
 स्थानीय तहको उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि 
काययववमि २०७५ 

 शदु्धोधन गाउँ कार्यपालिकाको बठैकबाट स्वीकृत  

                                                                        लिलत:२०७५/०३/२२  

प्रस्तावना 

नेपािको संलवधान र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गरेको 

स्थानीर् तहको अलधकार क्षेत्र लित्रको लवकास लनिायण सम्वलधध कार्य संाािनको 

िालग गाउँपालिकािे उपिोक्ता सलिलत गठन, परराािन तथा व्यवस्थापन गनय 

आवश्र्क दलेिएकोिे शुद्धोधन गाउँपालिकाको प्रशासकीर् कार्यलवलध लनर्लित गने 

ऐन २०७५ को दफा ....... बिोलिि शुद्धोधन गाउँ कार्यपालिकािे र्ो कार्यलवलध 

िारी गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारलम्िक 

१. संलक्षप्त नाि र प्रारम्िः (१) र्स कार्यलवलधको नाि  शुद्धोधन गाउँपालिकाको 

उपिोक्ता सलिलत गठन, परराािन तथा व्यवस्थापन कार्यलवलध, २०७४ रहकेो छ 

।  

(२) र्ो कार्यलवलध तुरुधत प्रारम्ि हुनेछ । 

२. पररिाषाः लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलधिा:– 

(क) “अध्र्क्ष” िन्नािे उपिोक्ता सलिलतको अध्र्क्षिाई सम्झनु पदयछ ।   

(ि) “आर्ोिना” िन्नािे शुद्धोधन गाउँपालिका वा सो अधतरगतको वडावाट पूणय वा 

आंलशक िागत साझेदारीिा सञ्चालित र्ोिना वा कार्यक्रि वा आर्ोिना वा 

पररर्ोिनािाई सम्झनु पछय । र र्सिे शुद्धोधन गाऊँसिाबाट स्वीकृत िएको गैर 

सरकारी संघ सस्था, गैर नाफािूिक संस्था वा अधर् सािुदालर्क संस्थाको 

आर्ोिना सिेतिाई िनाउनेछ । 

(ग) “उपिोक्ता” िन्नािे आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष िािालधवत हुने आर्ोिना सञ्चािन हुने 

क्षेत्र लित्रका व्यलक्तिाई िनाउछ ।  



(घ) “उपिोक्ता सलिलत” िन्नािे आर्ोिनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र िियत 

सम्िार गनयको िालग उपिोक्तािे आफूहरू िध्र्ेबाट गठन गरेको सलिलत सम्झनु 

पदयछ । 

(ङ) “कार्ायिर्” िन्नािे गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई बुझाउँछ । सो शब्दिे वडा 

कार्ायिर् सिेतिाई बुझाउनेछ ।  

(ा) “कार्यपालिका” िन्नािे गाऊँकार्यपालिकािाई सम्झनु पदयछ । 

(छ)  “ठूिा िेलशनरी तथा उपकरण” िन्नािे वातावरणिाई अत्र्लधक ह्रास पुर्र्ाउने 

प्रकृलतका ठूिा िेलशनरी, उपकरण (बुिडोिर, एक्सािेटर िस्ता) र श्रििूिक 

प्रलवलधिाई लवस्थालपत गने िािका िेलशनरी तथा उपकरण सम्झनु पदयछ । 

(ि)  “पदालधकारी” िन्नािे उपिोक्ता सलिलतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सलाव र 

कोषाध्र्क्षिाई सम्झनु पदयछ ।  

(झ)  “वडा” िन्नािे शुद्धोधन गाऊँपालिका लित्रका वडािाई सम्झनु पदयछ ।  

(ञ)  “वडा अध्र्क्ष” िन्नािे आर्ोिना सञ्चािन िएको वडाको वडा  अध्र्क्षिाई 

सम्झनु पदयछ । 

(ट)  “सदस्र्”िन्नािे उपिोक्ता सलिलतका सदस्र्िाई िनाउनेछ र सो शब्दिे 

उपिोक्ता सलिलतका पदालधकारीिाई सिेत िनाउनेछ ।  

(ठ)  “सम्झौता”िन्नािे आर्ोिनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र िियत सम्िार 

गनयको िालग कार्ायिर् र उपिोक्ता सलिलतबीा िएको लिलित करारनािा वा 

कबुलिर्तनािािाई िनाउनेछ ।  

३. कार्यलवलधको पािना गनुयपनःे (१) गाउँपालिका लित्र कार्ायधवर्न हुने आर्ोिनाको 

लनिायण, सञ्चािन,  िियत सम्िार कार्य गनयको िालग गठन हुने उपिोक्ता सलिलतिे 

पूणयरुपिा र्ो कार्यलवलधको पािना गनुय पनेछ ।  

(२) कुि िागत रु १ करोडसम्ि िएको तथा स्थानीर् सीप, श्रोत र साधन उपर्ोग 

हुने र स्थानीर् स्तरिा कार्य सम्पन्न गनय सके्न आर्ोिनाको कार्ायधवर्न उपिोक्ता 

सलिलत िाफय त गनय सककनेछ ।  

 

पररच्छेद–२ 

उपिोक्ता सलिलतको गठन र सञ्चािन 

 



४. उपिोक्ता सलिलत गठन सम्बधधी व्यवस्थाः (१) उपिोक्ता सलिलत गठन दहेार् 

बिोलिि गनुय पनेछ । 

(क) आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष िािालधवत उपिोक्ताहरुको आि िेिाबाट अलधकति 

सहिालगतािा सम्बलधधत आर्ोिनास्थििा नै सात दलेि एघार (७ दलेि ११ 

िना) सदस्र्ीर् उपिोक्ता सलिलत गठन गनुयपनेछ । 

(ि) सलिलत गठनको िालग आि िेिा हुने सिर्, लिलत, स्थान र िेिाको लबषर्  

त्र्स्तो िेिा हुने लिलतिे कलम्तिा सात कदन (७ कदन) अगावै सावयिलनक रुपिा 

िानकारी गराउनु पनेछ ।  

(ग)  गाउँपालिका स्तरीर् आर्ोिना सञ्चािनको िालग उपिोक्ता सलिलतको गठन 

गदाय कार्यपालिकािे तोकेको कार्यपालिकाका सदस्र् वा कार्ायिर्को 

प्रलतलनलधको रोहवरिा गनुय पनेछ । 

(घ) वडास्तरीर् आर्ोिना सञ्चािनको िालग उपिोक्ता सलिलत गठन गदाय सम्वलधधत 

वडाको वडा अध्र्क्ष वा वडा सदस्र् वा कार्ायिर्िे तोकेको कार्ायिर्को 

प्रलतलनलधको रोहवरिा गनुय पनेछ । 

(ङ) उपिोक्ता सलिलत गठनको िालग बोिाईएको िेिािा र्ोिनाको संलक्षप्त लववरण 

र सलिलतको संराना सलहतको िानकारी कार्ायिर्को प्रलतलनलधिे गराउनु पनेछ 

। 

(ा) उपिोक्ता सलिलत गठन गदाय सिावेशी लसद्धाधतको अविम्वन गनुय पने छ । 

सलिलतिा कलम्तिा तेत्तीस प्रलतशत (३३%) िलहिा सदस्र् हुनुपनेछ । सलिलतको 

अध्र्क्ष, सलाव र कोषाध्र्क्षिध्र्े कम्तीिा एकिना िलहिा पदालधकारी 

हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यलक्त एकिधदा बढी उपिोक्ता सलिलतको सदस्र् हुन पाउने छैन । साथै 

सगोिका पररवारबाट एकिना िधदा बढी व्यलक्त एउटै उपिोक्ता सलिलतको 

सदस्र् हुन पाइने छैन ।  

(ि) उपिोक्ता सलिलतको गठन सकेसम्ि सवयसम्ित तररकािे गनुयपनेछ । सवयसम्ित 

हुन नसकेिा उपिोक्ताहरुको बहुितबाट उपिोक्ता सलिलतको गठन गररने छ । 

(झ) उपिोक्ताहरुको िागत सहिालगतािा सञ्चािन हुने आर्ोिनाहरु उपिोक्ता 

सलिलतबाट कार्ायधवर्न गनय प्राथलिकता कदईनेछ । 



(ञ) उपिोक्ता सलिलतिे सम्झौता बिोलिि गनुय पने काि सलिलत आफैं िे गनुय गराउनु 

पनेछ । अधर् कुनै लनिायण व्यवसार्ी वा अधर् व्यलक्त वा सस्थािाई ठेक्कािा कदई 

गनय गराउन पाइने छैन । 

(ट) कार्ायिर्िे आर्ोिना सञ्चािन एवि् कार्ायधवर्निा संिग्न उपिोक्ता सलिलतको 

अलििेि अनुसूाी १ बिोलििको ढाँाािा व्यवलस्थत गनुय पनेछ । 

५. उपिोक्ता सलिलतका सदस्र्को र्ोग्र्ताः (१) उपिोक्ता सलिलतका सदस्र्को 

र्ोग्र्ता दहेार् बिोलिि हुनु पनेछ । 

 (क) सम्वलधधत आर्ोिना क्षेत्रको स्थार्ी वालसधदा 

 (ि) १८ वषय उिेर पुरा िएको 

 (ग) फौिदारी अलिर्ोगिा अदाितबाट कसुरदार नठहररएको 

 (घ) सरकारी बाँकी बक्र्ौता वा पेश्की फछ्र्र्ौट गनय बाँकी नरहकेो 

 (ङ) अधर् उपिोक्ता सलिलतिा सदस्र्नरहकेो 

(२) दफा १ िा िुनसुकै कुरा िेलिएको िएतापलन िनप्रलतलनलध, रािनीलतक दिका 

पदालधकारी, बहािवािा सरकारी कियाारी र लशक्षक उपिोक्ता सलिलतको 

सदस्र्िा बस्न पाईने छैन । 

६.  उपिोक्ता सलिलतको काि, कतयब्र् र अलधकारः उपिोक्ता सलिलतको काि कतयब्र् 

र अलधकार दहेार् बिोलिि हुनेछ ।  

 (क)  सम्झौता बिोलििको कार्य सम्पादन गने, 

 (ि)  उपिोक्ताहरुिाई कार्ायिर्बाट प्राप्त सूाना तथा िागयदशयनको िानकारी 

गराउने, 

(ग)  सम्झौता बिोलिि कार्य शुरु गदाय कार्ायिर्बाट आवश्र्क लनदशेन प्राप्त 

गनुय पने िए प्राप्त  गरेर िात्र शुरु गने, 

(घ)  उपिोक्ता सलिलतको कार्य सम्पादनिाई प्रिावकारी बनाउन सलिलतका 

सदस्र्हरुको कार्य लविािन र लिम्िेवारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ)  उपिोक्ता सलिलतका सदस्र्हरुको क्षिता लवकास गने । 

(ा)  सम्झौता बिोलििको कािको पररिाण, गुणस्तर, सिर् र िागतिा 

पररवतयन गनुय पने देलिएिा कार्ायिर्िाई अनुरोध गने, 

 (छ) आर्ोिनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बधधी आवश्र्क अधर् कार्य गने । 



 

पररच्छेद – ३ 

कार्ायधवर्न तथा ब्र्वस्थापन 

 

७. आर्ोिना कार्ायधवर्नः (१) कार्ायिर्िे आ.व. शुरु िएको १५ कदन लित्र उपिोक्ता 

सलिलतबाट संाािन हुने आर्ोिना, पररर्ोिना र कार्यक्रिहरु पलहाान/छनौट 

गरी कार्ायधवर्न र्ोिना बनाउनु पनेछ । उपिोक्ता सलिलत गठन पश्चात 

आर्ोिनाको ड्रईङ, लडिाईन र िागत अनुिान (नेपािी िाषािा तर्ार गररएको) 

स्वीकृत गरी उपिोक्ता सलिलतिाई उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

(२) आर्ोिनाको कार्ायधवर्नको िालग उपिोक्ता सलिलत र कार्यिर्बीा अनुसूाी २ 

बिोलििको ढाँाािा सम्झौता गनुयपनेछ । 

(३) आर्ोिनाको प्रकृलत हरेी कार्ायिर्िे िागत सहिालगताको ढाँाा र अनुपात 

(नगद वा श्रिदान वा बस्तुगत) तोकु्न पनेछ । 

 

८. आर्ोिना सम्झौताको िालग आवश्र्क कागिातहरुः (१) उपिोक्ता सलिलतिे 

कार्ायिर्सँग सम्झौता गदाय तपलशििा उललिलित कागिातहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) उपिोक्ता सलिलत गठन गने आि िेिाको लनणयर्को प्रलतलिलप 

(ि) उपिोक्ता सलिलतका सदस्र्हरुको नागररकताको प्रलतलिलप 

(ग) आर्ोिनाको िागत अनुिान लववरण 

(घ) उपिोक्ता सलिलतबाट सम्झौताको िालग लिम्िेवारपदालधकारी तोककएको 

उपिोक्ता सलिलतको लनणयर्  

(ङ) आर्ोिनाको कार्ायधवर्नको कार्य तालिका । 

(ा) िाता सञ्चािन गने पदालधकारी तोककएको लनणयर् र िाता सञ्चािनको िालग 

आवश्र्क कागिातहरु  

 

९. उपिोक्ता सलिलतको क्षिता लवकासः (१) कार्ायिर्िे आर्ोिनाको कार्ायधवर्न 

अगावै उपिोक्ता सलिलतका पदालधकारीहरुिाई लनम्न लवषर्िा अलििुलिकरण 

गनुय पनेछ 

(क) उपिोक्ता सलिलतको काि, कतयब्र् र अलधकार, 



(ि) सम्पादन गनुय पने कािको लववरण, काि सम्पन्न गनुयपने अवलध, िागत र 

उपिोक्ताको र्ोगदान 

(ग) लनिायण सािाग्रीको गुणस्तर र पररिाण 

(घ) िररद, रकि लनकासा प्रकृर्ा, िायको िेिाकंन र अलििेि व्यवस्थापन 

(ङ) कार्ायधवर्न र अनुगिन प्रकृर्ा  

(ा) सावयिलनक परीक्षण, र्ोिनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ)  अधर् आवश्र्क लवषर्हरु ।  

 

१०. िाता सञ्चािनः (१) उपिोक्ता सलिलतको िाता कार्ायिर्िे तोकेको बैंकिा 

सञ्चािन हुनेछ । 

(२) सलिलतको िाता अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सलाव गरी तीन िनाको संर्ुक्त 

दस्तितबाट सञ्चािन हुनेछ । िाता सञ्चािकहरु िध्र्े कलम्तिा एकिना 

िलहिा हुनु पनेछ । 

 

११. िकु्तानी प्रकृर्ाः (१) आर्ोिनाको िुक्तानी दददंा उपिोक्ता सलिलतको नाििा 

रहकेो बैक िातािाफय त कदनु पनेछ । उपिोक्ता सलिलतिे एक व्यलक्त वा 

सस्थािाई एकिाि िधदा िालथको रकि िुक्तानी गदाय ाेक िाफय त िात्र गनुय 

पनेछ ।  

(२) उपिोक्ता सलिलतिाई सम्झौता बिोलििको कािको प्रालवलधक िूलर्ांकन, कार्य 

सम्पन्न प्रलतवेदन र अधर् आवश्र्क कागिातको आधारिा ककस्तागत र अलधति 

िुक्तानी कदईनेछ ।  

(३) उपिोक्ता सलिलतिे सम्पादन गरेको काि र िएको िायको लववरण सलिलतको 

बैठकबाट लनणयर् गरी िुक्तानीको िालग आवश्र्क कागिात सलहत कार्ायिर्िा 

पेश गनुयपनेछ । 

(४) आर्ोिनाको अलधति िुक्तानी हुनु िधदा अगावै कार्ायिर्बाट अनुगिन गने 

व्यवस्था लििाउनु पनेछ    

(५) आर्ोिना सम्पन्न िई फरफारक गनुय िधदा अगावै उपिोक्ता सलिलतिे अलनवार्य 

रुपिा कार्ायिर्को प्रलतलनलधको रोहवरिा सावयिलनक परीक्षण गनुय पनेछ । 

सावयिलनक परीक्षण प्रलतवेदनको ढाँाा अनुसूाी ३ बिोलिि हुनेछ ।  



(६) उपिोक्ता सलिलतिे आफूिे प्रत्र्ेक ककस्तािा गरेको िायको सूाना अनुसूाी ४ 

बिोलििको ढाँाािा सावयिलनक गनुय पनेछ ।  

(७) आर्ोिनाको कुि िागत रु ३ िाि िधदा बढी िएका आर्ोिनाहरुको हकिा 

उपिोक्ता सलिलतिे काि शुरु गनुय िधदा अगावै आर्ोिनाको नाि, िागत, िागत 

साझेदारीको अवस्था, काि शुरु र सम्पन्न गनुय पने अवलध सिेत देलिने गरी तर्ार 

गररएको अनुसूाी ५ बिोलििको ढाँाािा आर्ोिना सूाना पाटी आर्ोिना 

स्थििा राख्नु पनेछ  

(८) उपिोक्ता सलिलतिाई सम्बलधधत कार्ायिर्िे ड्रइङ्ग, लडिाइन, िागत अनुिान 

तर्ार गने, प्रालवलधक सलिाह कदने, िाँापास गने िगार्त अधर् प्रालवलधक 

सहर्ोग उपिब्ध गराउनेछ । आर्ोिना कार्ायधवर्नको सिर्िा कुनै कारणबाट 

कार्ायिर्िे प्रालवलधक सेवा उपिब्ध गराउन नसकेिा सम्झौतािा उलिेि गरी 

तोककएको िायको सीिा लित्र रही उपिोक्ता सलिलतिे करारिा प्रालवलधक 

लनर्ुक्त गनय वा प्रालवलधक सेवा लिन सके्नछ । तर, ड्रइङ्ग, लडिाइन, िागत 

अनुिान, कार्यसम्पन्न प्रलतवेदन र िुक्तानी लसफाररसको कार्य कार्ायिर्बाट नै 

हुनेछ । 

(९) उपिोक्ता सलिलतबाट लनिायण हुने आर्ोिनाहरूको गुणस्तर कार्ि गने गराउने 

दालर्त्व र लिम्िेवारी िनप्रलतलनलध, सम्बलधधत प्रालवलधक कियाारी, उपिोक्ता 

सलिलत र अनुगिन सलिलतको हुनेछ ।  

(१०) अनुकरणीर् कार्य गने उपिोक्ता सलिलत, प्रालवलधक कियाारी र सम्बलधधत 

कियाारीिाई सिाको लनणयर् बिोलिि वार्षयक रूपिा उलात पुरस्कार प्रदान 

गनय सककनेछ । 

(११) तोककएको सिर्िा उपिोक्ता सलिलत गठन हुन नसकेिा, सम्झौता हुन नसकेिा 

वा सम्झौताको शतय बिोलिि कार्य सम्पादन हुन नसकेिा कार्ायिर्िे अधर् 

प्रकृर्ाद्वारा काि गराउन सके्नछ ।   

 

१२. लनिायण कार्यको गुणस्तर सुलनलश्चतता गनुय पनःे उपिोक्ता सलिलतबाट सञ्चािन 

हुने आर्ोिना गुणस्तर सुलनलश्चत गनुय सम्वलधधत उपिोक्ता सलिलतको कतयव्य 

हुनेछ । गुणस्तर सुलनलश्चतता गनयको िालग अधर् कुराहरुको अलतररक्त लनम्न 

लवषर्हरु पूणय रुपिा पािना गनुय पनेछ ।  



(क) लनिायण सािाग्रीको गुणस्तरः लनिायण सािाग्री ड्रइङ, लडिाईन र 

स्पेलसकफकेसन बिोलििको गुणस्तर कार्ि गनुय पनेछ । 

(ि) लनिायण लवलध र प्रकृर्ाको गुणस्तरः लनिायण लवलध र प्रकृर्ा कार्ायिर्सँग 

िएको सम्झौता बिोलिि गनुय पनेछ  

(ग)  लनिायण कार्यको कदगोपनाः उपिोक्ता सलिलतबाट कार्ायधवर्न िएको 

र्ोिनाको कदगोपनाको िालग सम्वलधधत उपिोक्ता सलिलतिे आवश्र्क 

व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गुणस्तर सुलनलश्चत गने लिम्िेवारीः उपिोक्ता सलिलत िाफय त हुने कािको 

लनधायररत गुणस्तर कार्ि गने लिम्िेवारी सम्बलधधत कार्यको िालग 

कार्ायिर्बाट िरटएका प्रालवलधक कियाारी र उपिोक्ता सलिलतको हुनेछ । 

(ङ) िगत राख्नु पनेः उपिोक्ता सलिलतबाट हुने कािको सम्झौता बिोलििको 

सिर्, िागत र गुणस्तरिा सम्पन्न हुन नसकेिा सम्वलधधत प्रालवलधक 

कियाारीिाई साेत गराउने र प्रकृलत हरेी आवश्र्कता अनुसार कारवाही 

गनय सके्नछ । त्र्स्ता उपिोक्ता सलिलतको िगत रािी उपिोक्ता सलिलतका 

पदालधकारीिाई लनलश्चत सिर्सम्िको िालग अधर् उपिोक्ता सलिलतिा रही 

काि गनय लनषेध गनेछ । 

१३. अनगुिन सलिलतको व्यवस्थाः (१) आर्ोिना तोककएको गुणस्तर, पररिाण र 

सिर्िा सम्पन्न गनय गराउन उपिोक्ता सलिलतिे सम्पादन गने कार्यको अनुगिन 

गरी आर्ोिनाको गुणस्तर, पररिाण सुलनलश्चत गनय दफा ४ (१) (क) बिोलििको 

िेिाबाट कलम्तिा एक िना िलहिा सलहत ३ सदस्र्ीर् एक अनुगिन सलिलत 

गठन गनुय पनेछ । 

(२)  अनुगिन सलिलतको काि, कतयव्य अलधकार दहेार् बिोलिि हुनेछः 

(क) आर्ोिनाको कार्ायधवर्निा सहिीकरण गने तथा देलिएका बाधा, व्यवधान 

र सिस्र्ा सिाधानका िालग आवश्र्क सिधवर् गने,  

(ि) आर्ोिनाको कार्ायधवर्न कार्यतालिका अनुसार काि िए निएको र्कीन 

गने र नगरेको पाइएिा सम्बलधधत पक्षिाई साेत गराउने,    

(ग) आवश्र्क अधर् कार्य गने । 



 

पररच्छेद– ४ 

लवलवध 
 

१४. अधर् ससं्थाबाट कार्य गराउन सककनःेर्स कार्यलवलध बिोलिि उपिोक्ता 

सलिलतबाट गररने कार्य िािग्राही सिूह, सािुदालर्क संस्था िस्तै सािुदालर्क 

वन, सािुदालर्कस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि लवकास संस्था, आिा सिूह, 

कृलष सिूह, कानुन बिोलिि गठन िएका अधर् सािुदालर्क संगठन िस्ता 

संस्थाहरुबाट स्थानीर् उपिोक्ताहरुको आििेिाबाट लनणयर् िई आएिा र्स्ता 

संस्थाहरुबाट र्स कार्यलवलध बिोलिि कार्य संाािन गनय/गराउन सककने छ । 

१५. सहलिकरण र सहर्ोग गनुय पनःे उपिोक्ता सलिलतिे आर्ोिनाको सुपररवेक्षण, 

अनुगिन/लनरीक्षण गनय कार्ायिर्बाट आएको अनुगिन सलिलत, पदालधकारी वा 

कियाारीिाई आवश्र्क लववरण उपिव्ध गराउने तथा आर्ोिनास्थि 

अनुगिनको िालग सहलिकरण र सहर्ोग गनुय पनेछ । 

१६. उपिोक्ता सलिलतको दालर्त्वः उपिोक्ता सलिलतिे कार्ायिर्सँग िएको 

सम्झौता बिोलििको कार्य सम्पादन गदाय कार्ायिर्िे तोकेका शतयहरुको 

अलतररक्त लनम्न दालर्त्व वहन गनुय पनेछ । 

(क) आर्ोिनाको कदगो व्यवस्थापनको िालग िियत सम्िार गने सम्बधधी 

आवश्र्क कार्य, 

(ि) आर्ोिना कार्ायधवर्नबाट पनय सके्न वातावरणीर् सधतुिन कार्ि गने 

सम्बधधी कार्य, 

(ग) अधर् आर्ोिनाहरुसँग अधतरसम्बधध कार्ि गनुयपने, 

(घ) असि नागररकको आारण पािना गनुयपने । 

(ङ) उपिोक्ता सलिलतिे आर्ोिनाको फरफारकको िालग कार्ायिर्िा कागिात 

पेश गदाय अनुसूाी ६ बिोलििको ढाँाािा आर्ोिनाको िौलतक तथा लवलत्तर् 

प्रलतवेदन पेश गनुय पनेछ ।  

 १७. िापदण्ड बनाउन सके्नः (१) आर्ोिनाको गुणस्तर सुलनलश्चतताको िालग 

कार्ायिर्िे अनुगिन, िुलर्ाङ्कन गरी सम्वलधधत उपिोक्ता सलिलतिाई सलिाह, 

सुझाव र आवश्र्कता अनुसार लनदशेन कदने तथा सिधवर् गनुय पनेछ . 



(२) उपिोक्ता सलिलतबाट सञ्चािन हुने आर्ोिनाको प्रकृलत हरेी  गुणस्तर 

सुलनलश्चतता गने प्रर्ोिनको िालग कार्ायिर्िे थप िापदण्ड तथा िागयदशयन 

बनाई िागु गनय सके्नछ । 

 

 

  



अनसूुची १ 

(काययववमिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धित) 

उपभोक्ता समिमतको लगत 

                                 शुद्धोधन गाउँपामलका 

आ.व. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता समिमतको 
नाि ि ठेगाना 

पदामिकािीको नाि ि सम्पकय  नं. गठन मिमत बैंकको 
नाि 

खाता नं. 
अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष सलाव कोषाध्र्क्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

  



अनसूुची २ 

काययववमिको दफा ७(२) सँग सम्वन्धित) 
                      शदु्धोधन गाउँपामलका 

योजना सम्झौता फािाि 

१. सम्झौता गने पक्ष ि आयोजनााः 
क) उपभोक्तासमिमतको ववविणाः 
 १. नािाः 
 २. ठेगानााः 
ख) आयोजनाको ववविणाः 
 १. नािाः 
 २. आयोजना स्थलाः 
 ३ उद्देश्याः 
 ४. आयोजना सरुु हनुे मिमताः 
२. आयोजनाको लागत सम्वन्धि ववविणाः 
 क) लागत अनिुान रु 

 ख) लागत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कायायलयाः 
 २. उपभोक्ता समिमताः 
 ३. अधयाः  
ग) बस्तगुत अनदुानको ववविण  सािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. संघबाट  
 २. प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 

 ४. गैह्रसिकािी संघसंस्थाबाट  
 ५. ववदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता समिमतबाट  
 ७. अधय मनकायबाट  
घ) आयोजनाबाट लाभान्धवत हनुेाः 
 १. घिपरिवाि संखयााः 
 २. जनसंखयााः 
 ३. संगठठत संस्थााः 
४= अधयाः  
३. उपभोक्ता समिमत÷सिदुायिा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाको ववविणाः 
क) गठन भएको मिमताः 
ख) पदामिकािीको नाि ि ठेगाना (नागरिकता प्रिाणपत्र नं. ि न्जल्ला) 



१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सन्चव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाय उपन्स्थत लाभान्धवतको संखयााः 
४. आयोजना सञ्चालन सम्वन्धि अनभुवाः 
५.उपभोक्ता समिमत सिदुायिा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाले प्राप्त गने वकस्ता ववविणाः 
वकस्ताको क्रि  मिमत  वकस्ताको िकि  मनिायण सिाग्री परििाण    कैवफयत 

पवहलो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्िा 
६. आयोजना िियत संभाि सम्बधिी व्यवस्था  
क) आयोजना िियत संभािको न्जम्िा मलने समिमत÷संस्थाको नािाः 
ख) िियत सम्भािको सम्भाववत स्रोत (छ छैन खलुाउने) 

 जनश्रिदानाः 
 सेवा शलु्काः 
 दस्तिु, चधदाबाट  
 अधय केही भएाः  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता समिमतको न्जम्िेवािी तथा पालना गरिन ेशतयहरुाः 
१. आयोजना मिमत ...............................देन्ख शरुु गिी मिमत........................सम्ििा पिुा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त िकि तथा मनिायण सािाग्री सम्वन्धित आयोजनाको उदे्धश्यका लामग िात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, न्जधसी सािानको प्राप्ती, खचय ि बाँकी तथा आयोजनाको प्रगमत ववविण िाख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी खचयको ववविण ि काययप्रगमतको जानकािी उपभोक्ता सिूहिा छलफल गिी अको वकस्ता िाग गनुय 
पनेछ । 

५= आयोजनाको कुल लागत भधदा घटी लागतिा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थािा सो ितुाववकनै अनदुान ि 
श्रिदानको प्रमतशत मनिायिण गिी भकु्तानी मलन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता समिमतले प्राववमिकको िाय, पिािशय एवं मनदेशन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  



७= उपभोक्ता समिमतले आयोजनासंग सम्वन्धित ववल, भिपाईहरु, डोि हान्जिी फािािहरु, न्जधसी नगदी खाताहरु, 

समिमत÷सिहुको मनणयय पनु्स्तका आठद कागजातहरु कायायलयले िागेको बखत उपलव्ि गिाउन ुपनेछ ि 
त्यसको लेखापिीक्षण पमन गिाउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सािाग्री खरिद गदाय आधतरिक िाजस्व कायायलयबाट स्थायी लेखा नम्वि ि िलु्य अमभबवृद्ध कि दताय 
प्रिाण पत्र प्राप्त व्यन्क्त वा फिय संस्था वा कम्पनीबाट खरिद गिी सोही अनसुािको ववल भिपाई 
आमिकािीक व्यन्क्तबाट प्रिान्णत गिी पेश गनुय पनेछ । 

९.  िूल्य अमभबवृद्ध कि (VAT) लाग्ने बस्त ु तथा सेवा खरिद गदाय रु २०,०००।– भधदा ब ी िूल्यको 
सािाग्रीिा अमनवायय रुपिा िूल्य अमभबवृद्ध कि दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका व्यन्क्त फिय संस्था वा 
कम्पनीबाट खरिद गनुय पनेछ । साथै उक्त ववलिा उन्ल्लन्खत ि.ुअ.कि बाहेकको िकििा १.५% 
अग्रीि आयकि बापत किकवि गिी बाँकी िकि िात्र सम्वन्धित सेवा प्रदायकलाई भकु्तानी हनुेछ । रु 
२०,०००।– भधदा कि िूल्यको सािाग्री खरिदिा पान नम्वि मलएको व्यन्क्त वा फियबाट खरिद गनुय 
पनेछ । अधयथा खरिद गने पदामिकािी स्वयि ्न्जम्िेवाि हनुेछ । 

१०. डोजि िोलि लगायतका िेन्शनिी सािान भाडािा मलएको एवि ् घि बहालिा मलई ववल भिपाई पेश 
भएको अवस्थािा १०% प्रमतशत घि भाडा कि एबि ्बहाल कि मतनुय पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकले पाउने पारिश्रमिक एवि ्सहभागीले पाउने भत्तािा प्रचमलत मनयिानसुाि कि लाग्नछे । 

१२. मनिायण काययको हकिा शरुु लागत अनिुानका कुनै आईटिहरुिा परिवयतन हनुे भएिा अमिकाि प्राप्त 
व्यन्क्त÷कायायलयबाट लागत अनिुान संसोिन गिे पश्चात िात्र कायय गिाउन ु पनेछ । यसिी लागत 
अुनिान संशोिन नगिी कायय गिेिा उपभोक्ता समिमत÷सिहुनै न्जम्िेवाि हनुेछ । 

१३. उपभोक्ता समिमतले काि सम्पन्न गरिसकेपमछ बाँकी िहन गएका खप्ने सािानहरु िियत संभाि समिमत 
गठन भएको भए सो समिमतलाई ि सो नभए सम्वन्धित कायायलयलाई बझुाउन ु पनेछ । ति िियत 
समिमतलाई बझुाएको सािानको ववविण एक प्रमत सम्वन्धित कायायलयलाई जानकािीको लामग बझुाउन ु
पनेछ । 

१४. सम्झौता बिोन्जि आयोजना सम्पन्न भएपमछ अन्धति भकु्तानीको लामग काययसम्पन्न प्रमतवेदन, नापी वकताव, 

प्रिान्णत ववल भिपाई, योजनाको फोटो, सम्वन्धित उपभोक्ता समिमतले आयोजना संचालन गदाय भएको 
आय व्ययको अनिुोदन सवहतको मनणयय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सावयजमनक लेखा पिीक्षणको मनणययको 
प्रमतमलपी तथा सम्वन्धित कायायलयको वडा कायायलयको मसफारिस सवहत अन्धति वकस्ता भकु्तानीको लामग 
मनवेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. आयोजना सम्पन्न भएपमछ कायायलयबाट जाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपत्र मलन ु पनेछ । साथै 
आयोजानाको आवश्यक िियत संभािको व्यवस्था सम्वन्धित उपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ । 

१६. आयोजना कायायधवयन गने सिहु वा उपभोक्ता समिमतले आयोजनाको भौमतक तथा ववत्तीय प्रगती प्रमतवेदन 
अनसूुची ६ को  ाँचािा सम्झौतािा तोवकए बिोन्जि कायायलयिा पेश गनुय पनेछ । 

१७. आयोजनाको दीगो सञ्चालन तथा िियत संभािको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

१८. आयोजनाको सवै काि उपभोक्ता समिमत÷सिहुको मनणयय अनसुाि गनुय गिाउन ुपनेछ । 

 

 



कायायलयको न्जम्िेवािी तथा पालना गरिन ेशतयहरुाः 
 

१. आयोजनाको वजेट, उपभोक्ता समिमतको काि, कतयव्य तथा अमिकाि, खरिद, लेखाङ्कन, प्रमतवेदन आठद 
ववषयिा उपभोक्ता समिमतका पदामिकािीहरुलाई अननु्शक्षण काययक्रि सञ्चालन गरिनछे ।  

२.  आयोजनािा आवश्यक प्राववमिक सहयोग कायायलयबाट उपलव्ि गिाउन सवकने अवस्थािा गिाईनेछ ि 
नसवकन ेअवस्था भएिा उपभोक्ता समिमतले बाह्य बजािबाट सेवा पिािशय अधतगयत सेवा मलन सक्नेछ ।  

३. आयोजनाको प्राववमिक सपुरिवेक्षणका लामग कायायलयको तफय बाट प्राववमिक खटाईनछे । उपभोक्ता 
समिमतबाट भएको कािको मनयमित सपुरिवेक्षण गने न्जम्िेवािी मनज प्राववमिकको हनुछे ।  

४. पेश्की मलएि लािो सियसम्ि आयोजना संचालन नगने उपभोक्ता समिमतलाई कायायलयले मनयि अनसुाि 
कािवाही गनेछ । 

५. श्रििलुक प्रववमिबाट कायय गिाउने गिी लागत अनिुान स्वीकृत गिाई सोही बिोन्जि सम्झौता गिी 
िेन्शनिी उपकिणको प्रयोगबाट कायय गिेको पाईएिा त्यस्तो उपभोक्ता समिमतसंग सम्झौता िद्ध गिी 
उपभोक्ता समिमतलाई भकु्तानी गरिएको िकि िलु्यांकन गिी ब ी भएको िकि सिकािी बाँकी सिह असलु 
उपि गरिनेछ । 

६. आयोजना सम्पन्न भएपमछ कायायलयबाट जाचँ पास गिी फिफािक गनुय पनेछ । 

७. आवश्यक कागजात संलग्न गिी भकु्तानी उपलव्ि गिाउन सम्वन्धित उपभोक्ता समिमतबाट अनिुोि भई 
आएपमछ उपभोक्ता समिमतको बैंक खातािा भकु्तानी ठदन ुपनेछ ।  

८. यसिा उल्लेख नभएका कुिाहरु प्रचमलत कानून विोन्जि हनुेछ । 

  

िामथ उल्लेख भए बिोन्जिका शतयहरु पालना गनय हािी मनम्न पक्षहरु िधजिु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता समिमत÷सिहुको तफय बाट    कायायलयको तफय बाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 
नाि थि.....................      नाि थि............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................     सम्पकय  नं............... 
मिमत............................     मिमत..................... 
  



 अनसूुची ३ 

(काययववमिको दफा ११ (५) सँग सम्वन्धित) 
सावयजमनक पिीक्षण फािािको  ाँचा पेश गिेको कायायलय शुद्धोधन गाउँपालिका  

१. आयोजनाको नािाः      क) स्थलाः 
 ख) लागत अनिुानाः        ग) आयोजना शरुू हनुे मिमताः  घ) आयोजना सम्पन्न हनुे मिमताः  
२. उपभोक्ता समिमत÷सािदुावयक संस्थाको   क) नािाः   
क) अध्यक्षको नािाः   ख) सदस्य संखयााः      िवहलााः    परुूषाः  
३. आम्दानी खचयको ववविणाः  
क) आम्दानीतफय  जम्िााः 
आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कमत नगद तथा 
न्जधसी प्राप्त भयो खलुाउन)े िकि वा परििाण कैवफयत 

िकि वा परििाण कैवफयत 
 

   
   
ख) खचयतफय  

खचयको ववविण दि परििाण जम्िा 
१. सािाग्री (के के सािाग्री खरिद भयो ?)    

२. ज्याला (के िा कमत भकु्तानी भयो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कमत जनाले श्रिदान गिे ?)               

    

    

४. व्यवस्थापन खचय ( ुवानी तथा अधय खचय)     

    
 

ग) िौज्दात  
 ववविण  िकि वा परििाण  कैवफयत 

१ नगद   

बैंक   

व्यलक्तको लिम्िा   

२ सािग्रीहरु   

घ) भकु्तानी ठदन बाकँी 
ववविण िकि वा परििाण 

  

४. सम्पन्न आयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगमत ववविण 

 

कािको ववविण लक्ष्य प्रगमत 
   

५. आयोजनाले प¥ुयाएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपिा लाभान्धवत जनसंखया (आयोजना सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आयोजना सञ्चालन गदाय आयोजक संस्थािा कािको न्जम्िेवािी बाडँफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कािको न्जम्िेवािी मलएका मथए 

< खलुाउने) 
उपन्स्थमताः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

िोहविाः नािथिाः      पदाः   मिमताः 
द्रष्टव्याः सावयजमनक परिक्षण काययक्रििा उपन्स्थत सिोकािवालाहरुको उपन्स्थमत अमनवायय रूपिा संलग्न हनुपुनेछ । 



 

अनसूुची ४ 

-काययववमिको दफा ११ (६) सँग सम्वन्धित) 
खचय सावयजमनक सूचना फािाि 

 

मिमताः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नािाः—        २. आयोजना स्थलाः—  

३. ववमनयोन्जत वजेटाः—    ४. आयोजना न्स्वकृत भएको आ.वाः—     ५. आयोजना सम्झौता भएको मिमताः—  

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

८. उ.स. को बैठकले खचय स्वीकृत गिेको मिमताः—    

आम्दानी ि खचयको ववविण 

       

आम्दानी िाय 

लववरण रकि रू लववरण रकि 

प्रथि ककस्ता  ज्र्ािा  

दोश्रो ककस्ता  लनिायण सािाग्री िररद  

तेश्रो ककस्ता  ढुवानी  

िनश्रिदान  िाडा  

वस्तुगत सहार्ता  व्यवस्थापन िाय  

िागत सहिालगता    

    

    

 

उपयुयक्तानसुािको आम्दानी तथा खचय ववविण यथाथय हो । यसिा सबै आम्दानी तथा खचयहरु सिावेश गरिएको छ । 
साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभामगतािा आयोजना कायायधवयन गरिएको छ । यसको एक प्रमत वडा कायायलयिा सिेत 
पेश गरिएको छ ।  
 

    ......................   ............................... ............................... 
 कोषाध्यक्ष    सन्चव      अध्यक्ष     

 

  

 

 

  



अनसूुची ५ 

-काययववमिको दफा ११(७) संग सम्वन्धित) 

आयोजना सूचना पाटीको निूना 

१.  आयोजनाको नािाः 

२. आयोजना संचालन गने कायायलय/काययक्रिको नािाः 

३. उपभोक्ता समिमतको अध्यक्षको नाि ि सम्पकय  नं.M 

४. आयोजनाको कुल लागत िकि रुाः 

 ४.१. आयोजनािा कायायलयबाट व्यहोने लागत रुाः 

 ४.२. जनसहभामगताबाट व्यहोने लागत िकि रुाः 

 ४.३. आयोजनािा लगानी गने अधय मनकायको नाि  ि व्यहोने लागत िकि रुाः 

५. आयोजना सम्झौता मिमताः 

६. आयोजना सम्पन्न गने मिमताः 

७. आयोजनाबाट लाभान्धवत जनसंखयााः 

  



 

अनसूुची  ६ 

-काययववमिको दफा १६(ङ) सँग सम्वन्धित) 
उपभोक्ता समिमतको भौमतक तथा ववत्तीय प्रगमत प्रमतवेदन 
ववविण पेश गिेको कायायलय शदु्धोिन गाउँपामलका  

 

१. आयोजनाको ववविण  
आयोजनाको नािाः     वडा नं.M   टोल÷बस्तीाः   उपभोक्ता समिमतका अध्यक्षाः 
सन्चवाः  

२. आयोजनाको लागताः प्राप्त अनदुान िकि रू. ............................  चधदा िकि रू...................... 
जनसहभामगता िकि रू. ==============   जम्िा िकि रू. ............................. 

३. हालसम्िको खचय रू. ============== 
क. कायायलयबाट प्राप्त िकि रू.............   
१. मनिायण सािग्रीिा (मसिेधट, छड, काठ,  ंुगा वा फुवा, मगिी, उपकिण आठद) रू. .  
२. ज्यालााः–  दक्ष रूाः–     अदक्ष रू.        जम्िा रू.  
३. िसलधद सािान (कवप, कलि, िसी, कागज आठद) रू.   ४. दैमनक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.   
५. प्राववमिक मनिीक्षण बापत खचय (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.     

६. अधय   
ख. जनसहभामगताबाट व्यहोरिएको खचय रूाः ................... श्रिको िूल्य बिाबि िकि रू. .......................  

न्जधसी सािान िूल्य बिाबि िकि रू. .............   कूल जम्िा रू. .............  
४. प्राववमिक प्रमतवेदन बिोन्जि िूल्यांकन िकि रू. ............. 
५. उपभोक्ता सिूहको मनणयय बिोन्जि÷सिीक्षाबाट खचय देन्खएको रू. ............. 
६. कायायधवयनिा देन्खएका िखुय सिस्याहरूाः क. ख. ग.  
७. सिािानका उपायहरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कायायलयबाट ि अधय मनकायबाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुावाः  
 

 

९. हाल िाग गिेको वकस्ता िकि रू.  
 १०. िखुय खचय प्रयोजन  
 

११. प्राप्त िकि आयोजना बाहेक अधय काययिा खचय गने गिाउने छैनौ ।   
 

.............    .............  .............  ............. 
तयाि गने    सन्चव    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 


