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महाशिला गाउँपाशलकाको उपभोक्ता सशमशि गठन, परिचालन िथा व्यवस्थापनसम्बन्धी 

कार्यशवशध २०७५  

महाशिला गाउँ कार्यपाशलकाको बैठकबाट स्वीकृि शमशि २०७५।०३।०८  

प्रस्िावना:  

नेपालको संशवधान ि स्थानीर् सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ले शनर्दयष्ट गिेको स्थानीर् िहको अशधकाि के्षत्र 

शभत्रको शवकास शनमायण सम्वशन्ध कार्य संचालनको लाशग गाउँ पाशलकाले उपभोक्ता सशमशि गठन, परिचालन 

िथा व्यवस्थापन गनय आवश्र्क दशेिएकोले महाशिला गाउँपाशलकाको प्रिासकीर् कार्यशवशध शनर्शमि गने ऐन 

२०७५ को दफा ४ बमोशिम महाशिला गाउँ कार्यपाशलकाले र्ो कार्यशवशध िािी गिेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािशम्भक 

१. सशंक्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) र्स कार्यशवशधको नाम  महाशिला गाउँपाशलकाको उपभोक्ता सशमशि गठन, परिचालन 

िथा व्यवस्थापन कार्यशवशध, २०७५ िहकेो छ ।  

(२) र्ो कार्यशवशध िुरुन्ि प्रािम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषाः शवषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यशवशधमा:– 

(क) “अध्र्क्ष” भन्नाले उपभोक्ता सशमशिको अध्र्क्षलाई सम्झनु पदयछ ।   
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(ि) “आर्ोिना” भन्नाले  महाशिला गाउँपाशलका वा सो अन्ििगिको वडावाट पूणय वा आंशिक लागि साझेदािीमा 

सञ्चाशलि र्ोिना वा कार्यक्रम वा आर्ोिना वा परिर्ोिनालाई सम्झनु पछय । ि र्सले महाशिला गाऊँसभाबाट 

स्वीकृि भएको गैि सिकािी संघ सस्था, गैि नाफामूलक ससं्था वा अन्र् सामुदाशर्क संस्थाको आर्ोिना समेिलाई 

िनाउनेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नाले आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष लाभाशन्वि हुने आर्ोिना सञ्चालन हुने क्षेत्र शभत्रका व्यशक्तलाई िनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता सशमशि” भन्नाले आर्ोिनाको शनमायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि ममयि सम्भाि गनयको लाशग उपभोक्ताले 

आफूहरू मध्र्ेबाट गठन गिेको सशमशि सम्झनु पदयछ । 

(ङ) “कार्ायलर्” भन्नाले गाउँको कार्ायलर्लाई बुझाउँछ । सो िब्दले वडा कार्ायलर् समेिलाई बुझाउनेछ ।  

(च) “कार्यपाशलका” भन्नाले गाऊँ कार्यपाशलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “ठूला मेशिनिी िथा उपकिण” भन्नाले वािाविणलाई अत्र्शधक ह्रास पुि्र्ाउने प्रकृशिका ठूला मेशिनिी, उपकिण 

(बुलडोिि, एक्साभेटि िस्िा) ि श्रममूलक प्रशवशधलाई शवस्थाशपि गने िालका मेशिनिी िथा उपकिण सम्झन ु

पदयछ। 

(ि) “पदाशधकािी” भन्नाले उपभोक्ता सशमशिका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सशचव ि कोषाध्र्क्षलाई सम्झनु पदयछ ।  

(झ) “वडा” भन्नाले महाशिला गाऊँपाशलका शभत्रका वडालाई सम्झनु पदयछ ।  

(ञ) “वडा अध्र्क्ष” भन्नाले आर्ोिना सञ्चालन भएको वडाको वडा अध्र्क्षलाई सम्झनु पदयछ । 

(ट) “सदस्र्”भन्नाले उपभोक्ता सशमशिका सदस्र्लाई िनाउनेछ ि सो िब्दले उपभोक्ता सशमशिका पदाशधकािीलाई 

समेि िनाउनेछ ।  

(ठ) “सम्झौिा”भन्नाले आर्ोिनाको शनमायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि ममयि सम्भाि गनयको लाशग कार्ायलर् ि उपभोक्ता 

सशमशिबीच भएको शलशिि किािनामा वा कबुशलर्िनामालाई िनाउनेछ ।  

३. कार्यशवशधको पालना गनुयपनेः(१)गाउँ शभत्र कार्ायन्वर्न हुने आर्ोिनाको शनमायण, सञ्चालन,ममयि सम्भाि कार्य गनयको 

लाशग गठन हुने उपभोक्ता सशमशिले पूणयरुपमा र्ो कार्यशवशधको पालना गनुय पनेछ ।  

(२) कुल लागि रु १ किोडसम्म भएको िथा स्थानीर् सीप, श्रोि ि साधन उपर्ोग हुने ि स्थानीर् स्ििमा कार्य सम्पन्न 

गनय सके्नआर्ोिनाको कार्ायन्वर्न उपभोक्ता सशमशि माफय ि गनय सककनेछ ।  

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता सशमशिको गठन ि सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता सशमशि गठनसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता सशमशि गठन दहेार् बमोशिम गनुय पनेछ । 

(क) आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष लाभाशन्वि उपभोक्ताहरुको आम भेलाबाट अशधकिम सहभाशगिामा सम्बशन्धि 

आर्ोिनास्थलमा न ैसािदशेि एघाि (७ दशेि ११ िना) सदस्र्ीर् उपभोक्ता सशमशि गठन गनुयपनेछ । 

(ि)सशमशि गठनको लाशग आम भेला हुन ेसमर्, शमशि, स्थान ि भेलाको शबषर्  त्र्स्िो भेला हुन ेशमशिल ेकशम्िमा साि 

कदन (७ कदन) अगावै सावयिशनक रुपमा िानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

(ग) गाउँपाशलका वा नगिपाशलकास्ििीर् आर्ोिना सञ्चालनको लाशग उपभोक्ता सशमशिको गठन गदाय कार्यपाशलकाले 

िोकेको कार्यपाशलकाका सदस्र् वा कार्ायलर्को प्रशिशनशधको िोहविमा गनुय पनेछ । 

(घ) वडास्ििीर् आर्ोिना सञ्चालनको लाशग उपभोक्ता सशमशि गठन गदाय सम्वशन्धि वडाको वडा अध्र्क्ष वा वडा 

सदस्र् वा कार्ायलर्ले िोकेको कार्ायलर्को प्रशिशनशधको िोहविमा गनुय पनेछ । 
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(ङ) उपभोक्ता सशमशि गठनको लाशग बोलाईएको भेलामा र्ोिनाको संशक्षप्त शवविण ि सशमशिको सिंचना सशहिको 

िानकािी कार्ायलर्को प्रशिशनशधले गिाउन ुपनेछ । 

(च) उपभोक्ता सशमशि गठन गदाय समावेिी शसद्धान्िको अवलम्वन गनुय पने छ । सशमशिमा कशम्िमा िेत्तीस प्रशििि 

(३३%) मशहला सदस्र् हुनुपनेछ । सशमशिको अध्र्क्ष, सशचव ि कोषाध्र्क्षमध्र्े कम्िीमा एकिना मशहला 

पदाशधकािी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यशक्त एकभन्दा बढी उपभोक्ता सशमशिको सदस्र् हुन पाउने छैन । साथै सगोलका परिवािबाट एकिना भन्दा 

बढी व्यशक्त एउटै उपभोक्ता सशमशिको सदस्र् हुन पाइने छैन ।  

(ि) उपभोक्ता सशमशिको गठन सकेसम्म सवयसम्मि िरिकाले गनुयपनेछ । सवयसम्मि हुन नसकेमा उपभोक्ताहरुको 

बहुमिबाट उपभोक्ता सशमशिको गठन गरिन ेछ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको लागि सहभाशगिामा सञ्चालन हुने आर्ोिनाहरु उपभोक्ता सशमशिबाट कार्ायन्वर्न गनय 

प्राथशमकिा कदईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता सशमशिले सम्झौिा बमोशिम गनुय पने काम सशमशि आफैं ले गनुय गिाउनु पनेछ । अन्र् कुनै शनमायण 

व्यवसार्ी वा अन्र् व्यशक्त वा सस्थालाई ठेक्कामा कदई गनय गिाउन पाइने छैन । 

(ट) कार्ायलर्ले आर्ोिना सञ्चालन एवम् कार्ायन्वर्नमा संलग्न उपभोक्ता सशमशिको अशभलेि अनुसूची १ बमोशिमको 

ढाँचामा व्यवशस्थि गनुय पनेछ । 

५. उपभोक्ता सशमशिका सदस्र्को र्ोग्र्िाः (१) उपभोक्ता सशमशिका सदस्र्को र्ोग्र्िा दहेार् बमोशिम हुन ुपनेछ । 

 (क) सम्वशन्धि आर्ोिना क्षेत्रको स्थार्ी वाशसन्दा 

 (ि) १८ वषय उमेि पुिा भएको 

 (ग) फौिदािी अशभर्ोगमा अदालिबाट कसुिदाि नठहरिएको 

 (घ) सिकािी बाँकी बक्र्ौिा वा पेश्की फछ्र्र्ौट गनय बाँकी निहकेो 

 (ङ) अन्र् उपभोक्ता सशमशिमा सदस्र्निहकेो 

(२) दफा १ मा िनुसुकै कुिा लेशिएको भएिापशन िनप्रशिशनशध,िािनीशिक दलका पदाशधकािी, बहालवाला सिकािी 

कमयचािी ि शिक्षक उपभोक्ता सशमशिको सदस्र्मा बस्न पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता सशमशिको काम, कियब्र् ि अशधकािः उपभोक्ता सशमशिको काम कियब्र् ि अशधकाि दहेार् बमोशिम हुनेछ 

।  

 (क) सम्झौिा बमोशिमको कार्य सम्पादन गने, 

 (ि) उपभोक्ताहरुलाई कार्ायलर्बाट प्राप्त सूचना िथा मागयदियनको िानकािी गिाउने, 

(ग) सम्झौिा बमोशिम कार्य िुरु गदाय कार्ायलर्बाट आवश्र्क शनदिेन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त  गिेि मात्र िुरु 

गने, 

(घ) उपभोक्ता सशमशिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकािी बनाउन सशमशिका सदस्र्हरुको कार्य शवभािन ि 

शिम्मेवािी बाँडफाँड गन,े 

 (ङ) उपभोक्तासशमशिका सदस्र्हरुको क्षमिा शवकास गने । 

(च) सम्झौिा बमोशिमको कामको परिमाण, गुणस्िि, समर् ि लागिमा परिवियन गनुय पने दशेिएमा 

कार्ायलर्लाई अनुिोध गन,े 

 (छ) आर्ोिनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्र्क अन्र् कार्य गने । 

 

परिच्छेद – ३ 
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कार्ायन्वर्न िथा ब्र्वस्थापन 

७. आर्ोिना कार्ायन्वर्नः (१) कार्ायलर्ल े आ.व. िुरु भएको १५ कदन शभत्र उपभोक्ता सशमशिबाट संचालन हुन े

आर्ोिना, परिर्ोिना ि कार्यक्रमहरु पशहचान/छनौट गिी कार्ायन्वर्न र्ोिना बनाउनु पनेछ । उपभोक्ता सशमशि 

गठन पश्चाि आर्ोिनाको ड्रईङ, शडिाईन ि लागि अनुमान (नेपाली भाषामा िर्ाि गरिएको) स्वीकृि गिी 

उपभोक्ता सशमशिलाई उपलब्ध गिाउनु पनेछ । 

(२) आर्ोिनाको कार्ायन्वर्नको लाशग उपभोक्ता सशमशि ि कार्यलर्बीच अनुसचूी २ बमोशिमको ढाँचामा सम्झौिा 

गनुयपनेछ । 

(३) आर्ोिनाको प्रकृशि हिेी कार्ायलर्ले लागि सहभाशगिाको ढाँचा ि अनुपाि (नगद वा श्रमदान वा बस्िुगि) िोकु्न 

पनेछ । 

 

८. आर्ोिना सम्झौिाको लाशग आवश्र्क कागिािहरुः (१) उपभोक्ता सशमशिले कार्ायलर्सँग सम्झौिा गदाय िपशिलमा 

उशललशिि कागिािहरु पेि गनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता सशमशि गठन गने आम भेलाको शनणयर्को प्रशिशलशप 

(ि) उपभोक्ता सशमशिका सदस्र्हरुको नागरिकिाको प्रशिशलशप 

(ग) आर्ोिनाको लागि अनमुान शवविण 

(घ) उपभोक्ता सशमशिबाट सम्झौिाको लाशग शिम्मेवाि पदाशधकािी िोककएको उपभोक्ता सशमशिको शनणयर्  

(ङ) आर्ोिनाको कार्ायन्वर्नको कार्य िाशलका । 

(च) िािा सञ्चालन गने पदाशधकािी िोककएको शनणयर् ि िािा सञ्चालनको लाशग आवश्र्क कागिािहरु  

 

९. उपभोक्ता सशमशिको क्षमिा शवकासः (१) कार्ायलर्ले आर्ोिनाको कार्ायन्वर्न अगावै उपभोक्ता सशमशिका 

पदाशधकािीहरुलाई शनम्न शवषर्मा अशभमुशिकिण गनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता सशमशिको काम, कियब्र् ि अशधकाि, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कामको शवविण, काम सम्पन्न गनुयपने अवशध, लागि ि उपभोक्ताको र्ोगदान 

(ग) शनमायण सामाग्रीको गुणस्िि ि परिमाण 

(घ) िरिद, िकम शनकासा प्रकृर्ा, िचयको लेिाकंन ि अशभलेि व्यवस्थापन 

(ङ) कार्ायन्वर्न ि अनुगमन प्रकृर्ा  

(च) सावयिशनक पिीक्षण, र्ोिनाको फिफािक ि हस्िान्ििण  

(छ)  अन्र् आवश्र्क शवषर्हरु ।  

 

१०. िािा सञ्चालनः (१) उपभोक्ता सशमशिको िािा कार्ायलर्ले िोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) सशमशिको िािा अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष ि सशचव गिी िीन िनाको संर्ुक्त दस्िििबाट सञ्चालन हुनेछ । िािा 

सञ्चालकहरु मध्र्े कशम्िमा एकिना मशहला हुनु पनेछ । 

 

११. भुक्तानी प्रकृर्ाः(१) आर्ोिनाको भुक्तानी दददंा उपभोक्ता सशमशिको नाममा िहकेो बैक िािामाफय ि कदनु पनेछ । 

उपभोक्ता सशमशिले एक व्यशक्त वा सस्थालाई एकलाि भन्दा माशथको िकम भुक्तानी गदाय चेक माफय ि मात्र गनुय 

पनेछ ।  
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(२) उपभोक्ता सशमशिलाई सम्झौिा बमोशिमको कामको प्राशवशधक मूलर्ांकन, कार्य सम्पन्न प्रशिवेदन ि अन्र् आवश्र्क 

कागिािको आधािमा ककस्िागि ि अशन्िम भुक्तानी कदईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता सशमशिले सम्पादन गिेको काम ि भएको िचयको शवविण सशमशिको बैठकबाट शनणयर् गिी भुक्तानीको 

लाशग आवश्र्क कागिाि सशहि कार्ायलर्मा पेि गनुयपनेछ । 

(४) आर्ोिनाको अशन्िम भुक्तानी हुनु भन्दा अगावै कार्ायलर्बाट अनुगमन गने व्यवस्था शमलाउनु पनेछ    

(५) आर्ोिना सम्पन्न भई फिफािक गनुय भन्दा अगावै उपभोक्ता सशमशिले अशनवार्य रुपमा कार्ायलर्को प्रशिशनशधको 

िोहविमा सावयिशनक पिीक्षण गनुय पनेछ । सावयिशनक पिीक्षण प्रशिवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बमोशिम हुनेछ ।  

(६) उपभोक्ता सशमशिल ेआफूले प्रत्र्ेक ककस्िामा गिेको िचयको सूचना अनसुूची ४ बमोशिमको ढाँचामा सावयिशनक गनुय 

पनेछ ।  

(७) आर्ोिनाको कुल लागि रु ३ लाि भन्दा बढी भएका आर्ोिनाहरुको हकमाउपभोक्ता सशमशिले काम िुरु गनुय 

भन्दा अगावै आर्ोिनाको नाम, लागि, लागि साझेदािीको अवस्था, काम िुरु ि सम्पन्न गनुय पन े अवशध समेि 

दशेिने गिी िर्ाि गरिएको अनुसूची ५ बमोशिमको ढाँचामा आर्ोिना सचूना पाटी आर्ोिना स्थलमा िाख्नु पनछे  

(८) उपभोक्ता सशमशिलाई सम्बशन्धि कार्ायलर्ले ड्रइङ्ग, शडिाइन, लागि अनुमान िर्ाि गन,े प्राशवशधक सललाह कदने, 

िाँचपास गने लगार्ि अन्र् प्राशवशधक सहर्ोग उपलब्ध गिाउनेछ । आर्ोिना कार्ायन्वर्नको समर्मा कुनै 

कािणबाट कार्ायलर्ले प्राशवशधक सेवा उपलब्ध गिाउन नसकेमा सम्झौिामा उललेि गिी िोककएको िचयको सीमा 

शभत्र िही उपभोक्ता सशमशिले किािमा प्राशवशधक शनर्ुक्त गनय वा प्राशवशधक सेवा शलन सके्नछ । िि, ड्रइङ्ग, 

शडिाइन, लागि अनुमान, कार्यसम्पन्न प्रशिवेदन ि भुक्तानी शसफारिसको कार्य कार्ायलर्बाट नै हुनेछ । 

(९) उपभोक्ता सशमशिबाट शनमायण हुने आर्ोिनाहरूको गुणस्िि कार्म गन े गिाउने दाशर्त्व ि शिम्मेवािी 

िनप्रशिशनशध, सम्बशन्धि प्राशवशधक कमयचािी, उपभोक्ता सशमशि ि अनुगमनसशमशिको हुनेछ ।  

(१०) अनुकिणीर् कार्य गन ेउपभोक्ता सशमशि, प्राशवशधक कमयचािी ि सम्बशन्धि कमयचािीलाई सभाको शनणयर् बमोशिम 

वार्षयक रूपमा उशचि पुिस्काि प्रदान गनय सककनेछ । 

(११) िोककएको समर्मा उपभोक्ता सशमशि गठन हुन नसकेमा, सम्झौिा हुन नसकेमा वा सम्झौिाको ििय बमोशिम 

कार्य सम्पादन हुन नसकेमा कार्ायलर्ले अन्र् प्रकृर्ाद्वािा काम गिाउन सके्नछ ।   

 

१२. शनमायण कार्यको गणुस्िि सशुनशश्चििा गनुय पनःे उपभोक्ता सशमशिबाट सञ्चालन हुने आर्ोिना गुणस्िि सुशनशश्चि 

गनुय सम्वशन्धि उपभोक्ता सशमशिको कियव्य हुनेछ । गुणस्िि सुशनशश्चििा गनयको लाशग अन्र् कुिाहरुको अशिरिक्त 

शनम्न शवषर्हरु पूणय रुपमा पालना गनुय पनेछ ।  

(क) शनमायण सामाग्रीको गुणस्ििः शनमायण सामाग्री ड्रइङ, शडिाईन ि स्पेशसकफकेसन बमोशिमको गुणस्िि कार्म 

गनुय पनेछ । 

(ि) शनमायण शवशध ि प्रकृर्ाको गुणस्ििः शनमायण शवशध ि प्रकृर्ा कार्ायलर्सँग भएको सम्झौिा बमोशिम गनुय पनेछ  

(ग) शनमायण कार्यको कदगोपनाः उपभोक्ता सशमशिबाट कार्ायन्वर्न भएको र्ोिनाको कदगोपनाको लाशग सम्वशन्धि 

उपभोक्ता सशमशिले आवश्र्क व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गुणस्िि सुशनशश्चि गने शिम्मेवािीः उपभोक्ता सशमशि माफय ि हुन े कामको शनधायरिि गुणस्िि कार्म गन े

शिम्मेवािी सम्बशन्धि कार्यको लाशग कार्ायलर्बाट िरटएका प्राशवशधक कमयचािी ि उपभोक्ता सशमशिको 

हुनेछ । 
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(ङ) लगि िाख्नु पनेः उपभोक्ता सशमशिबाट हुने कामको सम्झौिा बमोशिमको समर्, लागि ि गुणस्ििमा सम्पन्न 

हुन नसकेमा सम्वशन्धि प्राशवशधक कमयचािीलाई सचेि गिाउने ि प्रकृशि हिेी आवश्र्किा अनुसाि कािवाही 

गनय सके्नछ । त्र्स्िा उपभोक्ता सशमशिको लगि िािी उपभोक्ता सशमशिका पदाशधकािीलाई शनशश्चि 

समर्सम्मको लाशग अन्र् उपभोक्ता सशमशिमा िही काम गनय शनषेध गनेछ । 

१३.अनगुमन सशमशिको व्यवस्थाः(१) आर्ोिना िोककएको गुणस्िि, परिमाण ि समर्मा सम्पन्न गनय गिाउन उपभोक्ता 

सशमशिले सम्पादन गने कार्यको अनुगमन गिी आर्ोिनाको गुणस्िि, परिमाण सुशनशश्चि गनय दफा ४ (१) (क) 

बमोशिमको भेलाबाट कशम्िमा एक िना मशहला सशहि ३ सदस्र्ीर् एक अनुगमन सशमशि गठन गनुय पनेछ । 

(२) अनुगमन सशमशिको काम, कियव्य अशधकाि दहेार् बमोशिम हुनेछः 

(क) आर्ोिनाको कार्ायन्वर्नमा सहिीकिण गने िथा दशेिएका बाधा, व्यवधान ि समस्र्ा समाधानका लाशग 

आवश्र्क समन्वर् गने,  

(ि) आर्ोिनाको कार्ायन्वर्न कार्यिाशलका अनुसाि काम भए नभएको र्कीन गने ि नगिेको पाइएमा सम्बशन्धि 

पक्षलाई सचेि गिाउन,े    

(ग) आवश्र्क अन्र् कार्य गने । 

परिच्छेद– ४ 

शवशवध 
 

१४. अन्र् ससं्थाबाट कार्य गिाउन सककनःे र्स कार्यशवशध बमोशिम उपभोक्ता सशमशिबाट गरिने कार्य लाभग्राही 

समूह,सामुदाशर्क संस्था िस्िै सामुदाशर्क वन, सामुदाशर्कस्ििका सहकािी संस्थाहरू, टोल शवकास संस्था, आमा 

समूह, कृशष समूह, काननु बमोशिम गठन भएका अन्र् सामुदाशर्क संगठन िस्िा संस्थाहरुबाट स्थानीर् 

उपभोक्ताहरुको आमभेलाबाट शनणयर् भई आएमा र्स्िा संस्थाहरुबाट र्स कार्यशवशध बमोशिम कार्य संचालन 

गनय/गिाउन सककने छ । 

१५. सहशिकिण ि सहर्ोग गनुय पनःेउपभोक्ता सशमशिले आर्ोिनाको सुपरिवेक्षण, अनुगमन/शनिीक्षण गनय कार्ायलर्बाट 

आएको अनुगमन सशमशि, पदाशधकािी वा कमयचािीलाई आवश्र्क शवविण उपलव्ध गिाउने िथा आर्ोिनास्थल 

अनुगमनको लाशग सहशिकिण ि सहर्ोग गनुय पनेछ । 

१६. उपभोक्ता सशमशिको दाशर्त्वःउपभोक्ता सशमशिले कार्ायलर्सँग भएको सम्झौिा बमोशिमको कार्य सम्पादन गदाय 

कार्ायलर्ले िोकेका िियहरुको अशिरिक्त शनम्न दाशर्त्व वहन गनुय पनेछ । 

(क) आर्ोिनाको कदगो व्यवस्थापनको लाशग ममयि सम्भाि गने सम्बन्धी आवश्र्क कार्य, 

(ि) आर्ोिना कार्ायन्वर्नबाट पनय सके्न वािाविणीर् सन्िलुन कार्म गने सम्बन्धी कार्य, 

(ग) अन्र् आर्ोिनाहरुसँग अन्ििसम्बन्ध कार्म गनुयपने, 

(घ) असल नागरिकको आचिण पालना गनुयपने । 

(ङ) उपभोक्ता सशमशिले आर्ोिनाको फिफािकको लाशग कार्ायलर्मा कागिाि पेि गदाय अनुसूची ६ बमोशिमको 

ढाँचामा आर्ोिनाको भौशिक िथा शवशत्तर् प्रशिवेदन पेि गनुय पनेछ ।  

१७.मापदण्ड बनाउन सके्नः(१) आर्ोिनाको गुणस्िि सशुनशश्चििाको लाशग कार्ायलर्ले अनुगमन, मुलर्ाङ्कन गिी 

सम्वशन्धि उपभोक्ता सशमशिलाई सललाह, सुझाव ि आवश्र्किा अनसुाि शनदिेन कदने िथा समन्वर् गनुय पनेछ. 

(२) उपभोक्ता सशमशिबाट सञ्चालन हुन ेआर्ोिनाको प्रकृशि हिेी गुणस्िि सशुनशश्चििा गने प्रर्ोिनको लाशग 

कार्ायलर्ले थप मापदण्ड िथा मागयदियन बनाई लागु गनय सके्नछ । 
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अनसूुची १ 

(कार्यविधिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धित) 
उपभोक्ता सधिधतको लगत 

िहान्िला गाउँकार्यपाधलका 
आ.ि. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता सधिधतको 
नाि र ठेगाना 

पदाधिकारीको नाि र सम्पकय  नं. गठन धिधत बैंकको 
नाि 

खाता नं. 
अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष सशचव कोषाध्र्क्ष 
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अनसूुची २ 

कार्यविधिको दफा ७(२) सगँ सम्िन्धित) 
.......गाउँपाधलका÷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.प्रदेिबाट 

 ३. स्थानीर् तहबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. विदेिी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता सधिधतबाट  
 ७. अधर् धनकार्बाट  
घ) आर्ोजनाबाट लाभान्धित हनुेाः 
 १. घरपररिार संखर्ााः 
 २. जनसंखर्ााः 
 ३. संगठठत संस्थााः 
४= अधर्ाः  
३. उपभोक्ता सधिधत÷सिदुार्िा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वििरणाः 
क) गठन भएको धिधताः 
ख) पदाधिकारीको नाि र ठेगाना (नागररकता प्रिाणपत्र नं. र न्जल्ला) 
१. अध्र्क्ष 

२. उपाध्र्क्ष 
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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 खलुाउने) 

 जनश्रिदानाः 
 सेिा िलु्काः 
 दस्तरु, चधदाबाट  
 अधर् केही भएाः  

 

 

सम्झौताका ितयहरु 

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

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

३= नगदी, न्जधसी सािानको प्राप्ती, खचय र बाँकी 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 
प्रधतित धनिायरण गरी भकु्तानी धलन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सधिधतले प्राविधिकको रार्, पराििय एिं धनदेिन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  
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. कुनै 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 पेि 
गनुय पनेछ । 
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९.  िूल्र् अधभबवृद्ध कर (VAT)लाग्ने 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 बाँकी 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 िेन्िनरी सािान भाडािा धलएको एिि ्घर बहालिा धलई विल भरपाई पेि भएको अिस्थािा 
१०% प्रधतित घर भाडा कर एबि ्बहाल कर धतनुय पनेछ । 

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

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

१३. उपभोक्ता सधिधतले काि सम्पन्न गररसकेपधछ बाँकी 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 पेि गनुय पनेछ । 

१५. आर्ोजना सम्पन्न भएपधछ कार्ायलर्बाट जाँचपास 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 
ढाँचािा सम्झौतािा तोवकए बिोन्जि कार्ायलर्िा पेि गनुय पनेछ । 

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

१८. आर्ोजनाको सिै काि उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको धनणयर् अनसुार गनुय गराउन ुपनेछ । 

 

 

कार्ायलर्को न्जम्िेिारी तथा पालना गररन ेितयहरुाः 
 

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

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

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

४. पेश्की धलएर लािो सिर्सम्ि आर्ोजना संचालन नगने उपभोक्ता सधिधतलाई कार्ायलर्ले धनर्ि अनसुार कारिाही गनेछ । 

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

६. आर्ोजना सम्पन्न भएपधछ कार्ायलर्बाट जाँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ । 
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७. आिश्र्क कागजात संलग्न गरी भकु्तानी उपलव्ि गराउन सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतबाट अनरुोि भई आएपधछ उपभोक्ता 
सधिधतको बैंक खातािा भकु्तानी ठदन ुपनेछ ।  

८. र्सिा उल्लेख नभएका कुराहरु प्रचधलत कानून ििोन्जि हनुेछ । 

 

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

 

 

उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको तफय बाट    कार्ायलर्को तफय बाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 
नाि थर.....................      नाि थर............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................     सम्पकय  नं............... 
धिधत............................     धिधत..................... 
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 अनसूुची ३ 

(कार्यविधिको दफा ११ (५) सँग सम्िन्धित) 
साियजधनक परीक्षण फारािको ढाँचा पेि गरेको कार्ायलर्.......... 

१. आर्ोजनाको नािाः      क) स्थलाः 
ख) लागत अनिुानाः        ग) आर्ोजना िरुू हनुे धिधताः  घ) आर्ोजना सम्पन्न हनुे धिधताः  
२. उपभोक्ता सधिधत÷सािदुावर्क संस्थाको   क) नािाः   
क) अध्र्क्षको नािाः   ख) सदस्र् संखर्ााः      िवहलााः    परुूषाः  
३. आम्दानी खचयको वििरणाः  
क) आम्दानीतफय  जम्िााः 
आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कधत नगद 
तथा न्जधसी प्राप्त भर्ो खलुाउन)े 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 नगद   

बैंक   

व्यशक्तको शिम्मा   

२ सामग्रीहरु   

घ) भकु्तानी ठदन बाकँी 
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 बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कािको न्जम्िेिारी 
धलएका धथए<खलुाउने) 
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उपन्स्थधताः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहिराः नािथराः      पदाः   धिधताः 
द्रष्टव्र्ाः साियजधनक पररक्षण कार्यक्रििा उपन्स्थत सरोकारिालाहरुको उपन्स्थधत अधनिार्य रूपिा संलग्न हनुपुनेछ । 
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अनसूुची ४ 

-कार्यविधिको दफा ११ (६) सँग 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 

       

आम्दानी िचय 

शवविण िकम रू शवविण िकम 

प्रथम ककस्िा  ज्र्ाला  

दोश्रो ककस्िा  शनमायण सामाग्री िरिद  

िेश्रो ककस्िा  ढुवानी  

िनश्रमदान  भाडा  

वस्िुगि सहार्िा  व्यवस्थापन िचय  

लागि सहभाशगिा    

    

    

 

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

अनसूुची ६ 

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

वििरण पेि 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.     
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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. ग.  
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 

 

 

 

प्रमाशणकिण शमशि : २०७५।०३।२४ 
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