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िध्यमिन्द ुनगरपामिका  

नेपािको संमिधानको धारा २२६ को उपधारा (१) को अनुसुची ८ बिोमिि िध्यमिन्द ुनगर काययपामिकािे 

बनाएको िि िेमिए बिोमििको काययमिमध सबयसाधारणको िानकारीका िामग प्रकाशन गररएको छ । 
 

स्थानीय तहको उपभोक्ता सवमवत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन सम्बवन्ि 

काययविवि, २०७५  

प्रस्तािना 

नेपािको समंिधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे मनमदयष्ट गरेको स्थानीय िहको अमधकार के्षत्र मित्रको  

मिकास मनिायण सम्िमन्ध कायय संचािनको िामग नगरपामिकािे उपिोक्ता समिमि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन 

गनय आिश्यक देमिएकोिे िध्यमिन्द ुनगरपामिकाको प्रशासकीय काययमिमध मनयमिि गन ेऐन २०७५ को दफा ४ (१)  

बिोमिि िध्यमिन्द ुनगर  काययपामिकािे यो काययमिमध िारी गरेको छ ।  
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पररच्छेद– १ 

प्रारवम्भक 

१. संविप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययमिमधको नाि "िध्यमिन्द ुनगरपामिकाको उपिोक्ता समिमि गठन, पररचािन 

िथा व्यिस्थापन काययमिमध, २०७५" रहकेो छ ।  

(२) यो काययमिमध २०७५/०४/०१ देमि प्रारम्ि हुनेछ । 

२. पररभाषाः मिषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययमिमधिा:– 

(क) “अध्यक्ष” िन्नािे उपिोक्ता समिमिको अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ ।   

(ि) “आयोिना” िन्नािे िध्यमिन्द ुनगरपामिका िा सो अन्िरगिको िडािाट पणूय िा आमंशक िागि साझेदारीिा 

सञ्चामिि योिना िा काययक्रि िा आयोिना िा पररयोिनािाई सम्झन ुपछय । र यसिे नगरसिाबाट स्िीकृि 

िएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफाििूक संस्था िा अन्य सािदुामयक संस्थाको आयोिना सििेिाई 

िनाउनेछ । 

(ग) “उपिोक्ता” िन्नािे आयोिनाबाट प्रत्यक्ष िािामन्िि हुने आयोिना सञ्चािन हुने के्षत्र मित्रका व्यमक्तिाई 

िनाउछ ।  

(घ) “उपिोक्ता समिमि” िन्नािे आयोिनाको मनिायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र िियि सम्िार गनयको िामग 

उपिोक्तािे आफूहरू िध्येबाट गठन गरेको समिमि सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कायायिय” िन्नािे नगरकाययपामिकाको कायायियिाई बझुाउँछ । सो शब्दिे िडा कायायिय सििेिाई बझुाउनेछ 

।  

(च) “काययपामिका” िन्नािे नगर काययपामिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ)  “ठूिा िमेशनरी िथा उपकरण” िन्नािे िािािरणिाई अत्यमधक ह्रास परुय्ाउने प्रकृमिका ठूिा िमेशनरी, उपकरण 

(बिुडोिर, एक्सािेटर िस्िा) र श्रिििूक प्रमिमधिाई मिस्थामपि गने िािका िमेशनरी िथा उपकरण सम्झन ु

पदयछ । 

(ि)  “पदामधकारी” िन्नािे उपिोक्ता समिमिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समचि र कोषाध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ ।  

(झ)  “िडा” िन्नािे िध्यमिन्द ुनगरपामिका मित्रका िडािाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ)  “िडा अध्यक्ष” िन्नािे आयोिना सञ्चािन िएको िडाको िडा  अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ट)  “सदस्य”िन्नािे उपिोक्ता समिमिका सदस्यिाई िनाउनेछ र सो शब्दिे उपिोक्ता समिमिका पदामधकारीिाई 

सििे िनाउनेछ ।  

(ठ)  “सम्झौिा” िन्नािे आयोिनाको मनिायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र िियि सम्िार गनयको िामग कायायिय र 

उपिोक्ता समिमिबीच िएको मिमिि करारनािा िा कबमुियिनािािाई िनाउनेछ ।  

३. काययविविको पालना गनुयपननः (१) नगरपामिका मित्र कायायन्ियन हनुे आयोिनाको मनिायण, सञ्चािन,  िियि 

सम्िार कायय गनयको िामग गठन हनुे उपिोक्ता समिमििे पणूयरुपिा यो काययमिमधको पािना गनुय पनेछ ।  

(२) कुि िागि रु १ करोडसम्ि िएको िथा स्थानीय सीप, श्रोि र साधन उपयोग हुने र स्थानीय स्िरिा कायय सम्पन्न 

गनय सक्ने आयोिनाको कायायन्ियन उपिोक्ता समिमि िाफय ि गनय समकनेछ ।  
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पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता सवमवतको गठन र सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता सवमवत गठन सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) उपिोक्ता समिमि गठन दहेाय बिोमिि गनुय पनेछ । 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष िािामन्िि उपिोक्ताहरुको आि िेिाबाट अमधकिि सहिामगिािा सम्बमन्धि 

आयोिनास्थििा न ैसाि दमेि एघार (७ देमि ११ िना) सदस्यीय उपिोक्ता समिमि गठन गनुयपनेछ । 

(ि) समिमि गठनको िामग आि िेिा हुन ेसिय, मिमि, स्थान र िेिाको मबषय  त्यस्िो िेिा हनुे मिमििे कमम्ििा 

साि मदन (७ मदन) अगािै साियिमनक रुपिा िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(ग) उपिोक्ता समिमिको गठन गदाय काययपामिकािे िोकेको नगरसिा सदस्य िा कायायियको प्रमिमनमधको रोहिरिा 

गनुय पनेछ । 

(घ) िडास्िरीय आयोिना सञ्चािनको िामग उपिोक्ता समिमि गठन गदाय सम्िमन्धि िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा 

सदस्य िा कायायियिे िोकेको कायायियको प्रमिमनमधको रोहिरिा गनुय पनेछ । 

(ङ) उपिोक्ता समिमि गठनको िामग बोिाईएको िेिािा योिनाको संमक्षप्त मििरण र समिमिको संरचना समहिको 

िानकारी कायायियको प्रमिमनमधिे गराउन ुपनछे । 

(च) उपिोक्ता समिमि गठन गदाय सिािेशी मसद्धान्िको अििम्िन गनुय पने छ । समिमििा कमम्ििा िेत्तीस प्रमिशि 

(३३%) िमहिा सदस्य हनुपुनेछ । समिमिको अध्यक्ष, समचि र कोषाध्यक्षिध्ये कम्िीिा एकिना िमहिा 

पदामधकारी हुनपुनेछ ।  

(छ) एक व्यमक्त एकिन्दा बढी उपिोक्ता समिमिको सदस्य हनु पाउने छैन । साथै सगोिका पररिारबाट एकिना िन्दा 

बढी व्यमक्त एउटै उपिोक्ता समिमिको सदस्य हुन पाइने छैन ।  

(ि) उपिोक्ता समिमिको गठन सकेसम्ि सियसम्िि िररकािे गनुयपनेछ । सियसम्िि हुन नसकेिा उपिोक्ताहरुको 

बहुििबाट उपिोक्ता समिमिको गठन गररने छ । 

(झ) उपिोक्ताहरुको िागि सहिामगिािा सञ्चािन हनु े आयोिनाहरु उपिोक्ता समिमिबाट कायायन्ियन गनय 

प्राथमिकिा मदईनेछ । 

(ञ) उपिोक्ता समिमििे सम्झौिा बिोमिि गनुय पन े काि समिमि आफैं िे गनुय गराउन ु पनेछ । अन्य कुन ै मनिायण 

व्यिसायी िा अन्य व्यमक्त िा सस्थािाई ठेक्कािा मदई गनय गराउन पाइने छैन । 

(ट) कायायियिे आयोिना सञ्चािन एिि ् कायायन्ियनिा संिग्न उपिोक्ता समिमिको अमििेि अनसुचूी १ 

बिोमििको ढाचँािा व्यिमस्थि गनुय पनेछ । 

५. उपभोक्ता सवमवतका सदस्यको योग्यताः (१) उपिोक्ता समिमिका सदस्यको योग्यिा दहेाय बिोमिि हनु ुपनेछ । 

 (क) सम्िमन्धि आयोिना के्षत्रको स्थायी िामसन्दा 

 (ि) १८ िषय उिरे परुा िएको 

 (ग) फौिदारी अमियोगिा अदाििबाट कसरुदार नठहररएको 

 (घ) सरकारी बाकँी बक्यौिा िा पशे्की फछ्र्यौट गनय बाकँी नरहकेो 
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 (ङ) अन्य उपिोक्ता समिमििा सदस्य नरहकेो 

(२) दफा १ िा िनुसकैु कुरा िेमिएको िएिापमन िनप्रमिमनमध, रािनीमिक दिका पदामधकारी, बहाििािा सरकारी 

कियचारी र मशक्षक उपिोक्ता समिमिको सदस्यिा बस्न पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता सवमवतको काम, कतयब्य र अविकारः उपिोक्ता समिमिको काि कियब्य र अमधकार दहेाय बिोमिि 

हुनेछ ।  

 (क)  सम्झौिा बिोमििको कायय सम्पादन गने, 

 (ि)  उपिोक्ताहरुिाई कायायियबाट प्राप्त सचूना िथा िागयदशयनको िानकारी गराउन,े 

(ग)  सम्झौिा बिोमिि कायय शरुु गदाय कायायियबाट आिश्यक मनदेशन प्राप्त गनुय पने िए प्राप्त  

 गरेर िात्र शरुु गन,े 

(घ)  उपिोक्ता समिमिको कायय सम्पादनिाई प्रिािकारी बनाउन समिमिका सदस्यहरुको कायय मििािन र 

मिम्ििेारी बाँडफाँड गन,े 

 (ङ)  उपिोक्ता समिमिका सदस्यहरुको क्षििा मिकास गने । 

(च)  सम्झौिा बिोमििको कािको पररिाण, गणुस्िर, सिय र िागििा पररिियन गनुय पने  देमिएिा 

कायायियिाई अनरुोध गन,े 

 (छ) आयोिनाको मदगो व्यिस्थापन सम्बन्धी आिश्यक अन्य कायय गन े। 

 

पररच्छेद – ३ 

कायायन्ियन तथा ब्यिस्थापन 

 

७. आयोजना कायायन्ियनः (१) कायायियिे आ.ि. शरुु िएको १५ मदन मित्र उपिोक्ता समिमिबाट सचंािन हुन े

आयोिना, पररयोिना र काययक्रिहरु पमहचान/छनौट गरी कायायन्ियन योिना बनाउन ुपनेछ । उपिोक्ता समिमि गठन 

पश्चाि आयोिनाको ड्रईङ, मडिाईन र िागि अनिुान (नपेािी िाषािा ियार गररएको) स्िीकृि गरी उपिोक्ता 

समिमििाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) आयोिनाको कायायन्ियनको िामग उपिोक्ता समिमि र काययियबीच अनसुचूी २ बिोमििको ढाचँािा सम्झौिा 

गनुयपनेछ । 

(३) आयोिनाको प्रकृमि हरेी कायायियिे िागि सहिामगिाको ढाचँा र अनपुाि (नगद िा श्रिदान िा बस्िगुि) िोक्न ु

पनेछ । 

 

८. आयोजना सम्झौताको लावग आिश्यक कागजातहरः (१) उपिोक्ता समिमििे कायायियसँग सम्झौिा गदाय 

िपमशििा उमलिमिि कागिािहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) उपिोक्ता समिमि गठन गने आि िेिाको मनणययको प्रमिमिमप 

(ि) उपिोक्ता समिमिका सदस्यहरुको नागररकिाको प्रमिमिमप 

(ग) आयोिनाको िागि अनिुान मििरण 
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(घ) उपिोक्ता समिमिबाट सम्झौिाको िामग मिम्ििेारपदामधकारी िोमकएको उपिोक्ता समिमिको मनणयय  

(ङ) आयोिनाको कायायन्ियनको कायय िामिका । 

(च) िािा सञ्चािन गने पदामधकारी िोमकएको मनणयय र िािा सञ्चािनको िामग आिश्यक कागिािहरु  

 

९. उपभोक्ता सवमवतको िमता विकासः (१) कायायियिे आयोिनाको कायायन्ियन अगािै उपिोक्ता समिमिका 

पदामधकारीहरुिाई मनम्न मिषयिा अमििमुिकरण गनुय पनेछ 

(क) उपिोक्ता समिमिको काि, कियब्य र अमधकार, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कािको मििरण, काि सम्पन्न गनुयपने अिमध, िागि र उपिोक्ताको योगदान 

(ग) मनिायण सािाग्रीको गणुस्िर र पररिाण 

(घ) िररद, रकि मनकासा प्रकृया, िचयको िेिाकंन र अमििेि व्यिस्थापन 

(ङ) कायायन्ियन र अनगुिन प्रकृया  

(च) साियिमनक परीक्षण, योिनाको फरफारक र हस्िान्िरण  

(छ)  अन्य आिश्यक मिषयहरु ।  

 

१०. खाता सञ्चालनः (१) उपिोक्ता समिमिको िािा कायायियिे िोकेको बैंकिा सञ्चािन हुनेछ । 

(२) समिमिको िािा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र समचि गरी िीन िनाको संयकु्त दस्िििबाट सञ्चािन हुनेछ । िािा 

सञ्चािकहरु िध्ये कमम्ििा एकिना िमहिा हनु ुपनेछ । 

 

११. भुक्तानी प्रकृयाः (१) आयोिनाको िकु्तानी मददंा उपिोक्ता समिमिको नाििा रहकेो बैक िािािाफय ि मदन ुपनेछ । 

उपिोक्ता समिमििे एक व्यमक्त िा सस्थािाई एकिाि िन्दा िामथको रकि िकु्तानी गदाय चके िाफय ि िात्र गनुय 

पनेछ ।  

(२) उपिोक्ता समिमििाई सम्झौिा बिोमििको कािको प्रामिमधक िलूयाकंन, कायय सम्पन्न प्रमििदेन र अन्य 

आिश्यक कागिािको आधारिा मकस्िागि र अमन्िि िकु्तानी मदईनेछ ।  

(३) उपिोक्ता समिमििे सम्पादन गरेको काि र िएको िचयको मििरण समिमिको बैठकबाट मनणयय गरी िकु्तानीको 

िामग आिश्यक कागिाि समहि कायायियिा पेश गनुयपनेछ । 

(४) आयोिनाको अमन्िि िकु्तानी हुन ुिन्दा अगािै कायायियबाट अनगुिन गने व्यिस्था मििाउन ुपनेछ    

(५) आयोिना सम्पन्न िई फरफारक गनुय िन्दा अगाि ैउपिोक्ता समिमििे अमनिायय रुपिा कायायियको प्रमिमनमधको 

रोहिरिा साियिमनक परीक्षण गनुय पनेछ । साियिमनक परीक्षण प्रमििेदनको ढाँचा अनसुचूी ३ बिोमिि हुनेछ ।  

(६) उपिोक्ता समिमििे आफूिे प्रत्येक मकस्िािा गरेको िचयको सचूना अनसुचूी ४ बिोमििको ढाचँािा साियिमनक 

गनुय पनेछ ।  

(७) आयोिनाको कुि िागि रु ३ िाि िन्दा बढी िएका आयोिनाहरुको हकिा उपिोक्ता समिमििे काि शरुु गनुय 

िन्दा अगािै आयोिनाको नाि, िागि, िागि साझेदारीको अिस्था, काि शरुु र सम्पन्न गनुय पने अिमध सििे 

देमिने गरी ियार गररएको अनसुचूी ५ बिोमििको ढाचँािा आयोिना सचूना पाटी आयोिना स्थििा राख्न ुपनेछ  
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(८) उपिोक्ता समिमििाई सम्बमन्धि कायायियिे ड्रइङ्ग, मडिाइन, िागि अनिुान ियार गन,े प्रामिमधक सलिाह मदन,े 

िाँचपास गने िगायि अन्य प्रामिमधक सहयोग उपिब्ध गराउनेछ । आयोिना कायायन्ियनको सियिा कुनै 

कारणबाट कायायियिे प्रामिमधक सिेा उपिब्ध गराउन नसकेिा सम्झौिािा उलिेि गरी िोमकएको िचयको सीिा 

मित्र रही उपिोक्ता समिमििे करारिा प्रामिमधक मनयकु्त गनय िा प्रामिमधक सिेा मिन सक्नेछ । िर, ड्रइङ्ग, 

मडिाइन, िागि अनिुान, काययसम्पन्न प्रमििदेन र िकु्तानी मसफाररसको कायय कायायियबाट नै हनुेछ । 

(९) उपिोक्ता समिमिबाट मनिायण हनुे आयोिनाहरूको गणुस्िर कायि गने गराउने दामयत्ि र मिम्ििेारी िनप्रमिमनमध, 

सम्बमन्धि प्रामिमधक कियचारी, उपिोक्ता समिमि र अनगुिन समिमिको हुनेछ ।  

(१०) अनकुरणीय कायय गने उपिोक्ता समिमि, प्रामिमधक कियचारी र सम्बमन्धि कियचारीिाई सिाको मनणयय बिोमिि 

िामषयक रूपिा उमचि परुस्कार प्रदान गनय समकनेछ । 

(११) िोमकएको सियिा उपिोक्ता समिमि गठन हनु नसकेिा, सम्झौिा हुन नसकेिा िा सम्झौिाको शिय बिोमिि कायय 

सम्पादन हनु नसकेिा कायायियिे अन्य प्रकृया्ारा काि गराउन सक्नेछ ।   

 

१२. वनमायण काययको गुणस्तर सुवनवितता गनुय पननः उपिोक्ता समिमिबाट सञ्चािन हुने आयोिना गणुस्िर 

समुनमश्चि गनुय सम्िमन्धि उपिोक्ता समिमिको कियव्य हनुेछ । गणुस्िर समुनमश्चििा गनयको िामग अन्य कुराहरुको 

अमिररक्त मनम्न मिषयहरु पणूय रुपिा पािना गनुय पनेछ ।  

(क) मनिायण सािाग्रीको गणुस्िरः मनिायण सािाग्री ड्रइङ, मडिाईन र स्पेमसमफकेसन बिोमििको गणुस्िर कायि 

गनुय पनेछ । 

(ि) मनिायण मिमध र प्रकृयाको गणुस्िरः मनिायण मिमध र प्रकृया कायायियसँग िएको सम्झौिा बिोमिि गनुय पनेछ  

(ग)  मनिायण काययको मदगोपनाः उपिोक्ता समिमिबाट कायायन्ियन िएको योिनाको मदगोपनाको िामग सम्िमन्धि 

उपिोक्ता समिमििे आिश्यक व्यिस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गणुस्िर समुनमश्चि गने मिम्ििेारीः उपिोक्ता समिमि िाफय ि हुने कािको मनधायररि गणुस्िर कायि गन े

मिम्ििेारी सम्बमन्धि काययको िामग कायायियबाट िमटएका प्रामिमधक कियचारी र उपिोक्ता समिमिको 

हुनेछ । 

(ङ) िगि राख्न ुपनेः उपिोक्ता समिमिबाट हनुे कािको सम्झौिा बिोमििको सिय, िागि र गणुस्िरिा सम्पन्न 

हुन नसकेिा सम्िमन्धि प्रामिमधक कियचारीिाई सचेि गराउने र प्रकृमि हरेी आिश्यकिा अनसुार कारिाही 

गनय सक्नेछ । त्यस्िा उपिोक्ता समिमिको िगि रािी उपिोक्ता समिमिका पदामधकारीिाई मनमश्चि 

सियसम्िको िामग अन्य उपिोक्ता समिमििा रही काि गनय मनषधे गनेछ । 

१३. अनुगमन सवमवतको व्यिस्थाः (१) आयोिना िोमकएको गणुस्िर, पररिाण र सियिा सम्पन्न गनय गराउन 

उपिोक्ता समिमििे सम्पादन गने काययको अनगुिन गरी आयोिनाको गणुस्िर, पररिाण समुनमश्चि गनय प्रकरण ४ 
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(१) (क) बिोमििको िेिाबाट कमम्ििा एक िना िमहिा समहि ३ सदस्यीय एक अनगुिन समिमि गठन गनुय पनेछ 

। 

(२)  अनगुिन समिमिको काि, कियव्य अमधकार देहाय बिोमिि हुनेछः 

(क) आयोिनाको कायायन्ियनिा सहिीकरण गने िथा देमिएका बाधा, व्यिधान र सिस्या सिाधानका िामग 

आिश्यक सिन्िय गन,े  

(ि) आयोिनाको कायायन्ियन काययिामिका अनसुार काि िए निएको यकीन गने र नगरेको पाइएिा सम्बमन्धि 

पक्षिाई सचेि गराउन,े    

(ग) आिश्यक अन्य कायय गने । 

 

पररच्छेद– ४ 

विविि 
 

१४. अन्य संस्थाबाट कायय गराउन सवकनेःयस काययमिमध बिोमिि उपिोक्ता समिमिबाट गररन े कायय िािग्राही 

सिहू, सािदुामयक संस्था िस्िै सािदुामयक िन, सािदुामयकस्िरका सहकारी संस्थाहरू, टोि मिकास संस्था, 

आिा सिहू, कृमष सिहू, काननु बिोमिि गठन िएका अन्य सािदुामयक संगठन िस्िा संस्थाहरुबाट स्थानीय 

उपिोक्ताहरुको आििेिाबाट मनणयय िई आएिा यस्िा संस्थाहरुबाट यस काययमिमध बिोमिि कायय सचंािन 

गनय/गराउन समकने छ । 

१५. सहवजकरण र सहयोग गनुय पननः उपिोक्ता समिमििे आयोिनाको सपुररिेक्षण, अनगुिन/मनरीक्षण गनय 

कायायियबाट आएको अनगुिन समिमि, पदामधकारी िा कियचारीिाई आिश्यक मििरण उपिव्ध गराउने िथा 

आयोिनास्थि अनगुिनको िामग सहमिकरण र सहयोग गनुय पनेछ । 

१६. उपभोक्ता सवमवतको दावयत्िः उपिोक्ता समिमििे कायायियसँग िएको सम्झौिा बिोमििको कायय सम्पादन 

गदाय कायायियिे िोकेका शियहरुको अमिररक्त मनम्न दामयत्ि िहन गनुय पनेछ । 

(क) आयोिनाको मदगो व्यिस्थापनको िामग िियि सम्िार गने सम्बन्धी आिश्यक कायय, 

(ि) आयोिना कायायन्ियनबाट पनय सक्न ेिािािरणीय सन्ििुन कायि गने सम्बन्धी कायय, 

(ग) अन्य आयोिनाहरुसँग अन्िरसम्बन्ध कायि गनुयपन,े 

(घ) असि नागररकको आचरण पािना गनुयपन े। 

(ङ) उपिोक्ता समिमििे आयोिनाको फरफारकको िामग कायायियिा कागिाि पेश गदाय अनसुचूी ६ 

बिोमििको ढाचँािा आयोिनाको िौमिक िथा मिमत्तय प्रमििेदन पेश गनुय पनेछ ।  

 १७. मापदण्ड बनाउन सकनेः (१) आयोिनाको गणुस्िर समुनमश्चििाको िामग कायायियिे अनगुिन, िलुयाङ्कन 

गरी सम्िमन्धि उपिोक्ता समिमििाई सलिाह, सझुाि र आिश्यकिा अनसुार मनदेशन मदने िथा सिन्िय गनुय 

पनेछ . 
(२) उपिोक्ता समिमिबाट सञ्चािन हुने आयोिनाको प्रकृमि हरेी  गणुस्िर समुनमश्चििा गने प्रयोिनको िामग 

कायायियिे थप िापदण्ड िथा िागयदशयन बनाई िाग ुगनय सक्नछे । 
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१८. उपभोक्ता सवमवतको दताय : (१) उपिोक्ता समिमि गठन गरे पश्चाि नगरकाययपामिकाको कायायियिा दिाय 

गनुयपने छ । समिमि दिाय प्रिाणपत्र कायायियिे मदनेछ । दिाय प्रिाणपत्रको निनुा अनसुचूी  ७ बिोमिि हुनेछ । 

यस प्रकरणिा िनुसकैु कुरा िेमिएको िएिापमन अन्य मनकायिा दिाय िएका उपिोक्ता समिमि कायायियिा 

दिाय हुन बाध्य हनुे छैनन । िर िेस्िा समिमिको अमििेिीकरण कायायियिा हनुेछन ्।  

 (२) प्रत्येक २/२ िषयिा साधारण सिा गरर त्येसको मििरण कायायियको दिाय मकिाबिा अद्यािमन्धि गराउन ु

पनेछ । 
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अनसूुची १ 

(कार्यविधिको प्रकरण ४ (१) ट संग सम्बन्धित) 

उपभोक्ता सधिधतको लगत 

िध्र्विधद ुनगरपाधलका 

आ.ि. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता सधिधतको 
नाि र ठेगाना 

पदाधिकारीको नाि र सम्पकय  नं. गठन धिधत बैंकको 
नाि 

खाता नं. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष 
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अनसूुची २ 

कार्यविधिको प्रकरण ७(२) सगँ सम्िन्धित) 

िध्र्विधद ुनगरपाधलका 
र्ोजना सम्झौता फाराि 

१. सम्झौता गने पक्ष र आर्ोजनााः 
क) उपभोक्तासधिधतको वििरणाः 
 १. नािाः 
 २. ठेगानााः 
ख) आर्ोजनाको वििरणाः 
 १. नािाः 
 २. आर्ोजना स्थलाः 
 ३ उदे्दश्र्ाः 
 ४. आर्ोजना सरुु हनेु धिधताः 
२. आर्ोजनाको लागत सम्िन्धि वििरणाः 
 क) लागत अनिुान रु 

 ख) लागत व्र्होने स्रोतहरु 

 १. कार्ायलर्ाः 
 २. उपभोक्ता सधिधताः 
 ३. अधर्ाः  
ग) बस्तगुत अनदुानको वििरण  सािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. संघबाट  
 २. प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीर् तहबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. विदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता सधिधतबाट  
 ७. अधर् धनकार्बाट  
घ) आर्ोजनाबाट लाभान्धित हनेुाः 
 १. घरपररिार संखर्ााः 
 २. जनसंखर्ााः 
 ३. संगठठत संस्थााः 
४= अधर्ाः  
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३. उपभोक्ता सधिधत÷सिदुार्िा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वििरणाः 
क) गठन भएको धिधताः 
ख) पदाधिकारीको नाि र ठेगाना (नागररकता प्रिाणपत्र नं. र न्जल्ला) 
१. अध्र्क्ष 

२. उपाध्र्क्ष 

३. कोषाध्र्क्ष 

४. सन्चि 

५. सदस्र् 

६. सदस्र् 

७. सदस्र् 

ग) गठन गदाय उपन्स्थत लाभान्धितको संखर्ााः 
४. आर्ोजना सञ्चालन सम्िन्धि अनभुिाः 
५.उपभोक्ता सधिधत सिदुार्िा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गने वकस्ता वििरणाः 
वकस्ताको क्रि  धिधत  वकस्ताको रकि  धनिायण सिाग्री पररिाण    कैवफर्त 

पवहलो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्िा 
६. आर्ोजना िियत संभार सम्बधिी व्र्िस्था  
क) आर्ोजना िियत संभारको न्जम्िा धलने सधिधत÷संस्थाको नािाः 
ख) िियत सम्भारको सम्भावित स्रोत (छ छैन खलुाउने) 

 जनश्रिदानाः 
 सेिा शलु्काः 
 दस्तरु, चधदाबाट  
 अधर् केही भएाः  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता सधिधतको न्जम्िेिारी तथा पालना गररने शतयहरुाः 
१. आर्ोजना धिधत ...............................देन्ख शरुु गरी धिधत........................सम्ििा परुा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त रकि तथा धनिायण सािाग्री सम्िन्धित आर्ोजनाको उदे्धश्र्का लाधग िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, न्जधसी सािानको प्राप्ती, खचय र बाँकी तथा आर्ोजनाको प्रगधत वििरण राख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी खचयको वििरण र कार्यप्रगधतको जानकारी उपभोक्ता सिूहिा छलफल गरी अको वकस्ता िाग गनुय 
पनेछ । 
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५= आर्ोजनाको कुल लागत भधदा घटी लागतिा आर्ोजना सम्पन्न भएको अिस्थािा सो ितुाविकनै अनदुान र 

श्रिदानको प्रधतशत धनिायरण गरी भकु्तानी धलन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सधिधतले प्राविधिकको रार्, परािशय एिं धनदेशन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  
७= उपभोक्ता सधिधतले आर्ोजनासंग सम्िन्धित विल, भरपाईहरु, डोर हान्जरी फारािहरु, न्जधसी नगदी खाताहरु, 

सधिधत÷सिहुको धनणयर् पनु्स्तका आठद कागजातहरु कार्ायलर्ले िागेको बखत उपलव्ि गराउन ुपनेछ र 
त्र्सको लेखापरीक्षण पधन गराउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सािाग्री खररद गदाय आधतररक राजस्ि कार्ायलर्बाट स्थार्ी लेखा नम्िर र िलु्र् अधभबृवद्ध कर दताय 
प्रिाण पत्र प्राप्त व्र्न्क्त िा फिय संस्था िा कम्पनीबाट खररद गरी सोही अनसुारको विल भरपाई 
आधिकारीक व्र्न्क्तबाट प्रिान्णत गरी पेश गनुय पनेछ । 

९.  िूल्र् अधभबृवद्ध कर (VAT) लाग्ने बस्त ु तथा सेिा खररद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी िूल्र्को 
सािाग्रीिा अधनिार्य रुपिा िूल्र् अधभबृवद्ध कर दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गरेका व्र्न्क्त फिय संस्था िा 
कम्पनीबाट खररद गनुय पनेछ । साथै उक्त विलिा उन्ल्लन्खत ि.ुअ.कर बाहेकको रकििा १.५% 
अग्रीि आर्कर बापत करकवि गरी बाँकी रकि िात्र सम्िन्धित सेिा प्रदार्कलाई भकु्तानी हनेुछ । रु 
२०,०००।– भधदा कि िूल्र्को सािाग्री खररदिा पान नम्िर धलएको व्र्न्क्त िा फियबाट खररद गनुय 
पनेछ । अधर्था खररद गने पदाधिकारी स्िर्ि ्न्जम्िेिार हनेुछ । 

१०. डोजर रोलर लगार्तका िेन्शनरी सािान भाडािा धलएको एिि ् घर बहालिा धलई विल भरपाई पेश 
भएको अिस्थािा १०% प्रधतशत घर भाडा कर एबि ्बहाल कर धतनुय पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकले पाउने पाररश्रधिक एिि ्सहभागीले पाउने भत्तािा प्रचधलत धनर्िानसुार कर लाग्नेछ । 

१२. धनिायण कार्यको हकिा शरुु लागत अनिुानका कुनै आईटिहरुिा पररियतन हनेु भएिा अधिकार प्राप्त 
व्र्न्क्त÷कार्ायलर्बाट लागत अनिुान संसोिन गरे पश्चात िात्र कार्य गराउन ु पनेछ । र्सरी लागत 
अुनिान संशोिन नगरी कार्य गरेिा उपभोक्ता सधिधत÷सिहुनै न्जम्िेिार हनेुछ । 

१३. उपभोक्ता सधिधतले काि सम्पन्न गररसकेपधछ बाकँी रहन गएका खप्ने सािानहरु िियत संभार सधिधत 
गठन भएको भए सो सधिधतलाई र सो नभए सम्िन्धित कार्ायलर्लाई बझुाउन ु पनेछ । तर िियत 
सधिधतलाई बझुाएको सािानको वििरण एक प्रधत सम्िन्धित कार्ायलर्लाई जानकारीको लाधग बझुाउन ु
पनेछ । 

१४. सम्झौता बिोन्जि आर्ोजना सम्पन्न भएपधछ अन्धति भकु्तानीको लाधग कार्यसम्पन्न प्रधतिेदन, नापी वकताि, 

प्रिान्णत विल भरपाई, र्ोजनाको फोटो, सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतले आर्ोजना संचालन गदाय भएको 
आर् व्र्र्को अनिुोदन सवहतको धनणयर्, उपभोक्ता भेलाबाट भएको साियजधनक लेखा परीक्षणको धनणयर्को 
प्रधतधलपी तथा सम्िन्धित कार्ायलर्को िडा कार्ायलर्को धसफाररस सवहत अन्धति वकस्ता भकु्तानीको लाधग 
धनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. आर्ोजना सम्पन्न भएपधछ कार्ायलर्बाट जाचँपास गरी फरफारकको प्रिाणपत्र धलन ु पनेछ । साथै 
आर्ोजानाको आिश्र्क िियत संभारको व्र्िस्था सम्िन्धित उपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ । 
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१६. आर्ोजना कार्ायधिर्न गने सिहु िा उपभोक्ता सधिधतले आर्ोजनाको भौधतक तथा वित्तीर् प्रगती प्रधतिदेन 

अनसूुची ६ को ढाचँािा सम्झौतािा तोवकए बिोन्जि कार्ायलर्िा पेश गनुय पनेछ । 

१७. आर्ोजनाको दीगो सञ्चालन तथा िियत संभारको व्र्िस्था गनुय पनेछ । 

१८. आर्ोजनाको सिै काि उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको धनणयर् अनसुार गनुय गराउन ुपनेछ । 

 

 

कार्ायलर्को न्जम्िेिारी तथा पालना गररने शतयहरुाः 
 

१. आर्ोजनाको िजेट, उपभोक्ता सधिधतको काि, कतयव्र् तथा अधिकार, खररद, लेखाङ्कन, प्रधतिेदन आठद 
विषर्िा उपभोक्ता सधिधतका पदाधिकारीहरुलाई अननु्शक्षण कार्यक्रि सञ्चालन गररनेछ ।  

२.  आर्ोजनािा आिश्र्क प्राविधिक सहर्ोग कार्ायलर्बाट उपलव्ि गराउन सवकने अिस्थािा गराईनेछ र 
नसवकने अिस्था भएिा उपभोक्ता सधिधतले बाह्य बजारबाट सेिा परािशय अधतगयत सेिा धलन सक्नेछ ।  

३. आर्ोजनाको प्राविधिक सपुररिके्षणका लाधग कार्ायलर्को तफय बाट प्राविधिक खटाईनेछ । उपभोक्ता 
सधिधतबाट भएको कािको धनर्धित सपुररिके्षण गने न्जम्िेिारी धनज प्राविधिकको हनेुछ ।  

४. पेश्की धलएर लािो सिर्सम्ि आर्ोजना संचालन नगने उपभोक्ता सधिधतलाई कार्ायलर्ले धनर्ि अनसुार 
कारिाही गनेछ । 

५. श्रििलुक प्रविधिबाट कार्य गराउने गरी लागत अनिुान स्िीकृत गराई सोही बिोन्जि सम्झौता गरी 
िेन्शनरी उपकरणको प्रर्ोगबाट कार्य गरेको पाईएिा त्र्स्तो उपभोक्ता सधिधतसंग सम्झौता रद्ध गरी 
उपभोक्ता सधिधतलाई भकु्तानी गररएको रकि िलु्र्ांकन गरी बढी भएको रकि सरकारी बाँकी सरह असलु 
उपर गररनेछ । 

६. आर्ोजना सम्पन्न भएपधछ कार्ायलर्बाट जाँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ । 

७. आिश्र्क कागजात संलग्न गरी भकु्तानी उपलव्ि गराउन सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतबाट अनरुोि भई 
आएपधछ उपभोक्ता सधिधतको बैंक खातािा भकु्तानी ठदन ुपनेछ ।  

८. र्सिा उल्लेख नभएका कुराहरु प्रचधलत कानून ििोन्जि हनेुछ । 

  

िाधथ उल्लेख भए बिोन्जिका शतयहरु पालना गनय हािी धनम्न पक्षहरु िधजरु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको तफय बाट    कार्ायलर्को तफय बाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 
नाि थर.....................      नाि थर............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................     सम्पकय  नं............... 
धिधत............................     धिधत..................... 
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 अनसूुची ३ 

(कार्यविधिको प्रकरण ११ (५) सँग सम्िन्धित) 
साियजधनक परीक्षण फारािको ढाँचा पेश गरेको कार्ायलर्.......... 

१. आर्ोजनाको नािाः      क) स्थलाः 
 ख) लागत अनिुानाः        ग) आर्ोजना शरुू हनेु धिधताः  घ) आर्ोजना सम्पन्न हनेु धिधताः  
२. उपभोक्ता सधिधत÷सािदुावर्क संस्थाको   क) नािाः   
क) अध्र्क्षको नािाः   ख) सदस्र् संखर्ााः      िवहलााः    परुूषाः  
३. आम्दानी खचयको वििरणाः  
क) आम्दानीतफय  जम्िााः 
आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कधत नगद 
तथा न्जधसी प्राप्त भर्ो खलुाउने) रकि िा पररिाण कैवफर्त 

रकि िा पररिाण कैवफर्त 
 

   
1.  2.  3.  

ख) खचयतफय  
खचयको वििरण दर पररिाण जम्िा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद भर्ो ?)    

२. ज्र्ाला (के िा कधत भकु्तानी भर्ो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कधत जनाले श्रिदान गरे ?)               

    

    

४. व्र्िस्थापन खचय (ढुिानी तथा अधर् खचय)     

    
 

ग) िौज्दात  
 वििरण  रकि िा पररिाण  कैवफर्त 

१ नगद   

बैंक   

व्यक्तिको क्िम्मा   

२ सामग्रीहरु   

घ) भकु्तानी ठदन बाकँी 
वििरण रकि िा पररिाण 

  

४. सम्पन्न आर्ोजनाको लक्ष्र् तथा प्रगधत वििरण 

 

कािको वििरण लक्ष्र् प्रगधत 
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५. आर्ोजनाले प¥ुर्ाएको लाभ तथा प्रत्र्क्ष रूपिा लाभान्धित जनसंखर्ा (आर्ोजना सञ्चालन भएको स्थानका 
उपभोक्ताहरू) ।  

 

६. आर्ोजना सञ्चालन गदाय आर्ोजक संस्थािा कािको न्जम्िेिारी बाडँफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो 
कािको न्जम्िेिारी धलएका धथए < खलुाउने) 

उपन्स्थधताः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहिराः नािथराः      पदाः   धिधताः 
द्रष्टव्र्ाः साियजधनक पररक्षण कार्यक्रििा उपन्स्थत सरोकारिालाहरुको उपन्स्थधत अधनिार्य रूपिा संलग्न 
हनुपुनेछ । 
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अनसूुची ४ 

-कार्यविधिको प्रकरण ११ (६) सँग सम्िन्धित) 
खचय साियजधनक सूचना फाराि 

 

धिधताः २०  ।   ।   .  

१. आर्ोजनाको नािाः—        २. आर्ोजना स्थलाः—  

३. विधनर्ोन्जत िजटेाः—    ४. आर्ोजना न्स्िकृत भएको आ.िाः—     ५. आर्ोजना सम्झौता भएको धिधताः—  

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

८. उ.स. को बैठकले खचय स्िीकृत गरेको धिधताः—    

आम्दानी र खचयको वििरण 

       

आम्दानी खिच 
वववरण रकम रू वववरण रकम 

प्रथम ककस्िा  ज्याला  

दोश्रो ककस्िा  ननमााण सामाग्री खरिद  

िेश्रो ककस्िा  ढुवानी  

िनश्रमदान  भाडा  

वस्िुगि सहायिा  व्यवस्थापन खर्ा  

लागि सहभागगिा    

    

    

 

उपर्ुयक्तानसुारको आम्दानी तथा खचय वििरण र्थाथय हो । र्सिा सबै आम्दानी तथा खचयहरु सिािेश गररएको छ । 
साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्र्क्ष सहभाधगतािा आर्ोजना कार्ायधिर्न गररएको छ । र्सको एक प्रधत िडा कार्ायलर्िा सिेत 
पेश गररएको छ ।  
 

    ......................   ............................... ............................... 
 कोषाध्र्क्ष    सन्चि      अध्र्क्ष     
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अनसूुची ५ 

-कार्यविधिको प्रकरण ११(७) संग सम्िन्धित) 

आर्ोजना सूचना पाटीको निूना 

१.  आर्ोजनाको नािाः 

२. आर्ोजना संचालन गने कार्ायलर्/कार्यक्रिको नािाः 

३. उपभोक्ता सधिधतको अध्र्क्षको नाि र सम्पकय  नं.M 

४. आर्ोजनाको कुल लागत रकि रुाः 

 ४.१. आर्ोजनािा कार्ायलर्बाट व्र्होने लागत रुाः 

 ४.२. जनसहभाधगताबाट व्र्होने लागत रकि रुाः 

 ४.३. आर्ोजनािा लगानी गने अधर् धनकार्को नाि  र व्र्होने लागत रकि रुाः 

५. आर्ोजना सम्झौता धिधताः 

६. आर्ोजना सम्पन्न गने धिधताः 

७. आर्ोजनाबाट लाभान्धित जनसंखर्ााः 
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अनसूुची  ६ 

-कार्यविधिको प्रकरण १६(ङ) सँग सम्िन्धित) 
उपभोक्ता सधिधतको भौधतक तथा वित्तीर् प्रगधत प्रधतिेदन 

वििरण पेश गरेको कार्ायलर्.................... 
 

१. आर्ोजनाको वििरण  
आर्ोजनाको नािाः     िडा नं.M   टोल÷बस्तीाः   उपभोक्ता सधिधतका अध्र्क्षाः 
सन्चिाः  

२. आर्ोजनाको लागताः प्राप्त अनदुान रकि रू. ............................  चधदा रकि रू...................... 
जनसहभाधगता रकि रू. ==============   जम्िा रकि रू. ............................. 

३. हालसम्िको खचय रू. ============== 
क. कार्ायलर्बाट प्राप्त रकि रू.............   
१. धनिायण सािग्रीिा (धसिेधट, छड, काठ, ढंुगा िा फुिा, धगिी, उपकरण आठद) रू. .  
२. ज्र्ालााः–  दक्ष रूाः–     अदक्ष रू.        जम्िा रू.  
३. िसलधद सािान (कवप, कलि, िसी, कागज आठद) रू.   ४. दैधनक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा स्िीकृत भए) रू.   
५. प्राविधिक धनरीक्षण बापत खचय (सम्झौतािा स्िीकृत भए) रू.     

६. अधर्   
ख. जनसहभाधगताबाट व्र्होररएको खचय रूाः ................... श्रिको िूल्र् बराबर रकि रू. .......................  

न्जधसी सािान िूल्र् बराबर रकि रू. .............   कूल जम्िा रू. .............  
४. प्राविधिक प्रधतिेदन बिोन्जि िूल्र्ांकन रकि रू. ............. 
५. उपभोक्ता सिूहको धनणयर् बिोन्जि÷सिीक्षाबाट खचय देन्खएको रू. ............. 
६. कार्ायधिर्निा देन्खएका िखुर् सिस्र्ाहरूाः क. ख. ग.  
७. सिािानका उपार्हरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कार्ायलर्बाट र अधर् धनकार्बाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुािाः  
 

 

९. हाल िाग गरेको वकस्ता रकि रू.  
 १०. िखुर् खचय प्रर्ोजन  
 

११. प्राप्त रकि आर्ोजना बाहेक अधर् कार्यिा खचय गने गराउने छैनौ ।   
 

.............    .............  .............  ............. 
तर्ार गने    सन्चि    कोषाध्र्क्ष  अध्र्क्ष 
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अनसूुची  ७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे,  

मशिराि सढेाई ं

प्रििु प्रशासकीय अमधकृि  


