
 

cf?3f6 ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
खण्ड: १                             संख्या :  ४ 

पाररत  मममत: २०७४/०६/०२ 

प्रकाशन मममतिः २०७५/०१/१७ 
 

efu–@ 

स्थानीय तहको उपभोक्ता समममत 

गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन 

सम्बन्धी काययमवमध-२०७४  

 

अरुघाट गाईँपालिका, गोरखा गण्डकी प्रदशे । 
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प्रस्तावना 

नेपािको संलवधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनलदयष्ट गरेको 

स्थानीय तहको ऄलधकार के्षत्र लभत्रको लवकास लनमायण सम्वलन्ध कायय संचािनको 

िालग गाईँपालिकािे ईपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन गनय 

अवश्यक देलखएकोिे अरुघाट गाईँपालिकाको प्रशासकीय काययलवलध लनयलमत गन े

ऐन २०७४ को दफा ४ बमोलजम अरुघाट गाईँकाययपालिकािे यो काययलवलध जारी 

गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारमम्भक 

१. समंिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस काययलवलधको नाम अरुघाट गाईँपालिकाको 

ईपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन काययलवलध, २०७४ रहकेो छ 

।  

(२) यो काययलवलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

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

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

(ख) “अयोजना” भन्नािे अरुघाट गाईँपालिका वा सो ऄन्तरगतको 

वडावाट पणूय वा अंलशक िागत साझेदारीमा  सञ्चालित योजना वा 

काययक्रम वा अयोजना वा पररयोजनािाइ सम्झन ु पछय  । र यसिे अरुघाट 

गाउँसभाबाट स्वीकृत  भएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफामिूक 

संस्था वा ऄन्य सामदुालयक संस्थाको अयोजना समेतिाइ जनाईनेछ । 

(ग) “ईपभोक्ता” भन्नािे अयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभालन्वत 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 सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कायायिय” भन्नािे गाईँ काययपालिकाको कायायियिाइ बुझाईँछ । सो 

शब्दिे वडा कायायिय समेतिाइ बुझाईनेछ ।  

(च) “काययपालिका” भन्नािे गाउँकाययपालिकािाइ सम्झन ुपदयछ । 
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(छ)  “ठूिा मेलशनरी तथा ईपकरण” भन्नािे वातावरणिाइ ऄत्यलधक ह्रास 

परुय्ाईने प्रकृलतका ठूिा मेलशनरी, ईपकरण  (बुिडोजर, एक्साभेटर जस्ता) र 

श्रममिूक प्रलवलधिाइ लवस्थालपत गने खािका मेलशनरी तथा ईपकरण सम्झन ुपदयछ । 

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

सलचव र कोषाध्यक्षिाइ सम्झनु पदयछ ।  

(झ)  “वडा” भन्नािे अरुघाट गाउँपालिका लभत्रका वडािाइ सम्झनु 

पदयछ ।  

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

 ऄध्यक्षिाइ सम्झन ुपदयछ । 

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

शब्दिे ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीिाइ समेत जनाईनेछ ।  

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

सम्भार गनयको िालग कायायिय र ईपभोक्ता सलमलतबीच भएको लिलखत करारनामा 

 वा कबुलियतनामािाइ जनाईनेछ ।  

३. काययमवमधको पालना गननयपननिः (१) गाईँ/नगरपालिका लभत्र कायायन्वयन हुने 

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

ईपभोक्ता सलमलतिे पणूयरुपमा 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 सक्ने अयोजनाको कायायन्वयन 

ईपभोक्ता सलमलत माफय त गनय सलकनेछ ।  

 

पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता समममतको गठन र सञ्चालन 

४. उपभोक्ता समममतबाट सचंालन गनय समकने योजनाहरु  

 सामान्यतया देहायका प्रकृलतका बढी जलटि प्रालवलधक पक्ष समाबेश 

नभएको,मेलशनरी सामग्रीको बढी प्रयोग नहुने र ६० िाख भन्दा कम  िागत 

भएका अयोजनाहरु संचािनमा ईपभोक्ता सलमलतिाइ प्राथलमकता लदइ काम 

िगाईन सलकने छ | 
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 नरम प्रकारको माटो कलटंग गरी लनमायण गनय सलकने सडक,लसंचाइ कुिो 

अलद | 

 जनश्रम जटुाईन सलकने खािका वन जंगि संरक्षण, नलद, लनयन्त्रण, 

पलहरो रोकथाम, खानेपानीको पाइप लबछ्याईने तथा पनेु,सामदुालयक 

लवद्यािय ,स्वास््यचौकी,सामदुालयक भवन जस्ता साबयजलनक लनमायण 

काययहरु िगायत स-साना पवूायधारका काययक्रमहरु | 

 श्रम प्रदान योजनाहरु  

 गररबी लनवारण संग सम्बलन्धत अयोजनाहरु तथा काययक्रमहरु | 

 िलक्षत वगयिाइ समेटी संचािन गररने अयोजनाहरु |  

५. उपभोक्ता समममतबाट गराउन नसमकने काययहरु  

 ६० िाख भन्दा बढी िागतका अयोजनाहरु  

 मेशनरी सामग्री प्रयोग गरर लनमायण गररने अयोजनाहरु  

 सामग्री खररद गने काययक्रमहरु  

६. उपभोक्ता समममत गठन सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) ईपभोक्ता सलमलत गठन देहाय 

बमोलजम गनुय पनेछ । 

(क) अयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभालन्वत ईपभोक्ताहरुको अम भेिाबाट ऄलधकतम 

सहभालगतामा सम्बलन्धत अयोजनास्थिमा नै सात देलख एघार (७ देलख ११ 

जना) सदस्यीय ईपभोक्ता सलमलत गठन गनुयपनेछ । 

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

त्यस्तो भेिा हुने लमलतिे कलम्तमा सात लदन (७ लदन) ऄगावै सावयजलनक 

रुपमा जानकारी गराईन ुपनेछ ।  

(ग)  गाईँपालिका वा नगरपालिकास्तरीय 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 

सम्वलन्धत वडाको वडा ऄध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायियिे तोकेको 

कायायियको प्रलतलनलधको रोहवरमा गनुय पनेछ । 
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(ङ) ईपभोक्ता सलमलत गठनको िालग बोिाइएको भेिामा योजनाको संलक्षप्त लववरण 

र सलमलतको संरचना सलहतको जानकारी कायायियको प्रलतलनलधिे गराईनु 

पनेछ । 

(च) ईपभोक्ता सलमलत गठन गदाय समावेशी लसद्धान्तको ऄविम्वन गनुय पने छ । 

सलमलतमा कलम्तमा तेत्तीस प्रलतशत (३३%) मलहिा सदस्य हुनपुनेछ । 

सलमलतको ऄध्यक्ष, सलचव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना मलहिा 

पदालधकारी हुनपुनेछ ।  

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

सगोिका पररवारबाट एकजना भन्दा 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 कायायन्वयन गनय प्राथलमकता लदइनेछ । 

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

पनेछ । ऄन्य कुनै लनमायण व्यवसायी वा ऄन्य व्यलक्त वा सस्थािाइ ठेक्कामा 

लदइ गनय गराईन पाआने छैन । 

(ट) कायायियिे अयोजना सञ्चािन एवम ् कायायन्वयनमा संिग्न ईपभोक्ता 

सलमलतको ऄलभिेख ऄनसुचूी १ बमोलजमको ढाँचामा व्यवलस्थत गनुय पनेछ । 

७. उपभोक्ता समममतका सदस्यको योग्यतािः (१) ईपभोक्ता सलमलतका सदस्यको 

योग्यता देहाय बमोलजम हुनु पनेछ । 

 (क) सम्वलन्धत अयोजना के्षत्रको स्थायी वालसन्दा 

 (ख) १८ वषय ईमेर परुा भएको 

 (ग) फौजदारी ऄलभयोगमा ऄदाितबाट कसरुदार नठहररएको 

 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी नरहकेो 

 (ङ) ऄन्य ईपभोक्ता सलमलतमा सदस्यनरहकेो 

(२) दफा १ मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन जनप्रलतलनलध, राजनीलतक दिका 

पदालधकारी, बहािवािा सरकारी कमयचारी र लशक्षक ईपभोक्ता सलमलतको 

सदस्यमा बस्न पाइने छैन । 
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८. उपभोक्ता समममतको काम, कतयब्य र अमधकारिः ईपभोक्ता सलमलतको काम 

कतयब्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ ।  

(क)  सम्झौता बमोलजमको कायय सम्पादन गने, 

(ख)  ईपभोक्ताहरुिाइ कायायियबाट प्राप्त सचूना तथा मागयदशयनको जानकारी 

गराईने, 

(ग)  सम्झौता बमोलजम कायय शरुु गदाय कायायियबाट अवश्यक लनदेशन प्राप्त 

गनुय पने भए प्राप्त गरेर मात्र शरुु गने, 

(घ)  ईपभोक्ता सलमलतको कायय सम्पादनिाइ प्रभावकारी बनाईन सलमलतका 

सदस्यहरुको कायय लवभाजन र लजम्मेवारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ)  ईपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरुको क्षमता लवकास गने । 

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

पररवतयन गनुय पने  देलखएमाकायायियिाइ ऄनरुोध गने, 

(छ) अयोजनाको लदगो व्यवस्थापन सम्बन्धी अवश्यक ऄन्य कायय गने । 

१०.उपभोक्ता समममतले गनय नह ुँने काययहरु  

१.    सम्झौता गरर रकम िगेपलछ ईपभोक्तािे काम गने लजम्मा ठेकेदारिाइ 

लदन पाआने छैन,यदी लदएको फेिा  पारेमा वा जानकारी  अएमा 

 कायायियिे त्यस्तो योजनाको रकम भकु्तानी गनय बाध्य हुने छैन | 

२.    ईपभोक्ता सलमलतको बैठक बसी कायय प्रगतीको अधारमा लकस्तागत 

रकम फरफारक नगरी दोश्रो लकस्ता  रकम माग गनय नपाईने | 

३.   प्रालवलधकिे लदएको िाआन बेगर र िागत आलस्टमेट भन्दा घटी बढी कायय 

गरर काययको बाँकी काययको परैु   भकु्तानी र बढी काययको थप भकु्तानी 

 दाबी गनय पाआनेछैन | त्यसैिे सम्झौतामा तोलकए बमोलजम 

मात्रकायय गनुय पनेछ |  

४.  कायय सम्पादन नभएसम्म योजनाको रकमभकु्तानी माग गनय पाआने छैन | 

११. जनसहभामगता जनटाउने सम्बन्धी व्यवस्था  

ईपभोक्ता सलमलतबाट संचािन गररने अयोजनामा देहाय बलमलजमको 

ऄंशदान वा जनश्रम जटुाईन ुपनेछ | 
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 नरम प्रकारको माटो कलटंग गरर सडक लनमायण तथा माटो सम्बन्धी ऄन्य 

योजनाहरुको काययमा िागत आलस्टमेट ऄंकको न्यनुतम १० देलख २० 

प्रलतशत सम्म जनश्रम वापत बेहोनुय पनेछ | 

 सडक ग्राभेि तथा स्रक्चरको कायय खानेपानी,लसंचाइ ,योजनाको 

स्रक्चरको लनमायण काययको हकमा  िागत आलस्टमेटको ऄंकको न्युनतम 

१०देलख १५ प्रलतशत सम्म जनश्रम वापत बेहोनुय पनेछ | 

 भवन तथा ऄन्य सोहो प्रकृलतका काययको हकमा िागत आलस्टमेट ऄंक को 

कलम्तमा ५ देलख १० प्रलतशतसम्म जनश्रम बापत बेहोनुय पनेछ | 

 लछनो प्रयोग गरर वा लवस्फोटक पदाथय प्रयोग गरर कडा चट्टान कलटंग गनुय 

पने योजनाको हकमा िागत आलस्टमेट ऄंकको कलम्तमा ५ प्रलतशत जनश्रम 

बापत बेहोनुय पनेछ | 

 योजना सन्चािन गने लनकायिे ईपभोक्ता सलमलतबाट नगदी बेहोने गरर 

ऄंशानदुान छुट्याएकोमा भने सोहो बमोलजम हुनेछ | 

 कुनै बैदेलशक दातलृनकाय वा संघसस्थािे संचािन गने योजनाको हकमा 

यस लनदेलशकासंग नबालझने गरर सस्थािे तोके बमोलजम हुनेछ | 

 िलक्षत बगयका िालग संचालित योजनाको हकमा नेपाि सरकारिे छुटै्ट 

ब्यबस्था गरेकोमा सोलह बलमलजम  र नगरेकोमा प्रकृलत हरेी सम्झौतामा 

ईल्िेख भए बलमलजम हुनेछ | 

१२.  उपभोक्ता समममतलाई कायायलयबाट प्रदान गररने सेवाहरु  

        ईपभोक्ता सलमलत िाइ कायायियिे लनम्न कुराहरुमा जानकारी गराईने छ | 

(क) ईपभोक्ता सलमलतको काम, कतयब्य र ऄलधकार, 

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

ईपभोक्ताको योगदान 

(ग) लनमायण सामाग्रीको गुणस्तर र पररमाण 

(घ) खररद, रकम लनकासा प्रकृया, खचयको िेखाकंन र ऄलभिेख व्यवस्थापन 

(ङ) कायायन्वयन र ऄनगुमन प्रकृया  

 (च) सावयजलनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण 

 (छ)  ऄन्य अवश्यक लवषयहरु । 
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   यस बाहके कायायियिे लनम्न सेवाहरु प्रदान गनेछ | 

 प्रचलित कानुन बमोलजम ऄनसुचुी २ को ढाँचामा योजना सम्झौता गरर 

कायय संचािन एवं सम्पन्न गने | 

 योजनाको प्रभाबकारी कायायन्वयनका िालग ईपभोक्ता सलमलतिाइ 

अवस्यकता ऄनसुार तालिम  लदआनेछ | 

 योजनाको स्थिगत लनरीक्षण गरर मलु्याँकन गररनेछ | 

 ईपभोक्ता सलमलतबाट कायय सम्पन्न गरर प्रलक्रया पयुायइ जाँचपास 

फरफारकको िालग पेश भएको१ मलहना लभत्र जांच पास तथा फर 

 फारक  गराईने | 

 जांचपास तथा फरफारक भएको योजनाको ऄलन्तम भकु्तानी जाँचपास 

तथा फरफारक भएको लमलतिे १० लदनलभत्र रकम  लनकासा गने 

 ब्यबस्था लमिाईने | 

 समयमा सन्तोषजनकरुपमा ईत्कृस्ट कायय सम्पादन गने ईपभोक्ता 

सलमलतिाइ परुस्कार र  रकम लहनालमना तथा दरुुपयोग गरर  कायय गने 

ईपभोक्ता सलमलतिाइ दण्ड गने ब्यबस्था गररनेछ| 

१३. योजना सम्झौता प्रमिया  

१. ईपभोक्ता सलमलतिे लनम्न कागजात सलहत गाईँ पालिकाको कायायियवा वडा 

कायायियमा ऄनुसचूी २ वमोलजम योजना सम्झौता गनय सक्ने छन ्| 

क) वडा प्रलतलनलधको रोहबरमा ईपभोक्ता सलमलत गठन भएको लनणययको 

प्रलतलिलप  

ख) ईपभोक्ता सलमलतको बैठक बाट योजना सम्झौता गने  तथा बैंक खाता 

खोल्ने लनणययको प्रलतलिलप 

ग) ईपभोक्ता सलमलतको ऄध्यक्ष सलचब,तथा कोषाध्यक्ष नागररकताको 

प्रलतलिलप  

घ) योजना सम्झौताको िालग वडा कायायियको लसफाररस  

ङ) योजनाको िागत ऄनमुान 

च) ईपभोक्ता सलमलतको सझौताको िालग लनवेदन 
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२.ईपभोक्ता सलमलतिे योऄजना सम्झौता पश्चात् कायायदेश लिइ योजना को कायय 

संचािन गनुय पनेछ |    

१४.योजनाको कायय अबमध सम्बन्धी ब्यबस्था  

ईपभोक्ता सलमलतसंग सम्झौता गरर संचािन गररएको काययको म्याद 

सम्बन्धी ब्यबस्था देहाय बलमलजमको हुनेछ |  

 स-सतय ऄनदुान ऄन्तगयत लिज़हुने बजेटबाट संचालित योजना 

काययक्रमको हकमा सम्झौता भएको लमलतिे १ मलहना लभत्रसम्पन्न गरर 

सक्न ुपने (१० िाख सम्म )३० िाख सम्मको िालग २म.१५ लदन ,सो 

भन्दा मालथको हकमा अ.व. समालप्त हुन ु भन्दा १५ लदन पबुय नै कायय 

सम्पादन गरर रकम लनकासा गरर सक्नु पनेछ | 

 ईपभोक्ता सलमलतिे सम्झौता गरेको लमलतिे १५ लदन लभत्र काम प्रारम्भ 

गनय नसके गाईँ पालिकािे ऄको ब्यबस्था गरर प्रारम्भ गररनेछ | 

 लिज नहुने शतय ऄनदुान तफय को ऄनदुान तथा गाईँ पालिका को कोष 

ऄन्तगयतको बजेटबाट संचालित योजनाहरुको हकमा सम्झौता भएको 

लमलतिे ६ मलहनासम्म कायम हुनेछ तर लनयमानसुार म्याद थप गररएको 

म्यादलभत्र कायय सम्पन्न गरर सक्नु पने छ | 

 क्रमागत योजना भलन सम्झौता भएको योजनाको हकमा योजना सम्पन्न 

नभएसम्म को िालग ऄवलध कायम भएको मानी अवलधक म्याद कायम 

गदै कायय गनुय पनेछ | 

 

पररच्छेद–३ 

उपभोक्ता समममतको आमथयक कायय सचंालन 

१५. खाता सञ्चालनिः  

(१)  ईपभोक्ता सलमलतको खाता कायायियिे तोकेको बैंकमा सञ्चािन हुनेछ । 

(२)  सलमलतको खाता ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचव गरी तीन जनाको संयकु्त 

दस्तखतबाट सञ्चािन हुनेछ । खाता सञ्चािकहरु मध्ये कलम्तमा एकजना 

मलहिा हुन ु पनेछ ।तर रु.३ िाख सम्मका साना योजनाहरुमा ऄध्यक्ष र 
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सलचव वा कोषाध्यक्ष कुनै एक गरी २ जनाको संयकु्त दस्तखतमा खाता 

संचािन गनय बाधा पने छैन | 

(३) जनश्रमदान बाहके ५० हजार सम्मको बजेट वाट संचािन भएका योजना वा 

लवद्यािय तथा ऄन्य कुनै संघ-संस्था संग सम्बलन्धत योजनाको िालग नया 

खाता खोल्न अबस्यक र ऄलनबायय हुने छैन तर खाता खोल्न चाहेमा यस 

बुंदािे वाधा पानेछैन | 

(४)  ठुिो बजेटको हकमा कायायियिे अवस्यक ठानेमा कायायियका प्रलतलनलध 

समेत रहने गरर बैंक खाता खोल्न सहमलत प्रदान गनय सक्नेछ | 

१६. भनक्तानी प्रकृयािः  

(१)  अयोजनाको भकु्तानी लदंदा ईपभोक्ता सलमलतको नाममा रहकेो बैक 

खातामाफय त लदन ु पनेछ । ईपभोक्ता सलमलतिे एक व्यलक्त वा सस्थािाइ 

एकिाख भन्दा मालथको रकम भकु्तानी गदाय चेक माफय त मात्र गनुय पनेछ ।  

(२)  ईपभोक्ता सलमलतिाइ सम्झौता बमोलजमको कामको प्रालवलधक मलू्यांकन, 

कायय सम्पन्न प्रलतवेदन र ऄन्य अवश्यक कागजातको अधारमा लकस्तागत र 

ऄलन्तम भकु्तानी लदइनेछ ।  

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

बैठकबाट लनणयय गरी भकु्तानीको िालग अवश्यक कागजात सलहत 

कायायियमा पेश गनुयपनेछ । 

(४) अयोजनाको ऄलन्तम भकु्तानी हुनु भन्दा ऄगावै कायायियबाट ऄनगुमन गने 

व्यवस्था लमिाईन ुपनेछ    

(५)  अयोजना सम्पन्न भइ फरफारक गनुय भन्दा ऄगावै ईपभोक्ता सलमलतिे 

ऄलनवायय रुपमा कायायियको प्रलतलनलधको रोहवरमा सावयजलनक परीक्षण गनुय 

पनेछ । सावयजलनक परीक्षण प्रलतवेदनको ढाँचा ऄनसुचूी ३ बमोलजम हुनेछ ।  

(६)  ईपभोक्ता सलमलतिे अफूिे प्रत्येक लकस्तामा गरेको खचयको सचूना ऄनसुचूी ४ 

बमोलजमको ढाँचामा सावयजलनक गनुय पनेछ ।  

(७)  अयोजनाको कुि िागत रु ३ िाख भन्दा बढी भएका अयोजनाहरुको हकमा 

ईपभोक्ता सलमलतिे काम शुरु गनुय भन्दा ऄगावै अयोजनाको नाम, िागत, 

िागत साझेदारीको ऄवस्था, काम शुरु र सम्पन्न गनुय पने ऄवलध समेत देलखने 
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गरी तयार गररएको ऄनुसचूी ५ बमोलजमको ढाँचामा अयोजना सचूना पाटी 

अयोजना स्थिमा राख्न ुपनेछ  

(८)  ईपभोक्ता सलमलतिाइ सम्बलन्धत कायायियिे ड्रआङ्ग, लडजाआन, िागत ऄनमुान 

तयार गने, प्रालवलधक सल्िाह लदने, जाँचपास गने िगायत ऄन्य प्रालवलधक 

सहयोग ईपिब्ध गराईनेछ । अयोजना कायायन्वयनको समयमा कुनै कारणबाट 

कायायियिे प्रालवलधक सेवा ईपिब्ध गराईन नसकेमा सम्झौतामा ईल्िेख गरी 

तोलकएको खचयको सीमा लभत्र रही ईपभोक्ता सलमलतिे करारमा प्रालवलधक 

लनयकु्त गनय वा प्रालवलधक सेवा लिन सक्नेछ । तर, ड्रआङ्ग, लडजाआन, िागत 

ऄनमुान, काययसम्पन्न प्रलतवेदन र भकु्तानी लसफाररसको कायय कायायियबाट नै 

हुनेछ । 

(९)  ईपभोक्ता सलमलतबाट लनमायण हुने अयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गने 

गराईने दालयत्व र लजम्मेवारी जनप्रलतलनलध, सम्बलन्धत प्रालवलधक कमयचारी, 

ईपभोक्ता सलमलत र ऄनगुमन सलमलतको हुनेछ ।  

(१०)  ऄनकुरणीय कायय गने ईपभोक्ता सलमलत, प्रालवलधक कमयचारी र सम्बलन्धत 

कमयचारीिाइ सभाको लनणयय बमोलजम वालषयक रूपमा ईलचत परुस्कार प्रदान 

गनय सलकनेछ । 

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

नसकेमा वा सम्झौताको शतय बमोलजम कायय सम्पादन हुन नसकेमा 

कायायियिे ऄन्य प्रकृयाद्वारा काम गराईन सक्नेछ ।   

१५. (क) योजनाको रकम भनक्तानी प्रमिया  

 गाईँपालिकाको कायायिय र ईपभोक्ता सलमलत बीच भएको सम्झौता 

बमोलजम योजनाको कायय संचािनको िालग पेस्की रकम लदइनेछैन | 

 कायय प्रगलत तथा प्रालबलधकको मलू्यांकनको  अधारमा संिग्न खचय 

लबवरण बमोलजम ठुिा योजनाको िालग लकस्तागत रुपमा रकम भकु्तानी 

लदआनेछ | 

 कायायियको योजना प्रत्येक लकस्ता भकु्तानी लदंदा लनयमानसुार कट्टी गनुय 

पने कर जस्तै डोजर बहाि कर ,ऄलग्रम अयकर ,ममयत सम्भार कोष 
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बापतको रकम तथा कलन्टन्जेंसी बापत कट्टी हुने रकम जनश्रमदान 

बराबरको रकम कट्टी गरर भकु्तानी लदआनेछ | 

 जनश्रमदान बराबरको रकम सम्बलन्धत वडाको ऄन्य शीषयक भलन रकम 

छुट्याआएको योजनामा खचय गररन्छ | 

 ऄलन्तम रकम भकु्तानी माग गदाय लनम्न प्रलक्रया परुा गरी पेश गनुय पने छ | 

 ईपभोक्ता सलमलतिे रकम माग सम्बन्धमा गरेको सलमलतको लनणयय 

सलहतको लनबेदन | 

 प्रालबलधक मलु्यांकन | 

 ईपभोक्ता सलमलतको ऄध्यक्षिे प्रमालणत गरेका खचयको फाँटबारी 

तथा लनयमानसुारको डोर हालजर एवं लबि भरपाइ, रु.५ हजार 

भन्दा बढी समान खररदको भ्याट लबि हुनपुने  |  

 साबयजलनक पररक्षणको  प्रलतबेदन | 

 डोजर तथा ऄन्य ईपकरण प्रयोग गरेको भए सोको प्रमालणत 

िागत िगलसट | 

 रु ३ िाख भन्दा मालथका बजेटबाट संचालित योजनाको हकमा 

भने होलडिंग बोडय समेत देलखने गरर लखलचएका फोटाहरु समेत 

समाबेश गनुय पने | 

 सम्बलन्धत वडाकोको लसफाररस | 

 ईपभोक्ता सलमलतको स्व घोषणा पत्र  

योजनाको ऄलन्तम रकमको भकु्तानी गदाय लवलनयोलजत वजेटको कलम्तमा 

५% सम्म रकम फरफारक गरेपलछ भकु्तानी लदने गरर रालखने छ | 

ख)  उपभोक्ता समममतको दामयत्विः ईपभोक्ता सलमलतिे कायायियसँग भएको 

सम्झौता बमोलजमको कायय सम्पादन गदाय कायायियिे तोकेका शतयहरुको 

ऄलतररक्त लनम्न दालयत्व वहन गनुय पनेछ । 

(क) अयोजनाको लदगो व्यवस्थापनको िालग ममयत सम्भार गने सम्बन्धी 

अवश्यक कायय, 
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(ख) अयोजना कायायन्वयनबाट पनय सक्ने वातावरणीय सन्तुिन कायम गने 

सम्बन्धी कायय, 

(ग) ऄन्य अयोजनाहरुसँग ऄन्तरसम्बन्ध कायम गनुयपने, 

(घ) ऄसि नागररकको अचरण पािना गनुयपने । 

(ङ) ईपभोक्ता सलमलतिे अयोजनाको फरफारकको िालग कायायियमा 

कागजात पेश गदाय ऄनसुचूी ६ बमोलजमको ढाँचामा अयोजनाको 

भौलतक तथा लवलत्तय प्रलतवेदन पेश गनुय पनेछ ।  

 

 

१६.अननगमन तथा मनलयांकन  

१. वडामा संचालित योजनाहरुको ऄनगुमनको िालग तपलशि 

बमोलजमको एक योजना ऄनगुमन तथा मलु्यांकन सलमलत गठन गनय 

सक्नेछ | 

तपमसल  

१. संयोजक     १ जना  (वडा ऄध्यक्ष ) 

२. वडाका सदस्यहरु सबै       ४ जना  

३. सदस्य सलचब    १ जना (वडा सलचब) 

गरर जम्मा ६ सदस्यीय ऄनगुमन तथा मुल्यांकन सलमलत हुनेछ | 

    तर अयोजना तोलकएको गुणस्तर, पररमाण र समयमा सम्पन्न गनय गराईन 

ईपभोक्ता सलमलतिे सम्पादन गने काययको ऄनगुमन गरी अयोजनाको गुणस्तर, 

पररमाण सलुनलश्चत गनय ईपभोक्ता सलमलत गठन गदायको बखतमा नै भेिाबाट 

कलम्तमा एक जना मलहिा सलहत ३ सदस्यीय एक ऄनगुमन सलमलत गठन गरी 

ऄनगुमन कायय गनय वाधा पनेछैन । 

२.  ऄनगुमन सलमलतको काम, कतयव्य ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछः 

(क)  अयोजनाको कायायन्वयनमा सहजीकरण गने तथा देलखएका बाधा, 

व्यवधान र समस्या समाधानका िालग अवश्यक समन्वय गने,  

(ख)  अयोजनाको कायायन्वयन काययतालिका ऄनसुार काम भए नभएको 

यकीन गने र नगरेको पाआएमा सम्बलन्धत पक्षिाइ सचेत गराईने,    

(ग)  अवश्यक ऄन्य कायय गने । 
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३. गाईँ पालिका ,लजल्िा समन्वय सलमलत ,प्रदेश तथा केन्रबाट पलन ऄनगुमन 

गनय सलकनेछ | 

१७.म्याद सम्बन्धी ब्यबस्था  

१.  ईपभोक्ता सलमलतिे सम्झौतामा तोलकएको म्याद लभत्र योजनाको लनमायण 

कायय गनुय पनेछ | 

२.  तोलकएको समयावलध लभत्र कायय सम्पन्न हुन नसकेमा म्याद सलकन ु भन्दा 

कलम्तमा ७ लदन ऄगालड नै कारण सलहत स्पस्ट हुने गरर सलमलतको लनणयय 

सलहत प्रालबलधक पलतवेदन पेश गनुय पनेछ | यदी कायायियिाइ कारण 

मनालसब िागेमा १ मलहना सम्मको िालग स्वीकृलत गने ऄलधकारीिे र सो 

भन्दा बढी ऄवलध सम्बलन्धत स्थानीय तह वा गाईँपालिकािे थप गनेछ |  

३.  बुंदा नं. २ मा जे ईल्िेख भएता पलन ईपभोक्ता सलमलतको कावभुन्दा 

वालहरको पररलस्थलतबाट सजृना हुन अएमा व्यहोरा सलहत   

 कायायियमा जानकारी लदन ु पनेछ| यसरी प्राप्त हुनअएको ऄबस्थामा 

कायायियि ेतत्कािको ऄवस्था हरेी लनणयय लिन सक्नेछ | 

४.   ईपभोक्ता सलमलतिे सम्झौता गरेको लमलतिे १५ लदन लभत्र काम प्रारम्भ 

नगरेमा ऄको ब्यबस्था गनुय भन्दा  पलहिो सलमलतिाइ     

 तोकेको लमलतमा १० लदन थप गरर कायय सम्पादन गनय सलकनेछ | 

१८. साबयजमनक पररिण  

१. संचालित योजनाहरुमा पारदलशयता तथा ईत्तरदालयत्व कायम राख्नका िालग 

प्रत्येक ईपभोक्ता सलमलतिे िाभालन्वत समदुायको भेिा बोिाइ 

 साबयजलनक पररक्षण गराईनपुनेछ | 

 २. ईक्त पररक्षणमा योजनागत काययको प्रगलत,खचय,िागत गुणस्तरका साथै 

समस्या संचािन प्रलक्रया तथा व्यवस्था बारे पलन सलमक्षा  

 गररनेछ | 

 ३. साबयजलनक पररक्षण को ऄन्य काययलवलध गाईँ पालिकािे तोकीलदए 

बमोलजम हुनेछ | 

 ४. साबयजलनक पररक्षण सामालजक पररचािक भएमा लनजको र नभएमा 

गाईँपालिका कमयचारीको सहजीकरणमा हुनेछ | 
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५. साबयजलनक पररक्षण सम्बन्धी प्रलतबेदन ढाँचा ऄनसुचूी -३ बमोलजम हुनेछ | 

योजनाको साबयजलनक पररक्षण गदाय योजनाको प्रकृलत हरेी ऄन्य  लबषय बस्तु 

समेत थपगनय सलकनेछ | 

६. साबयजलनक पररक्षण योजना स्थिमानै गनुय पने र ईपभोक्ताहरुको परैु ऄथवा 

७५% घरधरुी भन्दा बढी   घरधरुीको प्रलतलनलध संख्यामा  ईपलस्थत 

रहकेो हुनु पनेछ | यस्तो पररक्षण कायय सम्पन्न वा बीच समयमा पलन गनय 

सलकनेछ | 

७. साबयजलनक पररक्षकको  प्रलतबेदन योजना फरफारकको िालग प्रमखु अधार 

हुनेछ | 

१९. योजनाको हस्तान्तरण  

स्थानीय तहबाट संचालित ठुिा योजना जाँचपास भइ फरफारक भए 

पश्चात ईक्त योजना सम्बलन्धत ईपभोक्ता सलमलतिे ऄनुसचूी-७ 

बमोलजमको ढाँचामा हस्तानान्तरण गनुय पनेछ| 

पररच्छेद– ४ 

मवमवध 

२४. अन्य ससं्थाबाट कायय गराउन समकनेिःयस काययलवलध बमोलजम ईपभोक्ता 

सलमलतबाट गररने कायय िाभग्राही समहू, सामदुालयक संस्था जस्तै सामदुालयक 

वन, सामदुालयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि लवकास संस्था, अमा 

समहू, कृलष समहू, काननु बमोलजम गठन भएका ऄन्य सामदुालयक संगठन 

जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय ईपभोक्ताहरुको अमभेिाबाट लनणयय भइ 

अएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस काययलवलध बमोलजम कायय संचािन 

गनय/गराईन सलकने छ। 

२५. सहमजकरण र सहयोग गननय पननिः ईपभोक्ता सलमलतिे अयोजनाको 

सपुररवेक्षण, ऄनगुमन/लनरीक्षण गनय कायायियबाट अएको ऄनगुमन सलमलत, 

पदालधकारी वा कमयचारीिाइ अवश्यक लववरण ईपिव्ध गराईने तथा 

अयोजनास्थि ऄनगुमनको िालग सहलजकरण र सहयोग गनुय पनेछ । 

२६. उपभोक्ता समममतको दामयत्विः ईपभोक्ता सलमलतिे कायायियसँग भएको 

सम्झौता बमोलजमको कायय सम्पादन गदाय कायायियिे तोकेका शतयहरुको 

ऄलतररक्त लनम्न दालयत्व वहन गनुय पनेछ । 



भाग- २               खण्ड-१                संख्या-४ 

 

स्थानीय तहको ईपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययलवलध-

२०७४  16 
 

(क) अयोजनाको लदगो व्यवस्थापनको िालग ममयत सम्भार गने सम्बन्धी 

अवश्यक कायय, 

(ख) अयोजना कायायन्वयनबाट पनय सक्ने वातावरणीय सन्तुिन कायम गने 

सम्बन्धी कायय, 

(ग) ऄन्य अयोजनाहरुसँग ऄन्तरसम्बन्ध कायम गनुयपने, 

(घ) ऄसि नागररकको अचरण पािना गनुयपने । 

(ङ) ईपभोक्ता सलमलतिे अयोजनाको फरफारकको िालग कायायियमा 

कागजात पेश गदाय ऄनसुचूी ६ बमोलजमको ढाँचामा अयोजनाको 

भौलतक तथा लवलत्तय प्रलतवेदन पेश गनुय पनेछ ।  

 २७. मापदण्ड बनाउन सकनेिः   

(१) अयोजनाको गुणस्तर सुलनलश्चतताको िालग कायायियिे ऄनगुमन, 

मलु्याङ्कन गरी सम्वलन्धत ईपभोक्ता सलमलतिाइ सल्िाह, सझुाव र 

अवश्यकता ऄनसुार लनदेशन लदने तथा समन्वय गनुय पनेछ । 

(२) ईपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन हुने अयोजनाको प्रकृलत हरेी  गुणस्तर 

सलुनलश्चतता गने प्रयोजनको िालग कायायियिे थप मापदण्ड तथा मागयदशयन 

बनाइ िागु गनय सक्नेछ । 

२१. सम्झौता बमोमजम नभएमा ह ने कारबाही सम्बन्धी ब्यबस्था  

ईपभोक्ता सलमलतिे कायायियबाट तयार गररएको नोम्स ,स्पेलसलफकेसन, 

लडजाआन,तथा िागत ऄनमुान (आलस्टमेट कस्ट) बमोलजम कायय गनुय पदयछ | 

यलद सो बमोलजम नभएमा वा रकम लहनालमना गरर दरुुपयोग भएमा देहाय 

बमोलजमको कारबाही हुन सक्नेछ | 

१.   दरुुपयोग भएको रकम दामासाहीिे ईपभोक्ता सलमलतबाट बाँकी 

रकम ऄसिु ईपर गररनेछ | 

२.   यस्ता ईपभोक्ता सलमलतिे पनु: ऄन्य योजनामा काम गनय पाईने छैन | 

३.   खराब अचारंका साथ वदलनयतपबूयक जानाजानी काम नगने 

ईपभोक्ता सलमलतिाइ कािो सचुीमा राखी कुनै   पलन लवकास लनमायण 

काययमा सहभागी गराआने छैन | 
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४.   योजना पुन:संचािन गरर सम्पन्न गनय िगाईन सलकनेछ | 

 

पररच्छेद– ४ 

 

 

२२.सशंोधन खारेजी तथा बचाउ  

 यो लनदेलशका अबस्यकता ऄनशुर गाईँपालिका सभािे प्रचलित ऐन 

काननु बमोलजम संसोधन,पररमाजयन,तथा खारेजी गनय सक्नेछ | 

२३.मनदनमशका सम्बन्धमा अमन्तम ब्याख्या  गनन अमधकार  

यो लनदेलशकामा ईल्िेलखत लबषयबस्तु मालथ कुनै पलन लबषयमा स्पस्ट पाने तथा 

लबषयबस्तु माथी ब्याख्या गने ऄलधकार गाईँपालिकािाइ रहनेछ | 
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अनसूुची १ 

(काययविधिको दफा ६ (१) ट संग सम्बन्धित) 
उपभोक्ता सधमधतको ऱगत 

आरुघाट गाउँपाधऱका  
                                                                            

आ.ि. 

क्र
.स
. 

 

उपभोक्ता 
सधमधतको 
नाम र 
ठेगाना 

पदाधिकारीको नाम र 
सम्पकय  नं. 

गठन 
धमधत 

बैंकको 
नाम 

खाता 
नं. सव

ि 

अध्
यक्ष

 

उप
ाध्य

क्ष 

सच
िव

 

को
षा
ध्य

क्ष 
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अनसूुची -२  

(काययविधिको दफा -१३ को बुँदा १ संग सम्बन्धित ) 
कायायऱय र उपभोक्ता सधमधत बीच गररन ेसम्झौताको ढाचंा  

!=;Demf}tf ug]{ kIf / cfof]hgf M 

क) pkef]Qmf ;ldlt÷;d'bfodf cfwfl/t ;+:yf÷u}/ ;/sf/L ;+:yfsf] ljj/0f M  

;Demf}tf ug]{ ;+:yfsf] 

k|ltlglw 

cfof]hgfsf] ljj/0f 

! gfd M ! gfd M 

@ kb M @ 7]ufgf M 

# 7]ufgf M # p2]Zo M 

  $ cfof]hgf :jLs[t ug]{ lgsfoM 

  % cfof]hgf z'? x'g] ldltM 

  ^ cfof]hgf ;DkGg x'g] ldltM  

@= cfof]hgfsf] nfut ;DaGwL ljj/0fM 

 

nfut 

cg'dfg 

 

/sd-

?=df_ 

nfut Joxf]g]{ ;|f]tx¿ 

g
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fn
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s
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s
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s
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s
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h
D
d
f 

 

          

#= lgdf{0f ;fdu|Lsf] ljj/0f M–  

l;=g+= lgdf{0f ;fdfu|L k|bfg ug{] 

;|f]tx? 

;fdu|Lsf] gfd kl/df0f PsfO{ 

! :yfgLo tx    

@ ljifout zfvf    

# u}/;/sf/L ;+3 ;+:yf    

$ ljb]zL bft[;+3, ;+:yf    

% ;d'bfodf cfwfl/t ;+:yf    

^ pkef]Qmf ;ldlt    

& cGo    

$= cfof]hgfaf6 nfeflGjt x'g] ;+Vofsf] ljj/0f M–  
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3/kl/jf/ ;+Vof hg;+Vof ;d'bfo cGo ;d'bfodf 

cfwfl/t÷u}/;/sf/L ;+:yf 

    

%= pkef]Qmf ;ldlt÷u}/ ;/sf/L ;+:yf÷;d'bfodf cfwfl/t ;+:yf ;DaGwL ljj/0f M  

 

^ cfof]hgf ;+rfng ;DaGwL cg'ej M 

 

 

&= pkef]Qmf ;ldlt ;d'bfodf cfwfl/t ;+:yf jf u}x| ;/sf/L ;+:yfn] k|fKt ug]{ 

ls:tf ljj/0f M  

ls:tf 

qmd 

ldlt ls:tfsf] 

/sd 

lgdf{0f ;fdu|L kl/df0f s}lkmot 

klxnf]      

bf];|f]      

t];|f]      

hDdf      

 

*= cfof]hgfsf] dd{t ;+ef/ Joxf]g]{ Joj:yf  

l;=g+= kbflwsf/Lsf] 

gfd 

7]ufgf kb u7g 

ePsf] 

ldlt 

u7g ubf{ nfeflGjtsf] 

;+Vof 

pkl:yt cg'kl:yt 

!   cWoIf    

@   pkfWoIf 

#   ;lrj 

$   sf]iffWoIf 

%   ;b:o 

^   ;b:o 

&   ;b:o 

*   ;b:o 
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(= cGo ljj/0f M  

 

;Demf}tfsf zt{x¿ M 

!= k|fKt /sd tyf lgdf{0f ;fdu|L ;DalGwt cfof]hgfsf] p2]Zosf nflu dfq k|of]u 

ug]{ u/fpg]5f} .  

@= cfof]hgf ;DkGg ePkl5 :yfgLo txaf6 hfFrkf; u/L km/kmf/s lng]5f}+ .  

#= cfDbfgL÷vr{sf] ljj/0f / sfo{ k|ultsf] hfgsf/L pkef]Qmf ;d"xnfO{ u/fO{ 

5nkmn u/L csf]{ ls:tf dfu ug]{5f}+ .  

$= gubL, lhG;L ;fdfgsf] k|fKtL, vr{ / afFsL tyf cfof]hgfsf] k|ult ljj/0f 

clen]v cflb tof/ /fVg] 5f}+ .  

%= cfof]hgfsf] s'n nfut eGbf 36L nfutdf cfof]hgf ;DkGg ePsf] cj:yfdf 

;f] d'tfljs g} cg'bfg / >dbfgsf] k|ltzt lgwf{/0f  u/L e'QmfgL lng÷lbg 

;xdt 5f}+ .  

^= cfof]hgf ;+rfng ug]{ lgsfon] of]hgfsf] dd{t ;+ef/sf] klg Joj:yf ug]{5f}+ .  

&= cfof]hgfsf] nfut O:6d]6 eGbf bfof ÷afofF x'g] u/L sfd ug{] 5}g s'g} 

sf/0fa; To:tf] ug{'kg{] cj:yf cfPdf ufpFkflnsf;+u    cg'dlt lnO{ ug{]5f}+ . 

*= cfof]hgfsf] ;a} sfd pkef]Qmf ;ldlt÷;d"xsf] lg0f{ofg';f/ ug]{ u/fpg]5f}+ .  

(= cfof]hgf ldlt ======================================= b]lv z'? u/L ldlt 

============================== ;Dddf k"/f ug]{ u/fpg]5f}+ .  

l;=g+= zLif{s /sd -?=df_ dd{t ;Def/sf] 

lhDdf lng] 

;ldlt÷;+:yfsf] 

gfd 

dfl;s rf}dfl;s jflif{s  

! hg >dbfg -

>d zlQm 

;+Vof_ 

   

@ ;]jf z'Nsaf6    

# b:t'/, rGbf    

$ nfut 

;xeflutf jf 

cg'bfg 

   

% Jofh jf cGo 

art 

   

l;=g+= k|fljlws ;DaGwL Joj:yfkg ;DaGwL 
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#   
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!)= k|To]s rf}dfl;s / jflif{s ¿kdf of]hgfsf] ef}lts tyf vr{sf] ljj/0f 

ufpFkflnsfsf] sfo{fnodf k7fpg] 5f}+ .  

!)= cGo zt{x¿  

-!_                        -@_       -#_  

            -$_  

 

pko'Qm adf]lhd ug{ xfdL d~h'/ 5f}+ .  

:yfgLo txsf] tkm{af6 –                         pkef]Stf ;ldltsf] tkm{af6 –                             
gfd M     cWoIf M  

bhf{ M     ;xL M  

;xL M     ;lrj M  

ldlt M     ;xL M     

sf]iffWoIfM                         

              ldlt M 
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अनुसूची -३ 

(काययविवधको ब ुँदा नं.-१६ को ब ुँदा ५ संग सम्बवधधत ) 

सार्बजननक पररक्षणको नमुना  

 आरुघाट गाउुँपाविका आरुघाट अधतगयत संचावित िागत इवटटमेट अंक अन सार रु ................. 

को ..............................................नामको योजना/काययक्रम संचािनका िावग आरुघाट 

गाउुँपाविकाको कायायिय आरुघाट गोरखा र ........................................उपभोक्ता सवमवतका 

अध्यक्ष श्री ................................................बीच वमवत ...............................मा सम्झौता 

भई वमवत ..................दवेख वनमायण कायय श रु गरी वमवत ...................... मा सम्पधन /हाि चाि  

अबटथामा रहेको प्रटत त योजनाको साबयजवनक पररक्षणका िावग उक्त योजनाहरु िाभग्राहीहरुको 

भेिा गराई श्री ......................... को अध्यक्षतामा एिं दहेाय बवमवजमको उपवटथवत र रोहिर तथा 

सहजीकरणमा साबयजवनक पररक्षण सम्बधधी काययक्रम संचािन गरर वनणयय गररयो | 

उपनथिनि 

१. उपभोक्ता सवमवतको अध्यक्ष 

२. िडाध्यक्ष ( अवनबायय ) 

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

८. 

९. 

१०. 

११. 

१२. 

१३. 

१४. 

१५. 

१६. 

१७. 

१८. 

१९. 

२०.  

ननणबयहरु 

वनणयय नं.१. 
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..............................................................................................................................

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

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

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

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

वनणयय नं.२. 

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

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

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

 

 

आयोजना /कायबक्रम सम्र्न्धी नििरण : 

 

१. आयोजनाको /काययक्रमको नाम :............................................................................. 

२. काययक्रम टथि :.......................................................................................... 

३. आयोजना संचािन भएको िडा नं.: ...................  ४.क ि िागत इवटटमेट :.................. 

५. साइट ईधचाजय /प्रावबवधकको नाम :................................................... 

८. योजना सम्झौता वमवत :......................................           ९. योजनाको काययअिवध 

वमवत.....................दवेख.....................सम्म   

१०.उपभोक्ता सवमवत/साम दावयक संटथाको नाम : 

          क) अध्यक्षको नाम :....................... ख) सदटय संख्या :........  मवहिा: .....   प रुष:.... 

११.आम्दानी खचयको वििरण : 

आम्दानीको श्रोि (कहािाट 

कनि ) 

रकम परीमाण कैनियि 

   

   

१२. खचयको वििरण: 

खचबको नििरण  दर पररमाण  जम्मा  

१. सामग्री ( के कवत खररद 

भयो ?) 

   

२. ज्यािा ( ( के कवत खररद 

भयो ?) 

   

३. श्रमदान (कवत जनािे 

श्रमदान गर?े) 

   

४. ब्यबटथापन खचय 

(ढ िानीतथा अधय खचय ) 
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१३.मौज्दात  

 

 

१४.भ क्तानी वदन बाुँकी  

 

 

 

१५.सम्पधन आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगवत वििरण  

१६.िाभावधित जनसंख्या: 

१७. आयोजना संचािन गदाय कामको वजम्मेिारी (कस कसिे कटतो कटतो कामको वजम्मेिारी 

विएका वथए सो ख िाउने ) 

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

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

रोहिर :                                                         पद:    

   वमवत: 

 

अननसूची ४ 

वििरण  रकम / पररमाण  कैवियत  

१. नगद   

बैंक    

व्यवक्तको वजम्मा   

२. सामाग्रीहरु    

वििरण  रकम / पररमाण  कैवियत  

   

कामको वििरण  िक्ष्य   प्रगवत 
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-काययलवलधको दफा १६ (६) सगँ सम्वलन्धत) 

खचय सावयजलनक सचूना फाराम 

 

मममतिः २० ................... 

१. आयोजनाको नामिः............................. २. आयोजना स्थलिः ............................... 

३. मवमनयोमजत वजेटिः............................  ४. आयोजना मस्वकृत भएको आ.विः............... 

५. आयोजना सम्झौता भएको मममतिः............................. 

६. काम सम्पन्न गननय पनन मममतिः...........           ७. काम सम्पन्न भएको मममतिः............... 

८. उ.स. को बैठकले खचय स्वीकृत गरेको मममतिः.............................   

आम्दानी र खचयको मववरण 

आम्दानी  खचय 

मववरण रकम रू  मववरण रकम 

प्रथम लकस्ता   ज्यािा  

दोश्रो लकस्ता   लनमायण सामाग्री 

खररद 

 

तेश्रो लकस्ता   ढुवानी  

जनश्रमदान   भाडा  

वस्तुगत सहायता   व्यवस्थापन खचय  

िागत सहभालगता     

     

     

 

ईपयुयक्तानुसारको अम्दानी तथा खचय लववरण यथाथय हो । यसमा सब ैअम्दानी तथा खचयहरु समावेश 

गररएको छ । साथै ईपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगतामा अयोजना कायायन्वयन गररएको छ । यसको 

एक प्रलत वडा कायायियमा समते पेश गररएको छ ।  

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

कोषाध्यक्ष  सलचव   ऄध्यक्ष     

 

 
 

अननसूची -५  

(काययलवलधको बुँदा नं.-१६ को बुँदा ७ सगं सम्बलन्धत ) 

आयोजना मनमायण स्थलमा राख्नन पनन होमडिंग बोडयको नमनना  
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१. अयोजनाको नाम :...................................................................................... 

 

२.अयोजना स्थि :......................................................................................... 

 

३. अयोजना शुरु भएको लमलत :....................................................................... 

 

४.अयोजना सम्पन्न हुने लमलत :......................................................................... 

 

५. कायय लबबरण :........................................................................................ 

 

६. िागत आलस्टमटे ऄंकमा रु :...................................................................... 

 

७. बजटेको श्रोत :...................................................................................... 

 

८. लवलनयोलजत बजटे लववरण (रु.मा)  : 

 

गाईँ पालिका वडा कायायिय  ऄन्य लनकाय  जनसहभालगता  

    

  

 

९. ईपभोक्ता सलमलतको ऄध्यक्षको नाम थर :   श्री .............................................................. 

 

१०. ईपभोक्ता सलमलतको सलचवको  नाम थर : श्री ............................................................... 

 

११.साइट इन्चाजय /प्रालवलधकको नामथर :    श्री ............................................................... 

 

 

 

 

अननसूची  ६ 

काययलवलधको दफा १५ (ख) को (ङ) सगँ सम्वलन्धत) 

ईपभोक्ता सलमलतको भौलतक तथा लवत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन 



भाग- २               खण्ड-१                संख्या-४ 
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लववरण पेश गरेको कायायिय.................... 

१. अयोजनाको लववरण  

अयोजनाको नामः ....................................................................वडा नं.:................. 

टोि/बस्तीः .......................   

ईपभोक्ता सलमलतका ऄध्यक्षः ..................................... सलचवः ........................... 

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

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

३. हािसम्मको खचय रू. ..................................         

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

१. लनमायण सामग्रीमा (लसमने्ट, छड, काठ, ढुंगा वा फुवा, लगट्टी, ईपकरण अलद) रू. ...............  

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

३. मसिन्द सामान (कलप, किम, मसी, कागज अलद) रू...................  ४. दलैनक भ्रमण भत्ता 

(सम्झौतामा स्वीकृत    भए) रू. ......................  

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

६. ऄन्य   

ख. जनसहभालगताबाट व्यहोररएको खचय रूः .......... श्रमको मलू्य बराबर रकम रू. .......  

लजन्सी सामान मलू्य बराबर रकम रू. .............  कूि जम्मा रू. .............  

४. प्रालवलधक प्रलतवेदन बमोलजम मूल्यांकन रकम रू. ............. 

५. ईपभोक्ता समहूको लनणयय बमोलजम÷समीक्षाबाट खचय दलेखएको रू. ............. 

६. कायायन्वयनमा दलेखएका मखु्य समस्याहरूः क. ख. ग.  

७. समाधानका ईपायहरू  

क.   ख.  ग.  

८. कायायियबाट र ऄन्य लनकायबाट ऄनुगमन भए ऄनुगमनको सुझावः  

९. हाि माग गरेको लकस्ता रकम रू. :......................... 

१०. मखु्य खचय प्रयोजन  

११. प्राप्त रकम अयोजना बाहके ऄन्य काययमा खचय गने गराईने छैनौ ।   

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

तयार गने   सलचव   कोषाध्यक्ष  ऄध्यक्ष 

अननसूची -७  

(काययलवलधको बुँदा नं.-१९ सगं सम्बलन्धत ) 

आयोजना हस्तान्तरण फारमको नमनना  

 श्री ........................................... 

ईपभोक्ता सलमलत ,................................ अरुघाट गाईँपालिका ,अरुघाट ,गोरखा | 



भाग- २               खण्ड-१                संख्या-४ 

 

स्थानीय तहको ईपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययलवलध-
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         यस कायायियको लमलत ......................को लनणयय ऄनुसार अ.व.............................मा 

अरुघाट गाईँ पालिका को ............................................ स्थानमा 

................................................काययक्रम ऄन्तगयत सचंालित ............................................ 

अयोजनाको लनमायण कायय .............................. सम्पन्न भै जाँचपास फरफारक समते भएकोिे यस 

अयोजना अजका लमलत दलेख त्यस......................... ईपभोक्ता सलमलतिाइ हस्तान्तरण गररएको छ 

|ऄबदलेख सो अयोजनाको रेखदखे तथा ममयत सम्भारको ब्यबस्था ईपभोक्ता सलमलतको तफय बाट 

लमिाईनहुन ऄनुरोध छ | 

१. लागत इमस्टमेट अंक रु:................................                          अिरमा रु 

:...........................................  

२. मनलयांकन फारम रु :..........................  

३. अननदान फारम रु :............................. 

४. जनश्रमदान बापत रकम रु :.................. 

५. भनक्तानी मदईएको नगद रु :......................... 

६. मजन्सी सामग्री (पररमाण):............................ 

बोधाथय तथा कायायथय 

श्री अरुघाट गाईँ पालिका  

िेखा शाखा /लजन्सी शाखा /अ.िे.प.शाखा /अरुघाट गोरखा | 

श्री प्रालबलधक शाखा , अरुघाट गोरखा | 

 

 

  

अज्ञािे , 

एकदवे खनाि  

प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 
 


