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s}nf/L ईपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बलधध काययलवलध 

२०७^ 

प्रस्तावना 

नेपािको संलवधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्ददष्ट गरेको 

स्थानीय तहको ऄलधकार के्षत्र लभत्रको लवकास लनमायण सम्वलधध कायय संचािनको 

िालग गाईँ पालिका ईपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन गनय 

अवश्यक दलेिएकोिे अवश्यक भएकािे कैिारी गाईँपालिकािे कैिारी िलक्षतवगय 

लवकास काययक्रम संचािन गनय नेपािको संलबधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार 

संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ तथा स्थानीय तहको कानून लनमाणय प्रकृया ऐन, 

२०७५ को दफा ३ को २ बमोलजम यो काययलबलध बनाइ िागु गरेकोछ ।   
 

पररच्छेद– १ 

प्रारलम्भक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययलवलधको नाम s}nf/L गाईँपालिकाको 

ईपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन काययलवलध, २०७^ रहकेो छ 

।  

(२) यो काययलवलध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलवलधमा:– 

(क) “ऄध्यक्ष” भन्नािे ईपभोक्ता सलमलतको ऄध्यक्षिाइ सम्झनु पदयछ ।   

(ि) “अयोजना” भन्नािे  s}nf/L गाईँपालिका सो ऄधतरगतको वडावाट पूणय वा 

अंलिक िागत साझेदारीमा सञ्चालित योजना वा काययक्रम वा अयोजना वा 

पररयोजनािाइ सम्झनु पछय । र यसि ेs}nf/L गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको गैर 

सरकारी संघ सस्था, गैर नाफामूिक संस्था वा ऄधय सामुदालयक संस्थाको 

अयोजना समेतिाइ जनाईनेछ । 

(ग) “ईपभोक्ता” भन्नािे अयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभालधवत हुने अयोजना सञ्चािन 

हुने के्षत्र लभत्रका व्यलक्तिाइ जनाईछ ।  

(घ) “ईपभोक्ता सलमलत” भन्नािे अयोजनाको लनमायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र 

ममयत सम्भार गनयको िालग ईपभोक्तािे अफूहरू मध्येबाट गठन गरेको सलमलत 

सम्झनु पदयछ । 

(ङ) “कायायिय” भन्नािे गाईँकाययपालिकाको कायायियिाइ बुझाईँछ । सो िब्दिे 

वडा कायायिय समेतिाइ बुझाईनेछ ।  

(च) “काययपालिका” भन्नािे गाउँ  काययपालिकािाइ सम्झनु पदयछ । 



(छ) “ठूिा मेलिनरी तथा ईपकरण” भन्नािे वातावरणिाइ ऄत्यलधक ह्रास पुर्याईने 

प्रकृलतका ठूिा मेलिनरी, ईपकरण (बुिडोजर, एक्साभेटर जस्ता) र श्रममूिक 

प्रलवलधिाइ लवस्थालपत गने िािका मेलिनरी तथा ईपकरण सम्झनु पदयछ। 

(ज) “पदालधकारी” भन्नािे ईपभोक्ता सलमलतका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सलचव र 

कोषाध्यक्षिाइ सम्झनु पदयछ ।  

(झ) “वडा” भन्नािे s}nf/L गाउँपालिकाका लभत्रका वडािाइ सम्झनु पदयछ ।  

(ञ) “वडा ऄध्यक्ष” भन्नािे अयोजना सञ्चािन भएको वडाको वडा  ऄध्यक्षिाइ 

सम्झनु पदयछ । 

(ट) “सदस्य”भन्नािे ईपभोक्ता सलमलतका सदस्यिाइ जनाईनेछ र सो िब्दिे 

ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीिाइ समेत जनाईनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता”भन्नािे अयोजनाको लनमायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ममयत सम्भार 

गनयको िालग कायायिय र ईपभोक्ता सलमलतबीच भएको लिलित करारनामा वा 

कबुलियतनामािाइ जनाईनेछ ।  

३. काययलवलधको पािना गनुयपनःे(१)गाईँ/नगरपालिका लभत्र कायायधवयन हुने 

अयोजनाको लनमायण, सञ्चािन,ममयत सम्भार कायय गनयको िालग गठन हुने 

ईपभोक्ता सलमलतिे पूणयरुपमा यो काययलवलधको पािना गनुय पनेछ ।  

(२) कुि िागत रु १ करोडसम्म भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन ईपयोग 

हुने र स्थानीय स्तरमा कायय सम्पन्न गनय सके्नअयोजनाको कायायधवयन ईपभोक्ता 

सलमलत माफय त गनय सककनेछ ।  
 

 

पररच्छेद–२ 

ईपभोक्ता सलमलतको गठन र सञ्चािन 

४. ईपभोक्ता सलमलत गठनसम्बधधी व्यवस्थाः (१) ईपभोक्ता सलमलत गठन दहेाय 

बमोलजम गनुय पनेछ । 

(क) अयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभालधवत ईपभोक्ताहरुको अम भेिाबाट ऄलधकतम 

सहभालगतामा सम्बलधधत अयोजनास्थिमा नै सातदलेि एघार (७ दलेि ११ 

जना) सदस्यीय ईपभोक्ता सलमलत गठन गनुयपनेछ । 

(ि)सलमलत गठनको िालग अम भेिा हुने समय, लमलत, स्थान र भेिाको लबषय  

त्यस्तो भेिा हुने लमलतिे कलम्तमा सात कदन (७ कदन) ऄगावै सावयजलनक रुपमा 

जानकारी गराईनु पनेछ ।  

(ग) गाईँपालिका स्तरीय अयोजना सञ्चािनको िालग ईपभोक्ता सलमलतको गठन 

गदाय काययपालिकािे तोकेको काययपालिकाका सदस्य वा कायायियको 

प्रलतलनलधको रोहवरमा गनुय पनेछ । 



(घ) वडास्तरीय अयोजना सञ्चािनको िालग ईपभोक्ता सलमलत गठन गदाय 

सम्वलधधत वडाको वडा ऄध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायियिे तोकेको 

कायायियको प्रलतलनलधको रोहवरमा गनुय पनेछ । 

(ङ) ईपभोक्ता सलमलत गठनको िालग बोिाइएको भेिामा योजनाको संलक्षप्त लववरण 

र सलमलतको संरचना सलहतको जानकारी कायायियको प्रलतलनलधिे गराईनु पनेछ 

। 

(च) ईपभोक्ता सलमलत गठन गदाय समावेिी लसद्धाधतको ऄविम्वन गनुय पने छ । 

सलमलतमा कलम्तमा तेत्तीस प्रलतित (३३%) मलहिा सदस्य हुनुपनेछ । 

सलमलतको ऄध्यक्ष, सलचव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना मलहिा 

पदालधकारी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यलक्त एकभधदा बढी ईपभोक्ता सलमलतको सदस्य हुन पाईने छैन । साथै 

सगोिका पररवारबाट एकजना भधदा बढी व्यलक्त एईटै ईपभोक्ता सलमलतको 

सदस्य हुन पाआने छैन ।  

(ज) ईपभोक्ता सलमलतको गठन सकेसम्म सवयसम्मत तररकािे गनुयपनेछ । सवयसम्मत 

हुन नसकेमा ईपभोक्ताहरुको बहुमतबाट ईपभोक्ता सलमलतको गठन गररने छ । 

(झ) ईपभोक्ताहरुको िागत सहभालगतामा सञ्चािन हुने अयोजनाहरु ईपभोक्ता 

सलमलतबाट कायायधवयन गनय प्राथलमकता कदइनेछ । 

(ञ) ईपभोक्ता सलमलतिे सम्झौता बमोलजम गनुय पने काम सलमलत अफैं िे गनुय 

गराईनु पनेछ । ऄधय कुनै लनमायण व्यवसायी वा ऄधय व्यलक्त वा सस्थािाइ 

ठेक्कामा कदइ गनय गराईन पाआने छैन । 

(ट) कायायियि ेअयोजना सञ्चािन एवम ्कायायधवयनमा संिग्न ईपभोक्ता सलमलतको 

ऄलभिेि ऄनुसूची १ बमोलजमको ढाँचामा व्यवलस्थत गनुय पनेछ । 

५ 

६.  ईपभोक्ता सलमलतको काम, कतयब्य र ऄलधकारः ईपभोक्ता सलमलतको काम कतयब्य 

र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ ।  

 (क) सम्झौता बमोलजमको कायय सम्पादन गने, 

 (ि) ईपभोक्ताहरुिाइ कायायियबाट प्राप्त सूचना तथा मागयदियनको जानकारी 

गराईने, 

(ग) सम्झौता बमोलजम कायय िुरु गदाय कायायियबाट अवश्यक लनदिेन प्राप्त 

गनुय पने भए प्राप्त   गरेर मात्र िुरु गने, 

(घ) ईपभोक्ता सलमलतको कायय सम्पादनिाइ प्रभावकारी बनाईन सलमलतका 

सदस्यहरुको कायय लवभाजन र लजम्मेवारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ) ईपभोक्तासलमलतका सदस्यहरुको क्षमता लवकास गने । 

(च) सम्झौता बमोलजमको कामको पररमाण, गुणस्तर, समय र िागतमा 

पररवतयन गनुय पने  दलेिएमा कायायियिाइ ऄनुरोध गने, 



 (छ) अयोजनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बधधी अवश्यक ऄधय कायय गने । 

पररच्छेद – ३ 

कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन 

७. अयोजना कायायधवयनः (१) कायायियिे अ.व. िुरु भएको १५ कदन लभत्र 

ईपभोक्ता सलमलतबाट संचािन हुने अयोजना, पररयोजना र काययक्रमहरु 

पलहचान/छनौट गरी कायायधवयन योजना बनाईनु पनेछ । ईपभोक्ता सलमलत गठन 

पश्चात अयोजनाको ड्रइङ, लडजाइन र िागत ऄनुमान (नेपािी भाषामा तयार 

गररएको) स्वीकृत गरी ईपभोक्ता सलमलतिाइ ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

(२) अयोजनाको कायायधवयनको िालग ईपभोक्ता सलमलत र काययियबीच ऄनुसूची २ 

बमोलजमको ढाँचामा सम्झौता गनुयपनेछ । 

(३) अयोजनाको प्रकृलत हरेी कायायियिे िागत सहभालगताको ढाँचा र ऄनुपात 

(नगद वा श्रमदान वा बस्तुगत) तोकु्न पनेछ । 

 

८. अयोजना सम्झौताको िालग अवश्यक कागजातहरुः (१) ईपभोक्ता सलमलतिे 

कायायियसँग सम्झौता गदाय तपलििमा ईललिलित कागजातहरु पेि गनुयपनेछ  

(क) ईपभोक्ता सलमलत गठन गने अम भेिाको लनणययको प्रलतलिलप 

(ि) ईपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रलतलिलप 

(ग) अयोजनाको िागत ऄनुमान लववरण 

(घ) ईपभोक्ता सलमलतबाट सम्झौताको िालग लजम्मेवारपदालधकारी तोककएको 

ईपभोक्ता सलमलतको लनणयय  

(ङ) अयोजनाको कायायधवयनको कायय तालिका । 

(च) िाता सञ्चािन गने पदालधकारी तोककएको लनणयय र िाता सञ्चािनको िालग 

अवश्यक कागजातहरु  

९. ईपभोक्ता सलमलतको क्षमता लवकासः (१) कायायियिे अयोजनाको कायायधवयन 

ऄगावै ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुिाइ लनम्न लवषयमा ऄलभमुलिकरण 

गनुय पनेछ 

(क) ईपभोक्ता सलमलतको काम, कतयब्य र ऄलधकार, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कामको लववरण, काम सम्पन्न गनुयपने ऄवलध, िागत र 

ईपभोक्ताको योगदान 

(ग) लनमायण सामाग्रीको गुणस्तर र पररमाण 

(घ) िररद, रकम लनकासा प्रकृया, िचयको िेिाकंन र ऄलभिेि व्यवस्थापन 

(ङ) कायायधवयन र ऄनुगमन प्रकृया  

(च) सावयजलनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ)  ऄधय अवश्यक लवषयहरु ।  



१०. िाता सञ्चािनः (१) ईपभोक्ता सलमलतको िाता कायायियिे तोकेको बैंकमा 

सञ्चािन हुनेछ । 

(२) सलमलतको िाता ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचव गरी तीन जनाको संयुक्त 

दस्तितबाट सञ्चािन हुनेछ । िाता सञ्चािकहरु मध्य े कलम्तमा एकजना 

मलहिा हुनु पनेछ । 

११. भकु्तानी प्रकृयाः(१) अयोजनाको भुक्तानी दददा ईपभोक्ता सलमलतको नाममा 

रहकेो बैक िातामाफय त कदनु पनेछ । ईपभोक्ता सलमलतिे एक व्यलक्त वा 

सस्थािाइ एकिाि भधदा मालथको रकम भुक्तानी गदाय चेक माफय त मात्र गनुय 

पनेछ ।  

(२) ईपभोक्ता सलमलतिाइ सम्झौता बमोलजमको कामको प्रालवलधक मूलयांकन, कायय 

सम्पन्न प्रलतवेदन र ऄधय अवश्यक कागजातको अधारमा ककस्तागत र ऄलधतम 

भुक्तानी कदइनेछ ।  

(३) ईपभोक्ता सलमलतिे सम्पादन गरेको काम र भएको िचयको लववरण सलमलतको 

बैठकबाट लनणयय गरी भुक्तानीको िालग अवश्यक कागजात सलहत कायायियमा 

पेि गनुयपनेछ । 

(४) अयोजनाको ऄलधतम भुक्तानी हुनु भधदा ऄगावै कायायियबाट ऄनुगमन गने 

व्यवस्था लमिाईनु पनेछ    

(५) अयोजना सम्पन्न भइ फरफारक गनुय भधदा ऄगावै ईपभोक्ता सलमलति ेऄलनवायय 

रुपमा कायायियको प्रलतलनलधको रोहवरमा सावयजलनक परीक्षण गनुय पनेछ । 

सावयजलनक परीक्षण प्रलतवेदनको ढाँचा ऄनुसूची ३ बमोलजम हुनेछ ।  

(६) ईपभोक्ता सलमलतिे अफूिे प्रत्येक ककस्तामा गरेको िचयको सूचना ऄनुसूची ४ 

बमोलजमको ढाँचामा सावयजलनक गनुय पनेछ ।  

(७) अयोजनाको कुि िागत रु ३ िाि भधदा बढी भएका अयोजनाहरुको 

हकमाईपभोक्ता सलमलति ेकाम िुरु गनुय भधदा ऄगावै अयोजनाको नाम, िागत, 

िागत साझेदारीको ऄवस्था, काम िुरु र सम्पन्न गनुय पने ऄवलध समेत देलिने 

गरी तयार गररएको ऄनुसूची ५ बमोलजमको ढाँचामा अयोजना सूचना पाटी 

अयोजना स्थिमा राख्नु पनेछ  

(८) ईपभोक्ता सलमलतिाइ सम्बलधधत कायायियिे ड्रआङ्ग, लडजाआन, िागत ऄनुमान 

तयार गने, प्रालवलधक सलिाह कदने, जाँचपास गने िगायत ऄधय प्रालवलधक 

सहयोग ईपिब्ध गराईनेछ । अयोजना कायायधवयनको समयमा कुनै कारणबाट 

कायायियिे प्रालवलधक सेवा ईपिब्ध गराईन नसकेमा सम्झौतामा ईलिेि गरी 

तोककएको िचयको सीमा लभत्र रही ईपभोक्ता सलमलतिे करारमा प्रालवलधक 

लनयुक्त गनय वा प्रालवलधक सेवा लिन सके्नछ । तर, ड्रआङ्ग, लडजाआन, िागत 

ऄनुमान, काययसम्पन्न प्रलतवेदन र भुक्तानी लसफाररसको कायय कायायियबाट नै 

हुनेछ । 



(९) ईपभोक्ता सलमलतबाट लनमायण हुने अयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गने गराईने 

दालयत्व र लजम्मेवारी जनप्रलतलनलध, सम्बलधधत प्रालवलधक कमयचारी, ईपभोक्ता 

सलमलत र ऄनुगमनसलमलतको हुनेछ ।  

(१०) ऄनुकरणीय कायय गने ईपभोक्ता सलमलत, प्रालवलधक कमयचारी र सम्बलधधत 

कमयचारीिाइ सभाको लनणयय बमोलजम वार्षषक रूपमा ईलचत पुरस्कार प्रदान 

गनय सककनेछ । 

(११) तोककएको समयमा ईपभोक्ता सलमलत गठन हुन नसकेमा, सम्झौता हुन 

नसकेमा वा सम्झौताको ितय बमोलजम कायय सम्पादन हुन नसकेमा कायायियिे 

ऄधय प्रकृयाद्वारा काम गराईन सके्नछ ।   

१२. लनमायण काययको गुणस्तर सुलनलश्चतता गनुय पनःे ईपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन 

हुने अयोजना गुणस्तर सुलनलश्चत गनुय सम्वलधधत ईपभोक्ता सलमलतको कतयव्य 

हुनेछ । गुणस्तर सुलनलश्चतता गनयको िालग ऄधय कुराहरुको ऄलतररक्त लनम्न 

लवषयहरु पूणय रुपमा पािना गनुय पनेछ ।  

(क) लनमायण सामाग्रीको गुणस्तरः लनमायण सामाग्री ड्रआङ, लडजाइन र 

स्पेलसकफकेसन बमोलजमको गुणस्तर कायम गनुय पनेछ । 

(ि) लनमायण लवलध र प्रकृयाको गुणस्तरः लनमायण लवलध र प्रकृया कायायियसँग 

भएको सम्झौता बमोलजम गनुय पनेछ  

(ग) लनमायण काययको कदगोपनाः ईपभोक्ता सलमलतबाट कायायधवयन भएको 

योजनाको कदगोपनाको िालग सम्वलधधत ईपभोक्ता सलमलतिे अवश्यक 

व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गुणस्तर सुलनलश्चत गने लजम्मेवारीः ईपभोक्ता सलमलत माफय त हुने कामको 

लनधायररत गुणस्तर कायम गने लजम्मेवारी सम्बलधधत काययको िालग 

कायायियबाट िरटएका प्रालवलधक कमयचारी र ईपभोक्ता सलमलतको हुनेछ । 

(ङ) िगत राखु्न पनेः ईपभोक्ता सलमलतबाट हुने कामको सम्झौता बमोलजमको 

समय, िागत र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन नसकेमा सम्वलधधत प्रालवलधक 

कमयचारीिाइ सचेत गराईने र प्रकृलत हरेी अवश्यकता ऄनुसार कारवाही 

गनय सके्नछ । त्यस्ता ईपभोक्ता सलमलतको िगत रािी ईपभोक्ता सलमलतका 

पदालधकारीिाइ लनलश्चत समयसम्मको िालग ऄधय ईपभोक्ता सलमलतमा रही 

काम गनय लनषेध गनेछ । 

१३.ऄनगुमन सलमलतको व्यवस्थाः(१) अयोजना तोककएको गुणस्तर, पररमाण र 

समयमा सम्पन्न गनय गराईन ईपभोक्ता सलमलतिे सम्पादन गने काययको ऄनुगमन 

गरी अयोजनाको गुणस्तर, पररमाण सुलनलश्चत गनय दफा ४ (१) (क) बमोलजमको 

भेिाबाट कलम्तमा एक जना मलहिा सलहत ३ सदस्यीय एक ऄनुगमन सलमलत 

गठन गनुय पनेछ । 

(२) ऄनुगमन सलमलतको काम, कतयव्य ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 



(क) अयोजनाको कायायधवयनमा सहजीकरण गने तथा देलिएका बाधा, व्यवधान 

र समस्या समाधानका िालग अवश्यक समधवय गने,  

(ि) अयोजनाको कायायधवयन काययतालिका ऄनुसार काम भए नभएको यकीन 

गने र नगरेको पाआएमा सम्बलधधत पक्षिाइ सचेत गराईने,    

(ग) अवश्यक ऄधय कायय गने । 

 

पररच्छेद– ४ 

लवलवध 
 

१४. ऄधय संस्थाबाट कायय गराईन सककनःेयस काययलवलध बमोलजम ईपभोक्ता 

सलमलतबाट गररने कायय िाभग्राही समूह,सामुदालयक संस्था जस्तै सामुदालयक 

वन, सामुदालयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि लवकास संस्था, अमा समूह, 

कृलष समूह, कानुन बमोलजम गठन भएका ऄधय सामुदालयक संगठन जस्ता 

संस्थाहरुबाट स्थानीय ईपभोक्ताहरुको अमभेिाबाट लनणयय भइ अएमा यस्ता 

संस्थाहरुबाट यस काययलवलध बमोलजम कायय संचािन गनय/गराईन सककने छ । 

१५. सहलजकरण र सहयोग गनुय पनःेईपभोक्ता सलमलतिे अयोजनाको सुपररवेक्षण, 

ऄनुगमन/लनरीक्षण गनय कायायियबाट अएको ऄनुगमन सलमलत, पदालधकारी वा 

कमयचारीिाइ अवश्यक लववरण ईपिव्ध गराईने तथा अयोजनास्थि 

ऄनुगमनको िालग सहलजकरण र सहयोग गनुय पनेछ । 

१६. ईपभोक्ता सलमलतको दालयत्वःईपभोक्ता सलमलति ेकायायियसँग भएको सम्झौता 

बमोलजमको कायय सम्पादन गदाय कायायियिे तोकेका ितयहरुको ऄलतररक्त लनम्न 

दालयत्व वहन गनुय पनेछ । 

(क) अयोजनाको कदगो व्यवस्थापनको िालग ममयत सम्भार गने सम्बधधी 

अवश्यक कायय, 

(ि) अयोजना कायायधवयनबाट पनय सके्न वातावरणीय सधतुिन कायम गने 

सम्बधधी कायय, 

(ग) ऄधय अयोजनाहरुसँग ऄधतरसम्बधध कायम गनुयपने, 

(घ) ऄसि नागररकको अचरण पािना गनुयपने । 

(ङ) ईपभोक्ता सलमलतिे अयोजनाको फरफारकको िालग कायायियमा कागजात 

पेि गदाय ऄनुसूची ६ बमोलजमको ढाँचामा अयोजनाको भौलतक तथा लवलत्तय 

प्रलतवेदन पेि गनुय पनेछ ।  

१७.मापदण्ड बनाईन सके्नः(१) अयोजनाको गुणस्तर सुलनलश्चतताको िालग 

कायायियि े ऄनुगमन, मुलयाङ्कन गरी सम्वलधधत ईपभोक्ता सलमलतिाइ 

सलिाह, सुझाव र अवश्यकता ऄनुसार लनदिेन कदने तथा समधवय गनुय पनेछ. 



(२) ईपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन हुने अयोजनाको प्रकृलत हेरी गुणस्तर 

सुलनलश्चतता गने प्रयोजनको िालग कायायियिे थप मापदण्ड तथा मागयदियन 

बनाइ िागु गनय सके्नछ । 
 

 
  



ऄनसुचूी १ 

(काययलवलधको दफा ४ (१) ट सगं सम्बलधधत) 

ईपभोक्ता सलमलतको िगत 

s}nf/L गाईँपालिका 

अ.व. 

क्र.स. 

 

ईपभोक्ता सलमलतको 

नाम र ठेगाना 

पदालधकारीको नाम र सम्पकय नं. गठन 

लमलत 

बैंकको 

नाम 

िाता नं. 

ऄध्यक्ष ईपाध्यक्ष सलचव कोषाध्यक्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

  



ऄनसुचूी २ 

काययलवलधको दफा ७(२) सगँ सम्वलधधत) 

s}nf/L गाईँपालिका 

योजना सम्झौता फाराम 

१. सम्झौता गने पक्ष र अयोजनाः 

क) ईपभोक्तासलमलतको लववरणः 

 १. नामः 

 २. ठेगानाः 

ि) अयोजनाको लववरणः 

 १. नामः 

 २. अयोजना स्थिः 

 ३ ईदे्दश्यः 

 ४. अयोजना सुरु हुन ेलमलतः 

२. अयोजनाको िागत सम्वलधध लववरणः 

 क) िागत ऄनुमान रु 

 ि) िागत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कायायियः 

 २. ईपभोक्ता सलमलतः 

 ३. ऄधयः  

ग) बस्तगुत ऄनुदानको लववरण  सामाग्रीको नाम    एकाइ 

 १. संघबाट  

 २.प्रदेिबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 

 ४. गहै्रसरकारी संघसंस्थाबाट  

 ५. लवदेिी दातृ संघ संस्थाबाट  

 ६. ईपभोक्ता सलमलतबाट  

 ७. ऄधय लनकायबाट  

घ) अयोजनाबाट िाभालधवत हुनेः 

 १. घरपररवार संखयाः 

 २. जनसंखयाः 

 ३. संगरठत संस्थाः 

४= ऄधयः  

३. ईपभोक्ता सलमलत÷समुदायमा अधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको लववरणः 

क) गठन भएको लमलतः 

ि) पदालधकारीको नाम र ठेगाना (नागररकता प्रमाणपत्र नं. र लजलिा) 

१. ऄध्यक्ष 

२. ईपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सलचव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाय ईपलस्थत िाभालधवतको संखयाः 

४. अयोजना सञ्चािन सम्वलधध ऄनुभवः 

५.ईपभोक्ता सलमलत समुदायमा अधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थािे प्राप्त गने ककस्ता लववरणः 

ककस्ताको क्रम  लमलत  ककस्ताको रकम  लनमायण समाग्री पररमाण    कैकफयत 

पलहिो 

दोश्रो 

तेश्रो 

जम्मा 



६. अयोजना ममयत संभार सम्बधधी व्यवस्था  

क)अयोजना ममयत संभारको लजम्मा लिने सलमलत÷संस्थाको नामः 

ि) ममयत सम्भारको सम्भालवत स्रोत (छ छैन िुिाईन)े 

 जनश्रमदानः 

 सेवा िुलकः 

 दस्तुर, चधदाबाट  

 ऄधय केही भएः  

 

 

सम्झौताका ितयहरु 

ईपभोक्ता सलमलतको लजम्मेवारी तथा पािना गररन ेितयहरुः 

१. अयोजना लमलत ...............................देलि िुरु गरी 

लमलत........................सम्ममा पुरा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त रकम तथा लनमायण सामाग्री सम्वलधधत अयोजनाको ईद्धशे्यका िालग मात्र प्रयोग गनुयपनछे । 

३= नगदी, लजधसी सामानको प्राप्ती, िचय र बाँकी तथा अयोजनाको प्रगलत लववरण राख्न ुपनेछ । 

४= अम्दानी िचयको लववरण र काययप्रगलतको जानकारी ईपभोक्ता समूहमा छिफि गरी ऄको ककस्ता माग गनुय 

पनेछ । 

५= अयोजनाको कुि िागत भधदा घटी िागतमा अयोजना सम्पन्न भएको ऄवस्थामा सो मुतालवकनै ऄनुदान 

र श्रमदानको प्रलतित लनधायरण गरी भुक्तानी लिनु पनेछ । 

६. ईपभोक्ता सलमलतिे प्रालवलधकको राय, परामिय एवं लनदेिन ऄनुरुप काम गनुय पनछे ।  

७= ईपभोक्ता सलमलतिे अयोजनासंग सम्वलधधत लवि, भरपाइहरु, डोर हालजरी फारामहरु, लजधसी नगदी िाताहरु, 

सलमलत÷समुहको लनणयय पुलस्तका अकद कागजातहरु कायायियिे मागेको बित ईपिव्ध गराईनु पनछे र 

त्यसको िेिापरीक्षण पलन गराईनु पनछे । 
 

८. कुनै सामाग्री िररद गदाय अधतररक राजस्व कायायियबाट स्थायी िेिा नम्वर र मुलय ऄलभबृलद्ध कर दताय 

प्रमाण पत्र प्राप्त व्यलक्त वा फमय संस्था वा कम्पनीबाट िररद गरी सोही ऄनसुारको लवि भरपाइ 

अलधकारीक व्यलक्तबाट प्रमालणत गरी पेि गनुय पनेछ । 

९.  मूलय ऄलभबृलद्ध कर (VAT)िाग्ने बस्तु तथा सेवा िररद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी मूलयको 

सामाग्रीमा ऄलनवायय रुपमा मूलय ऄलभबृलद्ध कर दताय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यलक्त फमय संस्था वा 

कम्पनीबाट िररद गनुय पनेछ । साथै ईक्त लविमा ईललिलित मु.ऄ.कर बाहकेको रकममा १.५% 

ऄग्रीम अयकर बापत करकरि गरी बाँकी रकम मात्र सम्वलधधत सेवा प्रदायकिाइ भुक्तानी हुनेछ । रु 

२०,०००।– भधदा कम मूलयको सामाग्री िररदमा पान नम्वर लिएको व्यलक्त वा फमयबाट िररद गनुय 

पनेछ । ऄधयथा िररद गने पदालधकारी स्वयम् लजम्मेवार हुनेछ । 

१०. डोजर रोिर िगायतका मेलिनरी सामान भाडामा लिएको एवम ्घर बहािमा लिइ लवि भरपाइ पिे 

भएको ऄवस्थामा १०% प्रलतित घर भाडा कर एबम ्बहाि कर लतनुय पनछे । 

११. प्रलिक्षकिे पाईने पाररश्रलमक एवम ्सहभागीिे पाईने भत्तामा प्रचलित लनयमानुसार कर िाग्नछे । 

१२. लनमायण काययको हकमा िुरु िागत ऄनुमानका कुनै अइटमहरुमा पररवयतन हुने भएमा ऄलधकार प्राप्त 

व्यलक्त÷कायायियबाट िागत ऄनुमान संसोधन गरे पश्चात मात्र कायय गराईनु पनेछ । यसरी िागत 

ऄुनमान संिोधन नगरी कायय गरेमा ईपभोक्ता सलमलत÷समुहनै लजम्मेवार हुनेछ । 

१३. ईपभोक्ता सलमलतिे काम सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका िप्ने सामानहरु ममयत संभार सलमलत 

गठन भएको भए सो सलमलतिाइ र सो नभए सम्वलधधत कायायियिाइ बुझाईनु पनेछ । तर ममयत 

सलमलतिाइ बुझाएको सामानको लववरण एक प्रलत सम्वलधधत कायायियिाइ जानकारीको िालग बुझाईनु 

पनेछ । 

१४. सम्झौता बमोलजम अयोजना सम्पन्न भएपलछ ऄलधतम भुक्तानीको िालग काययसम्पन्न प्रलतवेदन, नापी 

ककताव, प्रमालणत लवि भरपाइ, योजनाको फोटो, सम्वलधधत ईपभोक्ता सलमलति ेअयोजना संचािन गदाय 

भएको अय व्ययको ऄनुमोदन सलहतको लनणयय, ईपभोक्ता भेिाबाट भएको सावयजलनक िेिा परीक्षणको 

लनणययको प्रलतलिपी तथा सम्वलधधत कायायियको वडा कायायियको लसफाररस सलहत ऄलधतम ककस्ता 

भुक्तानीको िालग लनवेदन पिे गनुय पनेछ । 

१५. अयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र लिनु पनेछ । साथै 

अयोजानाको अवश्यक ममयत संभारको व्यवस्था सम्वलधधत ईपभोक्ताहरुिे न ैगनुय पनछे । 



१६. अयोजना कायायधवयन गने समुह वा ईपभोक्ता सलमलतिे अयोजनाको भौलतक तथा लवत्तीय प्रगती 

प्रलतवेदन ऄनुसूची ६ को ढाँचामा सम्झौतामा तोककए बमोलजम कायायियमा पेि गनुय पनेछ । 

१७. अयोजनाको दीगो सञ्चािन तथा ममयत संभारको व्यवस्था गनुय पनछे । 

१८. अयोजनाको सवै काम ईपभोक्ता सलमलत÷समुहको लनणयय ऄनुसार गनुय गराईनु पनेछ । 
 

कायायियको लजम्मवेारी तथा पािना गररन ेितयहरुः 

१. अयोजनाको वजेट, ईपभोक्ता सलमलतको काम, कतयव्य तथा ऄलधकार, िररद, िेिाङ्कन, प्रलतवेदन अकद 

लवषयमा ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुिाइ ऄनुलिक्षण काययक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

२. अयोजनामा अवश्यक प्रालवलधक सहयोग कायायियबाट ईपिव्ध गराईन सककने ऄवस्थामा गराइनेछ र 

नसककने ऄवस्था भएमा ईपभोक्ता सलमलतिे बाह्य बजारबाट सेवा परामिय ऄधतगयत सेवा लिन सके्नछ ।  

३. अयोजनाको प्रालवलधक सुपररवेक्षणका िालग कायायियको तफय बाट प्रालवलधक िटाइनेछ । ईपभोक्ता 

सलमलतबाट भएको कामको लनयलमत सुपररवेक्षण गने लजम्मेवारी लनज प्रालवलधकको हुनेछ ।  

४. पेश्की लिएर िामो समयसम्म अयोजना संचािन नगने ईपभोक्ता सलमलतिाइ कायायियिे लनयम ऄनुसार 

कारवाही गनेछ । 

५. श्रममुिक प्रलवलधबाट कायय गराईने गरी िागत ऄनुमान स्वीकृत गराइ सोही बमोलजम सम्झौता गरी 

मेलिनरी ईपकरणको प्रयोगबाट कायय गरेको पाइएमा त्यस्तो ईपभोक्ता सलमलतसंग सम्झौता रद्ध गरी 

ईपभोक्ता सलमलतिाइ भुक्तानी गररएको रकम मलुयांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह 

ऄसुि ईपर गररनेछ । 

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

७. अवश्यक कागजात संिग्न गरी भुक्तानी ईपिव्ध गराईन सम्वलधधत ईपभोक्ता सलमलतबाट ऄनुरोध भइ 

अएपलछ ईपभोक्ता सलमलतको बैंक िातामा भुक्तानी कदनु पनेछ ।  

८. यसमा ईलिेि नभएका कुराहरु प्रचलित काननू वमोलजम हुनेछ । 
 

मालथ ईलिेि भए बमोलजमका ितयहरु पािना गनय हामी लनम्न पक्षहरु मधजुर गदयछौं । 
 

 

ईपभोक्ता सलमलत÷समुहको तफय बाट    कायायियको तफय बाट 

दस्तित...................     

 दस्तित............. 

नाम थर.....................      नाम 

थर............. 

पद.............................    

 पद................. 

ठेगाना..........................    

 ठेगाना.................. 

सम्पकय नं......................     सम्पकय 

नं............... 

लमलत............................    

 लमलत..................... 

  



 ऄनसुचूी ३ 

(काययलवलधको दफा ११ (५) सँग सम्वलधधत) 

सावयजलनक परीक्षण फारामको ढाँचा पेि गरेको कायायिय.......... 

१. अयोजनाको नामः      क) स्थिः 

ि) िागत ऄनुमानः        ग) अयोजना िुरू हुने लमलतः  घ) अयोजना सम्पन्न हुने लमलतः  

२. ईपभोक्ता सलमलत÷सामुदालयक संस्थाको   क) नामः   

क) ऄध्यक्षको नामः   ि) सदस्य संखयाः      मलहिाः    पुरूषः  

३. अम्दानी िचयको लववरणः  

क) अम्दानीतफय जम्माः 

अम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कलत नगद 

तथा लजधसी प्राप्त भयो ििुाईने) रकम वा पररमाण कैकफयत 

रकम वा पररमाण कैकफयत 

 

   

   

ि) िचयतफय  

िचयको लववरण दर पररमाण जम्मा 

१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद भयो ?)    

२. ज्यािा (के मा कलत भुक्तानी भयो ?)    

    

    

३. श्रमदान (कलत जनािे श्रमदान गरे ?)    

    

    

४. व्यवस्थापन िचय (ढुवानी तथा ऄधय िचय)    

    
 

ग) मौज्दात  

 लववरण  रकम वा पररमाण  कैकफयत 

१ नगद   

बैंक   

व्यलक्तको लजम्मा   

२ सामग्रीहरु   

घ) भकु्तानी कदन बाकँी 

लववरण रकम वा पररमाण 

  

४. सम्पन्न अयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत लववरण 

 

कामको लववरण िक्ष्य प्रगलत 

   

५. अयोजनािे पु¥याएको िाभ तथा प्रत्यक्ष रूपमा िाभालधवत जनसंखया (अयोजना सञ्चािन भएको स्थानका ईपभोक्ताहरू) ।  

६. अयोजना सञ्चािन गदाय अयोजक संस्थामा कामको लजम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसिे कस्तो कस्तो कामको लजम्मेवारी लिएका 

लथए<िुिाईने) 

ईपलस्थलतः 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहवरः नामथरः      पदः   लमलतः 

द्रष्टव्यः सावयजलनक पररक्षण काययक्रममा ईपलस्थत सरोकारवािाहरुको ईपलस्थलत ऄलनवायय रूपमा संिग्न हुनुपनेछ । 

 

ऄनसुचूी ४ 

-काययलवलधको दफा ११ (६) सँग सम्वलधधत) 

िचय सावयजलनक सूचना फाराम 

 

लमलतः २०  ।   ।   .  

१. अयोजनाको नामः—        २. अयोजना स्थिः—  

३. लवलनयोलजत वजटेः—  ४. अयोजना लस्वकृत भएको अ.वः—  ५. अयोजना सम्झौता भएको लमलतः—  

६. काम सम्पन्न गनुय पने लमलतः—     ७. काम सम्पन्न भएको लमलतः—  

८. ई.स. को बठैकिे िचय स्वीकृत गरेको लमलतः—    



अम्दानी र िचयको लववरण 

       

अम्दानी िचय 

लववरण रकम रू लववरण रकम 

प्रथम ककस्ता  ज्यािा  

दोश्रो ककस्ता  लनमायण सामाग्री िररद  

तेश्रो ककस्ता  ढुवानी  

जनश्रमदान  भाडा  

वस्तुगत सहायता  व्यवस्थापन िचय  

िागत सहभालगता    

    

    

 

ईपयुयक्तानुसारको अम्दानी तथा िचय लववरण यथाथय हो । यसमा सब ैअम्दानी तथा िचयहरु समावेि गररएको छ । 

साथै ईपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगतामा अयोजना कायायधवयन गररएको छ । यसको एक प्रलत वडा कायायियमा समेत 

पेि गररएको छ ।  

 

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

 ऄध्यक्ष    कोषाध्यक्ष    सलचव 

 

  

 

 

  



ऄनसुचूी ५ 

-काययलवलधको दफा ११(७) संग सम्वलधधत) 

अयोजना सूचना पाटीको नमूना 

१.  अयोजनाको नामः 

२. अयोजना संचािन गने कायायिय/काययक्रमको नामः 

३. ईपभोक्ता सलमलतको ऄध्यक्षको नाम र सम्पकय नं.M 

४. अयोजनाको कुि िागत रकम रुः 

 ४.१. अयोजनामा कायायियबाट व्यहोने िागत रुः 

 ४.२. जनसहभालगताबाट व्यहोने िागत रकम रुः 

 ४.३. अयोजनामा िगानी गने ऄधय लनकायको नाम  र व्यहोने िागत रकम रुः 

५. अयोजना सम्झौता लमलतः 

६. अयोजना सम्पन्न गने लमलतः 

७. अयोजनाबाट िाभालधवत जनसंखयाः 

  



 

ऄनसुचूी ६ 

-काययलवलधको दफा १६(ङ) सँग सम्वलधधत) 

ईपभोक्ता सलमलतको भौलतक तथा लवत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन 

लववरण पेि गरेको कायायिय.................... 

 

१. अयोजनाको लववरण  

अयोजनाको नामः     वडा नं.M टोि÷बस्तीः   ईपभोक्ता सलमलतका ऄध्यक्षः सलचवः  

२. अयोजनाको िागतः प्राप्त ऄनुदान रकम रू. ............................  चधदा 

रकम रू...................... जनसहभालगता रकम रू. ==============   जम्मा रकम रू. 

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

३. हािसम्मको िचय रू. ============== 

क. कायायियबाट प्राप्त रकम रू............. 

१. लनमायण सामग्रीमा (लसमेधट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, लगिी, ईपकरण अकद) रू. .  

२. ज्यािाः–  दक्ष रूः–     ऄदक्ष रू.        जम्मा रू.  

३. मसिधद सामान (कलप, किम, मसी, कागज अकद) रू.   ४. दलैनक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू.   

५. प्रालवलधक लनरीक्षण बापत िचय (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू.     

६. ऄधय   

ि. जनसहभालगताबाट व्यहोररएको िचय रूः ................... श्रमको मूलय बराबर रकम रू. 

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

लजधसी सामान मलूय बराबर रकम रू. .............   कूि जम्मा रू. 

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

४. प्रालवलधक प्रलतवेदन बमोलजम मूलयांकन रकम रू. ............. 

५. ईपभोक्ता समूहको लनणयय बमोलजम÷समीक्षाबाट िचय दलेिएको रू. ............. 

६. कायायधवयनमा दलेिएका मखुय समस्याहरूः क. ि. ग.  

७. समाधानका ईपायहरू  

क.  

ि. 

ग.  

८. कायायियबाट र ऄधय लनकायबाट ऄनुगमन भए ऄनुगमनको सुझावः  

 

 

९. हाि माग गरेको ककस्ता रकम रू.  

१०. मुखय िचय प्रयोजन  

 

११. प्राप्त रकम अयोजना बाहके ऄधय काययमा िचय गने गराईने छैनौ ।   

 

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

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

तयार गने   सलचव    कोषाध्यक्ष  ऄध्यक्ष 


