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स्थािीय तिको उपभोक्ता सनमनत गठि, पररचालि तथा व्यवस्थापि सम्बनधि 

कायानवनि २०७५ 

प्रमाणीकरण नमनत : २०७५/०३/२५  

प्रस्ताविा 

िेपालको संनविाि र स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ ले निर्दाष्ट गरेको 

स्थािीय तिको अनिकार क्षेत्र नभत्रको नवकास निमााण सम्वनधि काया संचालिको 

लानग िगरपानलकाले उपभोक्ता सनमनत गठि, पररचालि तथा व्यवस्थापि गिा 

आवश्यक देनखएकोले सााँफेबगर िगरपानलकाको प्रशासकीय कायानवनि नियनमत गिे 

ऐि २०७४ को दफा ४ बमोनजम िगर कायापानलकाले यो कायानवनि जारी गरेको छ 

।  

पररच्छेद– १ 

प्रारनम्भक 

१. सनंक्षप्त िाम र प्रारम्भः (१) यस कायानवनिको िाम सााँफेबगर िगरपानलकाको 

उपभोक्ता सनमनत गठि, पररचालि तथा व्यवस्थापि कायानवनि, २०७५  रिकेो 

छ ।  

(२) यो कायानवनि तुरुधत प्रारम्भ हुिछे । 

२. पररभाषाः नवषय वा प्रसङ्गले अको अथा िलागेमा यस कायानवनिमा:– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता सनमनतको अध्यक्षलाई सम्झिु पदाछ ।   

(ख) “आयोजिा” भन्नाले सााँफेबगर िगरपानलका, प्रदेश सरकार, केधर सरकार तथा 

अधय स्थािीय तिको पूणा वा आंनशक लागत साझेदारीमा सञ्चानलत योजिा वा 

कायाक्रम वा आयोजिा वा पररयोजिालाई सम्झिु पछा । र यसले िगरसभाबाट 

स्वीकृत भएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर िाफामूलक संस्था वा अधय 

सामुदानयक संस्थाको आयोजिा समतेलाई जिाउिेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नाले आयोजिाबाट प्रत्यक्ष लाभानधवत हुि े आयोजिा सञ्चालि 

हुिे क्षेत्र नभत्रका व्यनक्तलाई जिाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता सनमनत” भन्नाले आयोजिाको निमााण, सञ्चालि, व्यवस्थापि र 

ममात सम्भार गिाको लानग उपभोक्ताले आफूिरू मध्येबाट गठि गरेको सनमनत 

सम्झिु पदाछ । 
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(ङ) “कायाालय” भन्नाले सााँफेबगर िगर कायापानलकाको कायाालयलाई बुझाउाँछ । सो 

शब्दले वडा कायाालय समेतलाई बुझाउिेछ ।  

(च) “कायापानलका” भन्नाले सााँफेबगर िगरपानलका,  िगर कायापानलकालाई सम्झिु 

पदाछ । 

(छ)  “ठूला मेनशिरी तथा उपकरण” भन्नाले वातावरणलाई अत्यनिक ह्रास पुर्याउिे 

प्रकृनतका ठूला मेनशिरी, उपकरण (बुलडोजर, एक्साभेटर जस्ता) र श्रममूलक 

प्रनवनिलाई नवस्थानपत गिे खालका मनेशिरी तथा उपकरण सम्झिु पदाछ । 

(ज)  “पदानिकारी” भन्नाले उपभोक्ता सनमनतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सनचव र 

कोषाध्यक्षलाई सम्झिु पदाछ ।  

(झ)  “वडा” भन्नाले सााँफेबगर िगरपानलका नभत्रका वडालाई सम्झिु पदाछ ।  

(ञ)  “वडा अध्यक्ष” भन्नाले आयोजिा सञ्चालि भएको वडाको वडा  अध्यक्षलाई 

सम्झिु पदाछ । 

(ट)  “सदस्य”भन्नाले उपभोक्ता सनमनतका सदस्यलाई जिाउिेछ र सो शब्दले 

उपभोक्ता सनमनतका पदानिकारीलाई समेत जिाउिेछ ।  

(ठ)  “सम्झौता”भन्नाले आयोजिाको निमााण, सञ्चालि, व्यवस्थापि र ममात सम्भार 

गिाको लानग कायाालय र उपभोक्ता सनमनतबीच भएको नलनखत करारिामा वा 

कबुनलयतिामालाई जिाउिेछ ।  

३. कायानवनिको पालिा गिुापिःे (१) िगरपानलका नभत्र कायााधवयि हुिे 

आयोजिाको निमााण, सञ्चालि,  ममात सम्भार काया गिाको लानग गठि हुिे 

उपभोक्ता सनमनतले पूणारुपमा यो कायानवनिको पालिा गिुा पिेछ ।  

(२) कुल लागत रु १ करोडसम्म भएको तथा स्थािीय सीप, श्रोत र सािि उपयोग 

हुिे र स्थािीय स्तरमा काया सम्पन्न गिा सके्न आयोजिाको कायााधवयि उपभोक्ता 

सनमनत माफा त गिा सककिेछ ।  

 

पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता सनमनतको गठि र सञ्चालि 

 

४. उपभोक्ता सनमनत गठि सम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता सनमनत गठि देिाय 

बमोनजम गिुा पिेछ । 
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(क) आयोजिाबाट प्रत्यक्ष लाभानधवत उपभोक्तािरुको आम भेलाबाट अनिकतम 

सिभानगतामा सम्बनधित आयोजिास्थलमा िै सात देनख एघार (७ दनेख ११ 

जिा) सदस्यीय उपभोक्ता सनमनत गठि गिुापिेछ । 

(ख) सनमनत गठिको लानग आम भेला हुिे समय, नमनत, स्थाि र भेलाको नबषय 

त्यस्तो भेला हुिे नमनतल ेकनम्तमा सात कदि (७ कदि) अगावै सावाजनिक रुपमा 

जािकारी गराउिु पिेछ ।  

(ग)  िगरपानलकास्तरीय आयोजिा सञ्चालिको लानग उपभोक्ता सनमनतको गठि 

गदाा कायापानलकाले तोकेको कायापानलकाका सदस्य वा कायाालयको 

प्रनतनिनिको रोिवरमा गिुा पिेछ । 

(घ) वडास्तरीय आयोजिा सञ्चालिको लानग उपभोक्ता सनमनत गठि गदाा 

सम्वनधित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायाालयले तोकेको 

कायाालयको प्रनतनिनिको रोिवरमा गिुा पिेछ । 

(ङ) उपभोक्ता सनमनत गठिको लानग बोलाईएको भेलामा योजिाको सनंक्षप्त नववरण 

र सनमनतको संरचिा सनितको जािकारी कायाालयको प्रनतनिनिले गराउिु पिेछ 

। 

(च) उपभोक्ता सनमनत गठि गदाा समावेशी नसद्धाधतको अवलम्वि गिुा पिे छ । 

सनमनतमा कनम्तमा तेत्तीस प्रनतशत (३३%) मनिला सदस्य हुिुपिेछ । 

सनमनतको अध्यक्ष, सनचव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजिा मनिला 

पदानिकारी हुिुपिेछ ।  

(छ) एक व्यनक्त एकभधदा बढी उपभोक्ता सनमनतको सदस्य हुि पाउि े छैि । साथ ै

सगोलका पररवारबाट एकजिा भधदा बढी व्यनक्त एउटै उपभोक्ता सनमनतको 

सदस्य हुि पाइिे छैि ।  

(ज) उपभोक्ता सनमनतको गठि सकेसम्म सवासम्मत तररकाले गिुापिेछ । सवासम्मत 

हुि िसकेमा उपभोक्तािरुको बहुमतबाट उपभोक्ता सनमनतको गठि गररिे छ । 

(झ) उपभोक्तािरुको लागत सिभानगतामा सञ्चालि हुिे आयोजिािरु उपभोक्ता 

सनमनतबाट कायाााधवयि गिा प्राथनमकता कदईिेछ । 

(ञ) उपभोक्ता सनमनतले सम्झौता बमोनजम गिुा पिे काम सनमनत आफैं ले गिुा 

गराउिु पिेछ । अधय कुिै निमााण व्यवसायी वा अधय व्यनक्त वा सस्थालाई 

ठेक्कामा कदई गिा गराउि पाइिे छैि । 
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(ट) कायाालयले आयोजिा सञ्चालि एवम् कायााधवयिमा संलग्न उपभोक्ता सनमनतको 

अनभलेख अिसुचूी १ बमोनजमको ढााँचामा व्यवनस्थत गिुा पिेछ । 

५. उपभोक्ता सनमनतका सदस्यको योग्यताः (१) उपभोक्ता सनमनतका सदस्यको 

योग्यता देिाय बमोनजम हुिु पिेछ । 

 (क) सम्वनधित आयोजिा क्षेत्रको स्थायी वानसधदा 

 (ख) १८ वषा उमेर पुरा भएको 

 (ग) फौजदारी अनभयोगमा अदालतबाट कसुरदार िठिररएको 

 (घ) सरकारी बााँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गिा बााँकी िरिकेो 

 (ङ) अधय उपभोक्ता सनमनतमा सदस्यिरिकेो 

(२) दफा १ मा जुिसुकै कुरा लेनखएको भएतापनि जिप्रनतनिनि, राजिीनतक दलका 

पदानिकारी, बिालवाला सरकारी कमाचारी र नशक्षक उपभोक्ता सनमनतको 

सदस्यमा बस्न पाईिे छैि । 

६.  उपभोक्ता सनमनतको काम, कताब्य र अनिकारः उपभोक्ता सनमनतको काम कताब्य 

र अनिकार देिाय बमोनजम हुिेछ ।  

 (क)  सम्झौता बमोनजमको काया सम्पादि गिे, 

 (ख)  उपभोक्तािरुलाई कायाालयबाट प्राप्त सूचिा तथा मागादशािको जािकारी 

गराउिे, 

(ग)  सम्झौता बमोनजम काया शुरु गदाा कायाालयबाट आवश्यक निदेशि प्राप्त 

गिुा पिे भए प्राप्त   गरेर मात्र शुरु गिे, 

(घ)  उपभोक्ता सनमनतको काया सम्पादिलाई प्रभावकारी बिाउि सनमनतका 

सदस्यिरुको काया नवभाजि र नजम्मवेारी बााँडफााँड गिे, 

 (ङ)  उपभोक्ता सनमनतका सदस्यिरुको क्षमता नवकास गिे । 

(च)  सम्झौता बमोनजमको कामको पररमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा 

पररवताि गिुा पिे  देनखएमा कायाालयलाई अिुरोि गिे, 

 (छ) आयोजिाको कदगो व्यवस्थापि सम्बधिी आवश्यक अधय काया गिे । 

 

पररच्छेद – ३ 

कायााधवयि तथा ब्यवस्थापि 

७. आयोजिा कायााधवयिः (१) सााँफेबगर िगर कायापानलकाको नलनखत कायाादेश 

पश्चात वडा काया सनमनतको रोिबरमा उपभोक्ता सनमनत गठि गिुा पिेछ । 
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उपभोक्ता सनमनत गठि पश्चात आयोजिाको ड्रईङ, नडजाईि र लागत अिुमाि 

(िेपाली भाषामा तयार गररएको) स्वीकृत गरी उपभोक्ता सनमनतलाई उपलब्ि 

गराउिु पिेछ । 

(२) आयोजिाको कायााधवयिको लानग उपभोक्ता सनमनत र कायालयबीच अिसुचूी २ 

बमोनजमको ढााँचामा सम्झौता गिुापिेछ । 

(३) आयोजिाको प्रकृनत िरेी कायाालयले लागत सिभानगताको ढााँचा र अिुपात 

(िगद वा श्रमदाि वा बस्तुगत) तोकु्न पिेछ । 

८. आयोजिा सम्झौताको लानग आवश्यक कागजातिरुः (१) उपभोक्ता सनमनतल े

कायाालयसाँग सम्झौता गदाा तपनशलमा उनललनखत कागजातिरु पेश गिुापिेछ  

(क) उपभोक्ता सनमनत गठि गिे आम भेलाको निणायको प्रनतनलनप 

(ख) उपभोक्ता सनमनतका सदस्यिरुको िागररकताको प्रनतनलनप 

(ग) आयोजिाको लागत अिुमाि नववरण 

(घ) उपभोक्ता सनमनतबाट सम्झौताको लानग नजम्मेवार पदानिकारी तोककएको 

उपभोक्ता सनमनतको निणाय  

(ङ) आयोजिाको कायााधवयिको काया तानलका । 

(च) खाता सञ्चालि गिे पदानिकारी तोककएको निणाय र खाता सञ्चालिको लानग 

आवश्यक कागजातिरु 

(छ)  वडा स्तरीय आयोजिा बािकेको िकमा वडाको सम्झौता गररकदि ेनसफाररश  

 

९. उपभोक्ता सनमनतको क्षमता नवकासः (१) कायाालयले आयोजिाको कायााधवयि 

अगावै उपभोक्ता सनमनतका पदानिकारीिरुलाई निम्न नवषयमा अनभमुनखकरण 

गिुा पिेछ 

(क) उपभोक्ता सनमनतको काम, कताब्य र अनिकार, 

(ख) सम्पादि गिुा पिे कामको नववरण, काम सम्पन्न गिुापिे अवनि, लागत र 

उपभोक्ताको योगदाि 

(ग) निमााण सामाग्रीको गुणस्तर र पररमाण 

(घ) खररद, रकम निकासा प्रकृया, खचाको लेखाकंि र अनभलेख व्यवस्थापि 

(ङ) कायााधवयि र अिुगमि प्रकृया  

(च) सावाजनिक परीक्षण, योजिाको फरफारक र िस्ताधतरण  

(छ)  अधय आवश्यक नवषयिरु ।  
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१०. खाता सञ्चालिः (१) उपभोक्ता सनमनतको खाता कायाालयले तोकेको बैंकमा 

सञ्चालि हुिेछ । 

(२) सनमनतको खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सनचव गरी तीि जिाको संयुक्त 

दस्तखतबाट सञ्चालि हुिेछ । खाता सञ्चालकिरु मध्ये कनम्तमा एकजिा 

मनिला हुिु पिेछ । 

 

११. भकु्तािी प्रकृयाः (१) आयोजिाको भुक्तािी ददंदा उपभोक्ता सनमनतको िाममा 

रिकेो बैक खातामाफा त कदिु पिछे । उपभोक्ता सनमनतले एक व्यनक्त वा 

सस्थालाई एकलाख भधदा मानथको रकम भुक्तािी गदाा चेक माफा त मात्र गिुा 

पिेछ ।  

(२) उपभोक्ता सनमनतलाई सम्झौता बमोनजमको कामको प्रानवनिक मूलयांकि, काया 

सम्पन्न प्रनतवेदि र अधय आवश्यक कागजातको आिारमा ककस्तागत र अनधतम 

भुक्तािी कदईिेछ ।  

(३) उपभोक्ता सनमनतले सम्पादि गरेको काम र भएको खचाको नववरण सनमनतको 

बैठकबाट निणाय गरी भुक्तािीको लानग आवश्यक कागजात सनित कायाालयमा 

पेश गिुापिेछ । 

(४) आयोजिाको अनधतम भुक्तािी हुिु भधदा अगावै कायाालयबाट अिुगमि गिे 

व्यवस्था नमलाउिु पिेछ    

(५) आयोजिा सम्पन्न भई फरफारक गिुा भधदा अगावै उपभोक्ता सनमनतले अनिवाया 

रुपमा कायाालयको प्रनतनिनिको रोिवरमा सावाजनिक परीक्षण गिुा पिेछ । 

सावाजनिक परीक्षण प्रनतवेदिको ढााँचा अिसुचूी ३ बमोनजम हुिेछ ।  

(६) उपभोक्ता सनमनतले आफूले प्रत्येक ककस्तामा गरेको खचाको सूचिा अिसुचूी ४ 

बमोनजमको ढााँचामा सावाजनिक गिुा पिेछ ।  

(७) आयोजिाको कुल लागत रु ३ लाख भधदा बढी भएका आयोजिािरुको िकमा 

उपभोक्ता सनमनतले काम शुरु गिुा भधदा अगावै आयोजिाको िाम, लागत, लागत 

साझेदारीको अवस्था, काम शुरु र सम्पन्न गिुा पिे अवनि समेत देनखिे गरी तयार 

गररएको अिसुचूी ५ बमोनजमको ढााँचामा आयोजिा सूचिा पाटी आयोजिा 

स्थलमा राखु्न पिेछ  
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(८) उपभोक्ता सनमनतलाई सम्बनधित कायाालयले ड्रइङ्ग, नडजाइि, लागत अिुमाि 

तयार गिे, प्रानवनिक सललाि कदिे, जााँचपास गिे लगायत अधय प्रानवनिक 

सियोग उपलब्ि गराउिेछ । आयोजिा कायााधवयिको समयमा कुिै कारणबाट 

कायाालयले प्रानवनिक सेवा उपलब्ि गराउि िसकेमा सम्झौतामा उललेख गरी 

तोककएको खचाको सीमा नभत्र रिी उपभोक्ता सनमनतले करारमा प्रानवनिक 

नियुक्त गिा वा प्रानवनिक सेवा नलि सके्नछ । तर, ड्रइङ्ग, नडजाइि, लागत 

अिुमाि, कायासम्पन्न प्रनतवेदि र भुक्तािी नसफाररसको काया कायाालयबाट िै 

हुिेछ । 

(९) उपभोक्ता सनमनतबाट निमााण हुिे आयोजिािरूको गुणस्तर कायम गिे गराउिे 

दानयत्व र नजम्मेवारी जिप्रनतनिनि, सम्बनधित प्रानवनिक कमाचारी, उपभोक्ता 

सनमनत र अिुगमि सनमनतको हुिेछ ।  

(१०) अिुकरणीय काया गिे उपभोक्ता सनमनत, प्रानवनिक कमाचारी र सम्बनधित 

कमाचारी तथा जि-प्रनतनिनििरुलाई सभाको निणाय बमोनजम वार्षाक रूपमा 

उनचत पुरस्कार प्रदाि गिा सककिेछ । 

(११) तोककएको समयमा उपभोक्ता सनमनत गठि हुि िसकेमा, सम्झौता हुि 

िसकेमा वा सम्झौताको शता बमोनजम काया सम्पादि हुि िसकेमा कायाालयले 

अधय प्रकृयाद्वारा काम गराउि सके्नछ ।   

 

१२. निमााण कायाको गणुस्तर सनुिनश्चतता गिुा पिःे उपभोक्ता सनमनतबाट सञ्चालि 

हुिे आयोजिा गुणस्तर सुनिनश्चत गिुा सम्वनधित उपभोक्ता सनमनतको कताव्य 

हुिेछ । गुणस्तर सुनिनश्चतता गिाको लानग अधय कुरािरुको अनतररक्त निम्न 

नवषयिरु पूणा रुपमा पालिा गिुा पिेछ ।  

(क) निमााण सामाग्रीको गुणस्तरः निमााण सामाग्री ड्रइङ, नडजाईि र 

स्पनेसकफकेसि बमोनजमको गुणस्तर कायम गिुा पिेछ । 

(ख) निमााण नवनि र प्रकृयाको गुणस्तरः निमााण नवनि र प्रकृया कायाालयसाँग 

भएको सम्झौता बमोनजम गिुा पिेछ  

(ग)  निमााण कायाको कदगोपिाः उपभोक्ता सनमनतबाट कायााधवयि भएको 

योजिाको कदगोपिाको लानग सम्वनधित उपभोक्ता सनमनतले आवश्यक 

व्यवस्था गिुा पिेछ । 
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(घ) गुणस्तर सुनिनश्चत गिे नजम्मवेारीः उपभोक्ता सनमनत माफा त हुिे कामको 

नििााररत गुणस्तर कायम गिे नजम्मेवारी सम्बनधित कायाको लानग 

कायाालयबाट खरटएका प्रानवनिक कमाचारी र उपभोक्ता सनमनतको हुिेछ । 

(ङ) लगत राखु्न पिेः उपभोक्ता सनमनतबाट हुिे कामको सम्झौता बमोनजमको 

समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न हुि िसकेमा सम्वनधित प्रानवनिक 

कमाचारीलाई सचेत गराउिे र प्रकृनत िरेी आवश्यकता अिुसार कारवािी 

गिा सके्नछ । त्यस्ता उपभोक्ता सनमनतको लगत राखी उपभोक्ता सनमनतका 

पदानिकारीलाई निनश्चत समयसम्मको लानग अधय उपभोक्ता सनमनतमा रिी 

काम गिा निषेि गिेछ । 

१३. अिुगमि सनमनतको व्यवस्थाः (१) आयोजिा तोककएको गुणस्तर, पररमाण र 

समयमा सम्पन्न गिा गराउि उपभोक्ता सनमनतले सम्पादि गिे कायाको अिुगमि 

गरी आयोजिाको गुणस्तर, पररमाण सुनिनश्चत गिा वडा ति र िगर स्तरीय दईु 

तिका अिुगमि सनमनतल े कायापानलकाले तोकेको मापदण्डका आिारमा 

अिुगमि गरर प्रनतवेदि पेश गिुा पिेछ । 

(२)  अिुगमि सनमनतको काम, कताव्य अनिकार देिाय बमोनजम हुिेछः 

(क) आयोजिाको कायााधवयिमा सिजीकरण गिे तथा देनखएका बािा, व्यविाि 

र समस्या समािािका लानग आवश्यक समधवय गिे,  

(ख) आयोजिाको कायााधवयि कायातानलका अिुसार काम भए िभएको यकीि 

गिे र िगरेको पाइएमा सम्बनधित पक्षलाई सचेत गराउिे,    

(ग) आवश्यक अधय काया गिे । 

 

 

पररच्छेद– ४ 

नवनवि 
 

१४. अधय ससं्थाबाट काया गराउि सककिःे यस कायानवनि बमोनजम उपभोक्ता 

सनमनतबाट गररिे काया लाभग्रािी समूि, सामुदानयक संस्था जस्तै सामुदानयक 

वि, सामुदानयकस्तरका सिकारी संस्थािरू, टोल नवकास संस्था, आमा समूि, 

कृनष समूि, कािुि बमोनजम गठि भएका अधय सामदुानयक संगठि जस्ता 

संस्थािरुबाट स्थािीय उपभोक्तािरुको आमभेलाबाट निणाय भई आएमा यस्ता 

संस्थािरुबाट यस कायानवनि बमोनजम काया संचालि गिा/गराउि सककिे छ । 
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१५. सिनजकरण र सियोग गिुा पिःे उपभोक्ता सनमनतले आयोजिाको सुपररवेक्षण, 

अिुगमि/निरीक्षण गिा कायाालयबाट आएको अिुगमि सनमनत, पदानिकारी वा 

कमाचारीलाई आवश्यक नववरण उपलव्ि गराउिे तथा आयोजिास्थल 

अिुगमिको लानग सिनजकरण र सियोग गिुा पिेछ । 

१६. उपभोक्ता सनमनतको दानयत्वः उपभोक्ता सनमनतले कायाालयसाँग भएको 

सम्झौता बमोनजमको काया सम्पादि गदाा कायाालयले तोकेका शतािरुको 

अनतररक्त निम्न दानयत्व विि गिुा पिेछ । 

(क) आयोजिाको कदगो व्यवस्थापिको लानग ममात सम्भार गिे सम्बधिी 

आवश्यक काया, 

(ख) आयोजिा कायााधवयिबाट पिा सके्न वातावरणीय सधतुलि कायम गिे 

सम्बधिी काया, 

(ग) अधय आयोजिािरुसाँग अधतरसम्बधि कायम गिुापिे, 

(घ) असल िागररकको आचरण पालिा गिुापिे । 

(ङ) उपभोक्ता सनमनतले आयोजिाको फरफारकको लानग कायाालयमा कागजात 

पेश गदाा अिसुचूी ६ बमोनजमको ढााँचामा आयोजिाको भौनतक तथा नवनत्तय 

प्रनतवेदि पेश गिुा पिेछ ।  

 १७. मापदण्ड बिाउि सके्नः (१) आयोजिाको गुणस्तर सनुिनश्चतताको लानग 

कायाालयले अिुगमि, मुलयाङ्कि गरी सम्वनधित उपभोक्ता सनमनतलाई 

सललाि, सुझाव र आवश्यकता अिुसार निदेशि कदिे तथा समधवय गिुा पिेछ . 

(२) उपभोक्ता सनमनतबाट सञ्चालि हुिे आयोजिाको प्रकृनत िरेी  गुणस्तर 

सुनिनश्चतता गिे प्रयोजिको लानग कायाालयले थप मापदण्ड तथा मागादशाि 

बिाई लागु गिा सके्नछ । 
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अनसूुची १ 

(कार्यविधिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धित) 

उपभोक्ता सधिधतको लगत 

सााँफेबगर नगरपाधलका 

आ.ि. 

क्र .स.  

 

उपभोक्ता 
सधिधतको नाि र 

ठेगाना 

पदाधिकारीको नाि र सम्पकय  नं. गठन 
धिधत 

बैंकको 
नाि 

खाता नं. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष सनचव कोषाध्यक्ष 
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अनसूुची २ 

कार्यविधिको दफा ७(२) साँग सम्िन्धित) 
सााँफेबगर नगरपाधलका 
र्ोजना सम्झौता फाराि 

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

 ख) लागत व्र्होने स्रोतहरु 

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

 १. संघबाट  
 २. प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीर् तहबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. विदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता सधिधतबाट  
 ७. अधर् धनकार्बाट  
घ) आर्ोजनाबाट लाभान्धित हनुेाः 
 १. घरपररिार संखर्ााः 
 २. जनसंखर्ााः 
 ३. संगठठत संस्थाःाः 
४= अधर्ाः  
३. उपभोक्ता सधिधत÷सिदुार्िा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वििरणाः 
क) गठन भएको धिधताः 



14 

 

ख) पदाधिकारीको नाि र ठेगाना (नागररकता प्रिाणपत्र नं. र न्जल्ला) 
१. अध्र्क्ष 

२. उपाध्र्क्ष 

३. कोषाध्र्क्ष 

४. सन्चि 

५. सदस्र् 

६. सदस्र् 

७. सदस्र् 

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

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

 जनश्रिदानाः 
 सेिा शलु्काः 
 दस्तरु, चधदाबाट  
 अधर् केही भएाः  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

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

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

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

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

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

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

सधिधत÷सिहुको धनणयर् पनु्स्तका आठद कागजातहरु कार्ायलर्ले िागेको बखत उपलव्ि गराउन ुपनेछ र 
त्र्सको लेखापरीक्षण पधन गराउन ुपनेछ । 

 

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

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

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

११. प्रन्शक्षकले पाउने पाररश्रधिक एिि ्सहभागीले पाउने भत्तािा प्रचधलत धनर्िानसुार कर लाग्नेछ । 

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

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

१४. सम्झौता बिोन्जि आर्ोजना सम्पन्न भएपधछ अन्धति भकु्तानीको लाधग कार्यसम्पन्न प्रधतिेदन, नापी वकताि, 

प्रिान्णत विल भरपाई, र्ोजनाको फोटो, सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतले आर्ोजना संचालन गदाय भएको 
आर् व्र्र्को अनिुोदन सवहतको धनणयर्, उपभोक्ता भेलाबाट भएको साियजधनक लेखा परीक्षणको धनणयर्को 
प्रधतधलपी तथा सम्िन्धित कार्ायलर्को िडा कार्ायलर्को धसफाररस सवहत अन्धति वकस्ता भकु्तानीको लाधग 
धनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

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

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

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

१८. आर्ोजनाको सिै काि उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको धनणयर् अनसुार गनुय गराउन ुपनेछ । 
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कार्ायलर्को न्जम्िेिारी तथा पालना गररन ेशतयहरुाः 
 

१. आर्ोजनाको िजेट, उपभोक्ता सधिधतको काि, कतयव्र् तथा अधिकार, खररद, लेखाङ्कन, प्रधतिेदन आठद 
विषर्िा उपभोक्ता सधिधतका पदाधिकारीहरुलाई अननु्शक्षण कार्यक्रि सञ्चालन गररनेछ ।  

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

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

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

५. आर्ोजना सम्पन्न भएपधछ कार्ायलर्बाट जााँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ । 

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

७. र्सिा उल्लेख नभएका कुराहरु प्रचधलत कानून ििोन्जि हनुेछ । 

  

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

 

 

उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको तफय बाट    कार्ायलर्को तफय बाट 

दस्तखत...................       

नाि थर.....................      नाि थर............. 
पद.............................      

ठेगाना..........................      

सम्पकय  नं......................     सम्पकय   
नागररकता नं............... 
धिधत............................      
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 अनसूुची ३ 

(कार्यविधिको दफा ११ (५) साँग सम्िन्धित) 
साियजधनक परीक्षण फारािको ढााँचा पेश गरेको कार्ायलर्.......... 

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

रकि िा पररिाण कैवफर्त 
 

   
   
ख) खचयतफय  

खचयको वििरण दर पररिाण जम्िा 
१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद भर्ो ?)    

२. ज्र्ाला (के िा कधत भकु्तानी भर्ो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कधत जनाले श्रिदान गरे ?)               

    

    

४. व्र्िस्थापन खचय (ढुिानी तथा अधर् खचय)     

    
 

ग) िौज्दात  
 वििरण  रकि िा पररिाण  कैवफर्त 

१ िगद   

बैंक   

व्यनक्तको नजम्मा   

२ सामग्रीिरु   

घ) भकु्तानी ठदन बााँकी 
वििरण रकि िा पररिाण 

  

४. सम्पन्न आर्ोजनाको लक्ष्र् तथा प्रगधत वििरण 

 

कािको वििरण लक्ष्र् प्रगधत 
   

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

< खलुाउने) 
उपन्स्थधताः 
१ 

२ 

३ 

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

अनसूुची ४ 
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-कार्यविधिको दफा ११ (६) साँग सम्िन्धित) 
खचय साियजधनक सूचना फाराि 

 

धिधताः २०  ।   ।   .  

१. आर्ोजनाको नािाः—        २. आर्ोजना स्थलाः—  

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

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

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

आम्दानी र खचयको वििरण 

       

आम्दािी खचा 

नववरण रकम रू नववरण रकम 

प्रथम ककस्ता  ज्याला  

दोश्रो ककस्ता  निमााण सामाग्री खररद  

तेश्रो ककस्ता  ढुवािी  

जिश्रमदाि  भाडा  

वस्तुगत सिायता  व्यवस्थापि खचा  

लागत सिभानगता    

    

    

 

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

    ......................   ............................... ............................... 
 कोषाध्र्क्ष    सन्चि      अध्र्क्ष     
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अनसूुची ५ 

-कार्यविधिको दफा ११(७) संग सम्िन्धित) 

आर्ोजना सूचना पाटीको निूना 

१.  आर्ोजनाको नािाः 

२. आर्ोजना संचालन गने कार्ायलर्/कार्यक्रिको नािाः 

३. उपभोक्ता सधिधतको अध्र्क्षको नाि र सम्पकय  नं.M 

४. आर्ोजनाको कुल लागत रकि रुाः 

 ४.१. आर्ोजनािा कार्ायलर्बाट व्र्होने लागत रुाः 

 ४.२. जनसहभाधगताबाट व्र्होने लागत रकि रुाः 

 ४.३. आर्ोजनािा लगानी गने अधर् धनकार्को नाि  र व्र्होने लागत रकि रुाः 

५. आर्ोजना सम्झौता धिधताः 

६. आर्ोजना सम्पन्न गने धिधताः 

७. आर्ोजनाबाट लाभान्धित जनसंखर्ााः 
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अनसूुची  ६ 

-कार्यविधिको दफा १६(ङ) साँग सम्िन्धित) 
उपभोक्ता सधिधतको भौधतक तथा वित्तीर् प्रगधत प्रधतिेदन 

वििरण पेश गरेको कार्ायलर्.................... 
 

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

२. आर्ोजनाको लागताः प्राप्त अनदुान रकि रू. ............................  चधदा रकि रू...................... 
जनसहभाधगता रकि रू. ==============   जम्िा रकि रू. ............................. 

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

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

न्जधसी सािान िूल्र् बराबर रकि रू. .............   कूल जम्िा रू. .............  
४. प्राविधिक प्रधतिेदन बिोन्जि िूल्र्ांकन रकि रू. ............. 
५. उपभोक्ता सिूहको धनणयर् बिोन्जि÷सिीक्षाबाट खचय देन्खएको रू. ............. 
६. कार्ायधिर्निा देन्खएका िखुर् सिस्र्ाहरूाः क.  
                                 ख.  
७. सिािानका उपार्हरू  
क.  
ख. 
८. कार्ायलर्बाट र अधर् धनकार्बाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुािाः  
 

 

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

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

.............    .............  .............  ............. 
तर्ार गने    सन्चि    कोषाध्र्क्ष  अध्र्क्ष 


