत र अनगुमनसलमलतको हनेुछ ।  

(१०) अनकुरणीय कायय गने उपभोक्ता सलमलत, प्राववलिक कमयचारी र 
सम्बशन्जित कमयचारीिाई सभाको लनणयय बमोशजम वावषयक रूपमा उशचत 
परुस्कार प्रदान गनय सवकनेछ । 

(११) तोवकएको समयमा उपभोक्ता सलमलत गठन हनु नसकेमा, सम्झौता हनु 
नसकेमा वा सम्झौताको ितय बमोशजम कायय सम्पादन हनु नसकेमा 
कायायियिे अन्जय प्रकृया्ारा काम गराउन सक्नेछ ।   

 

१२. लनमायण काययको गणुस्तर सलुनशश्चतता गनुय पनेः उपभोक्ता सलमलतबाट 
सञ्चािन हनेु आयोजना गणुस्तर सलुनशश्चत गनुय सम्वशन्जित उपभोक्ता 
सलमलतको कतयव्य हनेुछ । गणुस्तर सलुनशश्चतता गनयको िालग अन्जय 
कुराहरुको अलतररक्त लनम्न ववषयहरु पूणय रुपमा पािना गनुय पनेछ ।  

(क) लनमायण सामाग्रीको गणुस्तरः लनमायण सामाग्री ड्रइङ, लडजाईन र 
स्पेलसवफकेसन बमोशजमको गणुस्तर कायम गनुय पनेछ । 

(ख) लनमायण ववलि र प्रकृयाको गणुस्तरः लनमायण ववलि र प्रकृया 
कायायियसँग भएको सम्झौता बमोशजम गनुय पनेछ  



(ग) लनमायण काययको र्दगोपनाः उपभोक्ता सलमलतबाट कायायन्जवयन भएको 
योजनाको र्दगोपनाको िालग सम्वशन्जित उपभोक्ता सलमलतिे आवश्यक 
व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गणुस्तर सलुनशश्चत गने शजम्मेवारीः उपभोक्ता सलमलत माफय त हनेु 
कामको लनिायररत गणुस्तर कायम गने शजम्मेवारी सम्बशन्जित काययको 
िालग कायायियबाट खवटएका प्राववलिक कमयचारी र उपभोक्ता 
सलमलतको हनेुछ । 

(ङ) िगत राख्न ु पनेः उपभोक्ता सलमलतबाट हनेु कामको सम्झौता 
बमोशजमको समय, िागत र गणुस्तरमा सम्पन्न हनु नसकेमा 
सम्वशन्जित प्राववलिक कमयचारीिाई सचेत गराउने र प्रकृलत हेरी 
आवश्यकता अनसुार कारवाही गनय सक्नेछ । त्यस्ता उपभोक्ता 
सलमलतको िगत राखी उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीिाई लनशश्चत 
समयसम्मको िालग अन्जय उपभोक्ता सलमलतमा रही काम गनय लनषिे 
गनेछ । 

१३.अनगुमन सलमलतको व्यवस्थाः(१) आयोजना तोवकएको गणुस्तर, पररमाण 
र समयमा सम्पन्न गनय गराउन उपभोक्ता सलमलतिे सम्पादन गने काययको 
अनगुमन गरी आयोजनाको गणुस्तर, पररमाण सलुनशश्चत गनय दफा ४ (१) 

(क) बमोशजमको भेिाबाट कशम्तमा एक जना मवहिा सवहत ३ सदस्यीय 
एक अनगुमन सलमलत गठन गनुय पनेछ । 

(२) अनगुमन सलमलतको काम, कतयव्य अलिकार देहाय बमोशजम हनेुछः 
(क) आयोजनाको कायायन्जवयनमा सहजीकरण गने तथा देशखएका बािा, 

व्यविान र समस्या समािानका िालग आवश्यक समन्जवय गने,  



(ख) आयोजनाको कायायन्जवयन काययतालिका अनसुार काम भए नभएको 
यकीन गने र नगरेको पाइएमा सम्बशन्जित पक्षिाई सचेत गराउने,    

(ग) आवश्यक अन्जय कायय गने । 

 

पररच्छेद– ४ 

ववववि 
 

१४. अन्जय संस्थाबाट कायय गराउन सवकनेःयस काययववलि बमोशजम उपभोक्ता 
सलमलतबाट गररने कायय िाभग्राही समूह,सामदुावयक संस्था जस्तै 
सामदुावयक वन, सामदुावयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि ववकास 
संस्था, आमा समूह, कृवष समूह, काननु बमोशजम गठन भएका अन्जय 
सामदुावयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय उपभोक्ताहरुको 
आमभेिाबाट लनणयय भई आएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस काययववलि 
बमोशजम कायय संचािन गनय/गराउन सवकने छ । 

१५. सहशजकरण र सहयोग गनुय पनेःउपभोक्ता सलमलतिे आयोजनाको 
सपुररवेक्षण, अनगुमन/लनरीक्षण गनय कायायियबाट आएको अनगुमन 
सलमलत, पदालिकारी वा कमयचारीिाई आवश्यक वववरण उपिव्ि गराउने 
तथा आयोजनास्थि अनगुमनको िालग सहशजकरण र सहयोग गनुय पनेछ 
। 

१६. उपभोक्ता सलमलतको दावयत्वःउपभोक्ता सलमलतिे कायायियसँग भएको 
सम्झौता बमोशजमको कायय सम्पादन गदाय कायायियिे तोकेका ितयहरुको 
अलतररक्त लनम्न दावयत्व वहन गनुय पनेछ । 

(क) आयोजनाको र्दगो व्यवस्थापनको िालग ममयत सम्भार गने सम्बन्जिी 
आवश्यक कायय, 



(ख) आयोजना कायायन्जवयनबाट पनय सक्ने वातावरणीय सन्जतिुन कायम 
गने सम्बन्जिी कायय, 
(ग) अन्जय आयोजनाहरुसँग अन्जतरसम्बन्जि कायम गनुयपने, 

(घ) असि नागररकको आचरण पािना गनुयपने । 
(ङ) उपभोक्ता सलमलतिे आयोजनाको फरफारकको िालग कायायियमा 

कागजात पेि गदाय अनसूुची ६ बमोशजमको ढाँचामा आयोजनाको 
भौलतक तथा ववशत्तय प्रलतवेदन पेि गनुय पनेछ ।  

१७.मापदण्ड बनाउन सक्नेः(१) आयोजनाको गणुस्तर सलुनशश्चतताको िालग 
कायायियिे अनगुमन, मलुयाङ्कन गरी सम्वशन्जित उपभोक्ता सलमलतिाई 
सलिाह, सझुाव र आवश्यकता अनसुार लनदेिन र्दने तथा समन्जवय गनुय 
पनेछ. 

(२) उपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन हनेु आयोजनाको प्रकृलत हेरी गणुस्तर 
सलुनशश्चतता गने प्रयोजनको िालग कायायियिे थप मापदण्ड तथा 
मागयदियन बनाई िाग ुगनय सक्नेछ । 

 

 
  



अनसूुची १ 

(काययववलिको दफा ४ (१) ट संग सम्बशन्जित) 

उपभोक्ता सलमलतको िगत 

sf]GHof];f]d ufpFपालिका 

आ.व. 

 

  

क्र.स. 
 

उपभोक्ता सलमलतको 
नाम र ठेगाना 

पदालिकारीको नाम र सम्पकय  नं. गठन लमलत बैंकको 
नाम 

कायय 
सम्पन्न अध्यक्ष उपाध्यक्ष सशचव कोषाध्यक्ष 

        

 
 

 

       

 
        

 
        

 
        

 
        

 



अनसुशुच २ 

योजना सम्झौता फाराम 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

rf}3/], nlntk'/ 

k|b]z नं ३, g]kfn 

योजना सम्झौता फाराम 

१. सम्झौता गने पक्ष र आयोजनाः sf]GHof];f]d ufFpkflnsf / pkef]Stf ;ldlt 

क) उपभोक्तासलमलतको वववरणः 
 १. नामः 
 २. ठेगानाः 
ख) आयोजनाको वववरणः 
 १. नामः 
 २. आयोजना स्थिः  
 ३ उद्देश्यः 
 ४. आयोजना सरुु हनुे लमलतः 
२. आयोजनाको िागत सम्वशन्जि वववरणः 
 क) िागत अनमुान M 
 ख) िागत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कायायियः 
 २. उपभोक्ता सलमलतः 
 ३. अन्जयः  
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. अन्जय लनकायबाट  
घ) आयोजनाबाट िाभाशन्जवत हनुेः 



 १. घरपररवार संखयाः 
 २. जनसंखयाः 
 ३. संगर्ठत संस्थाः 
४= अन्जयः  
३. उपभोक्ता सलमलत÷समदुायमा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वववरणः 
क) गठन भएको लमलतः 
ख) पदालिकारीको नाम र ठेगाना (नागररकता प्रमाणपत्र नं. र शजलिा) 
१. अध्यक्षM  

@. कोषाध्यक्षM  

#. सशचवM  

$. सदस्यM  

%. सदस्यM  

^. सदस्यM 

&= ;b:o M  

ग) गठन गदाय उपशस्थत िाभाशन्जवतको संखयाः 
४. आयोजना सञ्चािन सम्वशन्जि अनभुवः 
५.उपभोक्ता सलमलत समदुायमा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थािे प्राप्त गने वकस्ता वववरणः 
वकस्ताको क्रम  लमलत  वकस्ताको रकम  लनमायण समाग्री पररमाण    कैवफयत 

पवहिो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्मा 
६. आयोजना ममयत संभार सम्बन्जिी व्यवस्था  
क)आयोजना ममयत संभारको शजम्मा लिने सलमलत÷संस्थाको नामः 
ख) ममयत सम्भारको सम्भाववत स्रोत (छ छैन खिुाउने) 

 जनश्रमदानः 
 सेवा िलुकः 
 दस्तरु, चन्जदाबाट  
 अन्जय केही भएः  

 

 

सम्झौताका ितयहरु 

उपभोक्ता सलमलतको शजम्मेवारी तथा पािना गररन ेितयहरुः 
१. आयोजना लमलत            देशख िरुु गरी लमलत               सम्ममा परुा गनुय पनेछ । 



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

३= नगदी, शजन्जसी सामानको प्राप्ती, खचय र बाँकी 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 भन्जदा घटी िागतमा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मतुाववकनै अनदुान र 
श्रमदानको प्रलतित लनिायरण गरी भकु्तानी लिन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सलमलतिे प्राववलिकको राय, परामिय एवं लनदेिन अनरुुप काम गनुय पनेछ ।  
७= उपभोक्ता सलमलतिे आयोजनासंग सम्वशन्जित ववि, भरपाईहरु, डोर हाशजरी फारामहरु, शजन्जसी नगदी खाताहरु, 

सलमलत÷समहुको लनणयय पशुस्तका आर्द कागजातहरु कायायियिे मागेको बखत उपिव्ि गराउन ुपनेछ र 
त्यसको िेखापरीक्षण पलन गराउन ुपनेछ । 

 

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

९.  मूलय अलभबवृद्ध कर (VAT)िाग्ने बस्त ु तथा सेवा खररद गदाय रु २०,०००।– भन्जदा बढी मूलयको 
सामाग्रीमा अलनवायय रुपमा मूलय अलभबवृद्ध कर दताय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यशक्त फमय संस्था वा 
कम्पनीबाट खररद गनुय पनेछ । साथै उक्त वविमा उशलिशखत म.ुअ.कर बाहेकको रकममा १.५% 
अग्रीम आयकर बापत करकवि गरी बाँकी रकम मात्र सम्वशन्जित सेवा प्रदायकिाई भकु्तानी हनुेछ । रु 
२०,०००।– भन्जदा कम मूलयको सामाग्री खररदमा पान नम्वर लिएको व्यशक्त वा फमयबाट खररद गनुय 
पनेछ । अन्जयथा खररद गने पदालिकारी 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 पनेछ । 

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

१२. लनमायण काययको हकमा िरुु िागत अनमुानका कुनै आईटमहरुमा पररवयतन हनुे भएमा अलिकार प्राप्त 
व्यशक्त÷कायायियबाट िागत अनमुान संसोिन गरे पश्चात मात्र कायय गराउन ु पनेछ । यसरी िागत 
अुनमान संिोिन नगरी कायय गरेमा उपभोक्ता सलमलत÷समहुनै शजम्मेवार हनुेछ । 

१३. उपभोक्ता सलमलतिे काम सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका खप्ने सामानहरु ममयत संभार सलमलत 
गठन भएको भए सो सलमलतिाई र सो नभए सम्वशन्जित कायायियिाई बझुाउन ु पनेछ । तर ममयत 
सलमलतिाई बझुाएको सामानको वववरण एक प्रलत सम्वशन्जित कायायियिाई जानकारीको िालग बझुाउन ु
पनेछ । 

१४. सम्झौता बमोशजम आयोजना सम्पन्न भएपलछ अशन्जतम भकु्तानीको िालग काययसम्पन्न प्रलतवेदन, नापी वकताव, 

प्रमाशणत ववि भरपाई, योजनाको फोटो, सम्वशन्जित उपभोक्ता सलमलतिे आयोजना संचािन गदाय भएको 
आय व्ययको अनमुोदन सवहतको लनणयय, उपभोक्ता भेिाबाट भएको सावयजलनक िेखा परीक्षणको लनणययको 



प्रलतलिपी तथा सम्वशन्जित कायायियको वडा कायायियको लसफाररस सवहत अशन्जतम वकस्ता भकु्तानीको िालग 
लनवेदन पेि गनुय पनेछ । 

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

१६. आयोजना कायायन्जवयन गने समहु वा उपभोक्ता सलमलतिे आयोजनाको भौलतक तथा ववत्तीय प्रगती प्रलतवेदन 
अनसूुची ६ को ढाँचामा 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 ेितयहरुः 
 

१. आयोजनाको वजेट, उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयव्य तथा अलिकार, खररद, िेखाङ्कन, प्रलतवेदन आर्द 
ववषयमा उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीहरुिाई अनशुिक्षण काययक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

२. आयोजनामा आवश्यक प्राववलिक सहयोग कायायियबाट उपिव्ि गराउन सवकने अवस्थामा गराईनेछ र 
नसवकन ेअवस्था भएमा उपभोक्ता सलमलतिे बाह्य बजारबाट सेवा परामिय अन्जतगयत सेवा लिन सक्नेछ ।  

३. आयोजनाको प्राववलिक सपुररवेक्षणका िालग कायायियको तफय बाट प्राववलिक खटाईनछे । उपभोक्ता 
सलमलतबाट भएको कामको लनयलमत सपुररवेक्षण गने शजम्मेवारी लनज प्राववलिकको हनुछे ।  

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

५. श्रममिुक प्रववलिबाट कायय गराउने 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 मलुयांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असिु 
उपर गररनेछ । 

६. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ । 

७. आवश्यक कागजात संिग्न गरी भकु्तानी उपिव्ि गराउन सम्वशन्जित उपभोक्ता सलमलतबाट अनरुोि भई 
आएपलछ उपभोक्ता सलमलतको बैंक खातामा भकु्तानी र्दन ुपनेछ ।  

८. यसमा उलिेख नभएका कुराहरु प्रचलित कानून वमोशजम हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मालथ उलिेख भए बमोशजमका ितयहरु पािना गनय हामी लनम्न पक्षहरु मन्जजरु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता सलमलत÷समहुको तफय बाट    कायायियको तफय बाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 
नाम थरM        नाम थरM  
पदM        पदM  

ठेगानाM         ठेगानाM sfGHof];]fdufFpkflnsf 

सम्पकय  नं M       सम्पकय  नंM  

लमलतM         लमलतM  

 

  



 

अनसूुची ३ 

(काययववलिको दफा ११ (५) सँग सम्वशन्जित) 
सावयजलनक परीक्षण फारामको ढाँचा पेि गरेको कायायिय.......... 

१. आयोजनाको नामः      क) स्थिः 
ख) िागत अनमुानः        ग) आयोजना िरुू हनुे लमलतः  घ) आयोजना सम्पन्न हनुे लमलतः  
२. उपभोक्ता सलमलत÷सामदुावयक संस्थाको   क) नामः   
क) अध्यक्षकोP नामः   ख) सदस्य संखयाः      मवहिाः    परुूषः  
३. आम्दानी खचयको वववरणः  
क) आम्दानीतफय  जम्माः 

आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कलत नगद तथा 
शजन्जसी प्राप्त भयो खिुाउन)े रकम वा पररमाण कैवफयत 

रकम वा पररमाण कैवफयत 
 

   
   
ख) खचयतफय  

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

२. ्यािा (के मा कलत भकु्तानी भयो ?)    

    

    

३. श्रमदान (कलत जनािे श्रमदान गरे ?)    

    

    

४. व्यवस्थापन खचय (ढुवानी तथा अन्जय खचय)    

    
 

ग) मौ्दात  
 वववरण  रकम वा पररमाण  कैवफयत 

१ नगद 
  

बैंक 
  

व्यशक्तको शजम्मा   

२ सामग्रीहरु 
  

घ) भकु्तानी र्दन बाकँी 
वववरण रकम वा पररमाण 

  

४. सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वववरण 

 

कामको वववरण िक्ष्य प्रगलत 
   

५. आयोजनािे प¥ुयाएको िाभ तथा प्रत्यक्ष रूपमा िाभाशन्जवत जनसंखया (आयोजना सञ्चािन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आयोजना सञ्चािन गदाय आयोजक संस्थामा कामको शजम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसिे कस्तो कस्तो कामको शजम्मेवारी लिएका लथए<खिुाउने) 
उपशस्थलतः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहवरः नामथरः      पदः   लमलतः 
द्रष्टव्यः सावयजलनक पररक्षण काययक्रममा उपशस्थत सरोकारवािाहरुको उपशस्थलत अलनवायय रूपमा संिग्न हनुपुनेछ । 



 

अनसूुची ४ 

-काययववलिको दफा ११ (६) सँग सम्वशन्जित) 
खचय सावयजलनक सूचना फाराम 

 

लमलतः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नामः—        २. आयोजना स्थिः—  
३. ववलनयोशजत वजेटः—  ४. आयोजना शस्वकृत भएको आ.वः—   ५. आयोजना सम्झौता भएको लमलतः—  
६. काम सम्पन्न गनुय पने लमलतः—      ७. काम सम्पन्न भएको लमलतः—  
८. उ.स. को बैठकिे खचय स्वीकृत गरेको लमलतः—    

आम्दानी र खचयको वववरण 

       

आम्दानी खचय 
वववरण रकम रू वववरण रकम 

प्रथम वकस्ता  ्यािा  

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 कायायन्जवयन गररएको छ । यसको एक प्रलत वडा कायायियमा समेत 
पेि गररएको छ ।  
 

.................     ................. ............................... कोषाध्यक्ष    सशचव 
 अध्यक्ष   

  



 

 

अनसूुची ५ 

-काययववलिको दफा ११(७) संग सम्वशन्जित) 

आयोजना सूचना पाटीको नमूना 

१.  आयोजनाको नामः 

२. आयोजना संचािन गने कायायिय/काययक्रमको नामः 

३. उपभोक्ता सलमलतको अध्यक्षको नाम र सम्पकय  नं.M 

४. आयोजनाको कुि िागत रकम रुः 

 ४.१. आयोजनामा कायायियबाट व्यहोने िागत रुः 

 ४.२. जनसहभालगताबाट व्यहोने िागत रकम रुः 

 ४.३. आयोजनामा िगानी गने अन्जय लनकायको नाम  र व्यहोने िागत रकम रुः 

५. आयोजना सम्झौता लमलतः 

६. आयोजना सम्पन्न गने लमलतः 

७. आयोजनाबाट िाभाशन्जवत जनसंखयाः 

  



अनसूुची ६ 

-काययववलिको दफा १६(ङ) सँग सम्वशन्जित) 
उपभोक्ता सलमलतको भौलतक तथा ववत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन 

वववरण पेि गरेको कायायिय.................... 
 

१. आयोजनाको वववरण  
आयोजनाको नामः     वडा नं.M टोि÷बस्तीः   उपभोक्ता सलमलतका अध्यक्षः सशचवः  

२. आयोजनाको िागतः प्राप्त अनदुान रकम रू. ............................  चन्जदा रकम रू...................... 
जनसहभालगता रकम रू. ==============   जम्मा रकम रू. ............................. 

३. हािसम्मको खचय रू. ============== 
क. कायायियबाट प्राप्त रकम रू............. 
१. लनमायण सामग्रीमा (लसमेन्जट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, लगिी, उपकरण आर्द) रू. .  
२. ्यािाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        जम्मा रू.  
३. मसिन्जद सामान (कवप, किम, मसी, कागज आर्द) रू.   ४. दैलनक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू.   
५. प्राववलिक लनरीक्षण बापत खचय (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू.     

६. अन्जय   
ख. जनसहभालगताबाट व्यहोररएको खचय रूः ................... श्रमको मूलय बराबर रकम रू. .......................  
शजन्जसी सामान मूलय बराबर रकम रू. .............   कूि जम्मा रू. ............. 
४. प्राववलिक प्रलतवेदन बमोशजम मूलयांकन रकम रू. ............. 
५. उपभोक्ता समूहको लनणयय बमोशजम÷समीक्षाबाट खचय देशखएको रू. ............. 
६. कायायन्जवयनमा देशखएका मखुय समस्याहरूः क. ख. ग.  
७. समािानका उपायहरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कायायियबाट र अन्जय लनकायबाट अनगुमन भए अनगुमनको सझुावः  
९. हाि माग गरेको वकस्ता रकम रू.  
१०. मखुय खचय प्रयोजन  
११. प्राप्त रकम आयोजना बाहेक अन्जय काययमा खचय गने गराउने छैनौ ।   
.............   .............  .......................... 
तयार गने   सशचव    कोषाध्यक्ष अध्यक्ष 

 

 
आज्ञािे, 

रोम बहादरु महत 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 


