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घ्याङलेख गाउँपाललकाको उपभोक्ता सलिलि गठन, परिचालन िथा व्यवस्थापन 

सम्बलधि काययलवलि २०७४  

प्रस्िावना : नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वनवदिष्ट गरेको 

स्थानीय तहको अवधकार क्षते्र वित्रको विकास वनर्ािण सम्िवधध कायि संचालनको लावग 

गाउँपावलकाले उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन गनि आिश्यक दवेिएकोले 

घ्याङलेि गाउँ कायिपावलकाले यो कायिविवध जारी गरेको छ ।  

 

परिच्छेद– १ 

प्रािलम्भक 

१. सलंिप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस कायिविवधको नार् घ्याङलेि गाउँपावलकाको उपिोक्ता 

सवर्वत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन कायिविवध, २०७४ रहकेो छ ।  

(२) यो कायिविवध तुरुधत प्रारम्ि हुनेछ । 

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

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

(ि) “आयोजना” िधनाले घ्याङलेि गाउँपावलका िा सो अधतरगतको िडािाट पणूि िा 

आंविक लागत साझेदारीर्ा सञ्चावलत योजना िा कायिक्रर् िा आयोजना िा 

पररयोजनालाई सम्झन ु पछि । र यसले घ्याङलेि गाऊँ सिाबाट स्िीकृत िएको गैर 

सरकारी संघ सस्था, गैर नाफार्लूक संस्था िा अधय सार्दुावयक संस्थाको आयोजना 

सर्ेतलाई जनाउनछे । 

(ग)  “उपिोक्ता” िधनाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित हुने आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र 

वित्रका व्यवक्तलाई जनाउछ ।  

(घ)  “उपिोक्ता सवर्वत” िधनाले आयोजनाको वनर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित 

सम्िार गनिको लावग उपिोक्ताले आफूहरू र्ध्येबाट गठन गरेको सवर्वत सम्झन ुपदिछ । 
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(ङ) “कायािलय” िधनाले गाउँ कायिपावलकाको कायािलयलाई बझुाउँछ । सो िब्दले िडा 

कायािलय सर्तेलाई बझुाउनेछ ।  

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

(छ) “ठूला र्ेविनरी तथा उपकरण”  िधनाले िातािरणलाई अत्यवधक ह्रास परुय्ाउन े

प्रकृवतका ठूला र्ेविनरी, उपकरण (बलुडोजर, एक्सािेटर जस्ता) र श्रर्र्लूक 

प्रविवधलाई विस्थावपत गने िालका र्वेिनरी तथा उपकरण सम्झन ुपदिछ। 

(ज) “पदावधकारी” िधनाले उपिोक्ता सवर्वतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षलाई 

सम्झन ुपदिछ ।  

(झ) “िडा” िधनाले घ्याङलेि गाऊँपावलका वित्रका िडालाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ञ) “िडा अध्यक्ष” िधनाले आयोजना सञ्चालन िएको िडाको िडा अध्यक्षलाई सम्झन ु

पदिछ । 

(ट) “सदस्य” िधनाले उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यलाई जनाउनछे र सो िब्दले उपिोक्ता 

सवर्वतका पदावधकारीलाई सर्ेत जनाउनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता” िधनाले आयोजनाको वनर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको 

लावग कायािलय र उपिोक्ता सवर्वतबीच िएको वलवित करारनार्ा िा कबवुलयत 

नार्ालाई जनाउनछे ।  

३. काययलवलिको पालना गननयपननः (१) गाउँ वित्र कायािधियन हुने आयोजनाको वनर्ािण, 

सञ्चालन,र्र्ित सम्िार कायि गनिको लावग गठन हुने उपिोक्ता सवर्वतले 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 सक्नेआयोजनाको कायािधियन उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त 

गनि सवकनेछ ।  
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परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता सलिलिको गठन ि सञ्चालन 

४. उपभोक्ता सलिलि गठनसम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपिोक्ता सवर्वत गठन दहेाय बर्ोवजर् 

गनुि पनछे । 

(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित उपिोक्ताहरुको आर् िेलाबाट अवधकतर् 

सहिावगतार्ा सम्बवधधत आयोजनास्थलर्ा नै सातदवेि एघार (७ दवेि ११ जना) 

सदस्यीय उपिोक्ता सवर्वत गठन गनुिपनछे । 

(ि) सवर्वत गठनको लावग आर् िेला हुन ेसर्य, वर्वत, स्थान र िलेाको वबषय  त्यस्तो 

िेला हुन ेवर्वतले कवम्तर्ा सात वदन (७ वदन) अगािै साििजवनक रुपर्ा जानकारी गराउन ु

पनेछ ।  

(ग) गाउँपावलका िा स्तरीय आयोजना सञ्चालनको लावग उपिोक्ता सवर्वतको गठन गदाि 

कायिपावलकाले तोकेको कायिपावलकाका सदस्य िा कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा 

गनुि पनछे । 

(घ) िडास्तरीय आयोजना सञ्चालनको लावग उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि सम्िवधधत 

िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा सदस्य िा कायािलयले तोकेको कायािलयको प्रवतवनवधको 

रोहिरर्ा गनुि पनछे । 

(ङ) उपिोक्ता सवर्वत गठनको लावग बोलाईएको िेलार्ा योजनाको संवक्षप्त वििरण र 

सवर्वतको संरचना सवहतको जानकारी कायािलयको प्रवतवनवधले गराउन ुपनेछ । 

(च) उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि सर्ािेिी वसद्धाधतको अिलम्िन गनुि पने छ । सवर्वतर्ा 

कवम्तर्ा तेत्तीस प्रवतित (३३%) र्वहला सदस्य हुनपुनेछ । सवर्वतको अध्यक्ष, सवचि 

र कोषाध्यक्षर्ध्ये कम्तीर्ा एकजना र्वहला पदावधकारी हुनपुनछे ।  

(छ) एक व्यवक्त एकिधदा बढी उपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हुन पाउन ेछैन । साथै सगोलका 

पररिारबाट एकजना िधदा बढी व्यवक्त एउटै उपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हुन पाइने छैन ।  
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(ज) उपिोक्ता सवर्वतको गठन सकेसम्र् सििसम्र्त तररकाले गनुिपनेछ । सििसम्र्त हुन 

नसकेर्ा उपिोक्ताहरुको बहुर्तबाट उपिोक्ता सवर्वतको गठन गररने छ । 

(झ) उपिोक्ताहरुको लागत सहिावगतार्ा सञ्चालन हुने आयोजनाहरु उपिोक्ता सवर्वतबाट 

कायािधियन गनि प्राथवर्कता वदईनछे । 

(ञ) उपिोक्ता सवर्वतले सम्झौता बर्ोवजर् गनुि पने कार् सवर्वत आफैं ले गनुि गराउन ुपनछे । 

अधय कुनै वनर्ािण व्यिसायी िा अधय व्यवक्त िा सस्थालाई ठेक्कार्ा वदई गनि गराउन 

पाइन ेछैन । 

(ट) कायािलयले आयोजना सञ्चालन एिर् ् कायािधियनर्ा संलग्न उपिोक्ता सवर्वतको 

अविलेि अनसुचूी १ बर्ोवजर्को ढाँचार्ा व्यिवस्थत गनुि पनछे । 

५. उपभोक्ता सलिलिका सदस्यको योग्यिाः (१) उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यको योग्यता 

दहेाय बर्ोवजर् हुन ुपनेछ । 

(क) सम्िवधधत आयोजना क्षते्रको स्थायी िावसधदा 

(ि) १८ िषि उर्रे परुा िएको 

(ग) फौजदारी अवियोगर्ा अदालतबाट कसरुदार नठहररएको 

(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहकेो 

(ङ) अधय उपिोक्ता सवर्वतर्ा सदस्यनरहकेो 

(२) दफा १ र्ा जनुसकैु कुरा लेविएको िएतापवन जनप्रवतवनवध,राजनीवतक दलका 

पदावधकारी, बहालिाला सरकारी कर्िचारी र विक्षक उपिोक्ता सवर्वतको सदस्यर्ा 

बस्न पाईने छैन । 

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

अवधकार दहेाय बर्ोवजर् हुनेछ ।  

(क) सम्झौता बर्ोवजर्को कायि सम्पादन गने, 

(ि) उपिोक्ताहरुलाई कायािलयबाट प्राप्त सचूना तथा र्ागिदििनको जानकारी गराउने, 
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(ग) सम्झौता बर्ोवजर् कायि िरुु गदाि कायािलयबाट आिश्यक वनदिेन प्राप्त गनुि पन ेिए 

प्राप्त गरेर र्ात्र िरुु गने, 

(घ) उपिोक्ता सवर्वतको कायि सम्पादनलाई प्रिािकारी बनाउन सवर्वतका सदस्यहरुको 

कायि वििाजन र वजम्र्ेिारी बाँडफाँड गने, 

(ङ) उपिोक्तासवर्वतका सदस्यहरुको क्षर्ता विकास गने । 

(च) सम्झौता बर्ोवजर्को कार्को पररर्ाण, गणुस्तर, सर्य र लागतर्ा पररितिन गनुि 

पने दवेिएर्ा कायािलयलाई अनरुोध गन,े 

(छ) आयोजनाको वदगो व्यिस्थापन सम्बधधी आिश्यक अधय कायि गने । 

 

परिच्छेद – ३ 

कायायधवयन िथा व्यवस्थापन 

७. आयोजना कायायधवयनः (१) कायािलयले आ.ि. िरुु िएको १५ वदन वित्र उपिोक्ता 

सवर्वतबाट संचालन हुन े आयोजना, पररयोजना र कायिक्रर्हरु पवहचान/छनौट गरी 

कायािधियन योजना बनाउन ु पनछे । उपिोक्ता सवर्वत गठन पश्चात आयोजनाको ड्रईङ, 

वडजाईन र लागत अनरु्ान (नेपाली िाषार्ा तयार गररएको) स्िीकृत गरी उपिोक्ता 

सवर्वतलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) आयोजनाको कायािधियनको लावग उपिोक्ता सवर्वत र कायािलयबीच अनसुचूी २ 

बर्ोवजर्को ढाँचार्ा सम्झौता गनुिपनेछ । 

(३) आयोजनाको प्रकृवत हरेी कायािलयले लागत सहिावगताको ढाँचा र अनपुात (नगद िा 

श्रर्दान िा बस्तगुत) तोक्न ुपनछे । 

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

कायािलयसँग सम्झौता गदाि तपविलर्ा उवललवित कागजातहरु पेि गनुिपनेछ  

(क) उपिोक्ता सवर्वत गठन गन ेआर् िेलाको वनणियको प्रवतवलवप 

(ि) उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रवतवलवप 
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(ग) आयोजनाको लागत अनरु्ान वििरण 

(घ) उपिोक्ता सवर्वतबाट सम्झौताको लावग वजम्र्ेिारपदावधकारी तोवकएको उपिोक्ता 

सवर्वतको वनणिय  

(ङ) आयोजनाको कायािधियनको कायि तावलका । 

(च) िाता सञ्चालन गने पदावधकारी तोवकएको वनणिय र िाता सञ्चालनको लावग 

आिश्यक कागजातहरु  

९. उपभोक्ता सलिलिको िििा लवकासः (१) कायािलयले आयोजनाको कायािधियन अगािै 

उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीहरुलाई वनम्न विषयर्ा अविर्वुिकरण गनुि पनछे 

(क) उपिोक्ता सवर्वतको कार्, कतिब्य र अवधकार, 

(ि) सम्पादन गनुि पन ेकार्को वििरण, कार् सम्पधन गनुिपन ेअिवध, लागत र उपिोक्ताको 

योगदान 

(ग) वनर्ािण सार्ाग्रीको गणुस्तर र पररर्ाण 

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

(ङ) कायािधियन र अनगुर्न प्रकृया  

(च) साििजवनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ)  अधय आिश्यक विषयहरु ।  

१०. खािा सञ्चालनः (१) उपिोक्ता सवर्वतको िाता कायािलयले तोकेको बैंकर्ा सञ्चालन 

हुनेछ । 

(२) सवर्वतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सवचि गरी तीन जनाको संयकु्त दस्तितबाट 

सञ्चालन हुनछे । िाता सञ्चालकहरु र्ध्ये कवम्तर्ा एकजना र्वहला हुन ुपनेछ । 

११. भनक्तानी प्रकृयाः(१) आयोजनाको िकु्तानी वददंा उपिोक्ता सवर्वतको नार्र्ा रहकेो बैक 

िातार्ाफि त वदन ुपनेछ । उपिोक्ता सवर्वतले एक व्यवक्त िा सस्थालाई एकलाि िधदा 

र्ावथको रकर् िकु्तानी गदाि चेक र्ाफि त र्ात्र गनुि पनछे ।  
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(२) उपिोक्ता सवर्वतलाई सम्झौता बर्ोवजर्को कार्को प्राविवधक र्लूयांकन, कायि सम्पधन 

प्रवतिेदन र अधय आिश्यक कागजातको आधारर्ा वकस्तागत र अवधतर् िकु्तानी 

वदईनेछ ।  

(३) उपिोक्ता सवर्वतले सम्पादन गरेको कार् र िएको िचिको वििरण सवर्वतको बैठकबाट 

वनणिय गरी िकु्तानीको लावग आिश्यक कागजात सवहत कायािलयर्ा पेि गनुिपनेछ । 

(४) आयोजनाको अवधतर् िकु्तानी हुन ुिधदा अगािै कायािलयबाट अनगुर्न गन ेव्यिस्था 

वर्लाउन ुपनछे    

(५) आयोजना सम्पधन िई फरफारक गनुि िधदा अगािै उपिोक्ता सवर्वतले अवनिायि रुपर्ा 

कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा साििजवनक परीक्षण गनुि पनछे । साििजवनक 

परीक्षण प्रवतिेदनको ढाँचा अनसुचूी ३ बर्ोवजर् हुनेछ ।  

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

बर्ोवजर्को ढाँचार्ा साििजवनक गनुि पनेछ ।  

(७) आयोजनाको कुल लागत रु ३ लाि िधदा बढी िएका आयोजनाहरुको 

हकर्ाउपिोक्ता सवर्वतले कार् िरुु गनुि िधदा अगािै आयोजनाको नार्, लागत, 

लागत साझदेारीको अिस्था, कार् िरुु र सम्पधन गनुि पने अिवध सर्ेत दवेिने गरी 

तयार गररएको अनसुचूी ५ बर्ोवजर्को ढाँचार्ा आयोजना सचूना पाटी आयोजना 

स्थलर्ा राख्न ुपनेछ  

(८) उपिोक्ता सवर्वतलाई सम्बवधधत कायािलयले ड्रइङ्ग, वडजाइन, लागत अनरु्ान तयार 

गने, प्राविवधक सललाह वदने, जाँचपास गन ेलगायत अधय प्राविवधक सहयोग उपलब्ध 

गराउनेछ । आयोजना कायािधियनको सर्यर्ा कुन ैकारणबाट कायािलयले प्राविवधक 

सेिा उपलब्ध गराउन नसकेर्ा सम्झौतार्ा उललेि गरी तोवकएको िचिको सीर्ा वित्र 

रही उपिोक्ता सवर्वतले करारर्ा प्राविवधक वनयकु्त गनि िा प्राविवधक सेिा वलन सक्नेछ 

। तर, ड्रइङ्ग, वडजाइन, लागत अनरु्ान, कायिसम्पधन प्रवतिेदन र िकु्तानी वसफाररसको 

कायि कायािलयबाट नै हुनेछ । 
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(९) उपिोक्ता सवर्वतबाट वनर्ािण हुने आयोजनाहरूको गणुस्तर कायर् गने गराउने दावयत्ि 

र वजम्र्ेिारी जनप्रवतवनवध, सम्बवधधत प्राविवधक कर्िचारी, उपिोक्ता सवर्वत र 

अनगुर्नसवर्वतको हुनछे ।  

(१०) अनकुरणीय कायि गन े उपिोक्ता सवर्वत, प्राविवधक कर्िचारी र सम्बवधधत 

कर्िचारीलाई सिाको वनणिय बर्ोवजर् िावषिक रूपर्ा उवचत परुस्कार प्रदान गनि 

सवकनेछ । 

(११) तोवकएको सर्यर्ा उपिोक्ता सवर्वत गठन हुन नसकेर्ा, सम्झौता हुन नसकेर्ा िा 

सम्झौताको िति बर्ोवजर् कायि सम्पादन हुन नसकेर्ा कायािलयले अधय प्रकृयाद्वारा 

कार् गराउन सक्नेछ ।   

१२. लनिायण काययको गनणस्िि सनलनलिििा गननय पननः उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुन े

आयोजना गणुस्तर सवुनवश्चत गनुि सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतको कतिव्य हुनेछ । गणुस्तर 

सवुनवश्चतता गनिको लावग अधय कुराहरुको अवतररक्त वनम्न विषयहरु पणूि रुपर्ा पालना गनुि 

पनेछ ।  

(क) वनर्ािण सार्ाग्रीको गणुस्तरः वनर्ािण सार्ाग्री ड्रइङ, वडजाईन र स्पवेसवफकेसन 

बर्ोवजर्को गणुस्तर कायर् गनुि पनछे । 

(ि) वनर्ािण विवध र प्रकृयाको गणुस्तरः वनर्ािण विवध र प्रकृया कायािलयसँग िएको 

सम्झौता बर्ोवजर् गनुि पनेछ  

(ग) वनर्ािण कायिको वदगोपनाः उपिोक्ता सवर्वतबाट कायािधियन िएको योजनाको 

वदगोपनाको लावग सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतले आिश्यक व्यिस्था गनुि पनछे । 

(घ) गणुस्तर सवुनवश्चत गन े वजम्र्िेारीः उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त हुने कार्को वनधािररत 

गणुस्तर कायर् गने वजम्र्ेिारी सम्बवधधत कायिको लावग कायािलयबाट िवटएका 

प्राविवधक कर्िचारी र उपिोक्ता सवर्वतको हुनेछ । 

(ङ) लगत राख्न ु पनेः उपिोक्ता सवर्वतबाट हुने कार्को सम्झौता बर्ोवजर्को सर्य, 

लागत र गणुस्तरर्ा सम्पधन हुन नसकेर्ा सम्िवधधत प्राविवधक कर्िचारीलाई सचते 
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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 गनछे । 

१३. अननगिन सलिलिको व्यवस्थाः(१) आयोजना तोवकएको गणुस्तर, पररर्ाण र सर्यर्ा 

सम्पधन गनि गराउन उपिोक्ता सवर्वतले सम्पादन गन ेकायिको अनगुर्न गरी आयोजनाको 

गणुस्तर, पररर्ाण सवुनवश्चत गनि दफा ४ (१) (क) बर्ोवजर्को िलेाबाट कवम्तर्ा एक जना 

र्वहला सवहत ३ सदस्यीय एक अनगुर्न सवर्वत गठन गनुि पनेछ । 

(२) अनगुर्न सवर्वतको कार्, कतिव्य अवधकार दहेाय बर्ोवजर् हुनेछः 

(क) आयोजनाको कायािधियनर्ा सहजीकरण गने तथा दवेिएका बाधा, व्यिधान र 

सर्स्या सर्ाधानका लावग आिश्यक सर्धिय गने,  

(ि) आयोजनाको कायािधियन कायितावलका अनसुार कार् िए निएको यकीन गने र 

नगरेको पाइएर्ा सम्बवधधत पक्षलाई सचेत गराउन,े    

(ग) आिश्यक अधय कायि गन े। 

 

परिच्छेद– ४ 

लवलवि 

१४. अधय ससं्थाबाट कायय गिाउन सलकने : यस कायिविवध बर्ोवजर् उपिोक्ता सवर्वतबाट 

गररने कायि लािग्राही सर्हू,सार्दुावयक संस्था जस्तै सार्दुावयक िन, सार्दुावयकस्तरका 

सहकारी संस्थाहरू, टोल विकास संस्था, आर्ा सर्हू, कृवष सर्हू, काननू बर्ोवजर् गठन 

िएका अधय सार्दुावयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय उपिोक्ताहरुको 

आर्िलेाबाट वनणिय िई आएर्ा यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायिविवध बर्ोवजर् कायि 

संचालन गनि/गराउन सवकने छ । 

१५. सहलजकिण ि सहयोग गननय पननःउपिोक्ता सवर्वतले आयोजनाको सपुररिेक्षण, 

अनगुर्न/वनरीक्षण गनि कायािलयबाट आएको अनगुर्न सवर्वत, पदावधकारी िा 
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कर्िचारीलाई आिश्यक वििरण उपलव्ध गराउने तथा आयोजनास्थल अनगुर्नको लावग 

सहवजकरण र सहयोग गनुि पनछे । 

१६. उपभोक्ता सलिलिको दालयत्वःउपिोक्ता सवर्वतले कायािलयसँग िएको सम्झौता 

बर्ोवजर्को कायि सम्पादन गदाि कायािलयले तोकेका ितिहरुको अवतररक्त वनम्न दावयत्ि 

िहन गनुि पनछे । 

(क)  आयोजनाको वदगो व्यिस्थापनको लावग र्र्ित सम्िार गन ेसम्बधधी आिश्यक 

कायि, 

(ि)  आयोजना कायािधियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय सधतुलन कायर् गने सम्बधधी 

कायि, 

(ग)  अधय आयोजनाहरुसँग अधतरसम्बधध कायर् गनुिपन,े 

(घ)  असल नागररकको आचरण पालना गनुिपने । 

(ङ)  उपिोक्ता सवर्वतले आयोजनाको फरफारकको लावग कायािलयर्ा कागजात पेि गदाि 

अनसुचूी ६ बर्ोवजर्को ढाँचार्ा आयोजनाको िौवतक तथा विवत्तय प्रवतिेदन पेि 

गनुि पनछे ।  

१७. िापदण्ड बनाउन सकनेः(१) आयोजनाको गणुस्तर सवुनवश्चतताको लावग कायािलयले 

अनगुर्न, र्लुयाङ्कन गरी सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतलाई सललाह, सझुाि र आिश्यकता 

अनसुार वनदिेन वदने तथा सर्धिय गनुि पनछे. 

(२)  उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुन ेआयोजनाको प्रकृवत हरेी गणुस्तर सवुनवश्चतता 

गने प्रयोजनको लावग कायािलयले थप र्ापदण्ड तथा र्ागिदििन बनाई लाग ुगनि 

सक्नेछ । 
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अननसचूी १ 

(काययलवलिको दफा ४ (१) ट सगं सम्बलधिि) 

उपभोक्ता सलिलिको लगि 

घ्याङलेख गाउँपाललका 

आ.ि. 

क्र
.स

. 

उपभोक्ता 

सलिलिको 

नाि ि ठेगाना 

पदालिकािीको नाि ि सम्पकय  नं. 
गठन 

लिलि 

बैंकको 

नाि 

खािा 

नं. अध्यि उपाध्यि सलचव कोषाध्यि 
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अननसचूी २ 

काययलवलिको दफा ७(२) सगँ सम्वलधिि) 

घ्याङलेख गाउँपाललका 

योजना सम्झौिा फािाि 

१. सम्झौिा गनन पि ि आयोजनाः 

क) उपिोक्तासवर्वतको वििरणः 

१. नार्ः 

२. ठेगानाः 

ि) आयोजनाको वििरणः 

१. नार्ः 

२. आयोजना स्थलः 

३ उद्दशे्यः 

४. आयोजना सरुु हुने वर्वतः 

२. आयोजनाको लागि सम्वलधि लवविणः 

क) लागत अनरु्ान रु 

ि) लागत व्यहोने स्रोतहरु 

१. कायािलयः 

२. उपिोक्ता सवर्वतः 

३. अधयः  

ग) बस्तगुत अनदुानको वििरण  सार्ाग्रीको नार्  एकाई 

१. संघबाट  

२.प्रदिेबाट 

३. स्थानीय तहबाट 

४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
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५. विदिेी दात ृसंघ संस्थाबाट  

६. उपिोक्ता सवर्वतबाट  

७. अधय वनकायबाट  

घ) आयोजनाबाट लािावधित हुनःे 

१. घरपररिार संख्याः 

२. जनसंख्याः 

३. संगवठत संस्थाः 

४. अधयः  

३. उपभोक्ता सलिलि/सिनदायिा आिारिि ससं्था/गैह्रसिकािी ससं्थाको लवविणः 

क) गठन िएको वर्वतः 

ि) पदावधकारीको नार् र ठेगाना (नागररकता प्रर्ाणपत्र नं. र वजलला) 

१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सवचि 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाि उपवस्थत लािावधितको संख्याः 

४. आयोजना सञ्चालन सम्वलधि अननभवः 

५. उपभोक्ता सलिलि सिनदायिा आिारिि ससं्था÷गैह्रसिकािी ससं्थाले प्राप्त गनन लकस्िा 

लवविणः 

वकस्ताको क्रर्  

वर्वत  

mailto:!@.@&


v08 !_ cltl/StfÍ & £ofªn]v /fhkq efu @ ldlt @)&$.!@.@& 

 

 

15 
 

वकस्ताको रकर्  

वनर्ािण सार्ाग्री पररर्ाण   

कैवफयत  

पवहलो 

दोश्रो   

तेश्रो   

जम्िा 

६. आयोजना िियि सभंाि सम्बधिी व्यवस्था  

क)आयोजना र्र्ित संिारको वजम्र्ा वलन ेसवर्वत/संस्थाको नार्ः 

ि) र्र्ित सम्िारको सम्िावित स्रोत (छ छैन िलुाउने) 

1. जनश्रर्दानः 

2. सेिा िलुकः 

3. दस्तुर, चधदाबाट  

4. अधय केही िएः  

सम्झौिाका शियहर 

उपभोक्ता सलिलिको लजम्िेवािी िथा पालना गरिने शियहरः 

१. आयोजना वर्वत ....................दवेि िरुु गरी वर्वत...................सम्र्र्ा परुा गनुि पनेछ । 

२. प्राप्त रकर् तथा वनर्ािण सार्ाग्री सम्िवधधत आयोजनाको उदे्धश्यका लावग र्ात्र प्रयोग गनुिपनेछ । 

३. नगदी, वजधसी सार्ानको प्राप्ती, िचि र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगवत वििरण राख्न ुपनेछ । 

४. आम्दानी िचिको वििरण र कायिप्रगवतको जानकारी उपिोक्ता सर्हूर्ा छलफल गरी अको 

वकस्ता र्ाग गनुि पनछे । 

५. आयोजनाको कुल लागत िधदा घटी लागतर्ा आयोजना सम्पधन िएको अिस्थार्ा सो 

र्तुाविकनै अनदुान र श्रर्दानको प्रवतित वनधािरण गरी िकु्तानी वलन ुपनेछ । 

६. उपिोक्ता सवर्वतले प्राविवधकको राय, परार्िि एिं वनदिेन अनरुुप कार् गनुि पनेछ ।  
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७. उपिोक्ता सवर्वतले आयोजनासंग सम्िवधधत विल, िरपाईहरु, डोर हावजरी फारार्हरु, वजधसी 

नगदी िाताहरु, सवर्वत÷सर्हुको वनणिय पवुस्तका आवद कागजातहरु कायािलयले र्ागेको 

बित उपलव्ध गराउन ुपनछे र त्यसको लेिापरीक्षण पवन गराउन ुपनछे । 

८. कुनै सार्ाग्री िररद गदाि आधतररक राजस्ि कायािलयबाट स्थायी लेिा नम्िर र र्लुय 

अविबवृद्ध कर दताि प्रर्ाण पत्र प्राप्त व्यवक्त िा फर्ि संस्था िा कम्पनीबाट िररद गरी सोही 

अनसुारको विल िरपाई आवधकारीक व्यवक्तबाट प्रर्ावणत गरी पेि गनुि पनेछ । 

९.  र्लूय अविबवृद्ध कर (VAT)लाग्ने बस्त ुतथा सेिा िररद गदाि रु २०,०००।– िधदा बढी 

र्लूयको सार्ाग्रीर्ा अवनिायि रुपर्ा र्लूय अविबवृद्ध कर दताि प्रर्ाणपत्र प्राप्त गरेका व्यवक्त 

फर्ि संस्था िा कम्पनीबाट िररद गनुि पनेछ । साथै उक्त विलर्ा उवललवित र्.ुअ.कर 

बाहकेको रकर्र्ा १.५% अग्रीर् आयकर बापत करकरि गरी बाँकी रकर् र्ात्र सम्िवधधत 

सेिा प्रदायकलाई िकु्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– िधदा कर् र्लूयको सार्ाग्री िररदर्ा पान 

नम्िर वलएको व्यवक्त िा फर्िबाट िररद गनुि पनेछ । अधयथा िररद गने पदावधकारी स्ियर् ्

वजम्र्ेिार हुनेछ । 

१०. डोजर रोलर लगायतका र्ेविनरी सार्ान िाडार्ा वलएको एिर् ्घर बहालर्ा वलई विल 

िरपाई पेि िएको अिस्थार्ा १०% प्रवतित घर िाडा कर एिर् ्बहाल कर वतनुि पनछे । 

११. प्रविक्षकले पाउने पाररश्रवर्क एिर् ्सहिागीले पाउन ेित्तार्ा प्रचवलत वनयर्ानसुार कर 

लाग्नेछ । 

१२. वनर्ािण कायिको हकर्ा िरुु लागत अनरु्ानका कुनै आईटर्हरुर्ा पररिितन हुने िएर्ा 

अवधकार प्राप्त व्यवक्त÷कायािलयबाट लागत अनरु्ान संसोधन गरे पश्चात र्ात्र कायि गराउन ु

पनेछ । यसरी लागत अुनर्ान संिोधन नगरी कायि गरेर्ा उपिोक्ता सवर्वत÷सर्हुन ैवजम्र्ेिार 

हुनेछ । 

१३. उपिोक्ता सवर्वतले कार् सम्पधन गररसकेपवछ बाँकी रहन गएका िप्ने सार्ानहरु र्र्ित संिार 

सवर्वत गठन िएको िए सो सवर्वतलाई र सो निए सम्िवधधत कायािलयलाई बझुाउन ुपनेछ । 
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तर र्र्ित सवर्वतलाई बझुाएको सार्ानको वििरण एक प्रवत सम्िवधधत कायािलयलाई 

जानकारीको लावग बझुाउन ुपनछे । 

१४. सम्झौता बर्ोवजर् आयोजना सम्पधन िएपवछ अवधतर् िकु्तानीको लावग कायिसम्पधन 

प्रवतिेदन, नापी वकताि, प्रर्ावणत विल िरपाई, योजनाको फोटो, सम्िवधधत उपिोक्ता 

सवर्वतले आयोजना संचालन गदाि िएको आय व्ययको अनरु्ोदन सवहतको वनणिय, 

उपिोक्ता िलेाबाट िएको साििजवनक लेिा परीक्षणको वनणियको प्रवतवलपी तथा सम्िवधधत 

िडा कायािलयको वसफाररस सवहत अवधतर् वकस्ता िकु्तानीको लावग वनिेदन पेि गनुि पनेछ । 

१५. आयोजना सम्पधन िएपवछ कायािलयबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रर्ाणपत्र वलन ुपनेछ 

। साथै आयोजानाको आिश्यक र्र्ित संिारको व्यिस्था सम्िवधधत उपिोक्ताहरुले न ैगनुि 

पनेछ । 

१६. आयोजना कायािधियन गने सर्हु िा उपिोक्ता सवर्वतले आयोजनाको िौवतक तथा वित्तीय 

प्रगती प्रवतिेदन अनसुचूी ६ को ढाँचार्ा सम्झौतार्ा तोवकए बर्ोवजर् कायािलयर्ा पेि गनुि 

पनेछ । 

१७. आयोजनाको दीगो सञ्चालन तथा र्र्ित संिारको व्यिस्था गनुि पनेछ । 

१८. आयोजनाको सिै कार् उपिोक्ता सवर्वत/सर्हुको वनणिय अनसुार गनुि गराउन ुपनेछ । 

कायायलयको लजम्िेवािी िथा पालना गरिने शियहरः 

१. आयोजनाको िजेट, उपिोक्ता सवर्वतको कार्, कतिव्य तथा अवधकार, िररद, लेिाङ्कन, 

प्रवतिेदन आवद विषयर्ा उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीहरुलाई अनवुिक्षण कायिक्रर् 

सञ्चालन गररनछे ।  

२. आयोजनार्ा आिश्यक प्राविवधक सहयोग कायािलयबाट उपलव्ध गराउन सवकन ेअिस्थार्ा 

गराईनेछ र नसवकने अिस्था िएर्ा उपिोक्ता सवर्वतले बाह्य बजारबाट सेिा परार्िि अधतगित 

सेिा वलन सक्नछे ।  
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३. आयोजनाको प्राविवधक सपुररिेक्षणका लावग कायािलयको तफि बाट प्राविवधक िटाईनेछ । 

उपिोक्ता सवर्वतबाट िएको कार्को वनयवर्त सपुररिेक्षण गने वजम्र्िेारी वनज प्राविवधकको 

हुनेछ ।  

४. पेश्की वलएर लार्ो सर्यसम्र् आयोजना संचालन नगन ेउपिोक्ता सवर्वतलाई कायािलयले 

वनयर् अनसुार कारिाही गनेछ । 

५. श्रर्र्लुक प्रविवधबाट कायि गराउने गरी लागत अनरु्ान स्िीकृत गराई सोही बर्ोवजर् सम्झौता 

गरी र्ेविनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायि गरेको पाईएर्ा त्यस्तो उपिोक्ता सवर्वतसंग 

सम्झौता रद्ध गरी उपिोक्ता सवर्वतलाई िकु्तानी गररएको रकर् र्लुयांकन गरी बढी िएको 

रकर् सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनछे । 

६. आयोजना सम्पधन िएपवछ कायािलयबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुि पनेछ । 

७. आिश्यक कागजात संलग्न गरी िकु्तानी उपलव्ध गराउन सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतबाट 

अनरुोध िई आएपवछ उपिोक्ता सवर्वतको बैंक िातार्ा िकु्तानी वदन ुपनेछ ।  

८. यसर्ा उललेि निएका कुराहरु प्रचवलत काननू िर्ोवजर् हुनछे । 

र्ावथ उललेि िए बर्ोवजर्का ितिहरु पालना गनि हार्ी वनम्न पक्षहरु र्धजरु गदिछौं । 

 

उपभोक्ता सलिलि÷सिनहको िफय बाट कायायलयको िफय बाट 

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

नार् थर..................... नार् थर............. 

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

ठेगाना.......................... ठेगाना.................. 

सम्पकि  न.ं..................... सम्पकि  न.ं.............. 

वर्वत............................ वर्वत..................... 
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अननसचूी ३ 

(काययलवलिको दफा ११ (५) सगँ सम्वलधिि) 

सावयजलनक पिीिण फािािको ढाँचा पेश गिेको कायायलय.......... 

१. आयोजनाको नार्ः      

क) स्थलः ि) लागत अनरु्ानः       

ग) आयोजना िरुू हुने वर्वतः  घ) आयोजना सम्पधन हुने वर्वतः  

२. उपिोक्ता सवर्वत÷सार्दुावयक संस्थाको   क) नार्ः   

क) अध्यक्षको नार्ः   ि) सदस्य संख्याः      

र्वहलाः     परुूषः  

३. आम्दानी िचिको वििरणः  

क) आम्दानीिफय  जम्िा : 

आम्दानीको श्रोि (कहाँबाट कलि नगद िथा 

लजधसी प्राप्त भयो खनलाउने) िकि वा  परििाण 

कैलफयि 

िकि वा परििाण कैलफयि 

   

   

ख) खचयिफय  

खचयको लवविण दि परििाण जम्िा 

१. सार्ाग्री (के के सार्ाग्री िररद ियो ?)    

२. ज्याला (के र्ा कवत िकु्तानी ियो ?)    

    

३. श्रर्दान (कवत जनाले श्रर्दान गरे ?)    
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४. व्यिस्थापन िचि (ढुिानी तथा अधय िचि)    

    

ग) िौज्दाि  

 लवविण  िकि वा परििाण  कैलफयि 

१ नगद   

बैंक   

व्यवक्तको वजम्र्ा   

२ सार्ग्रीहरु   

घ) भनक्तानी लदन बाँकी 

लवविण िकि वा परििाण 

  

४. सम्पधन आयोजनाको लक्ष्य िथा प्रगलि लवविण 

कािको लवविण लक्ष्य प्रगलि 

   

५. आयोजनाले प¥ुयाएको लाि तथा प्रत्यक्ष रूपर्ा लािावधित जनसंख्या (आयोजना सञ्चालन 

िएको स्थानका उपिोक्ताहरू) ।  

६. आयोजना सञ्चालन गदाि आयोजक संस्थार्ा कार्को वजम्र्ेिारी बाँडफाँड (कस कसले 

कस्तो कस्तो कार्को वजम्र्ेिारी वलएका वथए, िलुाउने) 

उपलस्थलिः 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 
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रोहिरः  

नार्थरः  

पदः  

वर्वतः 

द्रष्टव्यः साििजवनक पररक्षण कायिक्रर्र्ा उपवस्थत सरोकारिालाहरुको उपवस्थवत अवनिायि 

रूपर्ा संलग्न हुनपुनछे । 
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अननसचूी ४ 

-कायिविवधको दफा ११ (६) सँग सम्िवधधत) 

िचि साििजवनक सचूना फारार् 

वर्वतः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नार्ः—    

२. आयोजना स्थलः—  

३. विवनयोवजत िजेटः—   

४. आयोजना वस्िकृत िएको आ.िः—  

५. आयोजना सम्झौता िएको वर्वतः—   

६. कार् सम्पधन गनुि पने वर्वतः—   

७. कार् सम्पधन िएको वर्वतः—  

८. उ.स. को बैठकले िचि स्िीकृत गरेको वर्वतः—    

आम्दानी ि खचयको लवविण 

आम्दानी खचय 

लवविण िकि रू लवविण िकि 

प्रथर् वकस्ता  ज्याला  

दोश्रो वकस्ता  वनर्ािण सार्ाग्री िररद  

तेश्रो वकस्ता  ढुिानी  

जनश्रर्दान  िाडा  

िस्तुगत सहायता  व्यिस्थापन िचि  

लागत सहिावगता    
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उपयुिक्तानसुारको आम्दानी तथा िचि वििरण यथाथि हो । यसर्ा सबै आम्दानी तथा िचिहरु 

सर्ािेि गररएको छ । साथै उपिोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहिावगतार्ा आयोजना कायािधियन गररएको 

छ । यसको एक प्रवत िडा कायािलयर्ा सर्ेत पेि गररएको छ ।  

 

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

 कोषाध्यक्ष         सवचि          अध्यक्ष 
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अननसचूी–५ 

(काययलवलिको दफा ११ (७) सगं सम्वलधिि) 

आयोजना सचूना पाटीको निूना 

१.  आयोजनाको नार्ः 

२. आयोजना संचालन गन ेकायािलय/कायिक्रर्को नार्ः 

३. उपिोक्ता सवर्वतको अध्यक्षको नार् र सम्पकि  नं.M 

४. आयोजनाको कुल लागत रकर् रुः 

४.१. आयोजनार्ा कायािलयबाट व्यहोने लागत रुः 

४.२. जनसहिावगताबाट व्यहोन ेलागत रकर् रुः 

४.३. आयोजनार्ा लगानी गने अधय वनकायको नार्  र व्यहोने लागत रकर् रुः 

५. आयोजना सम्झौता वर्वतः 

६. आयोजना सम्पधन गन ेवर्वतः 

७. आयोजनाबाट लािावधित जनसंख्याः 
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अननसचूी–६ 

(काययलवलिको दफा १६(ङ) सगँ सम्वलधिि) 

उपभोक्ता सलिलिको भौलिक िथा लवत्तीय प्रगलि प्रलिवेदन 

लवविण पेश गिेको कायायलय.................... 

 

१. आयोजनाको वििरण  

आयोजनाको नार्ः      

िडा नं.: टोल÷बस्तीः    

उपिोक्ता सवर्वतका अध्यक्षः  सवचिः  

२. आयोजनाको लागतः प्राप्त अनदुान रकर् रू. ............................  चधदा रकर् 

रू....................  जनसहिावगता रकर् रू. ...............  जम्र्ा रकर् रू. ................... 

३. हालसम्र्को िचि रू....................................... 

क. कायािलयबाट प्राप्त रकर् रू.......................... 

१. वनर्ािण सार्ाग्रीर्ा (वसर्ेधट, छड, काठ, ढुगंा िा फुिा, वगिी, उपकरण आवद) रू.... 

२. ज्यालाः–  दक्ष रूः–    अदक्ष रू.      जम्र्ा रू.  

३. र्सलधद सार्ान (कवप, कलर्, र्सी, कागज आवद) रू.    

४. दवैनक भ्रर्ण ित्ता (सम्झौतार्ा स्िीकृत िए) रू.   

५. प्राविवधक वनरीक्षण बापत िचि (सम्झौतार्ा स्िीकृत िए) रू.    

६. अधय   

ि. जनसहिावगताबाट व्यहोररएको िचि रूः ......................  

श्रर्को र्लूय बराबर रकर् रू. ...................................  

वजधसी सार्ान र्लूय बराबर रकर् रू. .........................    

कूल जम्र्ा रू. ..................................................... 
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४. प्राविवधक प्रवतिेदन बर्ोवजर् र्लूयांकन रकर् रू. ........................................... 

५. उपिोक्ता सर्हूको वनणिय बर्ोवजर्/सर्ीक्षाबाट िचि दवेिएको रू. ..................... 

६. कायािधियनर्ा दवेिएका र्खु्य सर्स्याहरूः क. ि. ग.  

७. सर्ाधानका उपायहरू  

क.  

ि. 

ग.  

८. कायािलयबाट र अधय वनकायबाट अनगुर्न िए अनगुर्नको सझुािः  

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

९. हाल र्ाग गरेको वकस्ता रकर् रू.  

१०. र्खु्य िचि प्रयोजन  

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

११. प्राप्त रकर् आयोजना बाहके अधय कायिर्ा िचि गन ेगराउन ेछैनौ ।   

 

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

  तयार गन े सवचि कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 

 

k|df0fLs/0f ldlt @)&$.!@.@& 

cf1fn], 

;Gtf]if g]kfnL 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

mailto:!@.@&

