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प्रस्तावना 

नेपािको संलविान ि स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गिेको स्थानीय तहको अलिकाि 

क्षेत्र लभत्रको लवकास लनिायण सम्वलधि कायय संचािनको िालग गाउँ पालिकािे उपभोक्ता सलिलत गठन, 

परिचािन तथा व्यवस्थापन गनय आवश्यक दलेिएकोिे सत्यवती गाउँ काययपालिकािे यो काययलवलि जािी 

गिेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािलम्भक 

१. सलंक्षप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस काययलवलिको नाि सत्यवती गाउँपालिकाको उपभोक्ता सलिलत 

गठन, परिचािन तथा व्यवस्थापन काययलवलि, २०७४ िहकेो छ ।  

(२) यो काययलवलि तुरुधत प्रािम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययलवलििा:– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नािे उपभोक्ता सलिलतको अध्यक्षिाई सम्झनु पदयछ ।   

(ि) “आयोजना” भन्नािे सत्यवती गाउँपालिका वा सो अधतिगतको वडावाट पूणय वा आंलशक िागत 

साझेदािीिा सञ्चालित योजना वा काययक्रि वा आयोजना वा परियोजनािाई सम्झनु पछय । ि 

यसिे सत्यवती गाऊँसभाबाट स्वीकृत भएको गैि सिकािी संघ सस्था, गैि नाफािूिक संस्था वा 

अधय सािुदालयक संस्थाको आयोजना सिेतिाई जनाउनेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभालधवत हुने आयोजना सञ्चािन हुने क्षेत्र लभत्रका 

व्यलक्तिाई जनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता सलिलत” भन्नािे आयोजनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन ि िियत सम्भाि गनयको िालग 

उपभोक्ताि ेआफूहरू िध्येबाट गठन गिेको सलिलत सम्झनु पदयछ । 

(ङ) “कायायिय” भन्नािे गाउँकाययपालिकाको कायायियिाई बुझाउँछ । सो शब्दिे वडा कायायिय सिेतिाई 

बुझाउनेछ ।  

(च) “काययपालिका” भन्नािे गाऊँ काययपालिकािाई सम्झनु पदयछ । 

(छ) “ठूिा िेलशनिी तथा उपकिण” भन्नािे वाताविणिाई अत्यलिक ह्रास पुि्याउन े प्रकृलतका ठूिा 

िेलशनिी, उपकिण (बुिडोजि, एक्साभेटि जस्ता) ि श्रििूिक प्रलवलििाई लवस्थालपत गने िािका 

िेलशनिी तथा उपकिण सम्झनु पदयछ। 

(ज) “पदालिकािी” भन्नािे उपभोक्ता सलिलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचव ि कोषाध्यक्षिाई सम्झनु पदयछ ।  

(झ) “वडा” भन्नािे सत्यवती गाउँपालिका लभत्रका वडािाई सम्झनु पदयछ ।  

(ञ) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे आयोजना सञ्चािन भएको वडाको वडा  अध्यक्षिाई सम्झनु पदयछ । 

(ट) “सदस्य”भन्नािे उपभोक्ता सलिलतका सदस्यिाई जनाउनेछ ि सो शब्दि े उपभोक्ता सलिलतका 

पदालिकािीिाई सिेत जनाउनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता”भन्नािे आयोजनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन ि िियत सम्भाि गनयको िालग कायायिय 

ि उपभोक्ता सलिलतबीच भएको लिलित किािनािा वा कबुलियतनािािाई जनाउनेछ ।  

३. काययलवलिको पािना गनुयपनःे(१)गाउँपालिका लभत्र कायायधवयन हुने आयोजनाको लनिायण, 

सञ्चािन,िियत सम्भाि कायय गनयको िालग गठन हुने उपभोक्ता सलिलतिे पूणयरुपिा यो काययलवलिको 

पािना गनुय पनेछ ।  

(२) कुि िागत रु १ किोडसम्ि भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत ि सािन उपयोग हुने ि स्थानीय 

स्तििा कायय सम्पन्न गनय सके्नआयोजनाको कायायधवयन उपभोक्ता सलिलत िाफय त गनय सककनेछ ।  



 

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता सलिलतको गठन ि सञ्चािन 

 

४. उपभोक्ता सलिलत गठनसम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता सलिलत गठन दहेाय बिोलजि गनुय पनेछ 

। 

(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभालधवत उपभोक्ताहरुको आि भेिाबाट अलिकति सहभालगतािा सम्बलधित 

आयोजनास्थििा नै सातदलेि एघाि (७ दलेि ११ जना) सदस्यीय उपभोक्ता सलिलत गठन 

गनुयपनेछ । 

(ि)सलिलत गठनको िालग आि भेिा हुने सिय, लिलत, स्थान ि भेिाको लबषय  त्यस्तो भेिा हुन े

लिलतिे कलम्तिा सात कदन (७ कदन) अगावै सावयजलनक रुपिा जानकािी गिाउनु पनेछ ।  

(ग) गाउँपालिकास्तिीय आयोजना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलिलतको गठन गदाय काययपालिकािे 

तोकेको काययपालिकाका सदस्य वा कायायियको प्रलतलनलिको िोहवििा गनुय पनछे । 

(घ) वडास्तिीय आयोजना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलिलत गठन गदाय सम्वलधित वडाको वडा 

अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायियिे तोकेको कायायियको प्रलतलनलिको िोहवििा गनुय पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता सलिलत गठनको िालग बोिाईएको भेिािा योजनाको संलक्षप्त लवविण ि सलिलतको 

संिचना सलहतको जानकािी कायायियको प्रलतलनलिि ेगिाउनु पनेछ । 

(च) उपभोक्ता सलिलत गठन गदाय सिावेशी लसद्धाधतको अविम्वन गनुय पने छ । सलिलतिा कलम्तिा 

तेत्तीस प्रलतशत (३३%) िलहिा सदस्य हुनुपनेछ । सलिलतको अध्यक्ष, सलचव ि कोषाध्यक्षिध्य े

कम्तीिा एकजना िलहिा पदालिकािी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यलक्त एकभधदा बढी उपभोक्ता सलिलतको सदस्य हुन पाउन े छैन । साथै सगोिका 

परिवािबाट एकजना भधदा बढी व्यलक्त एउटै उपभोक्ता सलिलतको सदस्य हुन पाइने छैन ।  

(ज) उपभोक्ता सलिलतको गठन सकेसम्ि सवयसम्ित तरिकािे गनुयपनेछ । सवयसम्ित हुन नसकेिा 

उपभोक्ताहरुको बहुितबाट उपभोक्ता सलिलतको गठन गरिने छ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको िागत सहभालगतािा सञ्चािन हुने आयोजनाहरु उपभोक्ता सलिलतबाट काययााधवयन 

गनय प्राथलिकता कदईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता सलिलतिे सम्झौता बिोलजि गनुय पने काि सलिलत आफैंि ेगनुय गिाउन ुपनेछ । अधय 

कुनै लनिायण व्यवसायी वा अधय व्यलक्त वा सस्थािाई ठेक्कािा कदई गनय गिाउन पाइने छैन । 

(ट) कायायियिे आयोजना सञ्चािन एवि् कायायधवयनिा संिग्न उपभोक्ता सलिलतको अलभिेि अनुसचूी 

१ बिोलजिको ढाँचािा व्यवलस्थत गनुय पनेछ । 

५. उपभोक्ता सलिलतका सदस्यको योग्यताः (१) उपभोक्ता सलिलतका सदस्यको योग्यता दहेाय 

बिोलजि हुनु पनेछ । 

 (क) सम्वलधित आयोजना क्षेत्रको स्थायी वालसधदा 

 (ि) १८ वषय उिेि पुिा भएको 

 (ग) फौजदािी अलभयोगिा अदाितबाट कसुिदाि नठहरिएको 

 (घ) सिकािी बाकँी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी निहकेो 

 (ङ) अधय उपभोक्ता सलिलतिा सदस्य निहकेो 

(२) दफा १ िा जुनसुकै कुिा िेलिएको भएतापलन जनप्रलतलनलि,िाजनीलतक दिका पदालिकािी, 

बहािवािा सिकािी कियचािी ि लशक्षक उपभोक्ता सलिलतको सदस्यिा बस्न पाईने छैन । 



 

६.  उपभोक्ता सलिलतको काि, कतयब्य ि अलिकािः उपभोक्ता सलिलतको काि कतयब्य ि अलिकाि दहेाय 

बिोलजि हुनेछ ।  

 (क) सम्झौता बिोलजिको कायय सम्पादन गने, 

 (ि) उपभोक्ताहरुिाई कायायियबाट प्राप्त सूचना तथा िागयदशयनको जानकािी गिाउने, 

(ग) सम्झौता बिोलजि कायय शुरु गदाय कायायियबाट आवश्यक लनदशेन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त 

  गिेि िात्र शुरु गने, 

(घ) उपभोक्ता सलिलतको कायय सम्पादनिाई प्रभावकािी बनाउन सलिलतका सदस्यहरुको कायय 

लवभाजन ि लजम्िेवािी बाडँफाँड गने, 

 (ङ) उपभोक्तासलिलतका सदस्यहरुको क्षिता लवकास गने । 

(च) सम्झौता बिोलजिको कािको परििाण, गुणस्ति, सिय ि िागतिा परिवतयन गनुय पन े

 दलेिएिा कायायियिाई अनुिोि गने, 

 (छ) आयोजनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बधिी आवश्यक अधय कायय गने । 

 

परिच्छेद – ३ 

कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन 

 

७. आयोजना कायायधवयनः (१) कायायियि ेआ.व. शुरु भएको १५ कदन लभत्र उपभोक्ता सलिलतबाट 

संचािन हुने आयोजना, परियोजना ि काययक्रिहरु पलहचान/छनौट गिी कायायधवयन योजना बनाउन ु

पनेछ । उपभोक्ता सलिलत गठन पश्चात आयोजनाको ड्रईङ, लडजाईन ि िागत अनुिान (नेपािी 

भाषािा तयाि गरिएको) स्वीकृत गिी उपभोक्ता सलिलतिाई उपिब्ि गिाउनु पनेछ । 

(२) आयोजनाको कायायधवयनको िालग उपभोक्ता सलिलत ि काययियबीच अनुसूची २ बिोलजिको 

ढाँचािा सम्झौता गनुयपनेछ । 

(३) आयोजनाको प्रकृलत हिेी कायायियिे िागत सहभालगताको ढाँचा ि अनपुात (नगद वा श्रिदान वा 

बस्तुगत) तोकु्न पनेछ । 

 

८. आयोजना सम्झौताको िालग आवश्यक कागजातहरुः (१) उपभोक्ता सलिलतिे कायायियसँग सम्झौता 

गदाय तपलशििा उलल्िलित कागजातहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता सलिलत गठन गने आि भेिाको लनणययको प्रलतलिलप 

(ि) उपभोक्ता सलिलतका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रलतलिलप 

(ग) आयोजनाको िागत अनुिान लवविण 

(घ) उपभोक्ता सलिलतबाट सम्झौताको िालग लजम्िेवािपदालिकािी तोककएको उपभोक्ता सलिलतको 

लनणयय  

(ङ) आयोजनाको कायायधवयनको कायय तालिका । 

(च) िाता सञ्चािन गने पदालिकािी तोककएको लनणयय ि िाता सञ्चािनको िालग आवश्यक 

कागजातहरु  

 

९. उपभोक्ता सलिलतको क्षिता लवकासः (१) कायायियिे आयोजनाको कायायधवयन अगावै उपभोक्ता 

सलिलतका पदालिकािीहरुिाई लनम्न लवषयिा अलभिुलिकिण गनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता सलिलतको काि, कतयब्य ि अलिकाि, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कािको लवविण, काि सम्पन्न गनुयपने अवलि, िागत ि उपभोक्ताको योगदान 



 

(ग) लनिायण सािाग्रीको गुणस्ति ि परििाण 

(घ) िरिद, िकि लनकासा प्रकृया, िचयको िेिाकंन ि अलभिेि व्यवस्थापन 

(ङ) कायायधवयन ि अनुगिन प्रकृया  

(च) सावयजलनक पिीक्षण, योजनाको फिफािक ि हस्ताधतिण  

(छ)  अधय आवश्यक लवषयहरु ।  

 

१०. िाता सञ्चािनः (१) उपभोक्ता सलिलतको िाता कायायियिे तोकेको बैंकिा सञ्चािन हुनेछ । 

(२) सलिलतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ि सलचव गिी तीन जनाको संयकु्त दस्तितबाट सञ्चािन 

हुनेछ । िाता सञ्चािकहरु िध्ये कलम्तिा एकजना िलहिा हुनु पनेछ । 

 

११. भुक्तानी प्रकृयाः(१) आयोजनाको भुक्तानी दददंा उपभोक्ता सलिलतको नाििा िहकेो बकै 

िातािाफय त कदनु पनेछ । उपभोक्ता सलिलतिे एक व्यलक्त वा सस्थािाई एकिाि भधदा िालथको 

िकि भुक्तानी गदाय चेक िाफय त िात्र गनुय पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता सलिलतिाई सम्झौता बिोलजिको कािको प्रालवलिक िूल्यांकन, कायय सम्पन्न प्रलतवेदन ि 

अधय आवश्यक कागजातको आिाििा ककस्तागत ि अलधति भुक्तानी कदईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता सलिलति ेसम्पादन गिेको काि ि भएको िचयको लवविण सलिलतको बैठकबाट लनणयय 

गिी भुक्तानीको िालग आवश्यक कागजात सलहत कायायियिा पेश गनुयपनेछ । 

(४) आयोजनाको अलधति भुक्तानी हुनु भधदा अगावै कायायियबाट अनुगिन गने व्यवस्था लििाउनु पनछे    

(५) आयोजना सम्पन्न भई फिफािक गनुय भधदा अगावै उपभोक्ता सलिलतिे अलनवायय रुपिा कायायियको 

प्रलतलनलिको िोहवििा सावयजलनक पिीक्षण गनुय पनेछ । सावयजलनक पिीक्षण प्रलतवेदनको ढाँचा 

अनुसूची ३ बिोलजि हुनछे ।  

(६) उपभोक्ता सलिलतिे आफूिे प्रत्येक ककस्तािा गिेको िचयको सूचना अनुसचूी ४ बिोलजिको ढाँचािा 

सावयजलनक गनुय पनेछ ।  

(७) आयोजनाको कुि िागत रु ३ िाि भधदा बढी भएका आयोजनाहरुको हकिा उपभोक्ता सलिलतिे 

काि शुरु गनुय भधदा अगावै आयोजनाको नाि, िागत, िागत साझेदािीको अवस्था, काि शुरु ि 

सम्पन्न गनुय पने अवलि सिेत दलेिने गिी तयाि गरिएको अनुसूची ५ बिोलजिको ढाँचािा 

आयोजना सूचना पाटी आयोजना स्थििा िाख्नु पनछे  

(८) उपभोक्ता सलिलतिाई सम्बलधित कायायियिे ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनुिान तयाि गन,े प्रालवलिक 

सल्िाह कदने, जाचँपास गने िगायत अधय प्रालवलिक सहयोग उपिब्ि गिाउनेछ । आयोजना 

कायायधवयनको सियिा कुनै कािणबाट कायायियिे प्रालवलिक सेवा उपिब्ि गिाउन नसकेिा 

सम्झौतािा उल्िेि गिी तोककएको िचयको सीिा लभत्र िही उपभोक्ता सलिलतिे किाििा प्रालवलिक 

लनयुक्त गनय वा प्रालवलिक सेवा लिन सके्नछ । ति, ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनुिान, काययसम्पन्न 

प्रलतवेदन ि भुक्तानी लसफारिसको कायय कायायियबाट नै हुनेछ । 

(९) उपभोक्ता सलिलतबाट लनिायण हुन े आयोजनाहरूको गुणस्ति कायि गने गिाउन े दालयत्व ि 

लजम्िेवािी जनप्रलतलनलि, सम्बलधित प्रालवलिक कियचािी, उपभोक्ता सलिलत ि अनुगिनसलिलतको 

हुनेछ ।  

(१०) अनुकिणीय कायय गने उपभोक्ता सलिलत, प्रालवलिक कियचािी ि सम्बलधित कियचािीिाई सभाको 

लनणयय बिोलजि वार्षयक रूपिा उलचत पुिस्काि प्रदान गनय सककनेछ । 

(११) तोककएको सियिा उपभोक्ता सलिलत गठन हुन नसकेिा, सम्झौता हुन नसकेिा वा सम्झौताको 

शतय बिोलजि कायय सम्पादन हुन नसकेिा कायायियिे अधय प्रकृयाद्वािा काि गिाउन सके्नछ ।   



 

 

१२. लनिायण काययको गणुस्ति सलुनलश्चतता गनुय पनेः उपभोक्ता सलिलतबाट सञ्चािन हुने आयोजना 

गुणस्ति सुलनलश्चत गनुय सम्वलधित उपभोक्ता सलिलतको कतयव्य हुनेछ । गुणस्ति सुलनलश्चतता गनयको 

िालग अधय कुिाहरुको अलतरिक्त लनम्न लवषयहरु पूणय रुपिा पािना गनुय पनेछ ।  

(क) लनिायण सािाग्रीको गुणस्तिः लनिायण सािाग्री ड्रइङ, लडजाईन ि स्पेलसकफकेसन बिोलजिको 

गुणस्ति कायि गनुय पनेछ । 

(ि) लनिायण लवलि ि प्रकृयाको गुणस्तिः लनिायण लवलि ि प्रकृया कायायियसँग भएको सम्झौता 

बिोलजि गनुय पनेछ  

(ग) लनिायण काययको कदगोपनाः उपभोक्ता सलिलतबाट कायायधवयन भएको योजनाको कदगोपनाको 

िालग सम्वलधित उपभोक्ता सलिलतिे आवश्यक व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गुणस्ति सुलनलश्चत गने लजम्िेवािीः उपभोक्ता सलिलत िाफय त हुने कािको लनिायरित गुणस्ति 

कायि गने लजम्िेवािी सम्बलधित काययको िालग कायायियबाट िरटएका प्रालवलिक कियचािी ि 

उपभोक्ता सलिलतको हुनेछ । 

(ङ) िगत िाख्नु पनेः उपभोक्ता सलिलतबाट हुने कािको सम्झौता बिोलजिको सिय, िागत ि 

गुणस्तििा सम्पन्न हुन नसकेिा सम्वलधित प्रालवलिक कियचािीिाई सचते गिाउने ि प्रकृलत हिेी 

आवश्यकता अनुसाि कािवाही गनय सके्नछ । त्यस्ता उपभोक्ता सलिलतको िगत िािी उपभोक्ता 

सलिलतका पदालिकािीिाई लनलश्चत सियसम्िको िालग अधय उपभोक्ता सलिलतिा िही काि 

गनय लनषेि गनेछ । 

१३.अनगुिन सलिलतको व्यवस्थाः(१) आयोजना तोककएको गुणस्ति, परििाण ि सियिा सम्पन्न गनय 

गिाउन उपभोक्ता सलिलतिे सम्पादन गने काययको अनुगिन गिी आयोजनाको गुणस्ति, परििाण 

सुलनलश्चत गनय दफा ४ (१) (क) बिोलजिको भेिाबाट कलम्तिा एक जना िलहिा सलहत ३ 

सदस्यीय एक अनुगिन सलिलत गठन गनुय पनेछ । 

(२) अनुगिन सलिलतको काि, कतयव्य अलिकाि दहेाय बिोलजि हुनेछः 

(क) आयोजनाको कायायधवयनिा सहजीकिण गने तथा दलेिएका बािा, व्यविान ि सिस्या 

सिािानका िालग आवश्यक सिधवय गने,  

(ि) आयोजनाको कायायधवयन काययतालिका अनसुाि काि भए नभएको यकीन गन े ि नगिेको 

पाइएिा सम्बलधित पक्षिाई सचेत गिाउन,े    

(ग) आवश्यक अधय कायय गने । 

 

परिच्छेद– ४ 

लवलवि 

 

१४. अधय संस्थाबाट कायय गिाउन सककनःेयस काययलवलि बिोलजि उपभोक्ता सलिलतबाट गरिने कायय 

िाभग्राही सिूह,सािुदालयक संस्था जस्तै सािुदालयक वन, सािुदालयकस्तिका सहकािी संस्थाहरू, टोि 

लवकास संस्था, आिा सिूह, कृलष सिूह, कानुन बिोलजि गठन भएका अधय सािुदालयक संगठन 

जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय उपभोक्ताहरुको आिभेिाबाट लनणयय भई आएिा यस्ता संस्थाहरुबाट 

यस काययलवलि बिोलजि कायय संचािन गनय/गिाउन सककने छ । 



 

१५. सहलजकिण ि सहयोग गनुय पनःेउपभोक्ता सलिलतिे आयोजनाको सुपरिवेक्षण, अनुगिन/लनिीक्षण गनय 

कायायियबाट आएको अनुगिन सलिलत, पदालिकािी वा कियचािीिाई आवश्यक लवविण उपिव्ि 

गिाउने तथा आयोजनास्थि अनुगिनको िालग सहलजकिण ि सहयोग गनुय पनेछ । 

१६. उपभोक्ता सलिलतको दालयत्वःउपभोक्ता सलिलतिे कायायियसँग भएको सम्झौता बिोलजिको कायय 

सम्पादन गदाय कायायियिे तोकेका शतयहरुको अलतरिक्त लनम्न दालयत्व वहन गनुय पनेछ । 

(क) आयोजनाको कदगो व्यवस्थापनको िालग िियत सम्भाि गने सम्बधिी आवश्यक कायय, 

(ि) आयोजना कायायधवयनबाट पनय सके्न वाताविणीय सधतुिन कायि गने सम्बधिी कायय, 

(ग) अधय आयोजनाहरुसँग अधतिसम्बधि कायि गनुयपने, 

(घ) असि नागरिकको आचिण पािना गनुयपने । 

(ङ) उपभोक्ता सलिलतिे आयोजनाको फिफािकको िालग कायायियिा कागजात पेश गदाय अनुसूची 

६ बिोलजिको ढाँचािा आयोजनाको भौलतक तथा लवलत्तय प्रलतवेदन पेश गनुय पनेछ ।  

१७.िापदण्ड बनाउन सके्नः(१) आयोजनाको गुणस्ति सुलनलश्चतताको िालग कायायियिे अनुगिन, 

िुल्याङ्कन गिी सम्वलधित उपभोक्ता सलिलतिाई सल्िाह, सुझाव ि आवश्यकता अनुसाि लनदशेन 

कदने तथा सिधवय गनुय पनेछ. 

(२) उपभोक्ता सलिलतबाट सञ्चािन हुने आयोजनाको प्रकृलत हिेी गुणस्ति सुलनलश्चतता गने 

प्रयोजनको िालग कायायियिे थप िापदण्ड तथा िागयदशयन बनाई िाग ुगनय सके्नछ । 

 

अनसुचूी १ 

(काययलवलिको दफा ४ (१) ट सगं सम्बलधित) 

उपभोक्ता सलिलतको िगत 

सत्यवती गाउँपालिका 

आ.व. 

क्र.स. 

 

उपभोक्ता सलिलतको 

नाि ि ठेगाना 

पदालिकािीको नाि ि सम्पकय नं. गठन 

लिलत 

बैंकको 

नाि 

िाता नं. 

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सलचव कोषाध्यक्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 



 

 

 

 

  



 

अनसुचूी २ 

काययलवलिको दफा ७(२) सगँ सम्वलधित) 

सत्यवती गाउँपालिका 

योजना सम्झौता फािाि 

१. सम्झौता गने पक्ष ि आयोजनाः 

क) उपभोक्तासलिलतको लवविणः 

 १. नािः 

 २. ठेगानाः 

ि) आयोजनाको लवविणः 

 १. नािः 

 २. आयोजना स्थिः 

 ३ उदे्दश्यः 

 ४. आयोजना सुरु हुन ेलिलतः 

२. आयोजनाको िागत सम्वलधि लवविणः 

 क) िागत अनुिान रु 

 ि) िागत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कायायियः 

 २. उपभोक्ता सलिलतः 

 ३. अधयः  

ग) बस्तगुत अनुदानको लवविण  सािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. संघबाट  

 २.प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 

 ४. गहै्रसिकािी संघसंस्थाबाट  

 ५. लवदेशी दातृ संघ संस्थाबाट  

 ६. उपभोक्ता सलिलतबाट  

 ७. अधय लनकायबाट  

घ) आयोजनाबाट िाभालधवत हुनेः 

 १. घिपरिवाि संखयाः 

 २. जनसंखयाः 

 ३. संगरठत संस्थााः 

४= अधयः  

३. उपभोक्ता सलिलत÷सिुदायिा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाको लवविणः 

क) गठन भएको लिलतः 

ि) पदालिकािीको नाि ि ठेगाना (नागरिकता प्रिाणपत्र नं. ि लजल्िा) 

१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सलचव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 



 

ग) गठन गदाय उपलस्थत िाभालधवतको संखयाः 

४. आयोजना सञ्चािन सम्वलधि अनुभवः 

५.उपभोक्ता सलिलत सिुदायिा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थािे प्राप्त गने ककस्ता लवविणः 

ककस्ताको क्रि  लिलत  ककस्ताको िकि  लनिायण सिाग्री परििाण    कैकफयत 

पलहिो 

दोश्रो 

तेश्रो 

जम्िा 

६. आयोजना िियत संभाि सम्बधिी व्यवस्था  

क)आयोजना िियत संभािको लजम्िा लिने सलिलत÷संस्थाको नािः 

ि) िियत सम्भािको सम्भालवत स्रोत (छ छैन िुिाउन)े 

 जनश्रिदानः 

 सेवा शुल्कः 

 दस्तुि, चधदाबाट  

 अधय केही भएः  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता सलिलतको लजम्िेवािी तथा पािना गरिन ेशतयहरुः 

१. आयोजना लिलत ...............................देलि शुरु गिी 

लिलत........................सम्ििा पुिा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त िकि तथा लनिायण सािाग्री सम्वलधित आयोजनाको उद्धशे्यका िालग िात्र प्रयोग गनुयपनछे । 

३= नगदी, लजधसी सािानको प्राप्ती, िचय ि बाँकी तथा आयोजनाको प्रगलत लवविण िाख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी िचयको लवविण ि काययप्रगलतको जानकािी उपभोक्ता सिूहिा छिफि गिी अको ककस्ता िाग गनुय 

पनेछ । 

५= आयोजनाको कुि िागत भधदा घटी िागतिा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थािा सो िुतालवकनै अनुदान ि 

श्रिदानको प्रलतशत लनिायिण गिी भुक्तानी लिनु पनछे । 

६. उपभोक्ता सलिलतिे प्रालवलिकको िाय, पिािशय एवं लनदेशन अनुरुप काि गनुय पनछे ।  

७= उपभोक्ता सलिलति ेआयोजनासंग सम्वलधित लवि, भिपाईहरु, डोि हालजिी फािािहरु, लजधसी नगदी िाताहरु, 

सलिलत÷सिुहको लनणयय पुलस्तका आकद कागजातहरु कायायियिे िागेको बित उपिव्ि गिाउनु पनछे ि 

त्यसको िेिापिीक्षण पलन गिाउनु पनछे । 

 

८. कुनै सािाग्री िरिद गदाय आधतरिक िाजस्व कायायियबाट स्थायी िेिा नम्वि ि िलु्य अलभबृलद्ध कि दताय 

प्रिाण पत्र प्राप्त व्यलक्त वा फिय संस्था वा कम्पनीबाट िरिद गिी सोही अनुसािको लवि भिपाई 

आलिकािीक व्यलक्तबाट प्रिालणत गिी पेश गनुय पनेछ । 

९.  िलू्य अलभबृलद्ध कि (VAT)िाग्ने बस्तु तथा सेवा िरिद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी िूल्यको सािाग्रीिा 

अलनवायय रुपिा िूल्य अलभबृलद्ध कि दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका व्यलक्त फिय संस्था वा कम्पनीबाट िरिद 

गनुय पनछे । साथै उक्त लवििा उलल्िलित िु.अ.कि बाहकेको िकििा १.५% अग्रीि आयकि बापत 

किकरि गिी बाँकी िकि िात्र सम्वलधित सेवा प्रदायकिाई भुक्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– भधदा कि 

िूल्यको सािाग्री िरिदिा पान नम्वि लिएको व्यलक्त वा फियबाट िरिद गनुय पनछे । अधयथा िरिद गन े

पदालिकािी स्वयि् लजम्िेवाि हुनेछ । 

१०. डोजि िोिि िगायतका िेलशनिी सािान भाडािा लिएको एवि ्घि बहाििा लिई लवि भिपाई पशे 

भएको अवस्थािा १०% प्रलतशत घि भाडा कि एबि ्बहाि कि लतनुय पनछे । 

११. प्रलशक्षकिे पाउने पारिश्रलिक एवि ्सहभागीिे पाउने भत्तािा प्रचलित लनयिानुसाि कि िाग्नछे । 



 

१२. लनिायण काययको हकिा शुरु िागत अनुिानका कुनै आईटिहरुिा परिवयतन हुन े भएिा अलिकाि प्राप्त 

व्यलक्त÷कायायियबाट िागत अनुिान संसोिन गिे पश्चात िात्र कायय गिाउनु पनेछ । यसिी िागत अनुिान 

संशोिन नगिी कायय गिेिा उपभोक्ता सलिलत÷सिुहनै लजम्िेवाि हुनेछ । 

१३. उपभोक्ता सलिलतिे काि सम्पन्न गरिसकेपलछ बाँकी िहन गएका िप्ने सािानहरु िियत संभाि सलिलत गठन 

भएको भए सो सलिलतिाई ि सो नभए सम्वलधित कायायियिाई बुझाउनु पनेछ । ति िियत सलिलतिाई 

बुझाएको सािानको लवविण एक प्रलत सम्वलधित कायायियिाई जानकािीको िालग बुझाउनु पनेछ । 

१४. सम्झौता बिोलजि आयोजना सम्पन्न भएपलछ अलधति भुक्तानीको िालग काययसम्पन्न प्रलतवेदन, नापी ककताव, 

प्रिालणत लवि भिपाई, योजनाको फोटो, सम्वलधित उपभोक्ता सलिलतिे आयोजना संचािन गदाय भएको आय 

व्ययको अनुिोदन सलहतको लनणयय, उपभोक्ता भेिाबाट भएको सावयजलनक िेिा पिीक्षणको लनणययको 

प्रलतलिपी तथा सम्वलधित कायायियको वडा कायायियको लसफारिस सलहत अलधति ककस्ता भुक्तानीको िालग 

लनवेदन पेश गनुय पनछे । 

१५. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपत्र लिन ु पनछे । साथ ै

आयोजानाको आवश्यक िियत संभािको व्यवस्था सम्वलधित उपभोक्ताहरुिे न ैगनुय पनछे । 

१६. आयोजना कायायधवयन गन ेसिुह वा उपभोक्ता सलिलतिे आयोजनाको भौलतक तथा लवत्तीय प्रगती प्रलतवेदन 

अनुसूची ६ को ढाँचािा सम्झौतािा तोककए बिोलजि कायायियिा पेश गनुय पनेछ । 

१७. आयोजनाको दीगो सञ्चािन तथा िियत संभािको व्यवस्था गनुय पनछे । 

१८. आयोजनाको सवै काि उपभोक्ता सलिलत÷सिुहको लनणयय अनुसाि गनुय गिाउनु पनेछ । 

 

 

कायायियको लजम्िवेािी तथा पािना गरिन ेशतयहरुः 

 

१. आयोजनाको वजेट, उपभोक्ता सलिलतको काि, कतयव्य तथा अलिकाि, िरिद, िेिाङ्कन, प्रलतवेदन आकद लवषयिा 

उपभोक्ता सलिलतका पदालिकािीहरुिाई अनुलशक्षण काययक्रि सञ्चािन गरिनछे ।  

२. आयोजनािा आवश्यक प्रालवलिक सहयोग कायायियबाट उपिव्ि गिाउन सककने अवस्थािा गिाईनेछ ि 

नसककने अवस्था भएिा उपभोक्ता सलिलतिे बाह्य बजािबाट सेवा पिािशय अधतगयत सेवा लिन सके्नछ ।  

३. आयोजनाको प्रालवलिक सुपरिवेक्षणका िालग कायायियको तफय बाट प्रालवलिक िटाईनेछ । उपभोक्ता सलिलतबाट 

भएको कािको लनयलित सुपरिवेक्षण गने लजम्िेवािी लनज प्रालवलिकको हुनेछ ।  

४. पेश्की लिएि िािो सियसम्ि आयोजना संचािन नगने उपभोक्ता सलिलतिाई कायायियिे लनयि अनुसाि 

कािवाही गनेछ । 

५. श्रििुिक प्रलवलिबाट कायय गिाउने गिी िागत अनुिान स्वीकृत गिाई सोही बिोलजि सम्झौता गिी 

िेलशनिी उपकिणको प्रयोगबाट कायय गिेको पाईएिा त्यस्तो उपभोक्ता सलिलतसंग सम्झौता िद्ध गिी 

उपभोक्ता सलिलतिाई भुक्तानी गरिएको िकि िुल्यांकन गिी बढी भएको िकि सिकािी बाँकी सिह असुि 

उपि गरिनेछ । 

६. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाँच पास गिी फिफािक गनुय पनेछ । 

७. आवश्यक कागजात संिग्न गिी भुक्तानी उपिव्ि गिाउन सम्वलधित उपभोक्ता सलिलतबाट अनुिोि भई 

आएपलछ उपभोक्ता सलिलतको बैंक िातािा भुक्तानी कदनु पनेछ ।  

८. यसिा उल्िेि नभएका कुिाहरु प्रचलित काननू विोलजि हुनेछ । 

 

िालथ उल्िेि भए बिोलजिका शतयहरु पािना गनय हािी लनम्न पक्षहरु िधजुि गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता सलिलत÷सिुहको तफय बाट    कायायियको तफय बाट 

दस्तित...................      दस्तित............. 

नाि थि.....................      नाि थि............. 



 

पद.............................     पद................. 

ठेगाना..........................    

 ठेगाना.................. 

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

नं............... 

लिलत............................    

 लिलत..................... 

  



 

 अनसुचूी ३ 

(काययलवलिको दफा ११ (५) सँग सम्वलधित) 

सावयजलनक पिीक्षण फािािको ढाँचा  

पेश गिेको कायायिय.......... 

१. आयोजनाको नािः      क) स्थिः 

ि) िागत अनुिानः        ग) आयोजना शुरू हुने लिलतः      

 घ) आयोजना सम्पन्न हुने लिलतः  

२. उपभोक्ता सलिलत÷सािुदालयक संस्थाको   क) नािः   

क) अध्यक्षको नािः   ि) सदस्य संखयाः      िलहिाः               

पुरूषः  

३. आम्दानी िचयको लवविणः  

क) आम्दानीतफय जम्िााः 

आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कलत नगद 

तथा लजधसी प्राप्त भयो ििुाउने) िकि वा परििाण कैकफयत 

िकि वा परििाण कैकफयत 

 

   

   

ि) िचयतफय  

िचयको लवविण दि परििाण जम्िा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री िरिद भयो ?)    

२. ज्यािा (के िा कलत भुक्तानी भयो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कलत जनािे श्रिदान गिे ?)    

    

    

४. व्यवस्थापन िचय (ढुवानी तथा अधय िचय)    

    
 

ग) िौज्दात  

 लवविण  िकि वा परििाण  कैकफयत 

१ नगद   

बैंक   

व्यलक्तको लजम्िा   

२ सािग्रीहरु   

घ) भकु्तानी कदन बाकँी 

लवविण िकि वा परििाण 

  

४. सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत लवविण 

 

कािको लवविण िक्ष्य प्रगलत 

   

५. आयोजनािे पु¥याएको िाभ तथा प्रत्यक्ष रूपिा िाभालधवत जनसंखया (आयोजना सञ्चािन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) । 

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

६. आयोजना सञ्चािन गदाय आयोजक संस्थािा कािको लजम्िेवािी बाँडफाँड (कस कसिे कस्तो कस्तो कािको लजम्िेवािी लिएका 

लथए<िुिाउने) 

उपलस्थलतः 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

िोहविः नािथिः      पदः   लिलतः 

द्रष्टव्यः सावयजलनक परिक्षण काययक्रििा उपलस्थत सिोकािवािाहरुको उपलस्थलत अलनवायय रूपिा संिग्न हुनुपनेछ । 

 

अनसुचूी ४ 



 

-काययलवलिको दफा ११ (६) सँग सम्वलधित) 

िचय सावयजलनक सचूना फािाि 

 

लिलतः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नािः—        २. आयोजना स्थिः—  

३. लवलनयोलजत वजटेः—  ४. आयोजना लस्वकृत भएको आ.वः—             ५. आयोजना सम्झौता भएको लिलतः—  

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

८. उ.स. को बठैकिे िचय स्वीकृत गिेको लिलतः—    

आम्दानी ि िचयको लवविण 

       

आम्दानी िचय 

लवविण िकि रू लवविण िकि 

प्रथि ककस्ता  ज्यािा  

दोश्रो ककस्ता  लनिायण सािाग्री िरिद  

तेश्रो ककस्ता  ढुवानी  

जनश्रिदान  भाडा  

वस्तुगत सहायता  व्यवस्थापन िचय  

िागत सहभालगता    

    

    

 

उपयुयक्तानुसािको आम्दानी तथा िचय लवविण यथाथय हो । यसिा सब ैआम्दानी तथा िचयहरु सिावेश गरिएको छ । साथै 

उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगतािा आयोजना कायायधवयन गरिएको छ । यसको एक प्रलत वडा कायायियिा सिेत पेश 

गरिएको छ ।  

 

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

 ...............................  कोषाध्यक्ष   

 सलचव     अध्यक्ष   

 

  

 

 

  



 

अनसुचूी ५ 

-काययलवलिको दफा ११(७) संग सम्वलधित) 

आयोजना सूचना पाटीको निूना 

१.  आयोजनाको नािः 

२. आयोजना संचािन गने कायायिय/काययक्रिको नािः 

३. उपभोक्ता सलिलतको अध्यक्षको नाि ि सम्पकय नं.M 

४. आयोजनाको कुि िागत िकि रुः 

 ४.१. आयोजनािा कायायियबाट व्यहोने िागत रुः 

 ४.२. जनसहभालगताबाट व्यहोने िागत िकि रुः 

 ४.३. आयोजनािा िगानी गने अधय लनकायको नाि  ि व्यहोने िागत िकि रुः 

५. आयोजना सम्झौता लिलतः 

६. आयोजना सम्पन्न गने लिलतः 

७. आयोजनाबाट िाभालधवत जनसंखयाः 

  



 

 

अनसुचूी ६ 

-काययलवलिको दफा १६(ङ) सँग सम्वलधित) 

उपभोक्ता सलिलतको भौलतक तथा लवत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन 

लवविण पेश गिेको कायायिय.................... 

 

१. आयोजनाको लवविण  

आयोजनाको नािः     वडा नं.M टोि÷बस्तीः   उपभोक्ता सलिलतका अध्यक्षः सलचवः  

२. आयोजनाको िागतः प्राप्त अनुदान िकि रू. ............................  चधदा िकि 

रू...................... जनसहभालगता िकि रू. ==============   जम्िा िकि रू. 

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

३. हािसम्िको िचय रू. ============== 

क. कायायियबाट प्राप्त िकि रू............. 

१. लनिायण सािग्रीिा (लसिेधट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, लगिी, उपकिण आकद) रू. .  

२. ज्यािाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        जम्िा रू.  

३. िसिधद सािान (कलप, किि, िसी, कागज आकद) रू.   ४. दलैनक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.   

५. प्रालवलिक लनिीक्षण बापत िचय (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.     

६. अधय   

ि. जनसहभालगताबाट व्यहोरिएको िचय रूः ................... श्रिको िूल्य बिाबि िकि रू. 

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

लजधसी सािान िलू्य बिाबि िकि रू. .............   कूि जम्िा रू. 

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

४. प्रालवलिक प्रलतवेदन बिोलजि िूल्यांकन िकि रू. ............. 

५. उपभोक्ता सिूहको लनणयय बिोलजि÷सिीक्षाबाट िचय दलेिएको रू. ............. 

६. कायायधवयनिा दलेिएका िखुय सिस्याहरूः क. ि. ग.  

७. सिािानका उपायहरू  

क.  

ि. 

ग.  

८. कायायियबाट ि अधय लनकायबाट अनुगिन भए अनुगिनको सुझावः  

 

 

९. हाि िाग गिेको ककस्ता िकि रू.  

१०. िुखय िचय प्रयोजन  

 

११. प्राप्त िकि आयोजना बाहके अधय काययिा िचय गने गिाउने छैनौ ।   

 

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

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

तयाि गने   सलचव    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 


