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प्रस्िावनााः नेपालको संमविान ि स्थानीर् सिकाि सञ्चालन ऐन, 

२०७४ ले मनर्दयष्ट गिेको स्थानीर् िहको अमिकाि क्षेत्र मभत्रको 

मवकास मनिायण सम्वमधि कार्य संचालनको लामग नगिपामलकाल े
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उपभोक्ता समिमि गठन, परिचालन िथा व्यवस्थापन गनय 

आवश्र्क दमेिएकोले दोस्रो नगि सभाल े र्ो कार्यमवमि जािी 

गिेको छ ।  

 

 

परिच्छेद– १ 

प्रािमम्भक 

१. समंक्षप्त नाि ि प्रािम्भाः (१) र्स कार्यमवमिको नािाः िमुसकोट 

नगिपामलकाको उपभोक्ता समिमि गठन, परिचालन िथा 

व्यवस्थापन कार्यमवमि, २०७४ िहकेो छ ।  

(२) र्ो कार्यमवमि िुरुधि प्रािम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषााः मवषर् वा प्रसङ्गल े अको अथय नलागेिा र्स 

कार्यमवमििा:– 

(क) “अध्र्क्ष” भन्नाल े उपभोक्ता समिमिको अध्र्क्षलाई सम्झनु 

पदयछ ।   

(ि) “आर्ोजना” भन्नाले िुमसकोट नगिपामलका वा सो 

अधििगिको वडावाट पूणय वा आंमिक लागि साझेदािीिा 

सञ्चामलि र्ोजना वा कार्यक्रि वा आर्ोजना वा 

परिर्ोजनालाई सम्झनु पछय, ि र्सले िुमसकोट नगिसभाबाट 
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स्वीकृि भएको गैि सिकािी संघ सस्था, गैि नाफािूलक 

संस्था वा अधर् सािुदामर्क संस्थाको आर्ोजना सिेिलाई 

जनाउनेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नाले आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष लाभामधवि हुन े

आर्ोजना सञ्चालन हुन ेक्षेत्र मभत्रका व्यमक्तलाई जनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता समिमि” भन्नाले आर्ोजनाको मनिायण, सञ्चालन, 

व्यवस्थापन ि िियि सम्भाि गनयको लामग उपभोक्ताल े

आफूहरू िध्र्ेबाट गठन गिेको समिमि सम्झनु पदयछ । 

(ङ) “कार्ायलर्” भन्नाल े नगिकार्यपामलकाको कार्ायलर्लाई 

बुझाउँछ । सो िब्दल ेवडा कार्ायलर् सिेिलाई बुझाउनेछ ।  

(च) “कार्यपामलका” भन्नाले नगि कार्यपामलकालाई सम्झनु पदयछ । 

(छ)  “ठूला िेमिनिी िथा उपकिण” भन्नाले वािाविणलाई 

अत्र्मिक ह्रास पुर्ायउने प्रकृमिका ठूला िेमिनिी, उपकिण 

(बुलडोजि, एक्साभेटि जस्िा) ि श्रििलूक प्रमवमिलाई 

मवस्थामपि गने िालका िेमिनिी िथा उपकिण सम्झनु पदयछ 

। 



उपभोक्ता समिमि गठन, परिचालन िथा व्यवस्थापन सम्बमधि कार्यमवमि, २०७४   

4 

 

(ज)  “पदामिकािी” भन्नाल े उपभोक्ता समिमिका अध्र्क्ष, 

उपाध्र्क्ष, समचव ि कोषाध्र्क्षलाई सम्झनु पदयछ ।  

(झ)  “वडा” भन्नाल े िुमसकोट नगिपामलका मभत्रका वडालाई 

सम्झनु पदयछ ।  

(ञ)  “वडा अध्र्क्ष” भन्नाले आर्ोजना सञ्चालन भएको वडाको 

वडा  अध्र्क्षलाई सम्झनु पदयछ । 

(ट)  “सदस्र्”भन्नाले उपभोक्ता समिमिका सदस्र्लाई जनाउनेछ ि 

सो िब्दल े उपभोक्ता समिमिका पदामिकािीलाई सिेि 

जनाउनेछ ।  

(ठ)  “सम्झौिा”भन्नाल े आर्ोजनाको मनिायण, सञ्चालन, 

व्यवस्थापन ि िियि सम्भाि गनयको लामग कार्ायलर् ि 

उपभोक्ता समिमिबीच भएको मलमिि किािनािा वा 

कबुमलर्िनािालाई जनाउनेछ ।  

३. कार्यमवमिको पालना गनुयपनाेः (१) नगिपामलका मभत्र 

कार्ायधवर्न हुन े आर्ोजनाको मनिायण, सञ्चालन,  िियि सम्भाि 

कार्य गनयको लामग गठन हुन े उपभोक्ता समिमिले पूणयरुपिा र्ो 

कार्यमवमिको पालना गनुय पनेछ ।  
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(२) कुल लागि रु १ किोडसम्ि भएको िथा स्थानीर् सीप, 

श्रोि ि सािन उपर्ोग हुन े ि स्थानीर् स्िििा कार्य सम्पन्न गनय 

सके्न आर्ोजनाको कार्ायधवर्न उपभोक्ता समिमि िाफय ि गनय 

सककनेछ ।  

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता समिमिको गठन ि सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता समिमि गठन सम्बधिी व्यवस्थााः (१) उपभोक्ता 

समिमि गठन दहेार् बिोमजि गनुय पनेछ । 

(क)आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष लाभामधवि उपभोक्ताहरुको आि 

भेलाबाट अमिकिि सहभामगिािा सम्बमधिि 

आर्ोजनास्थलिा नै साि दमेि एघाि (७ दमेि ११ जना) 

सदस्र्ीर् उपभोक्ता समिमि गठन गनुयपनेछ । 

(ि) समिमि गठनको लामग आि भलेा हुन ेसिर्, मिमि, स्थान 

ि भेलाको मवषर्  त्र्स्िो भेला हुन े मिमिल ेकमम्ििा साि 
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कदन (७ कदन) अगावै सावयजमनक रुपिा जानकािी गिाउनु 

पनेछ ।  

(ग)  नगिपामलकास्ििीर्  आर्ोजना  सञ्चालनको  लामग 

उपभोक्ता  समिमिको गठन गदाय कार्यपामलकाले िोकेको 

कार्यपामलकाका सदस्र् वा कार्ायलर्को प्रमिमनमिको 

िोहवििा गनुय पनेछ । 

(घ) वडास्ििीर् आर्ोजना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमि 

गठन गदाय सम्वमधिि वडाको वडा अध्र्क्ष वा वडा सदस्र् 

वा कार्ायलर्ल ेिोकेको कार्ायलर्को प्रमिमनमिको िोहवििा 

गनुय पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता समिमि गठनको लामग बोलाईएको भलेािा 

र्ोजनाको संमक्षप्त मवविण ि समिमिको संिचना समहिको 

जानकािी कार्ायलर्को प्रमिमनमिले गिाउनु पनेछ । 

(च) उपभोक्ता समिमि गठन गदाय सिावेिी मसद्धाधिको 

अवलम्वन गनुय पने छ । समिमििा कमम्ििा िेत्तीस प्रमििि 

(३३%) िमहला सदस्र् हुनुपनेछ । समिमिको अध्र्क्ष, 
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समचव ि कोषाध्र्क्षिध्र्े कम्िीिा एकजना िमहला 

पदामिकािी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यमक्त एकभधदा बढी उपभोक्ता समिमिको सदस्र् हुन 

पाउने छैन । साथ ै सगोलका परिवािबाट एकजना भधदा 

बढी व्यमक्त एउटै उपभोक्ता समिमिको सदस्र् हुन पाइने छैन 

।  

(ज) उपभोक्ता समिमिको गठन सकेसम्ि सवयसम्िि िरिकाल े

गनुयपनेछ । सवयसम्िि हुन नसकेिा उपभोक्ताहरुको 

बहुििबाट उपभोक्ता समिमिको गठन गरिने छ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको लागि सहभामगिािा सञ्चालन हुन े

आर्ोजनाहरु उपभोक्ता समिमिबाट कार्ायधवर्न गनय 

प्राथमिकिा कदईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता समिमिले सम्झौिा बिोमजि गनुय पने काि 

समिमि आफैं ल े गनुय गिाउनु पनेछ । अधर् कुनै मनिायण 

व्यवसार्ी वा अधर् व्यमक्त वा सस्थालाई ठेक्कािा कदई गनय 

गिाउन पाइने छैन  ि जनप्रमिमनमि, िाजनीमिक दलका 
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पदामिकािी, बहालवाला सिकािी कियचािी ि मिक्षकहरु 

पमन उपभोक्ता समिमिको सदस्र्िा बस्न पाईने छैन । 

(ट) कार्ायलर्ले आर्ोजना सञ्चालन एवि ्कार्ायधवर्निा सलंग्न 

उपभोक्ता समिमिको अमभलिे अनुसूची १ बिोमजिको 

ढाँचािा व्यवमस्थि गनुय पनेछ । 

५. उपभोक्ता समिमिका सदस्र्को र्ोग्र्िााः (१) उपभोक्ता 

समिमिका सदस्र्को र्ोग्र्िा दहेार् बिोमजि हुन ुपनेछ । 

 (क) सम्वमधिि आर्ोजना क्षेत्रको स्थार्ी वामसधदा 

 (ि) १८ वषय उिेि पुिा भएको 

 (ग) फौजदािी अमभर्ोगिा अदालिबाट कसुिदाि 

नठहरिएको 

 (घ) सिकािी बाँकी बक्र्ौिा वा पेश्की फछ्र्र्ौट गनय बाँकी 

निहकेो 

 (ङ) अधर् उपभोक्ता समिमििा सदस्र् निहकेो 

(२) दफा १ िा जुनसकैु कुिा लेमिएको भएिापमन जनप्रमिमनमि, 

िाजनीमिक दलका पदामिकािी, बहालवाला सिकािी 
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कियचािी ि मिक्षक उपभोक्ता समिमिको सदस्र्िा बस्न पाईने 

छैन । 

६.  उपभोक्ता समिमिको काि, कियब्र् ि अमिकािाः उपभोक्ता 

समिमिको काि कियब्र् ि अमिकाि दहेार् बिोमजि हुनेछ ।  

 (क)  सम्झौिा बिोमजिको कार्य सम्पादन गने, 

(ि) उपभोक्ताहरुलाई कार्ायलर्बाट प्राप्त सचूना िथा 

िागयदियनको जानकािी गिाउने, 

(ग)  सम्झौिा बिोमजि कार्य िुरु गदाय कार्ायलर्बाट 

आवश्र्क मनदिेन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त गिेि िात्र 

िुरु गने, 

(घ) उपभोक्ता समिमिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकािी 

बनाउन समिमिका सदस्र्हरुको कार्य मवभाजन ि 

मजम्िेवािी बाँडफाँड गने, 

 (ङ)  उपभोक्ता समिमिका सदस्र्हरुको क्षििा मवकास गने 

। 
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(च)  सम्झौिा बिोमजिको कािको परििाण, गुणस्िि, 

सिर् ि लागििा परिवियन गनुय पने  दमेिएिा 

कार्ायलर्लाई अनुिोि गने, 

 (छ) आर्ोजनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बधिी आवश्र्क 

अधर् कार्य गने । 

 

 

परिच्छेद – ३ 

कार्ायधवर्न िथा ब्र्वस्थापन 

 

७. आर्ोजना कार्ायधवर्नाः (१) कार्ायलर्ल ेआ.व. िुरु भएको १५ 

कदन मभत्र उपभोक्ता समिमिबाट संचालन हुन े आर्ोजना, 

परिर्ोजना ि कार्यक्रिहरु पमहचान/छनौट गिी कार्ायधवर्न 

र्ोजना बनाउनु पनेछ । उपभोक्ता समिमि गठन पश्चाि 

आर्ोजनाको ड्रईङ, मडजाईन ि लागि अनुिान (नेपाली 

भाषािा िर्ाि गरिएको) स्वीकृि गिी उपभोक्ता समिमिलाई 

उपलब्ि गिाउनु पनेछ । 
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(२) आर्ोजनाको कार्ायधवर्नको लामग उपभोक्ता समिमि ि 

कार्यलर्बीच अनुसूची २ बिोमजिको ढाँचािा सम्झौिा 

गनुयपनेछ । 

(३) आर्ोजनाको प्रकृमि हिेी कार्ायलर्ल े लागि सहभामगिाको 

ढाँचा ि अनुपाि (नगद / आम्दानी/ बस्िुगि) िोकु्न पनेछ । 

 

८. आर्ोजना सम्झौिाको लामग आवश्र्क कागजािहरुाः (१) 

उपभोक्ता समिमिल े कार्ायलर्सँग सम्झौिा गदाय िपमिलिा 

उमललमिि कागजािहरु पेि गनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता समिमि गठन गने आि भलेाको मनणयर्को 

प्रमिमलमप 

(ि) उपभोक्ता समिमिका सदस्र्हरुको नागरिकिाको प्रमिमलमप 

(ग) आर्ोजनाको लागि अनुिान मवविण 

(घ) उपभोक्ता समिमिबाट सम्झौिाको लामग मजम्िेवाि 

पदामिकािी िोककएको उपभोक्ता समिमिको मनणयर्  

(ङ) आर्ोजनाको कार्ायधवर्नको कार्य िामलका । 

(च) िािा सञ्चालन गने पदामिकािी िोककएको मनणयर् ि िािा 

सञ्चालनको लामग आवश्र्क कागजािहरु  



उपभोक्ता समिमि गठन, परिचालन िथा व्यवस्थापन सम्बमधि कार्यमवमि, २०७४   

12 

 

 

९. उपभोक्ता समिमिको क्षििा मवकासाः (१) कार्ायलर्ल े

आर्ोजनाको कार्ायधवर्न अगावै उपभोक्ता समिमिका 

पदामिकािीहरुलाई मनम्न मवषर्िा अमभििुीकिण गनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता समिमिको काि, कियब्र् ि अमिकाि, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कािको मवविण, काि सम्पन्न गनुयपने 

अवमि, लागि ि उपभोक्ताको र्ोगदान 

(ग) मनिायण सािग्रीको गुणस्िि ि परििाण 

(घ) िरिद, िकि मनकासा प्रकृर्ा, िचयको लिेाकंन ि अमभलिे 

व्यवस्थापन 

(ङ) कार्ायधवर्न ि अनुगिन प्रकृर्ा  

(च) सावयजमनक पिीक्षण, र्ोजनाको फिफािक ि हस्िाधििण  

(छ)  अधर् आवश्र्क मवषर्हरु ।  

 

१०. िािा सञ्चालनाः (१) उपभोक्ता समिमिको िािा कार्ायलर्ले 

िोकेको बैंकिा सञ्चालन हुनेछ । 
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(२) समिमिको िािा अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष ि समचव गिी िीन 

जनाको संर्ुक्त दस्िििबाट सञ्चालन हुनेछ । िािा 

सञ्चालकहरु िध्र् ेकमम्ििा एकजना िमहला हुन ुपनेछ । 

 

११. भकु्तानी प्रकृर्ााः (१) आर्ोजनाको भुक्तानी दददंा उपभोक्ता 

समिमिको नाििा िहकेो बैक िािािाफय ि कदनु पनेछ । 

उपभोक्ता समिमिल े एक व्यमक्त वा सस्थालाई ५०(पचास) 

हजाि  भधदा िामथको िकि भकु्तानी गदाय चेक िाफय ि िात्र 

गनुय पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता समिमिलाई सम्झौिा बिोमजिको कािको 

प्रामवमिक िूलर्ांकन, कार्य सम्पन्न प्रमिवेदन ि अधर् आवश्र्क 

कागजािको आिाििा ककस्िागि ि अमधिि भकु्तानी कदईनेछ ।  

ि रु.५० लाि भधदा बढीको र्ोजना  भएिा ककस्िागि ि 

अमधिि भकु्तानी कदईनेछ । 

(३) उपभोक्ता समिमिल े सम्पादन गिेको काि ि भएको िचयको 

मवविण समिमिको बैठकबाट मनणयर् गिी भकु्तानीको लामग 

आवश्र्क कागजाि समहि कार्ायलर्िा पेि गनुयपनेछ । 
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(४) आर्ोजनाको अमधिि भुक्तानी हुन ुभधदा अगावै कार्ायलर्बाट 

अनुगिन गने व्यवस्था मिलाउनु पनेछ    

(५) आर्ोजना सम्पन्न भई फिफािक गनुय भधदा अगावै उपभोक्ता 

समिमिले अमनवार्य रुपिा कार्ायलर्को प्रमिमनमिको िोहवििा 

सावयजमनक पिीक्षण गनुय पनेछ । सावयजमनक पिीक्षण 

प्रमिवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बिोमजि हुनेछ ।  

(६) उपभोक्ता समिमिल े आफूले प्रत्र्ेक ककस्िािा गिेको िचयको 

सूचना अनुसूची ४ बिोमजिको ढाँचािा सावयजमनक गनुय पनेछ 

।  

(७) आर्ोजनाको कुल लागि रु ३ लाि भधदा बढी भएका 

आर्ोजनाहरुको हकिा उपभोक्ता समिमिले काि िुरु गनुय 

भधदा अगावै आर्ोजनाको नाि, लागि, लागि साझेदािीको 

अवस्था, काि िुरु ि सम्पन्न गनुय पने अवमि सििे दमेिने गिी 

िर्ाि गरिएको अनुसूची ५ बिोमजिको ढाँचािा आर्ोजना 

सूचना पाटी आर्ोजना स्थलिा िाख्नु पनेछ  

(८) उपभोक्ता समिमिलाई सम्बमधिि कार्ायलर्ले ड्रइङ्ग, 

मडजाइन, लागि अनुिान िर्ाि गने, प्रामवमिक सललाह कदने, 



उपभोक्ता समिमि गठन, परिचालन िथा व्यवस्थापन सम्बमधि कार्यमवमि, २०७४   

15 

 

जाँचपास गने लगार्ि अधर् प्रामवमिक सहर्ोग उपलब्ि 

गिाउनेछ । आर्ोजना कार्ायधवर्नको सिर्िा कुनै कािणबाट 

कार्ायलर्ल े प्रामवमिक सेवा उपलब्ि गिाउन नसकेिा 

सम्झौिािा उललिे गिी िोककएको िचयको सीिा मभत्र िही 

उपभोक्ता समिमिल े किाििा प्रामवमिक मनर्ुक्त गनय वा 

प्रामवमिक सेवा मलन सके्नछ । िि, ड्रइङ्ग, मडजाइन, लागि 

अनुिान, कार्यसम्पन्न प्रमिवेदन ि भुक्तानी मसफारिसको कार्य 

कार्ायलर्बाट नै हुनेछ । 

(९) उपभोक्ता समिमिबाट मनिायण हुन े आर्ोजनाहरूको गुणस्िि 

कार्ि गने गिाउने दामर्त्व ि मजम्िेवािी जनप्रमिमनमि, 

सम्बमधिि प्रामवमिक कियचािी, उपभोक्ता समिमि ि 

अनुगिन समिमिको हुनछे ।  

(१०) अनुकिणीर् कार्य गने उपभोक्ता समिमि, प्रामवमिक 

कियचािी ि सम्बमधिि कियचािीलाई सभाको मनणयर् बिोमजि 

वार्षयक रूपिा उमचि पिुस्काि प्रदान गनय सककनेछ । 

(११) िोककएको सिर्िा उपभोक्ता समिमि गठन हुन नसकेिा, 

सम्झौिा हुन नसकेिा वा सम्झौिाको ििय बिोमजि कार्य 
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सम्पादन हुन नसकेिा कार्ायलर्ले अधर् प्रकृर्ाद्वािा काि 

गिाउन सके्नछ ।   

 

१२. मनिायण कार्यको गणुस्िि समुनमश्चििा गनुय पनाेः उपभोक्ता 

समिमिबाट सञ्चालन हुने आर्ोजनाको  गुणस्िि सुमनमश्चि 

गनुय सम्वमधिि उपभोक्ता समिमिको कियव्य हुनछे । गुणस्िि 

सुमनमश्चििा गनयको लामग अधर् कुिाहरुको अमिरिक्त मनम्न 

मवषर्हरु पूणय रुपिा पालना गनुय पनेछ ।  

(क) मनिायण सािाग्रीको गुणस्ििाः मनिायण सािाग्री ड्रइङ, 

मडजाईन ि स्पमेसकफकेसन बिोमजिको गुणस्िि कार्ि 

गनुय पनेछ । 

(ि) मनिायण मवमि ि प्रकृर्ाको गुणस्ििाः मनिायण मवमि ि 

प्रकृर्ा कार्ायलर्सँग भएको सम्झौिा बिोमजि गनुय पनेछ  

(ग)  मनिायण कार्यको कदगोपनााः उपभोक्ता समिमिबाट 

कार्ायधवर्न भएको र्ोजनाको कदगोपनाको लामग 

सम्वमधिि उपभोक्ता समिमिले आवश्र्क व्यवस्था गनुय 

पनेछ । 
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(घ) गुणस्िि सुमनमश्चि गने मजम्िेवािीाः उपभोक्ता समिमि 

िाफय ि हुन े कािको मनिायरिि गुणस्िि कार्ि गने 

मजम्िेवािी सम्बमधिि कार्यको लामग कार्ायलर्बाट 

िरटएका प्रामवमिक कियचािी ि उपभोक्ता समिमिको 

हुनेछ । 

(ङ) लगि िाख्न ु पनेाः उपभोक्ता समिमिबाट हुन े कािको 

सम्झौिा बिोमजिको सिर्, लागि ि गुणस्िििा सम्पन्न 

हुन नसकेिा सम्वमधिि प्रामवमिक कियचािीलाई सचेि 

गिाउने ि प्रकृमि हिेी आवश्र्किा अनुसाि कािवाही गनय 

सके्नछ । त्र्स्िा उपभोक्ता समिमिको लगि िािी 

उपभोक्ता समिमिका पदामिकािीलाई मनमश्चि 

सिर्सम्िको लामग अधर् उपभोक्ता समिमििा िही काि 

गनय मनषेि गनेछ । 

१३. अनगुिन समिमिको व्यवस्थााः (१) आर्ोजना िोककएको 

गुणस्िि, परििाण ि सिर्िा सम्पन्न गनय गिाउन उपभोक्ता 

समिमिले सम्पादन गने कार्यको अनुगिन गिी आर्ोजनाको 

गुणस्िि, परििाण सुमनमश्चि गनय दफा ४ (१) (क) बिोमजिको 
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भेलाबाट कमम्ििा एक जना िमहला समहि ३ सदस्र्ीर् एक 

अनुगिन समिमि गठन गनुय पनेछ । 

     (२)  अनुगिन समिमिको काि, कियव्य अमिकाि दहेार् 

बिोमजि हुनेछाः 

   (क) आर्ोजनाको कार्ायधवर्निा सहजीकिण गने िथा 

दमेिएका बािा, व्यविान ि सिस्र्ा सिािानका लामग 

आवश्र्क सिधवर् गने,  

  (ि) आर्ोजनाको कार्ायधवर्न कार्यिामलका अनुसाि काि 

भए नभएको र्कीन गने ि नगिेको पाइएिा सम्बमधिि 

पक्षलाई सचेि गिाउने,    

  (ग) आवश्र्क अधर् कार्य गने । 

 

परिच्छेद– ४ 

मवमवि 

 

१४. अधर् ससं्थाबाट कार्य गिाउन सककनाेःर्स कार्यमवमि बिोमजि 

उपभोक्ता समिमिबाट गरिने कार्य लाभग्राही सिूह, 
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सािुदामर्क संस्था जस्िै सािुदामर्क वन, सािुदामर्कस्ििका 

सहकािी संस्थाहरू, टोल मवकास संस्था, क्लव, आिा सिूह, 

कृमष सिूह, कानून बिोमजि गठन भएका अधर् सािुदामर्क 

संगठन जस्िा संस्थाहरुबाट स्थानीर् उपभोक्ताहरुको 

आिभेलाबाट मनणयर् भई आएिा र्स्िा संस्थाहरुबाट र्स 

कार्यमवमि बिोमजि कार्य संचालन गनय/गिाउन सककने छ । 

१५. सहमजकिण ि सहर्ोग गनुय पनाेः उपभोक्ता समिमिल े

आर्ोजनाको सुपरिवेक्षण, अनुगिन/मनिीक्षण गनय 

कार्ायलर्बाट आएको अनुगिन समिमि, पदामिकािी वा 

कियचािीलाई आवश्र्क मवविण उपलव्ि गिाउने िथा 

आर्ोजनास्थल अनुगिनको लामग सहमजकिण ि सहर्ोग गनुय 

पनेछ । 

१६. उपभोक्ता समिमिको दामर्त्वाः उपभोक्ता समिमिल े

कार्ायलर्सँग भएको सम्झौिा बिोमजिको कार्य सम्पादन 

गदाय कार्ायलर्ल े िोकेका िियहरुको अमिरिक्त मनम्न दामर्त्व 

वहन गनुय पनेछ । 
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(क) आर्ोजनाको कदगो व्यवस्थापनको लामग िियि सम्भाि 

गने सम्बधिी आवश्र्क कार्य, 

(ि) आर्ोजना कार्ायधवर्नबाट पनय सके्न वािाविणीर् 

सधिुलन कार्ि गने सम्बधिी कार्य, 

(ग) अधर् आर्ोजनाहरुसगँ अधििसम्बधि कार्ि गनुयपने, 

(घ) असल नागरिकको आचिण पालना गनुयपने  

(ङ) उपभोक्ता समिमिले आर्ोजनाको फिफािकको लामग 

कार्ायलर्िा कागजाि पेि गदाय अनुसूची ६ बिोमजिको 

ढाँचािा आर्ोजनाको भौमिक िथा मवमत्तर् प्रमिवेदन पेि 

गनुय पनेछ ।  

 १७. िापदण्ड बनाउन सके्नाः (१) आर्ोजनाको गुणस्िि 

सुमनमश्चििाको लामग कार्ायलर्ले अनुगिन, िुलर्ाङ्कन गिी 

सम्वमधिि उपभोक्ता समिमिलाई सललाह, सुझाव ि आवश्र्किा 

अनुसाि मनदिेन कदने िथा सिधवर् गनुय पनेछ . 

  (२) उपभोक्ता समिमिबाट सञ्चालन हुने 

आर्ोजनाको प्रकृमि हिेी  गुणस्िि सुमनमश्चििा गने प्रर्ोजनको 
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लामग कार्ायलर्ल ेथप िापदण्ड िथा िागयदियन बनाई  लागू गनय 

सके्नछ । 

 

अनसुचूी १ 

(कार्यमवमिको दफा ४ (१) ट सगं सम्बमधिि) 

उपभोक्ता समिमिको लगि 

िमुसकोट नगिपामलका  

आ.व.०७४/०७५  
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अनसुचूी २ 

कार्यमवमिको दफा ७(२) सगँ सम्वमधिि) 

िमुसकोट नगिपामलका 

र्ोजना सम्झौिा फािाि 

१. सम्झौिा गने पक्ष ि आर्ोजनााः 

क) उपभोक्तासमिमिको मवविणाः 

 १. नािाः 

 २. ठेगानााः 

ि) आर्ोजनाको मवविणाः 

 १. नािाः 

 २. आर्ोजना स्थलाः 

 ३ उद्देश्र्ाः 

 ४. आर्ोजना सुरु हुने मिमिाः 

२. आर्ोजनाको लागि सम्वमधि मवविणाः 

 क) लागि अनुिान रु 

 ि) लागि व्यहोने स्रोिहरु 

 १. कार्ायलर्ाः 

 २. उपभोक्ता समिमिाः 

 ३. अधर्ाः  

ग) बस्िुगि अनुदानको मवविण सािग्रीको नाि एकाई 

 १. संघबाट  

 २. प्रदिेबाट 

 ३. स्थानीर् िहबाट 

 ४. गैह्रसिकािी संघसंस्थाबाट  

 ५. मवदिेी दािृ संघ संस्थाबाट  

 ६. उपभोक्ता समिमिबाट  

 ७. अधर् मनकार्बाट  

घ) आर्ोजनाबाट लाभामधवि हुनेाः 

 १. घिपरिवाि संखर्ााः 

 २. जनसंखर्ााः 
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 ३. संगरठि संस्थााः 

४= अधर्ाः  

३.उपभोक्ता समिमि÷सिुदार्िा आिारिि संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाको मवविणाः 

क) गठन भएको मिमिाः 

ि) पदामिकािीको नाि ि ठेगाना (नागरिकिा प्रिाणपत्र नं. ि मजलला) 

१. अध्र्क्ष 

२. उपाध्र्क्ष 

३. कोषाध्र्क्ष 

४. समचव 

५. सदस्र् 

६. सदस्र् 

७. सदस्र् 

ग) गठन गदाय उपमस्थि लाभामधविको संखर्ााः 

४. आर्ोजना सञ्चालन सम्वमधि अनुभवाः 

५.उपभोक्ता समिमि सिुदार्िा आिारिि संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाले प्राप्त गने 

ककस्िा मवविणाः 

ककस्िाको क्रि   मिमि   ककस्िाको िकि    मनिायण सिाग्री    परििाण     कैकफर्ि 

पमहलो 

दोश्रो 

िेश्रो 

जम्िा 

नोट:- २०% भधदा बढी लागि सहभामगिा समहि  

साठी लाि भधदा बढी िकि नगिपामलकाबाट मबमनर्ोजन भएका आर्ोजनािा 

५०% भधदा बढीको कार्य सम्पन्न भएको प्रामबमिक िुलर्ांकन प्राप्त भए पमछ िमनङ 

मबलको रुपिा िात्र ककस्िा िकि उपलब्ि गिाउन सककने छ ।  

६. आर्ोजना िियि संभाि सम्बधिी व्यवस्था  

क) आर्ोजना िियि संभािको मजम्िा मलने समिमि÷संस्थाको नािाः 

ि) िियि सम्भािको सम्भामवि स्रोि (छ छैन िुलाउने) 

 जनश्रिदानाः 

 सेवा िुलकाः 
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 दस्िुि, चधदाबाट  

 अधर् केही भएाः  

सम्झौिाका िियहरु 

उपभोक्ता समिमिको मजम्िवेािी िथा पालना गरिने िियहरुाः 

१.आर्ोजना मिमि ...............................दमेि िुरु गिी 

मिमि........................सम्ििा पुिा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त िकि िथा मनिायण सािाग्री सम्वमधिि आर्ोजनाको उद्धशे्र्का लामग िात्र 

प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, मजधसी सािानको प्राप्ती, िचय ि बाँकी िथा आर्ोजनाको प्रगमि मवविण 

िाख्नु पनेछ । 

४= आम्दानी िचयको मवविण ि कार्यप्रगमिको जानकािी उपभोक्ता सिूहिा छलफल 

गिी अको ककस्िा िाग गनुय पनेछ । 

५=आर्ोजनाको कुल लागि भधदा घटी लागििा आर्ोजना सम्पन्न भएको अवस्थािा 

सो िुिामवकनै अनुदान ि श्रिदानको प्रमििि मनिायिण गिी भुक्तानी मलनु पनेछ 

। 

६.उपभोक्ता समिमिले प्रामवमिकको िार्, पिाििय एव ं मनदिेन अनुरुप काि गनुय 

पनेछ ।  

७=उपभोक्ता समिमिले आर्ोजनासंग सम्वमधिि मवल, भिपाईहरु, डोि हामजिी 

फािािहरु, मजधसी नगदी िािाहरु, समिमि÷सिुहको मनणयर् पुमस्िका आकद 

कागजािहरु कार्ायलर्ले िागेको बिि उपलव्ि गिाउनु पनेछ ि त्र्सको 

लेिापिीक्षण पमन गिाउनु पनेछ । 

८. कुनै सािाग्री िरिद गदाय आधिरिक िाजस्व कार्ायलर्बाट स्थार्ी लेिा नम्वि ि 

िूलर् अमभबृमद्ध कि दिाय प्रिाण पत्र प्राप्त व्यमक्त वा फिय संस्था वा कम्पनीबाट 

िरिद गिी सोही अनुसािको मवल भिपाई आमिकािीक व्यमक्तबाट प्रिामणि गिी 

पेि गनुय पनेछ । 

९. िूलर् अमभबृमद्ध कि (VAT) लागे्न बस्िु िथा सेवा िरिद गदाय रु २०,०००।– 

भधदा बढी िूलर्को सािाग्रीिा अमनवार्य रुपिा िलूर् अमभबृमद्ध कि दिाय 

प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका व्यमक्त फिय संस्था वा कम्पनीबाट िरिद गनुय पनेछ । 

साथै उक्त मवलिा उमललमिि िु.अ.कि बाहेकको िकििा १.५% अग्रीि 

आर्कि बापि किकरि गिी बाँकी िकि िात्र सम्वमधिि सेवा प्रदार्कलाई 
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भुक्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– भधदा कि िूलर्को सािाग्री िरिदिा पान नम्वि 

मलएको व्यमक्त वा फियबाट िरिद गनुय पनेछ । अधर्था िरिद गने पदामिकािी 

स्वर्ि् मजम्िेवाि हुनेछ । 

१०. डोजि िोलि लगार्िका िेमिनिी सािान भाडािा मलएको एवि् घि 

बहालिा मलई मवल भिपाई पेि भएको अवस्थािा १०% प्रमििि घि भाडा 

कि एबि् बहाल कि मिनुय पनेछ । 

११.प्रमिक्षकले पाउने पारिश्रमिक एवि् सहभागीले पाउने भत्तािा प्रचमलि 

मनर्िानसुाि कि लागे्नछ । 

१२.मनिायण कार्यको हकिा िुरु लागि अनुिानका कुनै आईटिहरुिा परिवयिन हुन े

भएिा अमिकाि प्राप्त व्यमक्त÷कार्ायलर्बाट लागि अनुिान संसोिन गिे पश्चाि 

िात्र कार्य गिाउनु पनेछ । र्सिी लागि अुनिान संिोिन नगिी कार्य गिेिा 

उपभोक्ता समिमि÷सिुहनै मजम्िेवाि हुनेछ । 

१३.उपभोक्ता समिमिले काि सम्पन्न गरिसकेपमछ बाँकी िहन गएका िप्ने 

सािानहरु िियि संभाि समिमि गठन भएको भए सो समिमिलाई ि सो नभए 

सम्वमधिि कार्ायलर्लाई बुझाउनु पनेछ । िि िियि समिमिलाई बुझाएको 

सािानको मवविण एक प्रमि सम्वमधिि कार्ायलर्लाई जानकािीको लामग बुझाउनु 

पनेछ । 

१४.सम्झौिा बिोमजि आर्ोजना सम्पन्न भएपमछ अमधिि भुक्तानीको लामग 

कार्यसम्पन्न प्रमिवेदन, नापी ककिाव, प्रिामणि मवल भिपाई, र्ोजनाको फोटो, काि 

िुरु गनुय भधदा अमघको, कार्यधवर्नका चिणको ि कार्य सम्पादन भए पश्चािको 

सम्वमधिि उपभोक्ता समिमिले आर्ोजना संचालन गदाय भएको आर् व्यर्को 

अनुिोदन समहिको मनणयर्, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सावयजमनक लेिा 

पिीक्षणको मनणयर्को प्रमिमलपी िथा सम्वमधिि कार्ायलर्को वडा कार्ायलर्को 

मसफारिस समहि अमधिि ककस्िा भुक्तानीको लामग मनवेदन पेि गनुय पनेछ । 

१५.आर्ोजना सम्पन्न भएपमछ कार्ायलर्बाट जाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपत्र 

मलनु पनेछ । साथै आर्ोजानाको आवश्र्क िियि संभािको व्यवस्था सम्वमधिि 

उपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ । 

१६.आर्ोजना कार्ायधवर्न गन ेसिुह वा उपभोक्ता समिमिले आर्ोजनाको भौमिक 

िथा मवत्तीर् प्रगिी प्रमिवेदन अनुसूची ६ को ढाँचािा सम्झौिािा िोककए 

बिोमजि कार्ायलर्िा पेि गनुय पनेछ । 
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१७. आर्ोजनाको दीगो सञ्चालन िथा िियि संभािको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

१८. आर्ोजनाको सव ैकाि उपभोक्ता समिमि÷सिूहको मनणयर् अनुसाि गनुय गिाउनु 

पनेछ । 

कार्ायलर्को मजम्िवेािी िथा पालना गरिने िियहरुाः 

१. आर्ोजनाको वजेट, उपभोक्ता समिमिको काि, कियव्य िथा अमिकाि, िरिद, 

लेिाङ्कन, प्रमिवेदन आकद मवषर्िा उपभोक्ता समिमिका पदामिकािीहरुलाई 

अनुमिक्षण कार्यक्रि सञ्चालन गरिनेछ ।  

२.  आर्ोजनािा आवश्र्क प्रामवमिक सहर्ोग कार्ायलर्बाट उपलव्ि गिाउन सककने 

अवस्थािा गिाईनेछ ि नसककने अवस्था भएिा उपभोक्ता समिमिले बाह्य 

बजािबाट सेवा पिाििय अधिगयि सेवा मलन सके्नछ ।  

३. आर्ोजनाको प्रामवमिक सुपरिवेक्षणका लामग कार्ायलर्को िफय बाट प्रामवमिक 

िटाईनेछ । उपभोक्ता समिमिबाट भएको कािको मनर्मिि सुपरिवेक्षण गन े

मजम्िेवािी मनज प्रामवमिकको हुनेछ ।सािाधर्िर्ा नगिका मबकास मनिायण 

कार्यिा पेश्की मलने/ कदने कार्य मनरुत्सामहि गने नीमिलाई मनिधिििा कदन े

मबिेष परिमस्थमि उपलब्ि गिाइएको।  

४. पेश्की मलएि लािो सिर्सम्ि आर्ोजना संचालन नगन ेउपभोक्ता समिमिलाई 

कार्ायलर्ल ेमनर्ि अनुसाि कािवाही गनेछ । 

५. श्रििुलक प्रमवमिबाट कार्य गिाउने गिी लागि अनुिान स्वीकृि गिाई सोही 

बिोमजि सम्झौिा गिी िेमिनिी उपकिणको प्रर्ोगबाट कार्य गिेको पाईएिा 

त्र्स्िो उपभोक्ता समिमिसंग सम्झौिा िद्ध गिी उपभोक्ता समिमिलाई भुक्तानी 

गरिएको िकि िूलर्ांकन गिी बढी भएको िकि सिकािी बाँकी सिह असुल 

उपि गरिनेछ । 

६. आर्ोजना सम्पन्न भएपमछ कार्ायलर्बाट जाँच पास गिी फिफािक गनुय पनेछ । 

७. आवश्र्क कागजाि संलग्न गिी भुक्तानी उपलव्ि गिाउन सम्वमधिि उपभोक्ता 

समिमिबाट अनुिोि भई आएपमछ उपभोक्ता समिमिको बैंक िािािा भुक्तानी 

कदनु पनेछ ।  

८. र्सिा उललेि नभएका कुिाहरु प्रचमलि कानून विोमजि हुनेछ । 

िामथ उललेि भए बिोमजिका िियहरु पालना गनय हािी मनम्न पक्षहरु िधजुि 

गदयछौं । 
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उपभोक्ता समिमि÷सिुहको िफय बाट    कार्ायलर्को 

िफय बाट 

दस्ििि...................   

 दस्ििि............    

नाि थि.....................    नाि 

थि............. 

पद.............................   

 पद................. 

ठेगाना..........................   

 ठेगाना.................. 

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

नं............... 

मिमि............................         

मिमि.................. 
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अनसुचूी ३ 

(कार्यमवमिको दफा ११ (५) सँग सम्वमधिि) 

सावयजमनक पिीक्षण फािािको ढाँचा पेि गिेको कार्ायलर्.......... 

१. आर्ोजनाको नािाः      

क) स्थलाः 

ि) लागि अनुिानाः         

ग) आर्ोजना िुरू हुने मिमिाः   

घ) आर्ोजना सम्पन्न हुने मिमिाः  

२. उपभोक्ता समिमि÷सािुदामर्क संस्थाको   क) नािाः   

क) अध्र्क्षको नािाः    

ि) सदस्र् संखर्ााः       

   िमहलााः    पुरूषाः  

३. आम्दानी िचयको मवविणाः  

क) आम्दानीिफय जम्िााः 

आम्दानीको श्रोि (कहाँबाट कमि नगद 

िथा मजधसी प्राप्त भर्ो िलुाउने) िकि वा परििाण कैकफर्ि 

िकि वा परििाण कैकफर्ि 

 

   

   

ि) िचयिफय  

िचयको मवविण दि परििाण जम्िा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री िरिद भर्ो 
?) 

   

२. ज्र्ाला (के िा कमि भुक्तानी भर्ो 
?) 

   

    

    

३. श्रिदान (कमि जनाल े श्रिदान गिे 
?)            

   

    

    

४. व्यवस्थापन िचय (ढुवानी िथा अधर् 

िचय)  

   

    
 

ग) िौज्दाि  

 मवविण  िकि वा परििाण  कैकफर्ि 

१ नगद   

बैंक   

व्यमक्तको मजम्िा   
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२ सािग्रीहरु   

घ) भकु्तानी कदन बाकँी 

मवविण िकि वा परििाण 

  

४. सम्पन्न आर्ोजनाको लक्ष्र् िथा प्रगमि मवविण 

कािको मवविण लक्ष्र् प्रगमि 

   

५. आर्ोजनाले पु¥र्ाएको लाभ िथा प्रत्र्क्ष रूपिा लाभामधवि जनसंखर्ा (आर्ोजना 

सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू)।  

६. आर्ोजना सञ्चालन गदाय आर्ोजक संस्थािा कािको मजम्िेवािी बाँडफाँड (कस कसल े

कस्िो कस्िो कािको मजम्िेवािी मलएका मथए < िुलाउने) 

उपमस्थमिाः 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

िोहविाः नािथिाः      पदाः  

 मिमिाः 

द्रष्टव्याः सावयजमनक परिक्षण कार्यक्रििा उपमस्थि सिोकािवालाहरुको उपमस्थमि अमनवार्य 

रूपिा संलग्न हुनुपनेछ । 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी ४ 

-कार्यमवमिको दफा ११ (६) सँग सम्वमधिि) 

िचय सावयजमनक सूचना फािाि 

मिमिाः २०  ।   ।   .  

१. आर्ोजनाको नािाः—      २. आर्ोजना स्थलाः—  

३. मवमनर्ोमजि वजटेाः—     ४. आर्ोजना स्वीकृि भएको 

आ.वाः  

५. आर्ोजना सम्झौिा भएको मिमिाः—   ६. काि सम्पन्न गनुय पने मिमिाः—   
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७. काि सम्पन्न भएको मिमिाः—    ८. उ.स. को बठैकले िचय 

स्वीकृि गिेको मिमिाः—   

आम्दानी ि िचयको मवविण       

आम्दानी िचय 

मवविण िकि रू मवविण िकि 

प्रथि ककस्िा  ज्र्ाला  

दोश्रो ककस्िा  मनिायणसािाग्री िरिद  

जनश्रिदान  ढुवानी   

वस्िुगि सहार्िा  भाडा  

लागि सहभामगिा  व्यवस्थापन िचय  

 

उपर्ुयक्तानुसािको आम्दानी िथा िचय मवविण र्थाथय हो । र्सिा सब ैआम्दानी 

िथा िचयहरु सिावेि गरिएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्र्क्ष सहभामगिािा 

आर्ोजना कार्ायधवर्न गरिएको छ । र्सको एक प्रमि वडा कार्ायलर्िा सिेि पेि 

गरिएको छ ।  

 

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

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

     कोषाध्र्क्ष              समचव   अध्र्क्ष     

 

  

अनसुचूी ५ 

-कार्यमवमिको दफा ११(७) संग सम्वमधिि) 

आर्ोजना सूचना पाटीको निनूा 

१. आर्ोजनाको नािाः 

२. आर्ोजना संचालन गने कार्ायलर्/कार्यक्रिको नािाः 

३. उपभोक्ता समिमिको अध्र्क्षको नाि ि सम्पकय न.ंM 

४. आर्ोजनाको कुल लागि िकि रुाः 

 ४.१. आर्ोजनािा कार्ायलर्बाट व्यहोने लागि रुाः 
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 ४.२. जनसहभामगिाबाट व्यहोने लागि िकि रुाः 

 ४.३. आर्ोजनािा लगानी गने अधर् मनकार्को नाि  ि व्यहोने लागि 

िकि रुाः 

५. आर्ोजना सम्झौिा मिमिाः 

६. आर्ोजना सम्पन्न गने मिमिाः 

७. आर्ोजनाबाट लाभामधवि जनसंखर्ााः 

८. आर्ोजना िियि सम्भाि कोष स्थापना भएको (भएको भए िकि) / नभएको  
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अनसुचूी  ६ 

-कार्यमवमिको दफा १६(ङ) सँग सम्वमधिि) 

उपभोक्ता समिमिको भौमिक िथा मवत्तीर् प्रगमि प्रमिवेदन 

मवविण पेि गिेको कार्ायलर्.................... 

 

१. आर्ोजनाको मवविण  

आर्ोजनाको नािाः      वडा नं.M   

 टोल÷बस्िीाः    

उपभोक्ता समिमिका  अध्र्क्षाः      

 समचवाः  

२. आर्ोजनाको लागिाः प्राप्त अनुदान िकि रू. 

............................  चधदा िकि 

रू...................... जनसहभामगिा िकि रू. ============== 

 जम्िा िकि रू. ............................. 

३. हालसम्िको िचय रू. ============== 

क. कार्ायलर्बाट प्राप्त िकि रू.............   

१. मनिायण सािग्रीिा (मसिेधट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, मगिी, उपकिण आकद) 

रू. .  

२. ज्र्ालााः–  दक्ष रूाः–     अदक्ष रू.       

 जम्िा रू.  

३. िसलधद सािान (कमप, कलि, िसी, कागज आकद) रू.   ४. दमैनक भ्रिण 

भत्ता (सम्झौिािा स्वीकृि भए) रू.   

५. प्रामवमिक मनिीक्षण बापि िचय (सम्झौिािा स्वीकृि भए) रू.   
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६. अधर्   

ि. जनसहभामगिाबाट व्यहोरिएको िचय रूाः ...................

 श्रिको िूलर् बिाबि िकि रू. .......................  

मजधसी सािान िलूर् बिाबि िकि रू. .............  

 कूल जम्िा रू. .............  

४. प्रामवमिक प्रमिवेदन बिोमजि िूलर्ांकन िकि रू. ............. 

५. उपभोक्ता सिूहको मनणयर् बिोमजि÷सिीक्षाबाट िचय दमेिएको रू. 

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

६. कार्ायधवर्निा दमेिएका िखुर् सिस्र्ाहरूाः  

क.  

ि.  

७. सिािानका उपार्हरू  

क.  

ि. 

८. कार्ायलर्बाट ि अधर् मनकार्बाट अनुगिन भए अनुगिनको सुझावाः  

९. हाल िाग गिेको ककस्िा िकि रू.  

१०. िुखर् िचय प्रर्ोजन  

११. प्राप्त िकि आर्ोजना बाहके अधर् कार्यिा िचय गने गिाउने छैनौ ।    

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

........... 

िर्ाि गने      समचव         कोषाध्र्क्ष   अध्र्क्ष 

 

cf1fn], 

      dfwj k|zfb zdf{ 
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                k|d'v k|zf;sLo clws[t  

 


