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खानीखोला गाउँपाललकाको उपभोक्ता सलिलि गठन, परिचालन िथा व्यवस्थापन सम्बलधि 

काययलवलि २०७५ 
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प्रस्िावना 

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वनवदिष्ट गरेको स्थानीय तहको अवधकार क्षेत्र वित्रको 

विकास वनर्ािण सम्िवधध कायि संचालनको लावग गाउँपावलकाले उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन 

गनि आिश्यक दवेिएकोले िानीिोिा गाउँपावलकाको प्रशासकीय कायिविवध वनयवर्त गन ेऐन २०७४ को दफा $ 

बर्ोविर् िानीिोिा गाउँ कायिपावलकाले यो कायिविवध िारी गरेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािलम्भक 

१. संलिप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस कायिविवधको नार् िानीिोला गाउँपावलकाको उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन 

तथा व्यिस्थापन कायिविवध, २०७५ रहकेो छ ।  



 

(२) यो कायिविवध श्रािण १ ,२०७५ दवेि प्रारम्ि हुनेछ । 

२. परिभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेर्ा यस कायिविवधर्ा:– 

(क) “अध्यक्ष” िधनाले उपिोक्ता सवर्वतको अध्यक्षलाई सम्झन ुपदिछ ।   

(ि) “आयोिना” िधनाले  िानीिोला गाउँपावलका िा सो अधतरगतको िडा िाट पणूि िा आंवशक लागत साझेदारीर्ा 

सञ्चावलत योिना िा कायिक्रर् िा आयोिना िा पररयोिनालाई सम्झन ुपछि र यसल ेिानीिोला  गाऊँसिाबाट 

स्िीकृत िएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफार्ूलक संस्था िा अधय सार्दुावयक संस्थाको आयोिना सर्ेतलाई 

िनाउनेछ । 

(ग) “उपिोक्ता” िधनाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित हुने आयोिना सञ्चालन हुने क्षेत्र वित्रका व्यवक्तलाई िनाउ Fछ ।  

(घ) “उपिोक्ता सवर्वत” िधनाले आयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको लावग उपिोक्ताल े

आफूहरू र्ध्येबाट गठन गरेको सवर्वत सम्झन ुपदिछ । 

(ङ) “कायािलय” िधनाले गाउँकायिपावलकाको कायािलयलाई बझुाउँछ । सो शब्दले िडा कायािलय सर्ेतलाई बझुाउनेछ ।  

(च) “कायिपावलका” िधनाले गाऊँ कायिपावलकालाई सम्झनु पदिछ । 

(छ)  “ठूला र्ेवशनरी तथा उपकरण” िधनाले िातािरणलाई अत्यवधक ह्रास परुय्ाउन ेप्रकृवतका ठूला र्ेवशनरी, उपकरण 

(बलुडोिर, एक्सािेटर िस्ता) र श्रर्र्लूक प्रविवधलाई विस्थावपत गन ेिालका रे्वशनरी तथा उपकरण सम्झन ुपदिछ 

। 

(ि)  पदावधकारी” िधनाले उपिोक्ता सवर्वतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षलाई सम्झन ुपदिछ ।  

(झ)   िडा” िधनाले िानीिोला गाउँपावलका वित्रका िडालाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ञ)   िडा अध्यक्ष” िधनाले आयोिना सञ्चालन िएको िडाको िडा अध्यक्षलाई सम्झनु पदिछ । 

(ट)   सदस्य” िधनाले उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यलाई िनाउनेछ र सो शब्दले उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीलाई सर्ेत 

िनाउनेछ ।  

(ठ)   सम्झौता” िधनाले आयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको लावग कायािलय र उपिोक्ता 

सवर्वतबीच िएको वलवित करारनार्ा िा कबवुलयतनार्ालाई िनाउनेछ ।  

३. काययलवलिको पालना गननयपननः (१) गाउँपावलका वित्र कायािधियन हुने आयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन,  र्र्ित 

सम्िार कायि गनिको लावग गठन हुने उपिोक्ता सवर्वतल ेपणूिरुपर्ा यो कायिविवधको पालना गनुि पनेछ ।  

(२) कुल लागत रु १ करोडसम्र् िएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हुने र स्थानीय स्तरर्ा कायि सम्पधन गनि 

सक्ने आयोिनाको कायािधियन उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त गनि सवकनेछ ।  

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता सलिलिको गठन ि सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता सलिलि गठन सम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपिोक्ता सवर्वत गठन दहेाय बर्ोविर् गनुि पनेछ । 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित उपिोक्ताहरुको आर् िेलाबाट अवधकतर् सहिावगतार्ा सम्बवधधत 

आयोिनास्थलर्ा नै सात दवेि एघार (७ दवेि ११ िना) सदस्यीय उपिोक्ता सवर्वत गठन गनुिपनेछ । 



 

 

(ि) सवर्वत गठनको लावग आर् िेला हुने सर्य, वर्वत, स्थान र िेलाको वबषय  त्यस्तो िेला हुने वर्वतल ेकवम्तर्ा सात 

वदन (७ वदन) अगािै सािििवनक रुपर्ा िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(ग)  गाउँपावलका स्तरीय आयोिना सञ्चालनको लावग उपिोक्ता सवर्वतको गठन गदाि कायिपावलकाले तोकेको 

कायिपावलकाका सदस्य िा कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा गनुि पनेछ । 

(घ) िडास्तरीय आयोिना सञ्चालनको लावग उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि सम्िवधधत िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा 

सदस्य िा कायािलयले तोकेको कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा गनुि पनेछ । 

(ङ) उपिोक्ता सवर्वत गठनको लावग बोलाईएको िेलार्ा योिनाको संवक्षप्त वििरण र सवर्वतको संरचना सवहतको 

िानकारी कायािलयको प्रवतवनवधले गराउन ुपनेछ । 

(च) उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि सर्ािेशी वसद्धाधतको अिलम्िन गनुि पने छ । सवर्वतर्ा कवम्तर्ा तेत्तीस प्रवतशत 

(३३%) र्वहला सदस्य हुनपुनेछ । सवर्वतको अध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षर्ध्ये कम्तीर्ा एकिना र्वहला 

पदावधकारी हुनपुनेछ ।  

(छ) एक व्यवक्त एकिधदा बढी उपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै सगोलका पररिारबाट एकिना िधदा 

बढी व्यवक्त एउटै उपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हुन पाइन ेछैन ।  

(ि) उपिोक्ता सवर्वतको गठन सकेसम्र् सििसम्र्त तररकाले गनुिपनेछ । सििसम्र्त हुन नसकेर्ा उपिोक्ताहरुको 

बहुर्तबाट उपिोक्ता सवर्वतको गठन गररने छ । 

(झ) उपिोक्ताहरुको लागत सहिावगतार्ा सञ्चालन हुने आयोिनाहरु उपिोक्ता सवर्वतबाट कायिााधियन गनि 

प्राथवर्कता वदईनेछ । 

(ञ) उपिोक्ता सवर्वतले सम्झौता बर्ोविर् गनुि पने कार् सवर्वत आफैं ल ेगनुि गराउन ुपनेछ । अधय कुनै वनर्ािण व्यिसायी 

िा अधय व्यवक्त िा सस्थालाई ठेक्कार्ा वदई गनि गराउन पाइने छैन । 

(ट) कायािलयल े आयोिना सञ्चालन एिर् ् कायािधियनर्ा संलग्न उपिोक्ता सवर्वतको अविलेि अनसुचूी १ 

बर्ोविर्को ढाँचार्ा व्यिवस्थत गनुि पनेछ । 

५. उपभोक्ता सलिलिका सदस्यको योग्यिाः (१) उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यको योग्यता दहेाय बर्ोविर् हुन ुपनेछ । 

 (क) सम्िवधधत आयोिना क्षेत्रको स्थायी िावसधदा 

 (ि) १८ िषि उर्ेर परुा िएको 

 (ग) फौिदारी अवियोगर्ा अदालतबाट कसरुदार नठहररएको 

 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहकेो 

 (ङ) अधय उपिोक्ता सवर्वतर्ा सदस्यनरहकेो 

(२) pk दफा १ र्ा िनुसकैु कुरा लेविएको िएतापवन िनप्रवतवनवध / hgk|ltlgwLsf Psf3/sf ;b:o tyf 

glhssf gft]bf/, रािनीवतक दलका पदावधकारी, बहालिाला सरकारी कर्िचारी , वशक्षक , lgdf{0f JojzfoL 

/ kmf}hbf/L cleof]unfu]sf] JoQmL उपिोक्ता सवर्वतको सदस्यर्ा बस्न पाईन ेछैन । 

६.  उपभोक्ता सलिलिको काि, कियब्य ि अलिकािः उपिोक्ता सवर्वतको कार् कतिब्य र अवधकार दहेाय बर्ोविर् 

हुनेछ ।  

 (क)  सम्झौता बर्ोविर्को कायि सम्पादन गन,े  

 (ि)  उपिोक्ताहरुलाई कायािलयबाट प्राप्त सचूना तथा र्ागिदशिनको िानकारी गराउन,े 



 

 

(ग)  सम्झौता बर्ोविर् कायि शरुु गदाि कायािलयबाट आिश्यक वनदशेन प्राप्त गनुि पने िए प्राप्त  गरेर र्ात्र शरुु 

गन,े 

(घ)  उपिोक्ता सवर्वतको कायि सम्पादनलाई प्रिािकारी बनाउन सवर्वतका सदस्यहरुको कायि वििािन र 

विम्र्ेिारी बाँडफाँड गन,े 

 (ङ)  उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यहरुको क्षर्ता विकास गने । 

(च)  सम्झौता बर्ोविर्को कार्को पररर्ाण, गुणस्तर, सर्य र लागतर्ा पररितिन गनुि पने दवेिएर्ा 

कायािलयलाई अनरुोध गन,े 

 (छ) आयोिनाको वदगो व्यिस्थापन सम्बधधी आिश्यक अधय कायि गन े। 

 

परिच्छेद – ३ 

कायायधवयन िथा ब्यवस्थापन 

 

७. आयोजना कायायधवयनः (१) कायािलयले आ.ि. शरुु िएको #) वदन वित्र उपिोक्ता सवर्वतबाट संचालन हुने 

आयोिना, पररयोिना र कायिक्रर्हरु पवहचान/छनौट गरी कायािधियन योिना बनाउनु पनेछ । उपिोक्ता सवर्वत गठन 

पश्चात आयोिनाको ड्रईङ, वडिाईन र लागत अनुर्ान (नेपाली िाषार्ा तयार गररएको) स्िीकृत गरी उपिोक्ता 

सवर्वतलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) आयोिनाको कायािधियनको लावग उपिोक्ता सवर्वत र कायिलयबीच अनसुचूी २ बर्ोविर्को ढाँचार्ा सम्झौता 

गनुिपनेछ । 

(३) आयोिनाको प्रकृवत हरेी कायािलयल ेलागत सहिावगताको ढाँचा र अनपुात (नगद िा श्रर्दान िा बस्तगुत) तोक्नु 

पनेछ । 

 

८. आयोजना सम्झौिाको लालग आवश्यक कागजािहरः (१) उपिोक्ता सवर्वतले कायािलयसँग सम्झौता गदाि 

तपवशलर्ा उवललवित कागिातहरु पेश गनुिपनेछ  

(क) उपिोक्ता सवर्वत गठन गने आर् िेलाको वनणियको प्रवतवलवप ;lxt उपिोक्ता सवर्वत गठन गन ेआर् िेलाको 

emns b]lvg] kmf]6f] कवम्तर्ा दइुि प्रवत . 

(ि) उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रवतवलवप । 

(ग) आयोिनाको लागत अनुर्ान वििरण । 

(घ) उपिोक्ता सवर्वतबाट सम्झौताको लावग विम्र्ेिारपदावधकारी तोवकएको, कार्को वििरण तोवकएको(साधन 

परयोग  गन ेिए सोको वनणय सरे्त) अनगुर्न सवर्वत गठन िएको उपिोक्ता सवर्वतको वनणिय । 

(ङ) आयोिनाको कायािधियनको कायि तावलका । 

(च) िाता सञ्चालन गन ेपदावधकारी तोवकएको वनणिय र िाता सञ्चालनको लावग आिश्यक कागिातहरु । 

   5_  गाउँपावलका स्तरीय योिनाको हकर्ा िडा कायािलयको वसफाररस . 

 

 



 

 

९. उपभोक्ता सलिलिको िििा लवकासः (१) कायािलयले आयोिनाको कायािधियन अगाि ैउपिोक्ता सवर्वतका 

पदावधकारीहरुलाई वनम्न विषयर्ा अविर्वुिकरण गनुि पनेछ 

(क) उपिोक्ता सवर्वतको कार्, कतिब्य र अवधकार, 

(ि) सम्पादन गनुि पने कार्को वििरण, कार् सम्पधन गनुिपने अिवध, लागत र उपिोक्ताको योगदान 

(ग) वनर्ािण सार्ाग्रीको गुणस्तर र पररर्ाण 

(घ) िररद, रकर् वनकासा प्रकृया, िचिको लेिाकंन र अविलेि व्यिस्थापन 

(ङ) कायािधियन र अनुगर्न प्रकृया  

(च) सािििवनक परीक्षण, योिनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ)  अधय आिश्यक विषयहरु ।  

 

१०. खािा सञ्चालनः (१) उपिोक्ता सवर्वतको िाता कायािलयल ेतोकेको बैंकर्ा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) सवर्वतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सवचि गरी तीन िनाको संयकु्त दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ । िाता 

सञ्चालकहरु र्ध्य ेकवम्तर्ा एकिना र्वहला हुन ुपनेछ । 

 

११. भनक्तानी प्रकृयाः (१) आयोिनाको िकु्तानी वददंा उपिोक्ता सवर्वतको नार्र्ा रहकेो बैक िातार्ाफि त वदन ुपनेछ 

। उपिोक्ता सवर्वतल ेएक व्यवक्त िा सस्थालाई एकलाि िधदा र्ावथको रकर् िकु्तानी गदाि चेक र्ाफि त र्ात्र गनुि 

पनेछ ।  

(२) उपिोक्ता सवर्वतलाई सम्झौता बर्ोविर्को कार्को प्राविवधक र्लूयांकन, कायि सम्पधन प्रवतिेदन र अधय 

आिश्यक कागिातको आधारर्ा वकस्तागत र अवधतर् िकु्तानी वदईनेछ ।  

(३) उपिोक्ता सवर्वतल ेसम्पादन गरेको कार् र िएको िचिको वििरण सवर्वतको बैठकबाट वनणिय गरी िकु्तानीको 

लावग आिश्यक कागिात सवहत कायािलयर्ा पेश गनुिपनेछ । 

(४) आयोिनाको अवधतर् िुक्तानी हुन ुिधदा अगाि ैकायािलयबाट अनगुर्न गन ेव्यिस्था वर्लाउन ुपनेछ    

(५) आयोिना सम्पधन िई फरफारक गनुि िधदा अगाि ैउपिोक्ता सवर्वतल ेअवनिायि रुपर्ा कायािलयको प्रवतवनवधको 

रोहिरर्ा सािििवनक परीक्षण गनुि पनेछ । सािििवनक परीक्षण प्रवतिेदनको ढाँचा अनसुचूी ३ बर्ोविर् हुनेछ ।  

(६) उपिोक्ता सवर्वतले आफूले प्रत्येक वकस्तार्ा गरेको िचिको सचूना अनसुचूी ४ बर्ोविर्को ढाँचार्ा सािििवनक 

गनुि पनेछ ।  

(७) आयोिनाको कुल लागत रु ५ लाि िधदा बढी िएका आयोिनाहरुको हकर्ा उपिोक्ता सवर्वतल ेकार् शरुु गनुि 

िधदा अगाि ैआयोिनाको नार्, लागत, लागत साझेदारीको अिस्था, कार् शरुु र सम्पधन गनुि पने अिवध सरे्त 

दवेिन े गरी तयार गररएको अनसुचूी ५ बर्ोविर्को ढाँचार्ा आयोिना सचूना पाटी आयोिना स्थलर्ा राख्नु 

पनेछ  

(८) उपिोक्ता सवर्वतलाई सम्बवधधत कायािलयल े ड्रइङ्ग, वडिाइन, लागत अनुर्ान तयार गन,े प्राविवधक सललाह 

वदने, िाँचपास गने लगायत अधय प्राविवधक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आयोिना कायािधियनको सर्यर्ा कुनै 

कारणबाट कायािलयले प्राविवधक सेिा उपलब्ध गराउन नसकेर्ा सम्झौतार्ा उललेि गरी तोवकएको िचिको 

सीर्ा वित्र रही उपिोक्ता सवर्वतल ेकरारर्ा प्राविवधक वनयकु्त गनि िा प्राविवधक सेिा वलन सक्नेछ । तर, ड्रइङ्ग, 



 

वडिाइन, लागत अनुर्ान, कायिसम्पधन प्रवतिेदन र िकु्तानी वसफाररसको कायि कायािलयबाट नै हुनेछ । 



 

 

(९) उपिोक्ता सवर्वतबाट वनर्ािण हुने आयोिनाहरूको गुणस्तर कायर् गन ेगराउन ेदावयत्ि र विम्र्ेिारी िनप्रवतवनवध, 

सम्बवधधत प्राविवधक कर्िचारी, उपिोक्ता सवर्वत र अनगुर्न सवर्वतको हुनेछ ।  

(१०) अनुकरणीय कायि गन ेउपिोक्ता सवर्वत, प्राविवधक कर्िचारी र सम्बवधधत कर्िचारीलाई सिाको वनणिय बर्ोविर् 

िावषिक रूपर्ा उवचत परुस्कार प्रदान गनि सवकनेछ । 

(११) तोवकएको सर्यर्ा उपिोक्ता सवर्वत गठन हुन नसकेर्ा, सम्झौता हुन नसकेर्ा िा सम्झौताको शति बर्ोविर् कायि 

सम्पादन हुन नसकेर्ा कायािलयल ेअधय प्रकृयाद्वारा कार् गराउन सक्नेछ ।   

 

१२. लनिायण काययको गनणस्िि सनलनलिििा गननय पननः उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुने आयोिना गुणस्तर सवुनवश्चत 

गनुि सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतको कतिव्य हुनेछ । गुणस्तर सवुनवश्चतता गनिको लावग अधय कुराहरुको अवतररक्त 

वनम्न विषयहरु पणूि रुपर्ा पालना गनुि पनेछ ।  

(क) वनर्ािण सार्ाग्रीको गुणस्तरः वनर्ािण सार्ाग्री ड्रइङ, वडिाईन र स्पेवसवफकेसन बर्ोविर्को गणुस्तर कायर् गनुि 

पनेछ । 

(ि) वनर्ािण विवध र प्रकृयाको गणुस्तरः वनर्ािण विवध र प्रकृया कायािलयसँग िएको सम्झौता बर्ोविर् गनुि पनेछ  

(ग)  वनर्ािण कायिको वदगोपनाः उपिोक्ता सवर्वतबाट कायािधियन िएको योिनाको वदगोपनाको लावग सम्िवधधत 

उपिोक्ता सवर्वतल ेआिश्यक व्यिस्था गनुि पनेछ । 

(घ) गणुस्तर सवुनवश्चत गन ेविम्र्ेिारीः उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त हुने कार्को वनधािररत गुणस्तर कायर् गने विम्र्ेिारी 

सम्बवधधत कायिको लावग कायािलयबाट िवटएका प्राविवधक कर्िचारी र उपिोक्ता सवर्वतको हुनेछ । 

(ङ) लगत राख्न ुपनेः उपिोक्ता सवर्वतबाट हुने कार्को सम्झौता बर्ोविर्को सर्य, लागत र गणुस्तरर्ा सम्पधन 

हुन नसकेर्ा सम्िवधधत प्राविवधक कर्िचारीलाई सचेत गराउने र प्रकृवत हरेी आिश्यकता अनसुार कारिाही 

गनि सक्नेछ । त्यस्ता उपिोक्ता सवर्वतको लगत रािी उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीलाई वनवश्चत 

सर्यसम्र्को लावग अधय उपिोक्ता सवर्वतर्ा रही कार् गनि वनषेध गनेछ । 

 

१३. अननगिन सलिलिको व्यवस्थाः (१) आयोिना तोवकएको गणुस्तर, पररर्ाण र सर्यर्ा सम्पधन गनि गराउन 

उपिोक्ता सवर्वतले सम्पादन गन ेकायिको अनगुर्न गरी आयोिनाको गणुस्तर, पररर्ाण सवुनवश्चत गनि दफा ४ (१) 

(क) बर्ोविर्को िेलाबाट कवम्तर्ा एक िना र्वहला सवहत slDtdf ३ सदस्यीय एक अनगुर्न सवर्वत गठन गनुि 

पनेछ । 

(२)  अनुगर्न सवर्वतको कार्, कतिव्य अवधकार दहेाय बर्ोविर् हुनेछः 

(क) आयोिनाको कायािधियनर्ा सहिीकरण गन ेतथा दवेिएका बाधा, व्यिधान र सर्स्या सर्ाधानका लावग आिश्यक 

सर्धिय गन,े  

 



 

(ि) आयोिनाको कायािधियन कायितावलका अनसुार कार् िए निएको यकीन गन ेर नगरेको पाइएर्ा सम्बवधधत 

पक्षलाई सचेत गराउन,े    

(ग) आिश्यक अधय कायि गन े। 

 

परिच्छेद– ४ 

लवलवि 
 

१४. अधय संस्थाबाट कायय गिाउन सलकनेः यस कायिविवध बर्ोविर् उपिोक्ता सवर्वतबाट गररने कायि लािग्राही 

सर्हू, सार्दुावयक संस्था िस्तै सार्दुावयक िन, सार्दुावयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोल विकास संस्था, 

आर्ा सर्हू, कृवष सर्हू, काननु बर्ोविर् गठन िएका अधय सार्दुावयक संगठन िस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय 

उपिोक्ताहरुको आर्िेलाबाट वनणिय िई आएर्ा यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायिविवध बर्ोविर् कायि संचालन 

गनि/गराउन सवकने छ । 

१५. सहलजकिण ि सहयोग गननय पननः उपिोक्ता सवर्वतल े आयोिनाको सपुररिेक्षण, अनगुर्न/वनरीक्षण गनि 

कायािलयबाट आएको अनगुर्न सवर्वत, पदावधकारी िा कर्िचारीलाई आिश्यक वििरण उपलव्ध गराउने तथा 

आयोिना स्थल अनगुर्नको लावग सहविकरण र सहयोग गनुि पनेछ । 

१६. उपभोक्ता सलिलिको दालयत्वः उपिोक्ता सवर्वतल ेकायािलयसँग िएको सम्झौता बर्ोविर्को कायि सम्पादन 

गदाि कायािलयल ेतोकेका शतिहरुको अवतररक्त वनम्न दावयत्ि िहन गनुि पनेछ । 

(क) आयोिनाको वदगो व्यिस्थापनको लावग र्र्ित सम्िार गन ेसम्बधधी आिश्यक कायि, 

(ि) आयोिना कायािधियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय सधतुलन कायर् गने सम्बधधी कायि, 

(ग) अधय आयोिनाहरुसँग अधतरसम्बधध कायर् गनुिपने, 

(घ) असल नागररकको आचरण पालना गनुिपने । 

(ङ) उपिोक्ता सवर्वतले आयोिनाको फरफारकको लावग कायािलयर्ा कागिात पेश गदाि अनसुचूी ६ 

बर्ोविर्को ढाँचार्ा आयोिनाको िौवतक तथा विवत्तय प्रवतिदेन पेश गनुि पनेछ ।  

 १७. िापदण्ड बनाउन सकनेः (१) आयोिनाको गणुस्तर सवुनवश्चतताको लावग कायािलयल ेअनगुर्न, र्ुलयाङ्कन 

गरी सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतलाई सललाह, सझुाि र आिश्यकता अनुसार वनदशेन वदने तथा सर्धिय गनुि 

पनेछ . 
(२) उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुने आयोिनाको प्रकृवत हरेी  गणुस्तर सवुनवश्चतता गने प्रयोिनको लावग 

कायािलयल ेथप र्ापदण्ड तथा र्ागिदशिन बनाई लाग ुगनि सक्नेछ । 

 

 

  



 

अनुसूची १ 

(कार्यविधिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धित) 

उपभोक्ता समिततको लगत 

खानीखोला गाउँपाललका 
आ.व.    

क्र.स. 
 

उपभोक्ता 
समिततको नाि र 

ठेगाना 

पदाधिकारीको नाि र सम्पकय  नं. गठन 
मितत 

बैंकको 
नाि 

खाता नं. 
अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष सधचि कोषाध्र्क्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 
       

 
        

 
 

 

 

  



 

अनुसूची २ 
कार्यविधिको दफा ७(२) सँग सम्िन्धित) 

खानीखोला गाउँपामलका 

र्ोजना सम्झौता फाराि 

१. सम्झौता गरे्न पक्ष र आयोजर्नााः 
क) उपभोक्तासमिततको वववरणाः 
 १. र्नािाः 
 २. ठेगार्नााः 
ख) आयोजर्नाको वववरणाः 
 १. र्नािाः 
 २. आयोजर्ना स्थलाः 
 ३ उद्देश्याः 
 ४. आयोजर्ना सुरु हुरे्न मितताः 
२. आयोजर्नाको लागत सम्वन्धि वववरणाः 
 क) लागत अरु्निार्न रु 

 ख) लागत व्यहोरे्न स्रोतहरु 

 १. कायाालयाः 
 २. उपभोक्ता समितताः 
 ३. अधयाः  
ग) बस्तुगत अरु्नदार्नको वववरण  सािाग्रीको र्नाि    एकाई 

 १. संघबाट  
 २. प्रदेशबाट 

 ३. स्थार्नीय तहबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. ववदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता समिततबाट  
 ७. अधय तर्नकायबाट  
घ) आयोजर्नाबाट लाभान्धवत हुरे्नाः 
 १. घरपररवार संखयााः 
 २. जर्नसंखयााः 
 ३. संगठठत संस्थाःाः 
४= अधयाः  
३. उपभोक्ता समितत÷सिुदायिा आिाररत ससं्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वववरणाः 



 

क) गठर्न भएको मितताः 



 

ख) पदाधिकारीको र्नाि र ठेगार्ना (र्नागररकता प्रिाणपत्र रं्न. र न्जल्ला) 
१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सधिव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठर्न गदाा उपन्स्थत लाभान्धवतको संखयााः 
४. आयोजर्ना सञ्िालर्न सम्वन्धि अरु्नभवाः 
५.उपभोक्ता समितत सिुदायिा आिाररत ससं्था÷गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गरे्न ककस्ता वववरणाः 
ककस्ताको क्रि  मितत  ककस्ताको रकि  तर्निााण सिाग्री पररिाण    कैकियत 

पठहलो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्िा 
६. आयोजर्ना ििात संभार सम्बधिी व्यवस्था  
क) आयोजर्ना ििात संभारको न्जम्िा मलरे्न समितत÷ससं्थाको र्नािाः 
ख) ििात सम्भारको सम्भाववत स्रोत (छ छैर्न खुलाउरे्न) 

 जर्नश्रिदार्नाः 
 सेवा शुल्काः 
 दस्तुर, िधदाबाट  
 अधय केही भएाः  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता समिततको न्जम्ििेारी तथा पालना गररने शतयहरुुः 
१. आयोजर्ना मितत ...............................देखख शुरु गरी मितत........................सम्ििा पुरा गरु्ना परे्नछ । 
२= प्राप्त रकि तथा तर्निााण सािाग्री सम्वन्धित आयोजर्नाको उद्िेश्यका लाधग िात्र प्रयोग गरु्नापरे्नछ । 
३= र्नगदी, न्जधसी सािार्नको प्राप्ती, खिा र बााँकी तथा आयोजर्नाको प्रगतत वववरण राख्नु परे्नछ । 
४= आम्दार्नी खिाको वववरण र कायाप्रगततको जार्नकारी उपभोक्ता सिूहिा छलिल गरी अको ककस्ता िाग 

गरु्ना परे्नछ । 
५= आयोजर्नाको कुल लागत भधदा घटी लागतिा आयोजर्ना सम्पधर्न भएको अवस्थािा सो िुताववकरै्न 
अरु्नदार्न र श्रिदार्नको प्रततशत तर्निाारण गरी भुक्तार्नी मलरु्न परे्नछ । 

६. उपभोक्ता समिततले प्राववधिकको राय, परािशा एवं तर्नदेशर्न अरु्नरुप काि गरु्ना परे्नछ ।  



 

७= उपभोक्ता समिततले आयोजर्नासगं सम्वन्धित ववल, भरपाईहरु, डोर हान्जरी िारािहरु, न्जधसी र्नगदी 
खाताहरु, समितत÷सिुहको तर्नणाय पुन्स्तका आठद कागजातहरु कायाालयले िागेको बखत उपलव्ि गराउरु्न 
परे्नछ र त्यसको लेखापरीक्षण पतर्न गराउरु्न परे्नछ । 

 

८. कुरै्न सािाग्री खररद गदाा आधतररक राजस्व कायाालयबाट स्थायी लखेा र्नम्वर र िुल्य अमभबदृ्धि कर 
दताा प्रिाण पत्र प्राप्त व्यन्क्त वा ििा संस्था वा कम्पर्नीबाट खररद गरी सोही अरु्नसारको ववल भरपाई 
आधिकारीक व्यन्क्तबाट प्रिाखणत गरी पेश गरु्ना परे्नछ । 

९.  िूल्य अमभबदृ्धि कर (VAT) लाग्रे्न बस्तु तथा सेवा खररद गदाा रु २०,०००।– भधदा बढी िूल्यको 
सािाग्रीिा अतर्नवाया रुपिा िूल्य अमभबदृ्धि कर दताा प्रिाणपत्र प्राप्त गरेका व्यन्क्त ििा संस्था वा 
कम्पर्नीबाट खररद गरु्ना परे्नछ । साथै उक्त ववलिा उन्ल्लखखत िु.अ.कर बाहेकको रकििा १.५% 
अग्रीि आयकर बापत करकट्ठट गरी बााँकी रकि िात्र सम्वन्धित सेवा प्रदायकलाई भुक्तार्नी हुरे्नछ । 
रु २०,०००।– भधदा कि िूल्यको सािाग्री खररदिा पार्न र्नम्वर मलएको व्यन्क्त वा ििाबाट खररद गरु्ना 
परे्नछ । अधयथा खररद गरे्न पदाधिकारी स्वयि ्न्जम्िवेार हुरे्नछ । 

१०. डोजर रोलर लगायतका िेमशर्नरी सािार्न भाडािा मलएको एवि ्घर बहालिा मलई ववल भरपाई पेश 
भएको अवस्थािा १०% प्रततशत घर भाडा कर एबि ्बहाल कर ततरु्ना परे्नछ । 

११. प्रमशक्षकले पाउरे्न पाररश्रमिक एवि ्सहभागील ेपाउरे्न भत्तािा प्रिमलत तर्नयिारु्नसार कर लाग्रे्नछ । 
१२. तर्निााण कायाको हकिा शुरु लागत अरु्निार्नका कुरै्न आईटिहरुिा पररवातर्न हुरे्न भएिा अधिकार प्राप्त 

व्यन्क्त÷कायाालयबाट लागत अरु्निार्न संसोिर्न गरे पश्िात िात्र काया गराउरु्न परे्नछ । यसरी लागत 
अुर्निार्न संशोिर्न र्नगरी काया गरेिा उपभोक्ता समितत÷सिुहरै्न न्जम्िेवार हुरे्नछ । 

१३. उपभोक्ता समिततले काि सम्पधर्न गररसकेपतछ बााँकी रहर्न गएका खप्रे्न सािार्नहरु ििात संभार 
समितत गठर्न भएको भए सो समिततलाई र सो र्नभए सम्वन्धित कायाालयलाई बुझाउरु्न परे्नछ । तर 
ििात समिततलाई बुझाएको सािार्नको वववरण एक प्रतत सम्वन्धित कायाालयलाई जार्नकारीको लाधग 
बुझाउरु्न परे्नछ । 

१४. सम्झौता बिोन्जि आयोजर्ना सम्पधर्न भएपतछ अन्धति भुक्तार्नीको लाधग कायासम्पधर्न प्रततवदेर्न, र्नापी 
ककताव, प्रिाखणत ववल भरपाई, योजर्नाको िोटो, सम्वन्धित उपभोक्ता समिततल ेआयोजर्ना संिालर्न 
गदाा भएको आय व्ययको अरु्निोदर्न सठहतको तर्नणाय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सावाजतर्नक लेखा 
परीक्षणको तर्नणायको प्रततमलपी तथा सम्वन्धित कायाालयको वडा कायाालयको मसिाररस सठहत 
अन्धति ककस्ता भुक्तार्नीको लाधग तर्नवेदर्न पेश गरु्ना परे्नछ । 

१५. आयोजर्ना सम्पधर्न भएपतछ कायाालयबाट जााँिपास गरी िरिारकको प्रिाणपत्र मलरु्न परे्नछ । साथ ै
आयोजार्नाको आवश्यक ििात संभारको व्यवस्था सम्वन्धित उपभोक्ताहरुल ेरै्न गरु्ना परे्नछ । 

१६. आयोजर्ना कायााधवयर्न गरे्न सिुह वा उपभोक्ता समिततल ेआयोजर्नाको भौततक तथा ववत्तीय प्रगती 
प्रततवेदर्न अरु्नसूिी ६ को ढााँिािा सम्झौतािा तोककए बिोन्जि कायाालयिा पेश गरु्ना परे्नछ । 

१७. आयोजर्नाको दीगो सञ्िालर्न तथा ििात संभारको व्यवस्था गरु्ना परे्नछ । 
१८. आयोजर्नाको सवै काि उपभोक्ता समितत÷सिुहको तर्नणाय अरु्नसार गरु्ना गराउरु्न परे्नछ । 
 

 



 

कार्ायलर्को न्जम्िेिारी तथा पालना गररने शतयहरुुः 
 

१. आयोजर्नाको वजेट, उपभोक्ता समिततको काि, कताव्य तथा अधिकार, खररद, लेखाङ्कर्न, प्रततवेदर्न आठद 
ववषयिा उपभोक्ता समिततका पदाधिकारीहरुलाई अरु्नमशक्षण कायाक्रि सञ्िालर्न ug{ गरररे्नछ ।  

२.  आयोजर्नािा आवश्यक प्राववधिक सहयोग कायाालयबाट उपलव्ि गराउर्न सककरे्न अवस्थािा गराईरे्नछ र 
र्नसककरे्न अवस्था भएिा उपभोक्ता समिततले बाह्य बजारबाट सेवा परािशा अधतगात सेवा मलर्न 
सक्र्नेछ ।  

३. आयोजर्नाको प्राववधिक सुपररवेक्षणका लाधग कायाालयको तिा बाट प्राववधिक खटाईरे्नछ । उपभोक्ता 
समिततबाट भएको कािको तर्नयमित सुपररवेक्षण गरे्न न्जम्िेवारी तर्नज प्राववधिकको हुरे्नछ ।  

४. पेश्की मलएर लािो सियसम्ि आयोजर्ना सिंालर्न र्नगरे्न उपभोक्ता समिततलाई कायाालयले तर्नयि 
अरु्नसार कारवाही गरे्नछ । 

५. श्रििुलक प्रववधिबाट काया गराउरे्न गरी लागत अरु्निार्न स्वीकृत गराई सोही बिोन्जि सम्झौता गरी 
िेमशर्नरी उपकरणको प्रयोगबाट काया गरेको पाईएिा त्यस्तो उपभोक्ता समिततसगं सम्झौता रद्ि गरी 
उपभोक्ता समिततलाई भुक्तार्नी गररएको रकि िुल्यांकर्न गरी बढी भएको रकि सरकारी बााँकी सरह 
असुल उपर गरररे्नछ । 

६. आयोजर्ना सम्पधर्न भएपतछ कायाालयबाट जााँि पास गरी िरिारक गरु्ना परे्नछ । 
७. आवश्यक कागजात सलंग्र्न गरी भुक्तार्नी उपलव्ि गराउर्न सम्वन्धित उपभोक्ता समिततबाट अरु्नरोि 

भई आएपतछ उपभोक्ता समिततको बैंक खातािा भुक्तार्नी ठदरु्न परे्नछ ।  
८. यसिा उल्लेख र्नभएका कुराहरु प्रिमलत कारू्नर्न विोन्जि हुरे्नछ । 
  

िाधथ उल्लेख भए बिोन्जिका शताहरु पालर्ना गर्ना हािी तर्नम्र्न पक्षहरु िधजुर गदाछौं । 
 

 

उपभोक्ता समितत÷सिुहको तिा बाट    कायाालयको तिा बाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 
र्नाि थर.....................      र्नाि थर............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगार्ना..........................     ठेगार्ना.................. 
सम्पका  रं्न......................     सम्पका  रं्न............... 
मितत............................     मितत.............. 



 

                          अनुसूची ३(कायाववधिको दिा ११ (५) साँग सम्वन्धित) 
सावाजतर्नक परीक्षण िारािको ढााँिा पेश गरेको कायाालय खानीखोला गाउँकायलपयलका 

१. आयोजर्नाको र्नािाः       क) स्थलाः 
 ख) लागत अरु्निार्नाः        ग) आयोजर्ना शुरू हुरे्न मितताः  घ) आयोजर्ना सम्पधर्न हुरे्न मितताः  
२. उपभोक्ता समितत÷सािुदातयक संस्थाको   क) र्नािाः   
क) अध्यक्षको र्नािाः   ख) सदस्य संखयााः      िठहलााः    पुरूषाः  
३. आम्दार्नी खिाको वववरणाः  
क) आम्दानीतफय  जम्िाःुः 
आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कतत नगद 

तथा न्जधसी प्राप्त भर्ो खुलाउने) रकि िा पररिाण कैफफर्त 
रकि िा पररिाण कैफफर्त 

 

   
   
   
ख) खचयतफय  

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

२. ज्याला (के िा कतत भकु्तार्नी भयो ?)    

    

    

३. श्रिदार्न (कतत जर्नाले श्रिदार्न गरे ?)               

    

    

४. व्यवस्थापर्न खिा (ढुवार्नी तथा अधय खिा)     

    
 

ग) िौज्दात  
 वििरण  रकि िा पररिाण  कैफफर्त 

१ र्नगद   

बैंक 
  

व्यन्क्तको न्जम्िा   

२ सािग्रीहरु   

घ) भुक्तानी ददन बाँकी 
वििरण रकि िा पररिाण 

  

४. सम्पधन आर्ोजनाको लक्ष्र् तथा प्रगतत वििरण 

 

कािको वििरण लक्ष्र् प्रगतत 

   

५. आयोजर्नाल ेपु¥याएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपिा लाभान्धवत जर्नसंखया (आयोजर्ना सञ्िालर्न भएको स्थार्नका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आयोजर्ना सञ्िालर्न गदाा आयोजक संस्थािा कािको न्जम्िेवारी बााँडिााँड (कस कसले कस्तो कस्तो कािको न्जम्िेवारी मलएका 

धथए < खुलाउर्ने) 
उपन्स्थतताः 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
रोहवराः र्नािथराः      पदाः   मितताः 



 

 
द्रष्टव्याः सावाजतर्नक पररक्षण कायाक्रििा उपन्स्थत सरोकारवालाहरुको उपन्स्थतत अतर्नवाया रूपिा संलग्र्न हुर्नुपर्नेछ ।[ (sfo{nosf] 

k|ltlglw, hgk|ltlglw, cfd pkef]Qmf cflb) 
 

अनुसूची ४ 
-कायाववधिको दिा ११ (६) साँग सम्वन्धित) 

खिा सावाजतर्नक सूिर्ना िाराि 

 

मिततुः २०  ।   ।   .  

१. आर्ोजनाको नािुः—        २. आर्ोजना स्थलुः—  

३. वितनर्ोन्जत िजेटुः—    ४. आर्ोजना न्स्िकृत भएको आ.िुः—     ५. आर्ोजना सम्झौता भएको मिततुः—  

६. काि सम्पधन गनुय पने मिततुः—        ७. काि सम्पधन भएको मिततुः—  

८. उ.स. को बैठकल ेखचय स्िीकृत गरेको मिततुः—    

आम्दानी र खचयको वििरण 

       

आम्दानी खचय 
वििरण रकि रू वििरण रकि 

प्रथि ककस्ता  ज्याला  

दोश्रो ककस्ता  तर्निााण सािाग्री खररद  

तेश्रो ककस्ता  ढुवार्नी  

जर्नश्रिदार्न  भाडा  

वस्तुगत सहायता  व्यवस्थापर्न खिा  

लागत सहभाधगता    

    

    

 

उपयुाक्तारु्नसारको आम्दार्नी तथा खिा वववरण यथाथा हो । यसिा सबै आम्दार्नी तथा खिाहरु सिावेश गररएको छ । 
साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभाधगतािा आयोजर्ना कायााधवयर्न गररएको छ । यसको एक प्रतत वडा कायाालयिा jf 
ufpFkflnsfdf सिेत पेश गररएको छ ।  
 

        

================                          ================   =================  

कोषाध्यक्ष    सधिव      अध्यक्ष     

 

  

 

 

  



 

अनुसूची ५ 

-कायाववधिको दिा ११(७) संग सम्वन्धित) 

आयोजर्ना सूिर्ना पाटीको र्निूर्ना 

१.  आयोजर्नाको र्नािाः 

२. आयोजर्ना संिालर्न गर्ने कायाालय/कायाक्रिको र्नािाः 

३. उपभोक्ता समिततको अध्यक्षको र्नाि र सम्पका  र्नं.M 

४. आयोजर्नाको कुल लागत रकि रुाः 

 ४.१. आयोजर्नािा कायाालयबाट व्यहोर्ने लागत रुाः 

 ४.२. जर्नसहभाधगताबाट व्यहोर्ने लागत रकि रुाः 

 ४.३. आयोजर्नािा लगार्नी गर्ने अधय तर्नकायको र्नाि  र व्यहोर्ने लागत रकि रुाः 

५. आयोजर्ना सम्झौता मितताः 

६. आयोजर्ना सम्पधर्न गर्ने मितताः 

७. आयोजर्नाबाट लाभान्धवत जर्नसंखयााः 

  



 

                                                      अनुसूची  ६ 
-कायाववधिको दिा १६(ङ) साँग सम्वन्धित) 

उपभोक्ता समिततको भौततक तथा ववत्तीय प्रगतत प्रततवेदर्न 

वववरण पेश गरेको कायाालय खार्नीखोला गाउाँ  कायापामलका  
 आयोजर्नाको वववरण  

आयोजर्नाको र्नािाः     वडा रं्न.M   टोल÷बस्तीाः   उपभोक्ता समिततका 
अध्यक्षाः                                                                    सधिवाः  

२. आयोजर्नाको लागताः प्राप्त अरु्नदार्न रकि रू. ............................  िधदा रकि रू...................... 
जर्नसहभाधगता रकि रू. ==============   जम्िा रकि रू. ............................. 

३. हालसम्िको खिा रू. ============== 
क. कायाालयबाट प्राप्त रकि रू.............   
१. तर्निााण सािग्रीिा (मसिेधट, छड, काठ, ढंुगा वा िुवा, धगट्टी, उपकरण आठद) रू. .  
२. ज्यालााः–  दक्ष रूाः–     अदक्ष रू.        जम्िा रू.  
३. िसलधद सािार्न (कवप, कलि, िसी, कागज आठद) रू.   ४. दैतर्नक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा स्वीकृत भए) 
रू.   
५. प्राववधिक तर्नरीक्षण बापत खिा (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.     

६. अधय   
ख. जर्नसहभाधगताबाट व्यहोररएको खिा रूाः ................... श्रिको िूल्य बराबर रकि रू. .......................  

न्जधसी सािार्न िूल्य बराबर रकि रू. .............   कूल जम्िा रू. .............  
४. प्राववधिक प्रततवेदर्न बिोन्जि िूल्यांकर्न रकि रू. ............. 
५. उपभोक्ता सिूहको तर्नणाय बिोन्जि÷सिीक्षाबाट खिा देखखएको रू. ............. 
६. कायााधवयर्निा देखखएका िुखय सिस्याहरूाः क. ख. ग.  
७. सिािार्नका उपायहरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कायाालयबाट र अधय तर्नकायबाट अरु्नगिर्न भए अरु्नगिर्नको सुझावाः  
 

 

९. हाल िाग गरेको ककस्ता रकि रू.  
 १०. िुखय खिा प्रयोजर्न  
 

११. प्राप्त रकि आयोजर्ना बाहेक अधय कायािा खिा गर्न ेगराउरे्न छैर्नौ ।  
  
 

...........................      ........................        .......................    .......................          
    तयार गर्ने    सधिव    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 

 


