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भगवतीमाई गाउँपालिकाको उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बलधध 

काययलवलध, २०७८  

पाररत तथा प्रमाणणकरण णमणतः २०७८/०५/०३ 

राजपत्रमा प्रकाणित णमणतः २०७८/०५/०३ 

प्रस्तावना 

नेपालको संणिधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले णनणदिष्ट गरेको स्थानीय तहको ऄणधकार क्षेत्र णभत्रको 

णिकास णनमािण सम्िणधध कायि संचालनको लाणग गाईँपाणलकाले ईपभोक्ता सणमणत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन 

गनि अिश्यक दणेिएकोले भगितीमाइ  गाईँपाणलकाको प्रिासकीय कायिणिणध णनयणमत गने ऐन २०७५ को दफा ४ 

बमोणजम भगितीमाइ गाईँकायिपाणलकाले यो कायिणिणध जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारलम्भक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायिणिणधको नाम भगितीमाइ  गाईँपाणलकाको ईपभोक्ता सणमणत गठन, पररचालन 

तथा व्यिस्थापन कायिणिणध, २०७८ रहकेो छ ।  

(२) यो कायिणिणध तरुुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः णिषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथि नलागेमा यस कायिणिणधमा:– 

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

(ि) “अयोजना” भधनाले भगितीमाइ  गाईँपाणलका िा सो ऄधतरगतको िडािाट पणूि िा अणंिक लागत साझदेारीमा 

सञ्चाणलत योजना िा कायिक्रम िा अयोजना िा पररयोजनालाइ सम्झन ुपछि । र यसले भगितीमाइ  गाईँसभाबाट 

स्िीकृत भएको गरै सरकारी संघ सस्था, गरै नाफामलूक संस्था िा ऄधय सामदुाणयक संस्थाको अयोजना 

समतेलाइ जनाईनेछ । 

(ग) “ईपभोक्ता” भधनाले अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभाणधित हुने अयोजना सञ्चालन हुने के्षत्र णभत्रका व्यणक्तलाइ 

जनाईछ ।  

(घ) “ईपभोक्ता सणमणत” भधनाले अयोजनाको णनमािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित सम्भार गनिको लाणग 

ईपभोक्ताले अफूहरू मध्येबाट गठन गरेको सणमणत सम्झन ुपदिछ । 

(ङ) “कायािलय” भधनाले गाईँ कायिपाणलकाको कायािलयलाइ बझुाईँछ । सो िब्दले िडा कायािलय समतेलाइ 

बझुाईनेछ ।  

(च) “कायिपाणलका” भधनाले गाईँ कायिपाणलकालाइ सम्झन ुपदिछ । 

(छ) “ठूला मणेिनरी तथा ईपकरण” भधनाले िातािरणलाइ ऄत्यणधक ह्रास परुय्ाईने प्रकृणतका ठूला मणेिनरी, ईपकरण 

(बलुडोजर, एक्साभटेर जस्ता) र श्रममलूक प्रणिणधलाइ णिस्थाणपत गने िालका मेणिनरी तथा ईपकरण सम्झन ु

पदिछ। 

(ज) “पदाणधकारी” भधनाले ईपभोक्ता सणमणतका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सणचि र कोषाध्यक्षलाइ सम्झन ुपदिछ ।  

(झ) “िडा” भधनाले भगितीमाइ  गाईँपाणलका णभत्रका िडालाइ सम्झन ुपदिछ ।  



 
 

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

(ट) “सदस्य”भधनाले ईपभोक्ता सणमणतका सदस्यलाइ जनाईनेछ र सो िब्दले ईपभोक्ता सणमणतका पदाणधकारीलाइ 

समते जनाईनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता”भधनाले अयोजनाको णनमािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित सम्भार गनिको लाणग कायािलय र 

ईपभोक्ता सणमणतबीच भएको णलणित करारनामा िा कबणुलयतनामालाइ जनाईनेछ ।  

३. काययलवलधको पािना गननयपननः(१) गाईँपाणलका णभत्र कायािधियन हुने अयोजनाको णनमािण, सञ्चालन,ममित 

सम्भार कायि गनिको लाणग गठन हुने ईपभोक्ता सणमणतले पणूिरुपमा यो कायिणिणधको पालना गनुि पनेछ ।  

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

गनि सक्नेअयोजनाको कायािधियन ईपभोक्ता सणमणत माफि त गनि सणकनेछ ।  

 

पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता सलमलतको गठन र सञ्चािन 

४. उपभोक्ता सलमलत गठनसम्बधधी व्यवस्थाः (१) ईपभोक्ता सणमणत गठन दहेाय बमोणजम गनुि पनेछ । 

(क) अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभाणधित ईपभोक्ताहरुको अम भलेाबाट ऄणधकतम सहभाणगतामा सम्बणधधत 

अयोजनास्थलमा नै सातदणेि एघार (७ दणेि ११ जना) सदस्यीय ईपभोक्ता सणमणत गठन गनुिपनेछ । 

(ि) सणमणत गठनको लाणग अम भेला हुने समय, णमणत, स्थान र भलेाको णबषय  त्यस्तो भलेा हुने णमणतले कणम्तमा 

सात णदन (७ णदन) ऄगाि ैसाििजणनक रुपमा जानकारी गराईनु पनेछ ।  

(ग)  गाईँपाणलकास्तरीय अयोजना सञ्चालनको लाणग ईपभोक्ता सणमणतको गठन गदाि कायिपाणलकाले तोकेको 

कायिपाणलकाका सदस्य िा कायािलयको प्रणतणनणधको रोहिरमा गनुि पनेछ । 

(घ) िडास्तरीय अयोजना सञ्चालनको लाणग ईपभोक्ता सणमणत गठन गदाि सम्िणधधत िडाको िडा ऄध्यक्ष िा िडा 

सदस्य िा कायािलयले तोकेको कायािलयको प्रणतणनणधको रोहिरमा गनुि पनेछ । 

(ङ) ईपभोक्ता सणमणत गठनको लाणग बोलाइएको भलेामा योजनाको संणक्षप्त णििरण र सणमणतको संरचना सणहतको 

जानकारी कायािलयको प्रणतणनणधले गराईन ुपनेछ । 

(च) ईपभोक्ता सणमणत गठन गदाि समािेिी णसद्धाधतको ऄिलम्िन गनुि पने छ । सणमणतमा कणम्तमा तेत्तीस प्रणतित 

(३३%) मणहला सदस्य हुनपुनेछ । सणमणतको ऄध्यक्ष, सणचि र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना मणहला 

पदाणधकारी हुनपुनेछ ।  

(छ) एक व्यणक्त एकभधदा बढी ईपभोक्ता सणमणतको सदस्य हुन पाईने छैन । साथै सगोलका पररिारबाट एकजना भधदा 

बढी व्यणक्त एईटै ईपभोक्ता सणमणतको सदस्य हुन पाआने छैन ।  

(ज) ईपभोक्ता सणमणतको गठन सकेसम्म सििसम्मत तररकाले गनुिपनेछ । सििसम्मत हुन नसकेमा ईपभोक्ताहरुको 

बहुमतबाट ईपभोक्ता सणमणतको गठन गररने छ । 

(झ) ईपभोक्ताहरुको लागत सहभाणगतामा सञ्चालन हुने अयोजनाहरु ईपभोक्ता सणमणतबाट कायािधियन गनि 

प्राथणमकता णदइनेछ । 

(ञ) ईपभोक्ता सणमणतले सम्झौता बमोणजम गनुि पने काम सणमणत अफैं ले गनुि गराईनु पनेछ । ऄधय कुनै णनमािण 

व्यिसायी िा ऄधय व्यणक्त िा सस्थालाइ ठेक्कामा णदइ गनि गराईन पाआने छैन । 



 
 

(ट) कायािलयले अयोजना सञ्चालन एिम ् कायािधियनमा संलग्न ईपभोक्ता सणमणतको ऄणभलेि ऄनसुचूी १ 

बमोणजमको ढाँचामा व्यिणस्थत गनुि पनेछ । 

५. उपभोक्ता सलमलतका सदस्यको योग्यताः (१) ईपभोक्ता सणमणतका सदस्यको योग्यता दहेाय बमोणजम हुन ुपनेछ । 

 (क) सम्िणधधत अयोजना क्षेत्रको स्थायी िाणसधदा 

 (ि) १८ िषि ईमरे परुा भएको 

 (ग) फौजदारी ऄणभयोगमा ऄदालतबाट कसरुदार नठहररएको 

 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहकेो 

 (ङ) ऄधय ईपभोक्ता सणमणतमा सदस्य नरहकेो 

(२) दफा १ मा जनुसकैु कुरा लेणिएको भएतापणन जनप्रणतणनणध, राजनीणतक दलका पदाणधकारी (िडा स्तरीय तह भधदा 

माणथका सबै ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सणचि), बहालिाला सरकारी कमिचारी र णिक्षक ईपभोक्ता सणमणतको सदस्यमा 

बस्न पाइने छैन । 

६.  उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयब्य र ऄलधकारः ईपभोक्ता सणमणतको काम कतिब्य र ऄणधकार दहेाय बमोणजम 

हुनेछ ।  

 (क) सम्झौता बमोणजमको कायि सम्पादन गने, 

 (ि) ईपभोक्ताहरुलाइ कायािलयबाट प्राप्त सचूना तथा मागिदििनको जानकारी गराईने, 

(ग) सम्झौता बमोणजम कायि िरुु गदाि कायािलयबाट अिश्यक णनदिेन प्राप्त गनुि पने भए प्राप्त  

 गरेर मात्र िरुु गने, 

(घ) ईपभोक्ता सणमणतको कायि सम्पादनलाइ प्रभािकारी बनाईन सणमणतका सदस्यहरुको कायि णिभाजन र 

णजम्मिेारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ) ईपभोक्तासणमणतका सदस्यहरुको क्षमता णिकास गने । 

(च) सम्झौता बमोणजमको कामको पररमाण, गणुस्तर, समय र लागतमा पररितिन गनुि पने  दणेिएमा 

कायािलयलाइ ऄनरुोध गने, 

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

 

पररच्छेद – ३ 

कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन 

 

७. अयोजना कायायधवयनः (१) कायािलयले अ.ि. िरुु भएको १५ णदन णभत्र ईपभोक्ता सणमणतबाट संचालन हुने 

अयोजना, पररयोजना र कायिक्रमहरु पणहचान/छनौट गरी कायािधियन योजना बनाईन ुपनेछ । ईपभोक्ता सणमणत गठन 

पश्चात अयोजनाको ड्रइङ, णडजाइन र लागत ऄनुमान (नेपाली भाषामा तयार गररएको) स्िीकृत गरी ईपभोक्ता 

सणमणतलाइ ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

(२) अयोजनाको कायािधियनको लाणग ईपभोक्ता सणमणत र कायिलय बीच ऄनसुचूी २ बमोणजमको ढाँचामा सम्झौता 

गनुिपनेछ । 

(३) अयोजनाको प्रकृणत हरेी कायािलयले लागत सहभाणगताको ढाँचा र ऄनपुात (नगद िा श्रमदान िा बस्तगुत) तोक्नु 

पनेछ । 



 
 

 

८. अयोजना सम्झौताको िालग अवश्यक कागजातहरः (१) ईपभोक्ता सणमणतले कायािलयसँग सम्झौता गदाि 

तपणिलमा ईणललणित कागजातहरु पेि गनुिपनेछ  

(क) ईपभोक्ता सणमणत गठन गने अम भलेाको णनणियको प्रणतणलणप 

(ि) ईपभोक्ता सणमणतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रणतणलणप 

(ग) अयोजनाको लागत ऄनुमान णििरण 

(घ) ईपभोक्ता सणमणतबाट सम्झौताको लाणग णजम्मिेारपदाणधकारी तोणकएको ईपभोक्ता सणमणतको णनणिय  

(ङ) अयोजनाको कायािधियनको कायि ताणलका । 

(च) िाता सञ्चालन गने पदाणधकारी तोणकएको णनणिय र िाता सञ्चालनको लाणग अिश्यक कागजातहरु  

 

९. उपभोक्ता सलमलतको िमता लवकासः (१) कायािलयले अयोजनाको कायािधियन ऄगाि ै ईपभोक्ता सणमणतका 

पदाणधकारीहरुलाइ णनम्न णिषयमा ऄणभमणुिकरण गनुि पनेछ 

(क) ईपभोक्ता सणमणतको काम, कतिब्य र ऄणधकार, 

(ि) सम्पादन गनुि पने कामको णििरण, काम सम्पधन गनुिपने ऄिणध, लागत र ईपभोक्ताको योगदान 

(ग) णनमािण सामाग्रीको गणुस्तर र पररमाण 

(घ) िररद, रकम णनकासा प्रकृया, िचिको लेिाकंन र ऄणभलेि व्यिस्थापन 

(ङ) कायािधियन र ऄनुगमन प्रकृया  

(च) साििजणनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ)  ऄधय अिश्यक णिषयहरु । 

 

१०. खाता सञ्चािनः (१) ईपभोक्ता सणमणतको िाता कायािलयले तोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) सणमणतको िाता ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सणचि गरी तीन जनाको संयकु्त दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ । िाता 

सञ्चालकहरु मध्ये कणम्तमा एकजना मणहला हुन ुपनेछ । 

 

११. भनक्तानी प्रकृयाः(१) अयोजनाको भकु्तानी णददंा ईपभोक्ता सणमणतको नाममा रहकेो बैक िातामाफि त णदन ुपनेछ । 

ईपभोक्ता सणमणतले एक व्यणक्त िा सस्थालाइ एकलाि भधदा माणथको रकम भकु्तानी गदाि चेक माफि त मात्र गनुि 

पनेछ ।  

(२) ईपभोक्ता सणमणतलाइ सम्झौता बमोणजमको कामको प्राणिणधक मलूयांकन, कायि सम्पधन प्रणतिदेन र ऄधय 

अिश्यक कागजातको अधारमा णकस्तागत र ऄणधतम भकु्तानी णदइनेछ ।  

(३) ईपभोक्ता सणमणतले सम्पादन गरेको काम र भएको िचिको णििरण सणमणतको बैठकबाट णनणिय गरी भकु्तानीको 

लाणग अिश्यक कागजात सणहत कायािलयमा पेि गनुिपनेछ । 

(४) अयोजनाको ऄणधतम भकु्तानी हुन ुभधदा ऄगाि ैकायािलयबाट ऄनगुमन गने व्यिस्था णमलाईन ुपनेछ    

(५) अयोजना सम्पधन भइ फरफारक गनुि भधदा ऄगाि ैईपभोक्ता सणमणतले ऄणनिायि रुपमा कायािलयको प्रणतणनणधको 

रोहिरमा साििजणनक परीक्षण गनुि पनेछ । साििजणनक परीक्षण प्रणतिदेनको ढाँचा ऄनसुचूी ३ बमोणजम हुनेछ ।  



 
 

(६) ईपभोक्ता सणमणतले अफूले प्रत्येक णकस्तामा गरेको िचिको सचूना ऄनसुचूी ४ बमोणजमको ढाँचामा साििजणनक 

गनुि पनेछ ।  

(७) अयोजनाको कुल लागत रु ३ लाि भधदा बढी भएका अयोजनाहरुको हकमाईपभोक्ता सणमणतले काम िरुु गनुि 

भधदा ऄगाि ैअयोजनाको नाम, लागत, लागत साझदेारीको ऄिस्था, काम िरुु र सम्पधन गनुि पने ऄिणध समते 

दणेिने गरी तयार गररएको ऄनुसचूी ५ बमोणजमको ढाँचामा अयोजना सचूना पाटी अयोजना स्थलमा राख्न ुपनेछ  

(८) ईपभोक्ता सणमणतलाइ सम्बणधधत कायािलयले ड्रआङ्ग, णडजाआन, लागत ऄनुमान तयार गने, प्राणिणधक सललाह णदने, 

जाँचपास गने लगायत ऄधय प्राणिणधक सहयोग ईपलब्ध गराईनेछ । अयोजना कायािधियनको समयमा कुनै 

कारणबाट कायािलयले प्राणिणधक सेिा ईपलब्ध गराईन नसकेमा सम्झौतामा ईललेि गरी तोणकएको िचिको सीमा 

णभत्र रही ईपभोक्ता सणमणतले करारमा प्राणिणधक णनयकु्त गनि िा प्राणिणधक सेिा णलन सक्नेछ । तर, ड्रआङ्ग, 

णडजाआन, लागत ऄनुमान, कायिसम्पधन प्रणतिदेन र भकु्तानी णसफाररसको कायि कायािलयबाट नै हुनेछ । 

(९) ईपभोक्ता सणमणतबाट णनमािण हुने अयोजनाहरूको गणुस्तर कायम गने गराईने दाणयत्ि र णजम्मिेारी जनप्रणतणनणध, 

सम्बणधधत प्राणिणधक कमिचारी, ईपभोक्ता सणमणत र ऄनगुमनसणमणतको हुनेछ ।  

(१०) ऄनकुरणीय कायि गने ईपभोक्ता सणमणत, प्राणिणधक कमिचारी र सम्बणधधत कमिचारीलाइ सभाको णनणिय बमोणजम 

िाणषिक रूपमा ईणचत परुस्कार प्रदान गनि सणकनेछ । 

(११) तोणकएको समयमा ईपभोक्ता सणमणत गठन हुन नसकेमा, सम्झौता हुन नसकेमा िा सम्झौताको िति बमोणजम कायि 

सम्पादन हुन नसकेमा कायािलयले ऄधय प्रकृया्ारा काम गराईन सक्नेछ ।   

 

१२. लनमायण काययको गनणस्तर सनलनलितता गननय पननः ईपभोक्ता सणमणतबाट सञ्चालन हुने अयोजना गणुस्तर 

सणुनणश्चत गनुि सम्िणधधत ईपभोक्ता सणमणतको कतिव्य हुनेछ । गणुस्तर सणुनणश्चतता गनिको लाणग ऄधय कुराहरुको 

ऄणतररक्त णनम्न णिषयहरु पणूि रुपमा पालना गनुि पनेछ ।  

(क) णनमािण सामाग्रीको गणुस्तरः णनमािण सामाग्री ड्रआङ, णडजाइन र स्पेणसणफकेसन बमोणजमको गणुस्तर कायम 

गनुि पनेछ । 

(ि) णनमािण णिणध र प्रकृयाको गणुस्तरः णनमािण णिणध र प्रकृया कायािलयसँग भएको सम्झौता बमोणजम गनुि पनेछ  

(ग) णनमािण कायिको णदगोपनाः ईपभोक्ता सणमणतबाट कायािधियन भएको योजनाको णदगोपनाको लाणग सम्िणधधत 

ईपभोक्ता सणमणतले अिश्यक व्यिस्था गनुि पनेछ । 

(घ) गणुस्तर सणुनणश्चत गने णजम्मिेारीः ईपभोक्ता सणमणत माफि त हुने कामको णनधािररत गणुस्तर कायम गने 

णजम्मिेारी सम्बणधधत कायिको लाणग कायािलयबाट िणटएका प्राणिणधक कमिचारी र ईपभोक्ता सणमणतको 

हुनेछ । 

(ङ) लगत राख्न ुपनेः ईपभोक्ता सणमणतबाट हुने कामको सम्झौता बमोणजमको समय, लागत र गणुस्तरमा सम्पधन 

हुन नसकेमा सम्िणधधत प्राणिणधक कमिचारीलाइ सचेत गराईने र प्रकृणत हरेी अिश्यकता ऄनसुार कारिाही 

गनि सक्नेछ । त्यस्ता ईपभोक्ता सणमणतको लगत रािी ईपभोक्ता सणमणतका पदाणधकारीलाइ णनणश्चत 

समयसम्मको लाणग ऄधय ईपभोक्ता सणमणतमा रही काम गनि णनषधे गनेछ । 



 
 

१३.ऄननगमन सलमलतको व्यवस्थाः(१) अयोजना तोणकएको गणुस्तर, पररमाण र समयमा सम्पधन गनि गराईन 

ईपभोक्ता सणमणतले सम्पादन गने कायिको ऄनगुमन गरी अयोजनाको गणुस्तर, पररमाण सणुनणश्चत गनि दफा ४ (१) 

(क) बमोणजमको भलेाबाट कणम्तमा एक जना मणहला सणहत ३ सदस्यीय एक ऄनगुमन सणमणत गठन गनुि पनेछ । 

(२) ऄनगुमन सणमणतको काम, कतिव्य ऄणधकार दहेाय बमोणजम हुनेछः 

(क) अयोजनाको कायािधियनमा सहजीकरण गने तथा दणेिएका बाधा, व्यिधान र समस्या समाधानका लाणग 

अिश्यक समधिय गने,  

(ि) अयोजनाको कायािधियन कायिताणलका ऄनसुार काम भए नभएको यकीन गने र नगरेको पाआएमा सम्बणधधत 

पक्षलाइ सचेत गराईने,    

(ग) अिश्यक ऄधय कायि गने । 

 

पररच्छेद– ४ 

लवलवध 
 

१४. ऄधय संस्थाबाट कायय गराउन सलकनेःयस कायिणिणध बमोणजम ईपभोक्ता सणमणतबाट गररने कायि लाभग्राही 

समहू,सामदुाणयक संस्था जस्तै सामदुाणयक िन, सामदुाणयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोल णिकास संस्था, 

अमा समहू, कृणष समहू, काननु बमोणजम गठन भएका ऄधय सामदुाणयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय 

ईपभोक्ताहरुको अमभलेाबाट णनणिय भइ अएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायिणिणध बमोणजम कायि संचालन 

गनि/गराईन सणकने छ । 

१५. सहलजकरण र सहयोग गननय पननःईपभोक्ता सणमणतले अयोजनाको सपुररिेक्षण, ऄनगुमन/णनरीक्षण गनि 

कायािलयबाट अएको ऄनगुमन सणमणत, पदाणधकारी िा कमिचारीलाइ अिश्यक णििरण ईपलव्ध गराईने तथा 

अयोजनास्थल ऄनगुमनको लाणग सहणजकरण र सहयोग गनुि पनेछ । 

१६. उपभोक्ता सलमलतको दालयत्वःईपभोक्ता सणमणतले कायािलयसँग भएको सम्झौता बमोणजमको कायि सम्पादन गदाि 

कायािलयले तोकेका ितिहरुको ऄणतररक्त णनम्न दाणयत्ि िहन गनुि पनेछ । 

(क) अयोजनाको णदगो व्यिस्थापनको लाणग ममित सम्भार गने सम्बधधी अिश्यक कायि, 

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

(ग) ऄधय अयोजनाहरुसँग ऄधतरसम्बधध कायम गनुिपने, 

(घ) ऄसल नागररकको अचरण पालना गनुिपने । 

(ङ) ईपभोक्ता सणमणतले अयोजनाको फरफारकको लाणग कायािलयमा कागजात पेि गदाि ऄनसुचूी ६ 

बमोणजमको ढाँचामा अयोजनाको भौणतक तथा णिणत्तय प्रणतिदेन पेि गनुि पनेछ ।  

१७.मापदण्ड बनाउन सकनेः(१) अयोजनाको गणुस्तर सणुनणश्चतताको लाणग कायािलयले ऄनगुमन, मलुयाङ्कन गरी 

सम्िणधधत ईपभोक्ता सणमणतलाइ सललाह, सझुाि र अिश्यकता ऄनसुार णनदिेन णदने तथा समधिय गनुि पनेछ. 

(२) ईपभोक्ता सणमणतबाट सञ्चालन हुने अयोजनाको प्रकृणत हरेी गणुस्तर सणुनणश्चतता गने प्रयोजनको लाणग 

कायािलयले थप मापदण्ड तथा मागिदििन बनाइ लाग ुगनि सक्नेछ । 

 



 
 

 

 

 

अनसूुची १ 

(कामयववधधको दपा ४ (१) ट सॊग सम्फजधधत) 

उऩबोक्ता सधभधतको रगत 

बगवतीभाई  गाउॉऩाधरका 

गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम 

फेस्तडा, दैरेख । 

आ.व. 

क्र.स. 
 

उऩबोक्ता सधभधतको 
नाभ य ठेगाना 

ऩदाधधकायीको नाभ य सम्ऩकय  नॊ. गठन धभधत फैंकको 
नाभ 

खाता नॊ. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

  



 
 

अनसूुची २ 

कामयववधधको दपा ७(२) सॉग सम्वजधधत) 
बगवतीभाई  गाउॉऩाधरका 
मोजना सम्झौता पायाभ 

१. सम्झौता गने ऩऺ य आमोजना् 
क) उऩबोक्तासधभधतको वववयण् 
 १. नाभ् 
 २. ठेगाना् 
ख) आमोजनाको वववयण् 
 १. नाभ् 
 २. आमोजना स्थर् 
 ३ उद्देश्म् 
 ४. आमोजना सरुु हनुे धभधत् 
२. आमोजनाको रागत सम्वजधध वववयण् 
 क) रागत अनभुान रु 

 ख) रागत व्महोने स्रोतहरु 

 १. कामायरम् 
 २. उऩबोक्ता सधभधत् 
 ३. अधम्  
ग) फस्तगुत अनदुानको वववयण  साभाग्रीको नाभ    एकाई 

 १. सॊघफाट  
 २.प्रदेशफाट 

 ३. स्थानीम तहफाट 

 ४. गैह्रसयकायी सॊघसॊस्थाफाट  
 ५. ववदेशी दात ृसॊघ सॊस्थाफाट  
 ६. उऩबोक्ता सधभधतफाट  
 ७. अधम धनकामफाट  
घ) आमोजनाफाट राबाजधवत हनुे् 
 १. घयऩरयवाय सॊखमा् 
 २. जनसॊखमा् 
 ३. सॊगठठत सॊस्था् 
४= अधम्  
३. उऩबोक्ता सधभधत÷सभदुामभा आधारयत सॊस्था÷गैह्रसयकायी सॊस्थाको वववयण् 
क) गठन बएको धभधत् 



 
 

ख) ऩदाधधकायीको नाभ य ठेगाना (नागरयकता प्रभाणऩत्र नॊ. य जजल्रा) 
१. अध्मऺ 

२. उऩाध्मऺ 

३. कोषाध्मऺ 

४. सजचव 

५. सदस्म 

६. सदस्म 

७. सदस्म 

ग) गठन गदाय उऩजस्थत राबाजधवतको सॊखमा् 
४. आमोजना सञ्चारन सम्वजधध अनबुव् 
५.उऩबोक्ता सधभधत सभदुामभा आधारयत सॊस्था÷गैह्रसयकायी सॊस्थारे प्राप्त गने वकस्ता वववयण् 
वकस्ताको क्रभ  धभधत  वकस्ताको यकभ  धनभायण सभाग्री ऩरयभाण    कैवपमत 

ऩवहरो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्भा 
६. आमोजना भभयत सॊबाय सम्फधधी व्मवस्था  
क)आमोजना भभयत सॊबायको जजम्भा धरने सधभधत÷सॊस्थाको नाभ् 
ख) भभयत सम्बायको सम्बाववत स्रोत (छ छैन खरुाउने) 

 जनश्रभदान् 
 सेवा शलु्क् 
 दस्तयु, चधदाफाट  
 अधम केही बए्  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उऩबोक्ता सधभधतको जजम्भेवायी तथा ऩारना गरयन ेशतयहरु् 
१. आमोजना धभधत ...............................देजख शरुु गयी धभधत........................सम्भभा ऩयुा गनुय ऩनेछ । 

२= प्राप्त यकभ तथा धनभायण साभाग्री सम्वजधधत आमोजनाको उदे्धश्मका राधग भात्र प्रमोग गनुयऩनेछ । 

३= नगदी, जजधसी साभानको प्राप्ती, खचय य फाॉकी तथा आमोजनाको प्रगधत वववयण याख्न ुऩनेछ । 

४= आम्दानी खचयको वववयण य कामयप्रगधतको जानकायी उऩबोक्ता सभूहभा छरपर गयी अको वकस्ता भाग गनुय 
ऩनेछ । 

५= आमोजनाको कुर रागत बधदा घटी रागतभा आमोजना सम्ऩन्न बएको अवस्थाभा सो भतुाववकनै अनदुान य 
श्रभदानको प्रधतशत धनधाययण गयी बकु्तानी धरन ुऩनेछ । 

६. उऩबोक्ता सधभधतरे प्राववधधकको याम, ऩयाभशय एवॊ धनदेशन अनरुुऩ काभ गनुय ऩनेछ ।  



 
 

७= उऩबोक्ता सधभधतरे आमोजनासॊग सम्वजधधत ववर, बयऩाईहरु, डोय हाजजयी पायाभहरु, जजधसी नगदी खाताहरु, 

सधभधत÷सभहुको धनणयम ऩजुस्तका आठद कागजातहरु कामायरमरे भागेको फखत उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ य 
त्मसको रेखाऩयीऺण ऩधन गयाउन ुऩनेछ । 

 

८. कुनै साभाग्री खरयद गदाय आधतरयक याजस्व कामायरमफाट स्थामी रेखा नम्वय य भलु्म अधबफवृद्ध कय दताय 
प्रभाण ऩत्र प्राप्त व्मजक्त वा पभय सॊस्था वा कम्ऩनीफाट खरयद गयी सोही अनसुायको ववर बयऩाई 
आधधकायीक व्मजक्तफाट प्रभाजणत गयी ऩेश गनुय ऩनेछ । 

९.  भूल्म अधबफवृद्ध कय (VAT)राग्ने फस्त ु तथा सेवा खरयद गदाय रु २०,०००।– बधदा फढी भूल्मको 
साभाग्रीभा अधनवामय रुऩभा भूल्म अधबफवृद्ध कय दताय प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेका व्मजक्त पभय सॊस्था वा 
कम्ऩनीफाट खरयद गनुय ऩनेछ । साथै उक्त ववरभा उजल्रजखत भ.ुअ.कय फाहेकको यकभभा १.५% 
अग्रीभ आमकय फाऩत कयकवि गयी फाॉकी यकभ भात्र सम्वजधधत सेवा प्रदामकराई बकु्तानी हनुेछ । रु 
२०,०००।– बधदा कभ भूल्मको साभाग्री खरयदभा ऩान नम्वय धरएको व्मजक्त वा पभयफाट खरयद गनुय 
ऩनेछ । अधमथा खरयद गने ऩदाधधकायी स्वमभ ्जजम्भेवाय हनुेछ । 

१०. डोजय योरय रगामतका भेजशनयी साभान बाडाभा धरएको एवभ ् घय फहारभा धरई ववर बयऩाई ऩेश 
बएको अवस्थाभा १०% प्रधतशत घय बाडा कय एफभ ्फहार कय धतनुय ऩनेछ । 

११. प्रजशऺकरे ऩाउने ऩारयश्रधभक एवभ ्सहबागीरे ऩाउने ब्ाभा प्रचधरत धनमभानसुाय कय राग्नछे । 

१२. धनभायण कामयको हकभा शरुु रागत अनभुानका कुनै आईटभहरुभा ऩरयवयतन हनुे बएभा अधधकाय प्राप्त 
व्मजक्त÷कामायरमफाट रागत अनभुान सॊसोधन गये ऩश्चात भात्र कामय गयाउन ु ऩनेछ । मसयी रागत 
अुनभान सॊशोधन नगयी कामय गयेभा उऩबोक्ता सधभधत÷सभहुनै जजम्भेवाय हनुेछ । 

१३. उऩबोक्ता सधभधतरे काभ सम्ऩन्न गरयसकेऩधछ फाॉकी यहन गएका खप्ने साभानहरु भभयत सॊबाय सधभधत 
गठन बएको बए सो सधभधतराई य सो नबए सम्वजधधत कामायरमराई फझुाउन ु ऩनेछ । तय भभयत 
सधभधतराई फझुाएको साभानको वववयण एक प्रधत सम्वजधधत कामायरमराई जानकायीको राधग फझुाउन ु
ऩनेछ । 

१४. सम्झौता फभोजजभ आमोजना सम्ऩन्न बएऩधछ अजधतभ बकु्तानीको राधग कामयसम्ऩन्न प्रधतवेदन, नाऩी वकताव, 

प्रभाजणत ववर बयऩाई, मोजनाको पोटो, सम्वजधधत उऩबोक्ता सधभधतरे आमोजना सॊचारन गदाय बएको 
आम व्ममको अनभुोदन सवहतको धनणयम, उऩबोक्ता बेराफाट बएको सावयजधनक रेखा ऩयीऺणको धनणयमको 
प्रधतधरऩी तथा सम्वजधधत कामायरमको वडा कामायरमको धसपारयस सवहत अजधतभ वकस्ता बकु्तानीको राधग 
धनवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ । 

१५. आमोजना सम्ऩन्न बएऩधछ कामायरमफाट जाॉचऩास गयी पयपायकको प्रभाणऩत्र धरन ु ऩनेछ । साथै 
आमोजानाको आवश्मक भभयत सॊबायको व्मवस्था सम्वजधधत उऩबोक्ताहरुरे नै गनुय ऩनेछ । 

१६. आमोजना कामायधवमन गने सभहु वा उऩबोक्ता सधभधतरे आमोजनाको बौधतक तथा वव्ीम प्रगती प्रधतवेदन 
अनसूुची ६ को ढाॉचाभा सम्झौताभा तोवकए फभोजजभ कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

१७. आमोजनाको दीगो सञ्चारन तथा भभयत सॊबायको व्मवस्था गनुय ऩनेछ । 

१८. आमोजनाको सवै काभ उऩबोक्ता सधभधत÷सभहुको धनणयम अनसुाय गनुय गयाउन ुऩनेछ । 

 

 



 
 

कामायरमको जजम्भेवायी तथा ऩारना गरयन ेशतयहरु् 
 

१. आमोजनाको वजेट, उऩबोक्ता सधभधतको काभ, कतयव्म तथा अधधकाय, खरयद, रेखाङ्कन, प्रधतवेदन आठद 
ववषमभा उऩबोक्ता सधभधतका ऩदाधधकायीहरुराई अनजुशऺण कामयक्रभ सञ्चारन गरयनछे ।  

२. आमोजनाभा आवश्मक प्राववधधक सहमोग कामायरमफाट उऩरव्ध गयाउन सवकने अवस्थाभा गयाईनेछ य 
नसवकन ेअवस्था बएभा उऩबोक्ता सधभधतरे फाह्य फजायफाट सेवा ऩयाभशय अधतगयत सेवा धरन सक्नेछ ।  

३. आमोजनाको प्राववधधक सऩुरयवेऺणका राधग कामायरमको तपय फाट प्राववधधक खटाईनछे । उऩबोक्ता 
सधभधतफाट बएको काभको धनमधभत सऩुरयवेऺण गने जजम्भेवायी धनज प्राववधधकको हनुछे ।  

४. ऩेश्की धरएय राभो सभमसम्भ आमोजना सॊचारन नगने उऩबोक्ता सधभधतराई कामायरमरे धनमभ अनसुाय 
कायवाही गनेछ । 

५. श्रभभरुक प्रववधधफाट कामय गयाउने गयी रागत अनभुान स्वीकृत गयाई सोही फभोजजभ सम्झौता गयी 
भेजशनयी उऩकयणको प्रमोगफाट कामय गयेको ऩाईएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सधभधतसॊग सम्झौता यद्ध गयी 
उऩबोक्ता सधभधतराई बकु्तानी गरयएको यकभ भलु्माॊकन गयी फढी बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह असरु 
उऩय गरयनेछ । 

६. आमोजना सम्ऩन्न बएऩधछ कामायरमफाट जाॉच ऩास गयी पयपायक गनुय ऩनेछ । 

७. आवश्मक कागजात सॊरग्न गयी बकु्तानी उऩरव्ध गयाउन सम्वजधधत उऩबोक्ता सधभधतफाट अनयुोध बई 
आएऩधछ उऩबोक्ता सधभधतको फैंक खाताभा बकु्तानी ठदन ुऩनेछ ।  

८. मसभा उल्रेख नबएका कुयाहरु प्रचधरत कानून वभोजजभ हनुेछ । 

 

भाधथ उल्रेख बए फभोजजभका शतयहरु ऩारना गनय हाभी धनम्न ऩऺहरु भधजयु गदयछौं । 

 

 

उऩबोक्ता सधभधत÷सभहुको तपय फाट    कामायरमको तपय फाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 
नाभ थय.....................      नाभ थय............. 
ऩद.............................     ऩद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सम्ऩकय  नॊ......................     सम्ऩकय  नॊ............... 
धभधत............................     धभधत..................... 
  



 
 

 अनसूुची ३ 

(कामयववधधको दपा ११ (५) सॉग सम्वजधधत) 
सावयजधनक ऩयीऺण पायाभको ढाॉचा ऩेश गयेको कामायरमM— बगवतीभाई  गाउॉऩाधरका, फेस्तडा दैरेख । 

१. आमोजनाको नाभ्      क) स्थर् 
ख) रागत अनभुान्        ग) आमोजना शरुू हनुे धभधत्  घ) आमोजना सम्ऩन्न हनुे धभधत्  
२. उऩबोक्ता सधभधत÷साभदुावमक सॊस्थाको   क) नाभ्   
क) अध्मऺको नाभ्   ख) सदस्म सॊखमा्      भवहरा्    ऩरुूष्  
३. आम्दानी खचयको वववयण्  
क) आम्दानीतपय  जम्भा् 
आम्दानीको श्रोत (कहाॉफाट कधत नगद तथा 
जजधसी प्राप्त बमो खरुाउन)े यकभ वा ऩरयभाण कैवपमत 

यकभ वा ऩरयभाण कैवपमत 
 

   
   
ख) खचयतपय  

खचयको वववयण दय ऩरयभाण जम्भा 
१. साभाग्री (के के साभाग्री खरयद बमो ?)    

२. ज्मारा (के भा कधत बकु्तानी बमो ?)    

    

    

३. श्रभदान (कधत जनारे श्रभदान गये ?)    

    

    

४. व्मवस्थाऩन खचय (ढुवानी तथा अधम खचय)    

    
 

ग) भौज्दात  
 वववयण  यकभ वा ऩरयभाण  कैवपमत 

१ नगद   

बैंक   

व्यक्ततको क्िम्मा   

२ सामग्रीहरु   

घ) बकु्तानी ठदन फाॉकी 
वववयण यकभ वा ऩरयभाण 

  

४. सम्ऩन्न आमोजनाको रक्ष्म तथा प्रगधत वववयण 

 

काभको वववयण रक्ष्म प्रगधत 
   

५. आमोजनारे ऩ¥ुमाएको राब तथा प्रत्मऺ रूऩभा राबाजधवत जनसॊखमा (आमोजना सञ्चारन बएको स्थानका उऩबोक्ताहरू) ।  
६. आमोजना सञ्चारन गदाय आमोजक सॊस्थाभा काभको जजम्भेवायी फाॉडपाॉड (कस कसरे कस्तो कस्तो काभको जजम्भेवायी धरएका 

धथए<खरुाउने) 
उऩजस्थधत् 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

योहवय् नाभथय्      ऩद्   धभधत् 



 
 

द्रष्टव्म् सावयजधनक ऩरयऺण कामयक्रभभा उऩजस्थत सयोकायवाराहरुको उऩजस्थधत अधनवामय रूऩभा सॊरग्न हनुऩुनेछ । 

 

अनसूुची ४ 

-कामयववधधको दपा ११ (६) सॉग सम्वजधधत) 
खचय सावयजधनक सूचना पायाभ 

 

धभधत् २०  ।   ।   .  

१. आमोजनाको नाभ्—        २. आमोजना स्थर्—  

३. ववधनमोजजत वजेट्—       ४. आमोजना जस्वकृत बएको आ.व्—   

५. आमोजना सम्झौता बएको धभधत्—  

६. काभ सम्ऩन्न गनुय ऩने धभधत्—     ७. काभ सम्ऩन्न बएको धभधत्—  

८. उ.स. को फैठकरे खचय स्वीकृत गयेको धभधत्—    

आम्दानी य खचयको वववयण 

       

आम्दानी खिच 
वववरण रकम रू वववरण रकम 

प्रथम ककस्ता  ज्याऱा  

दोश्रो ककस्ता  ननमााण सामाग्री खररद  

तशे्रो ककस्ता  ढुवानी  

िनश्रमदान  भाडा  

वस्तुगत सहायता  व्यवस्थापन खर्ा  

ऱागत सहभागगता    

    

    

 

उऩमुयक्तानसुायको आम्दानी तथा खचय वववयण मथाथय हो । मसभा सफै आम्दानी तथा खचयहरु सभावेश गरयएको छ । 
साथै उऩबोक्ताहरुको प्रत्मऺ सहबाधगताभा आमोजना कामायधवमन गरयएको छ । मसको एक प्रधत वडा कामायरमभा सभेत 
ऩेश गरयएको छ ।  
 

......................   ............................... ............................... 
 कोषाध्मऺ    सजचव     अध्मऺ   

 

  

 

 

  



 
 

अनसूुची ५ 

-कामयववधधको दपा ११(७) सॊग सम्वजधधत) 

आमोजना सूचना ऩाटीको नभूना 

१.  आमोजनाको नाभ् 

२. आमोजना सॊचारन गने कामायरम/कामयक्रभको नाभ् 

३. उऩबोक्ता सधभधतको अध्मऺको नाभ य सम्ऩकय  नॊ.M 

४. आमोजनाको कुर रागत यकभ रु् 

 ४.१. आमोजनाभा कामायरमफाट व्महोने रागत रु् 

 ४.२. जनसहबाधगताफाट व्महोने रागत यकभ रु् 

 ४.३. आमोजनाभा रगानी गने अधम धनकामको नाभ  य व्महोने रागत यकभ रु् 

५. आमोजना सम्झौता धभधत् 

६. आमोजना सम्ऩन्न गने धभधत् 

७. आमोजनाफाट राबाजधवत जनसॊखमा् 

  



 
 

 

अनसूुची ६ 

-कामयववधधको दपा १६(ङ) सॉग सम्वजधधत) 
उऩबोक्ता सधभधतको बौधतक तथा वव्ीम प्रगधत प्रधतवेदन 

वववयण ऩेश गयेको कामायरमM— बगवतीभाई  गाउॉऩाधरका फेस्तडा दैरेख । 
 

१. आमोजनाको वववयण  
आमोजनाको नाभ्     वडा नॊ.M टोर÷फस्ती्   उऩबोक्ता सधभधतका अध्मऺ् सजचव्  

२. आमोजनाको रागत् प्राप्त अनदुान यकभ रू. ............................  चधदा यकभ रू...................... 
जनसहबाधगता यकभ रू. ==============   जम्भा यकभ रू. ............................. 

३. हारसम्भको खचय रू. ============== 
क. कामायरमफाट प्राप्त यकभ रू............. 
१. धनभायण साभग्रीभा (धसभेधट, छड, काठ, ढुॊगा वा पुवा, धगिी, उऩकयण आठद) रू. .  
२. ज्मारा्–  दऺ रू्–     अदऺ रू.        जम्भा रू.  
३. भसरधद साभान (कवऩ, करभ, भसी, कागज आठद) रू.   ४. दैधनक भ्रभण ब्ा (सम्झौताभा स्वीकृत बए) रू.   
५. प्राववधधक धनयीऺण फाऩत खचय (सम्झौताभा स्वीकृत बए) रू.     

६. अधम   
ख. जनसहबाधगताफाट व्महोरयएको खचय रू् ................... श्रभको भूल्म फयाफय यकभ रू. .......................  

जजधसी साभान भूल्म फयाफय यकभ रू. .............   कूर जम्भा रू. ............. 
४. प्राववधधक प्रधतवेदन फभोजजभ भूल्माॊकन यकभ रू. ............. 
५. उऩबोक्ता सभूहको धनणयम फभोजजभ÷सभीऺाफाट खचय देजखएको रू. ............. 
६. कामायधवमनभा देजखएका भखुम सभस्माहरू् क. ख. ग.  
७. सभाधानका उऩामहरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कामायरमफाट य अधम धनकामफाट अनगुभन बए अनगुभनको सझुाव्  
 

 

९. हार भाग गयेको वकस्ता यकभ रू.  
१०. भखुम खचय प्रमोजन  
 

११. प्राप्त यकभ आमोजना फाहेक अधम कामयभा खचय गने गयाउने छैनौ ।   
 

.............   .............  .............  ............. 
तमाय गने   सजचव    कोषाध्मऺ  अध्मऺ 

 

 

 

 

 

 

 


