
शे-फोक्सणु्डो गाउँपालिकाको उपभोक्ता सलिलि गठन, परिचािन िथा 
व्यवस्थापन सम्बन्धि काययववलि २०७६ 

स्वीकृत मिमत २०७६/०३/११  

प्रस्तावना 

नेपालको संमवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मनर्दिष्ट गरेको 

स्थानीय तहको अमधकार क्षेत्र मित्रको मवकास मनिािण सम्वमधध कायि संाालनको 

लामग गाउँपामलकाले उपिोक्ता समिमत गठन, परराालन तथा व्यवस्थापन गनि 

आवश्यक देमिएकोले शे-फोक्सुण्डो  गाउँपामलकाको प्रशासकीय कायिमवमध 

मनयमित गने ऐन २०७६  को दफा ४ को उपदफा १ बिोमिि शे-फोक्सुण्डो  

गाउँकायिपामलकाले यो कायिमवमध िारी गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारमम्िक 

१. समंक्षप्त नाि र प्रारम्िः (१) यस कायिमवमधको नाि शे-फोक्सुण्डो 

गाउँपामलकाको उपिोक्ता समिमत गठन, परराालन तथा व्यवस्थापन 

कायिमवमध, २०७६ रहकेो छ ।  

(२) यो कायिमवमध तुरुधत प्रारम्ि हुनछे । 

२. पररिाषाः मवषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेिा यस कायिमवमधिा:– 

(क) “अध्यक्ष” िन्नाले उपिोक्ता समिमतको अध्यक्षलाई सम्झनु पदिछ ।   

(ि) “आयोिना” िन्नाले शे-फोक्सुण्डो  गाउँपामलका वा सो अधतरगतको वडावाट 

पूणि वा आंमशक लागत साझेदारीिा सञ्चामलत योिना वा कायिक्रमि वा 

आयोिना वा पररयोिनालाई सम्झनु पछि । र यसले शे-फोक्सुण्डो  

गाऊँसिाबाट स्वीकृत िएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफािूलक संस्था 

वा अधय सािुदामयक संस्थाको आयोिना सिेतलाई िनाउनेछ । 

(ग) “उपिोक्ता” िन्नाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािामधवत हुने आयोिना सञ्चालन 

हुने क्षेत्र मित्रका व्यमक्तलाई िनाउछ ।  

(घ) “उपिोक्ता समिमत” िन्नाले आयोिनाको मनिािण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र 

ििित सम्िार गनिको लामग उपिोक्ताले आफूहरू िध्येबाट गठन गरेको समिमत 

सम्झनु पदिछ । 



(ङ) “कायािलय” िन्नाले गाउँकायिपामलकाको कायािलयलाई बुझाउँछ । सो शब्दले 

वडा कायािलय सिेतलाई बुझाउनेछ ।  

(ा) “कायिपामलका” िन्नाले गाऊँकायिपामलकालाई सम्झनु पदिछ । 

(छ)  “ठूला िेमशनरी तथा उपकरण” िन्नाले वातावरणलाई अत्यमधक ह्रास 

पुर्याउने प्रकृमतका ठूला िेमशनरी, उपकरण (बुलडोिर, एक्सािेटर िस्ता) र 

श्रििूलक प्रमवमधलाई मवस्थामपत गने िालका िेमशनरी तथा उपकरण सम्झनु 

पदिछ । 

(ि)  “पदामधकारी” िन्नाले उपिोक्ता समिमतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समाव र 

कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पदिछ ।  

(झ)  “वडा” िन्नाले शे-फोक्सुण्डो  गाऊँपामलका मित्रका वडालाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ञ)  “वडा अध्यक्ष” िन्नाले आयोिना सञ्चालन िएको वडाको वडा 

 अध्यक्षलाई सम्झनु पदिछ । 

(ट)  “सदस्य”िन्नाले उपिोक्ता समिमतका सदस्यलाई िनाउनेछ र सो शब्दले 

उपिोक्ता समिमतका पदामधकारीलाई सिेत िनाउनेछ  

(ठ)  “सम्झौता”िन्नाले आयोिनाको मनिािण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ििित 

सम्िार गनिको लामग कायािलय र उपिोक्ता समिमतबीा िएको मलमित करारनािा 

वा कबुमलयतनािालाई िनाउनेछ ।  

३. कायिमवमधको पालना गनुिपनःे (१) गाउँ मित्र कायािधवयन हुने आयोिनाको 

मनिािण, सञ्चालन,  ििित सम्िार कायि गनिको लामग गठन हुने उपिोक्ता 

समिमतले पूणिरुपिा यो कायिमवमधको पालना गनुि पनेछ ।  

(२) कुल लागत रु १ करोडसम्ि िएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग 

हुने र स्थानीय स्तरिा कायि सम्पन्न गनि सके्न आयोिनाको कायािधवयन 

उपिोक्ता समिमत िाफि त गनि सककनछे ।  

  



पररच्छेद–२ 

उपिोक्ता समिमतको गठन र सञ्चालन 

 

४. उपिोक्ता समिमत गठन सम्बधधी व्यवस्थाः (१) उपिोक्ता समिमत गठन देहाय 

बिोमिि गनुि पनेछ । 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािामधवत उपिोक्ताहरुको आि िेलाबाट अमधकति 

सहिामगतािा सम्बमधधत आयोिनास्थलिा नै सात देमि एघार (७ दमेि ११ 

िना) सदस्यीय उपिोक्ता समिमत गठन गनुिपनेछ । 

(ि) समिमत गठनको लामग आि िेला हुने सिय, मिमत, स्थान र िेलाको मबषय  

त्यस्तो िेला हुने मिमतले कमम्तिा सात कदन (७ कदन) अगावै सावििमनक रुपिा 

िानकारी गराउनु पनेछ ।  

(ग)  गाउँपामलका स्तरीय आयोिना सञ्चालनको लामग उपिोक्ता समिमतको गठन 

गदाि कायिपामलकाले तोकेको कायिपामलकाका सदस्य वा कायािलयको 

प्रमतमनमधको रोहवरिा गनुि पनेछ । 

(घ) वडास्तरीय आयोिना सञ्चालनको लामग उपिोक्ता समिमत गठन गदाि 

सम्वमधधत वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायािलयले तोकेको 

कायािलयको प्रमतमनमधको रोहवरिा गनुि पनेछ । 

(ङ) उपिोक्ता समिमत गठनको लामग बोलाईएको िेलािा योिनाको संमक्षप्त 

मववरण र समिमतको संराना समहतको िानकारी कायािलयको प्रमतमनमधले 

गराउनु पनेछ । 

(ा) उपिोक्ता समिमत गठन गदाि सिावेशी मसद्धाधतको अवलम्वन गनुि पने छ । 

समिमतिा कमम्तिा तेत्तीस प्रमतशत (३३%) िमहला सदस्य हुनुपनछे । 

समिमतको अध्यक्ष, समाव र कोषाध्यक्षिध्ये कम्तीिा एकिना िमहला 

पदामधकारी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यमक्त एकिधदा बढी उपिोक्ता समिमतको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै 

सगोलका पररवारबाट एकिना िधदा बढी व्यमक्त एउटै उपिोक्ता समिमतको 

सदस्य हुन पाइने छैन ।  

(ि) उपिोक्ता समिमतको गठन सकेसम्ि सविसम्ित तररकाले गनुिपनेछ । सविसम्ित 

हुन नसकेिा उपिोक्ताहरुको बहुितबाट उपिोक्ता समिमतको गठन गररने छ । 

(झ) उपिोक्ताहरुको लागत सहिामगतािा सञ्चालन हुने आयोिनाहरु उपिोक्ता 

समिमतबाट कायािधवयन गनि प्राथमिकता कदईनेछ । 



(ञ) उपिोक्ता समिमतले सम्झौता बिोमिि गनुि पने काि समिमत आफैं ले गनुि 

गराउनु पनेछ । अधय कुनै मनिािण व्यवसायी वा अधय व्यमक्त वा सस्थालाई 

ठेक्कािा कदई गनि गराउन पाइने छैन । 

(ट) कायािलयले आयोिना सञ्चालन एवि् कायािधवयनिा संलग्न उपिोक्ता 

समिमतको अमिलेि अनुसूाी १ बिोमििको ढाँाािा व्यवमस्थत गनुि पनेछ । 

५. उपिोक्ता समिमतका सदस्यको योग्यताः (१) उपिोक्ता समिमतका सदस्यको 

योग्यता देहाय बिोमिि हुनु पनेछ । 

 (क) सम्वमधधत आयोिना क्षेत्रको स्थायी वामसधदा 

 (ि) १८ वषि उिेर पुरा िएको 

 (ग) फौिदारी अमियोगिा अदालतबाट कसुरदार नठहररएको 

 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहकेो 

 (ङ) अधय उपिोक्ता समिमतिा सदस्यनरहकेो 

(२) दफा १ िा िनुसुकै कुरा लेमिएको िएतापमन िनप्रमतमनमध, रािनीमतक 

दलका पदामधकारी, बहालवाला सरकारी कििाारी र मशक्षक उपिोक्ता 

समिमतको सदस्यिा बस्न पाईने छैन । 

६.  उपिोक्ता समिमतको काि, कतिब्य र अमधकारः उपिोक्ता समिमतको काि 

कतिब्य र अमधकार देहाय बिोमिि हुनेछ ।  

 (क)  सम्झौता बिोमििको कायि सम्पादन गने, 

 (ि)  उपिोक्ताहरुलाई कायािलयबाट प्राप्त सूाना तथा िागिदशिनको 

िानकारी गराउन,े 

(ग)  सम्झौता बिोमिि कायि शुरु गदाि कायािलयबाट आवश्यक मनदेशन 

प्राप्त गनुि पने िए प्राप्त गरेर िात्र शुरु गने, 

(घ)  उपिोक्ता समिमतको कायि सम्पादनलाई प्रिावकारी बनाउन समिमतका 

सदस्यहरुको कायि मविािन र मिम्िवेारी बाँडफाडँ गने, 

 (ङ)  उपिोक्ता समिमतका सदस्यहरुको क्षिता मवकास गने । 

(ा)  सम्झौता बिोमििको कािको पररिाण, गुणस्तर, सिय र लागतिा 

पररवतिन गनुि पने  देमिएिा कायािलयलाई अनुरोध गने, 

 (छ) आयोिनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बधधी आवश्यक अधय कायि गने । 

 

  



पररच्छेद – ३ 

कायािधवयन तथा ब्यवस्थापन 

 

७. आयोिना कायािधवयनः (१) कायािलयले आ.व. शुरु िएको १५ कदन मित्र 

उपिोक्ता समिमतबाट संाालन हुने आयोिना, पररयोिना र कायिक्रमिहरु 

पमहाान/छनौट गरी कायािधवयन योिना बनाउनु पनेछ । उपिोक्ता समिमत 

गठन पश्चात आयोिनाको ड्रईङ, मडिाईन र लागत अनुिान (नेपाली िाषािा 

तयार गररएको) स्वीकृत गरी उपिोक्ता समिमतलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

(२) आयोिनाको कायािधवयनको लामग उपिोक्ता समिमत र कायिलयबीा अनुसूाी 

२ बिोमििको ढाँाािा सम्झौता गनुिपनेछ । 

(३) आयोिनाको प्रकृमत हरेी कायािलयले लागत सहिामगताको ढाँाा र अनुपात 

(नगद वा श्रिदान वा बस्तुगत) तोकु्न पनेछ । 

 

८. आयोिना सम्झौताको लामग आवश्यक कागिातहरुः (१) उपिोक्ता समिमतले 

कायािलयसँग सम्झौता गदाि तपमशलिा उमललमित कागिातहरु पेश गनुिपनेछ  

(क) उपिोक्ता समिमत गठन गने आि िेलाको मनणियको प्रमतमलमप 

(ि) उपिोक्ता समिमतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रमतमलमप 

(ग) आयोिनाको लागत अनुिान मववरण 

(घ) उपिोक्ता समिमतबाट सम्झौताको लामग मिम्िेवारपदामधकारी तोककएको 

उपिोक्ता समिमतको मनणिय  

(ङ) आयोिनाको कायािधवयनको कायि तामलका । 

(ा) िाता सञ्चालन गने पदामधकारी तोककएको मनणिय र िाता सञ्चालनको 

लामग आवश्यक कागिातहरु  

 

९. उपिोक्ता समिमतको क्षिता मवकासः (१) कायािलयले आयोिनाको कायािधवयन 

अगावै उपिोक्ता समिमतका पदामधकारीहरुलाई मनम्न मवषयिा अमििमुिकरण 

गनुि पनेछ 

(क) उपिोक्ता समिमतको काि, कतिब्य र अमधकार, 

(ि) सम्पादन गनुि पने कािको मववरण, काि सम्पन्न गनुिपने अवमध, लागत र 

उपिोक्ताको योगदान 

(ग) मनिािण सािाग्रीको गुणस्तर र पररिाण 



(घ) िररद, रकि मनकासा प्रकृया, िािको लेिाकंन र अमिलेि व्यवस्थापन 

(ङ) कायािधवयन र अनुगिन प्रकृया  

(ा) सावििमनक परीक्षण, योिनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ)  अधय आवश्यक मवषयहरु ।  

 

१०. िाता सञ्चालनः (१) उपिोक्ता समिमतको िाता कायािलयले तोकेको बैंकिा 

सञ्चालन हुनेछ । 

(२) समिमतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र समाव गरी तीन िनाको संयुक्त 

दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ । िाता सञ्चालकहरु िध्ये कमम्तिा एकिना 

िमहला हुनु पनेछ । 

 

११. िकु्तानी प्रकृयाः (१) आयोिनाको िुक्तानी दददंा उपिोक्ता समिमतको नाििा 

रहकेो बैक िातािाफि त कदनु पनछे । उपिोक्ता समिमतले एक व्यमक्त वा 

सस्थालाई एकलाि िधदा िामथको रकि िुक्तानी गदाि ाेक िाफि त िात्र गनुि 

पनेछ ।  

(२) उपिोक्ता समिमतलाई सम्झौता बिोमििको कािको प्रामवमधक िूलयांकन, 

कायि सम्पन्न प्रमतवेदन र अधय आवश्यक कागिातको आधारिा ककस्तागत र 

अमधति िुक्तानी कदईनेछ ।  

(३) उपिोक्ता समिमतले सम्पादन गरेको काि र िएको िािको मववरण समिमतको 

बैठकबाट मनणिय गरी िुक्तानीको लामग आवश्यक कागिात समहत कायािलयिा 

पेश गनुिपनेछ । 

(४) आयोिनाको अमधति िुक्तानी हुनु िधदा अगावै कायािलयबाट अनुगिन गने 

व्यवस्था मिलाउनु पनेछ    

(५) आयोिना सम्पन्न िई फरफारक गनुि िधदा अगावै उपिोक्ता समिमतले 

अमनवायि रुपिा कायािलयको प्रमतमनमधको रोहवरिा सावििमनक परीक्षण गनुि 

पनेछ । सावििमनक परीक्षण प्रमतवेदनको ढाँाा अनुसूाी ३ बिोमिि हुनछे ।  

(६) उपिोक्ता समिमतले आफूले प्रत्यके ककस्तािा गरेको िािको सूाना अनुसूाी ४ 

बिोमििको ढाँाािा सावििमनक गनुि पनेछ ।  

(७) आयोिनाको कुल लागत रु ३ लाि िधदा बढी िएका आयोिनाहरुको हकिा 

उपिोक्ता समिमतले काि शुरु गनुि िधदा अगावै आयोिनाको नाि, लागत, 

लागत साझेदारीको अवस्था, काि शुरु र सम्पन्न गनुि पने अवमध सिेत देमिन े



गरी तयार गररएको अनुसूाी ५ बिोमििको ढाँाािा आयोिना सूाना पाटी 

आयोिना स्थलिा राखु्न पनेछ  

(८) उपिोक्ता समिमतलाई सम्बमधधत कायािलयले ड्रइङ्ग, मडिाइन, लागत 

अनुिान तयार गने, प्रामवमधक सललाह कदने, िाँापास गने लगायत अधय 

प्रामवमधक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आयोिना कायािधवयनको सियिा कुन ै

कारणबाट कायािलयले प्रामवमधक सेवा उपलब्ध गराउन नसकेिा सम्झौतािा 

उललेि गरी तोककएको िािको सीिा मित्र रही उपिोक्ता समिमतले करारिा 

प्रामवमधक मनयुक्त गनि वा प्रामवमधक सेवा मलन सके्नछ । तर, ड्रइङ्ग, मडिाइन, 

लागत अनुिान, कायिसम्पन्न प्रमतवेदन र िुक्तानी मसफाररसको कायि 

कायािलयबाट नै हुनेछ । 

(९) उपिोक्ता समिमतबाट मनिािण हुने आयोिनाहरूको गुणस्तर कायि गने 

गराउने दामयत्व र मिम्िेवारी िनप्रमतमनमध, सम्बमधधत प्रामवमधक कििाारी, 

उपिोक्ता समिमत र अनुगिन समिमतको हुनेछ ।  

(१०) अनुकरणीय कायि गने उपिोक्ता समिमत, प्रामवमधक कििाारी र सम्बमधधत 

कििाारीलाई सिाको मनणिय बिोमिि वार्षिक रूपिा उमात पुरस्कार प्रदान 

गनि सककनेछ । 

(११) तोककएको सियिा उपिोक्ता समिमत गठन हुन नसकेिा, सम्झौता हुन 

नसकेिा वा सम्झौताको शति बिोमिि कायि सम्पादन हुन नसकेिा कायािलयले 

अधय प्रकृया्ारा काि गराउन सके्नछ ।   

 

१२. मनिािण कायिको गणुस्तर समुनमश्चतता गनुि पनःे उपिोक्ता समिमतबाट सञ्चालन 

हुने आयोिना गुणस्तर सुमनमश्चत गनुि सम्वमधधत उपिोक्ता समिमतको कतिव्य 

हुनेछ । गुणस्तर सुमनमश्चतता गनिको लामग अधय कुराहरुको अमतररक्त मनम्न 

मवषयहरु पूणि रुपिा पालना गनुि पनेछ ।  

(क) मनिािण सािाग्रीको गुणस्तरः मनिािण सािाग्री ड्रइङ, मडिाईन र 

स्पमेसकफकेसन बिोमििको गुणस्तर कायि गनुि पनेछ । 

(ि) मनिािण मवमध र प्रकृयाको गुणस्तरः मनिािण मवमध र प्रकृया कायािलयसँग 

िएको सम्झौता बिोमिि गनुि पनेछ  



(ग)  मनिािण कायिको कदगोपनाः उपिोक्ता समिमतबाट कायािधवयन िएको 

योिनाको कदगोपनाको लामग सम्वमधधत उपिोक्ता समिमतले आवश्यक 

व्यवस्था गनुि पनेछ । 

(घ) गुणस्तर सुमनमश्चत गने मिम्िेवारीः उपिोक्ता समिमत िाफि त हुने कािको 

मनधािररत गुणस्तर कायि गने मिम्िेवारी सम्बमधधत कायिको लामग 

कायािलयबाट िरटएका प्रामवमधक कििाारी र उपिोक्ता समिमतको हुनछे 

। 

(ङ) लगत राखु्न पनेः उपिोक्ता समिमतबाट हुने कािको सम्झौता बिोमििको 

सिय, लागत र गुणस्तरिा सम्पन्न हुन नसकेिा सम्वमधधत प्रामवमधक 

कििाारीलाई साेत गराउने र प्रकृमत हरेी आवश्यकता अनुसार कारवाही 

गनि सके्नछ । त्यस्ता उपिोक्ता समिमतको लगत रािी उपिोक्ता समिमतका 

पदामधकारीलाई मनमश्चत सियसम्िको लामग अधय उपिोक्ता समिमतिा 

रही काि गनि मनषेध गनेछ । 

१३. अनुगिन समिमतको व्यवस्थाः (१) आयोिना तोककएको गुणस्तर, पररिाण र 

सियिा सम्पन्न गनि गराउन उपिोक्ता समिमतले सम्पादन गने कायिको अनगुिन 

गरी आयोिनाको गुणस्तर, पररिाण सुमनमश्चत गनि दफा ४ (१) (क) 

बिोमििको िेलाबाट कमम्तिा एक िना िमहला समहत ३ सदस्यीय एक 

अनुगिन समिमत गठन गनुि पनेछ । 

(२)  अनुगिन समिमतको काि, कतिव्य अमधकार देहाय बिोमिि हुनेछः 

(क) आयोिनाको कायािधवयनिा सहिीकरण गने तथा देमिएका बाधा, 

व्यवधान र सिस्या सिाधानका लामग आवश्यक सिधवय गने,  

(ि) आयोिनाको कायािधवयन कायितामलका अनुसार काि िए निएको यकीन 

गने र नगरेको पाइएिा सम्बमधधत पक्षलाई साेत गराउने,    

(ग) आवश्यक अधय कायि गने । 

 

  



पररच्छेद– ४ 

मवमवध 
 

१४. अधय ससं्थाबाट कायि गराउन सककनःेयस कायिमवमध बिोमिि उपिोक्ता 

समिमतबाट गररने कायि लािग्राही सिूह, सािुदामयक संस्था िस्तै सािुदामयक 

वन, सािदुामयकस्तरका सहकारी ससं्थाहरू, टोल मवकास संस्था, आिा सिूह, 

कृमष सिूह, कानुन बिोमिि गठन िएका अधय सािदुामयक संगठन िस्ता 

संस्थाहरुबाट स्थानीय उपिोक्ताहरुको आििेलाबाट मनणिय िई आएिा यस्ता 

संस्थाहरुबाट यस कायिमवमध बिोमिि कायि संाालन गनि/गराउन सककने छ । 

१५. सहमिकरण र सहयोग गनुि पनःे उपिोक्ता समिमतले आयोिनाको 

सुपररवेक्षण, अनुगिन/मनरीक्षण गनि कायािलयबाट आएको अनुगिन समिमत, 

पदामधकारी वा कििाारीलाई आवश्यक मववरण उपलव्ध गराउने तथा 

आयोिनास्थल अनुगिनको लामग सहमिकरण र सहयोग गनुि पनेछ । 

१६. उपिोक्ता समिमतको दामयत्वः उपिोक्ता समिमतले कायािलयसगँ िएको 

सम्झौता बिोमििको कायि सम्पादन गदाि कायािलयले तोकेका शतिहरुको 

अमतररक्त मनम्न दामयत्व वहन गनुि पनेछ । 

(क) आयोिनाको कदगो व्यवस्थापनको लामग ििित सम्िार गने सम्बधधी 

आवश्यक कायि, 

(ि) आयोिना कायािधवयनबाट पनि सके्न वातावरणीय सधतुलन कायि गने 

सम्बधधी कायि, 

(ग) अधय आयोिनाहरुसँग अधतरसम्बधध कायि गनुिपने, 

(घ) असल नागररकको आारण पालना गनुिपने । 

(ङ) उपिोक्ता समिमतले आयोिनाको फरफारकको लामग कायािलयिा 

कागिात पेश गदाि अनुसूाी ६ बिोमििको ढाँाािा आयोिनाको िौमतक 

तथा मवमत्तय प्रमतवेदन पेश गनुि पनेछ ।  

 १७. िापदण्ड बनाउन सके्नः (१) आयोिनाको गुणस्तर सुमनमश्चतताको लामग 

कायािलयले अनुगिन, िुलयाङ्कन गरी सम्वमधधत उपिोक्ता समिमतलाई 

सललाह, सुझाव र आवश्यकता अनुसार मनदशेन कदने तथा सिधवय गनुि पनेछ 
. 

(२) उपिोक्ता समिमतबाट सञ्चालन हुने आयोिनाको प्रकृमत हरेी  गुणस्तर 

सुमनमश्चतता गने प्रयोिनको लामग कायािलयले थप िापदण्ड तथा 

िागिदशिन बनाई लागु गनि सके्नछ । 



 

 
  



अनसूुची १ 

(काययववलिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धिि) 

उपभोक्ता सलिलिको िगि 

 शे-फोक्सणु्डो  गाउँपालिका 

आ.व. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता सलिलिको 
नाि ि ठेगाना 

पदालिकािीको नाि ि सम्पकय  नं. गठन लिलि बैंकको 
नाि 

खािा नं. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष समाव कोषाध्यक्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

  



अनसूुची २ 

काययववलिको दफा ७(२) सँग सम्वन्धिि) 
श-ेफोक्सणु्डो  गाउँपालिका 
योजना सम्झौिा फािाि 

१. सम्झौिा गने पक्ष ि आयोजनााः 
क) उपभोक्तासलिलिको ववविणाः 
 १. नािाः 
 २. ठेगानााः 
ख) आयोजनाको ववविणाः 
 १. नािाः 
 २. आयोजना स्थिाः 
 ३ उद्देश्याः 
 ४. आयोजना सरुु हनेु लिलिाः 
२. आयोजनाको िागि सम्वन्धि ववविणाः 
 क) िागि अनिुान रु 

 ख) िागि व्यहोने स्रोिहरु 

 १. कायायियाः 
 २. उपभोक्ता सलिलिाः 
 ३. अधयाः  
ग) बस्िगुि अनदुानको ववविण  सािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. संघबाट  
 २. प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीय िहबाट 

 ४. गैह्रसिकािी संघसंस्थाबाट  
 ५. ववदेशी दाि ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता सलिलिबाट  
 ७. अधय लनकायबाट  
घ) आयोजनाबाट िाभान्धवि हनेुाः 
 १. घिपरिवाि संखयााः 
 २. जनसंखयााः 
 ३. संगठठि संस्थााः 
४= अधयाः  
३. उपभोक्ता सलिलि÷सिदुायिा आिारिि संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाको ववविणाः 
क) गठन भएको लिलिाः 
ख) पदालिकािीको नाि ि ठेगाना (नागरिकिा प्रिाणपत्र नं. ि न्जल्िा) 
१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सन्चव 



५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाय उपन्स्थि िाभान्धविको संखयााः 
४. आयोजना सञ्चािन सम्वन्धि अनभुवाः 
५.उपभोक्ता सलिलि सिदुायिा आिारिि संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थािे प्राप्त गने वकस्िा ववविणाः 
वकस्िाको क्रि  लिलि  वकस्िाको िकि  लनिायण सिाग्री परििाण    कैवफयि 

पवहिो 
दोश्रो 
िेश्रो 
जम्िा 
६. आयोजना िियि संभाि सम्बधिी व्यवस्था  
क) आयोजना िियि संभािको न्जम्िा लिने सलिलि÷संस्थाको नािाः 
ख) िियि सम्भािको सम्भाववि स्रोि (छ छैन खुिाउने) 

 जनश्रिदानाः 
 सेवा शलु्काः 
 दस्ििु, चधदाबाट  
 अधय केही भएाः  

 

 

सम्झौिाका शियहरु 

उपभोक्ता सलिलिको न्जम्िेवािी िथा पािना गरिने शियहरुाः 
१. आयोजना लिलि ==========================देन्ख शरुु गिी लिलि ==========================सम्ििा पिुा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त िकि िथा लनिायण सािाग्री सम्वन्धिि आयोजनाको उद्धेश्यका िालग िात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, न्जधसी सािानको प्राप्ती, खचय ि बाँकी िथा आयोजनाको प्रगलि ववविण िाख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी खचयको ववविण ि काययप्रगलिको जानकािी उपभोक्ता सिूहिा छिफि गिी अको वकस्िा िाग गनुय पनेछ 
। 

५= आयोजनाको कुि िागि भधदा घटी िागििा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थािा सो ििुाववकनै अनदुान ि 
श्रिदानको प्रलिशि लनिायिण गिी भकु्तानी लिन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सलिलििे प्राववलिकको िाय, पिािशय एवं लनदेशन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  
७= उपभोक्ता सलिलििे आयोजनासंग सम्वन्धिि ववि, भिपाईहरु, डोि हान्जिी फािािहरु, न्जधसी नगदी खािाहरु, 

सलिलि÷सिहुको लनणयय पनु्स्िका आठद कागजािहरु कायायियिे िागेको बखि उपिव्ि गिाउन ुपनेछ ि त्यसको 
िेखापिीक्षण पलन गिाउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सािाग्री खरिद गदाय आधिरिक िाजस्व कायायियबाट स्थायी िेखा नम्वि ि िलु्य अलभबवृद्ध कि दिाय प्रिाण 
पत्र प्राप्त व्यन्क्त वा फिय संस्था वा कम्पनीबाट खरिद गिी सोही अनसुािको ववि भिपाई आलिकािीक व्यन्क्तबाट 
प्रिान्णि गिी पेश गनुय पनेछ । 

९.  िूल्य अलभबवृद्ध कि (VAT) िाग्ने बस्ि ुिथा सेवा खरिद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी िूल्यको सािाग्रीिा 
अलनवायय रुपिा िूल्य अलभबृवद्ध कि दिाय प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका व्यन्क्त फिय संस्था वा कम्पनीबाट खरिद गनुय 
पनेछ । साथै उक्त ववििा उन्ल्िन्खि ि.ुअ.कि बाहेकको िकििा १.५% अग्रीि आयकि बापि किकवि गिी 



बाँकी िकि िात्र सम्वन्धिि सेवा प्रदायकिाई भकु्तानी हनेुछ । रु २०,०००।– भधदा कि िूल्यको सािाग्री 
खरिदिा पान नम्वि लिएको व्यन्क्त वा फियबाट खरिद गनुय पनेछ । अधयथा खरिद गने पदालिकािी स्वयि ्
न्जम्िेवाि हनेुछ । 

१०. डोजि िोिि िगायिका िेन्शनिी सािान भाडािा लिएको एवि ्घि बहाििा लिई ववि भिपाई पेश भएको 
अवस्थािा १०% प्रलिशि घि भाडा कि एबि ्बहाि कि लिनुय पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकिे पाउने पारिश्रलिक एवि ्सहभागीिे पाउने भत्तािा प्रचलिि लनयिानसुाि कि िाग्नेछ । 

१२. लनिायण काययको हकिा शरुु िागि अनिुानका कुनै आईटिहरुिा परिवयिन हनेु भएिा अलिकाि प्राप्त 
व्यन्क्त÷कायायियबाट िागि अनिुान संसोिन गिे पश्चाि िात्र कायय गिाउन ुपनेछ । यसिी िागि अुनिान 
संशोिन नगिी कायय गिेिा उपभोक्ता सलिलि÷सिहुनै न्जम्िेवाि हनेुछ । 

१३. उपभोक्ता सलिलििे काि सम्पन्न गरिसकेपलछ बाँकी िहन गएका खप्ने सािानहरु िियि संभाि सलिलि गठन भएको 
भए सो सलिलििाई ि सो नभए सम्वन्धिि कायायियिाई बझुाउन ुपनेछ । िि िियि सलिलििाई बझुाएको 
सािानको ववविण एक प्रलि सम्वन्धिि कायायियिाई जानकािीको िालग बझुाउन ुपनेछ । 

१४. सम्झौिा बिोन्जि आयोजना सम्पन्न भएपलछ अन्धिि भकु्तानीको िालग काययसम्पन्न प्रलिवेदन, नापी वकिाव, प्रिान्णि 
ववि भिपाई, योजनाको फोटो, सम्वन्धिि उपभोक्ता सलिलििे आयोजना संचािन गदाय भएको आय व्ययको 
अनिुोदन सवहिको लनणयय, उपभोक्ता भेिाबाट भएको सावयजलनक िेखा पिीक्षणको लनणययको प्रलिलिपी िथा 
सम्वन्धिि कायायियको वडा कायायियको लसफारिस सवहि अन्धिि वकस्िा भकु्तानीको िालग लनवेदन पेश गनुय 
पनेछ । 

१५. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपत्र लिन ुपनेछ । साथै आयोजानाको 
आवश्यक िियि संभािको व्यवस्था सम्वन्धिि उपभोक्ताहरुिे नै गनुय पनेछ । 

१६. आयोजना कायायधवयन गने सिहु वा उपभोक्ता सलिलििे आयोजनाको भौलिक िथा ववत्तीय प्रगिी प्रलिवेदन अनसूुची 
६ को ढाँचािा सम्झौिािा िोवकए बिोन्जि कायायियिा पेश गनुय पनेछ । 

१७. आयोजनाको दीगो सञ्चािन िथा िियि संभािको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

१८. आयोजनाको सवै काि उपभोक्ता सलिलि÷सिहुको लनणयय अनसुाि गनुय गिाउन ुपनेछ । 

 

 

कायायियको न्जम्िेवािी िथा पािना गरिने शियहरुाः 
 

१. आयोजनाको वजेट, उपभोक्ता सलिलिको काि, कियव्य िथा अलिकाि, खरिद, िेखाङ्कन, प्रलिवेदन आठद ववषयिा 
उपभोक्ता सलिलिका पदालिकािीहरुिाई अननु्शक्षण काययक्रि सञ्चािन गरिनेछ ।  

२.  आयोजनािा आवश्यक प्राववलिक सहयोग कायायियबाट उपिव्ि गिाउन सवकने अवस्थािा गिाईनेछ ि नसवकने 
अवस्था भएिा उपभोक्ता सलिलििे बाह्य बजािबाट सेवा पिािशय अधिगयि सेवा लिन सक्नेछ ।  

३. आयोजनाको प्राववलिक सपुरिवेक्षणका िालग कायायियको िफय बाट प्राववलिक खटाईनेछ । उपभोक्ता सलिलिबाट 
भएको कािको लनयलिि सपुरिवेक्षण गने न्जम्िेवािी लनज प्राववलिकको हनेुछ ।  

४. पेश्की लिएि िािो सियसम्ि आयोजना संचािन नगने उपभोक्ता सलिलििाई कायायियिे लनयि अनसुाि कािवाही 
गनेछ । 

५. श्रिििुक प्रववलिबाट कायय गिाउने गिी िागि अनिुान स्वीकृि गिाई सोही बिोन्जि सम्झौिा गिी िेन्शनिी 
उपकिणको प्रयोगबाट कायय गिेको पाईएिा त्यस्िो उपभोक्ता सलिलिसंग सम्झौिा िद्ध गिी उपभोक्ता सलिलििाई 
भकु्तानी गरिएको िकि िलु्यांकन गिी बढी भएको िकि सिकािी बाँकी सिह असिु उपि गरिनेछ । 

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



७. आवश्यक कागजाि संिग्न गिी भकु्तानी उपिव्ि गिाउन सम्वन्धिि उपभोक्ता सलिलिबाट अनिुोि भई आएपलछ 
उपभोक्ता सलिलिको बैंक खािािा भकु्तानी ठदन ुपनेछ ।  

८. यसिा उल्िेख नभएका कुिाहरु प्रचलिि कानून विोन्जि हनेुछ । 

  

िालथ उल्िेख भए बिोन्जिका शियहरु पािना गनय हािी लनम्न पक्षहरु िधजिु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता सलिलि÷सिहुको िफय बाट    कायायियको िफय बाट 

दस्िखि==========================..      दस्िखि========================== 

नाि थि==========================      नाि थि========================== 
पद ==========================      पद========================== 

ठेगाना==========================      ठेगाना========================== 
सम्पकय  नं==========================      सम्पकय  नं==========================.. 
लिलि==========================      लिलि==========================  
  



 अनसूुची ३ 

(काययववलिको दफा ११ (५) सँग सम्वन्धिि) 
सावयजलनक पिीक्षण फािािको ढाँचा पेश गिेको कायायिय शे-फोक्सणु्डो  गाउँपालिका, कास्की । 

१. आयोजनाको नािाः      क) स्थिाः 
 ख) िागि अनिुानाः        ग) आयोजना शरुू हनेु लिलिाः  घ) आयोजना सम्पन्न हनेु लिलिाः  
२. उपभोक्ता सलिलि÷सािदुावयक संस्थाको   क) नािाः   
क) अध्यक्षको नािाः   ख) सदस्य संखयााः     िवहिााः    परुूषाः  
३. आम्दानी खचयको ववविणाः  
क) आम्दानीिफय  जम्िााः 
आम्दानीको श्रोि (कहाबँाट कलि नगद 
िथा न्जधसी प्राप्त भयो खिुाउन)ेिकि वा 
परििाण 

िकि वा परििाण कैवफयि 
 

   
   

ख) खचयिफय  
खचयको ववविण दि परििाण जम्िा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री खरिद भयो ?)    

२. ज्यािा (के िा कलि भकु्तानी भयो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कलि जनािे श्रिदान गिे ?)               

    

    

४. व्यवस्थापन खचय (ढुवानी िथा अधय खचय)     

    
 

ग) िौज्दाि  
 ववविण  िकि वा परििाण  कैवफयि 

१ नगद   

बैंक   

व्यमक्तको मिम्िा   

२ सािग्रीहरु   

घ) भकु्तानी ठदन बाकँी 
ववविण िकि वा परििाण 

  

४. सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य िथा प्रगलि ववविण 

 

कािको ववविण िक्ष्य प्रगलि 
   

५. आयोजनािे प¥ुयाएको िाभ िथा प्रत्यक्ष रूपिा िाभान्धवि जनसंखया (आयोजना सञ्चािन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आयोजना सञ्चािन गदाय आयोजक संस्थािा कािको न्जम्िेवािी बाँडफाँड (कस कसिे कस्िो कस्िो कािको न्जम्िेवािी लिएका 

लथए < खिुाउने) 
उपन्स्थलिाः 
१ 

२ 

३ 

४ 

िोहविाः नािथिाः      पदाः   लिलिाः 
द्रष्टव्याः सावयजलनक परिक्षण काययक्रििा उपन्स्थि सिोकािवािाहरुको उपन्स्थलि अलनवायय रूपिा संिग्न हनुपुनेछ । 

 



अनसूुची ४ 

-काययववलिको दफा ११ (६) सँग सम्वन्धिि) 
खचय सावयजलनक सूचना फािाि 

 

लिलिाः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नािाः—        २. आयोजना स्थिाः—  

३. ववलनयोन्जि वजेटाः—    ४. आयोजना न्स्वकृि भएको आ.वाः—     ५. आयोजना सम्झौिा भएको लिलिाः—  

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

८. उ.स. को बैठकिे खचय स्वीकृि गिेको लिलिाः—    

आम्दानी ि खचयको ववविण 

       

आम्दानी िाि 

मववरण रकि रू मववरण रकि 

प्रथि ककस्ता  ज्याला  

दोश्रो ककस्ता  मनिािण सािाग्री िररद  

तेश्रो ककस्ता  ढुवानी  

िनश्रिदान  िाडा  

वस्तुगत सहायता  व्यवस्थापन िाि  

लागत सहिामगता    

    

    

 

उपयुयक्तानसुािको आम्दानी िथा खचय ववविण यथाथय हो । यसिा सबै आम्दानी िथा खचयहरु सिावेश गरिएको छ । 
साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगिािा आयोजना कायायधवयन गरिएको छ । यसको एक प्रलि वडा कायायियिा 
सिेि पेश गरिएको छ ।  
 

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

कोषाध्यक्ष    सन्चव      अध्यक्ष   

  

 

  

 

 



अनसूुची ५ 

-काययववलिको दफा ११(७) संग सम्वन्धिि) 

आयोजना सूचना पाटीको निूना 

१.  आयोजनाको नािाः 

२. आयोजना संचािन गने कायायिय/काययक्रिको नािाः 

३. उपभोक्ता सलिलिको अध्यक्षको नाि ि सम्पकय  नं.M 

४. आयोजनाको कुि िागि िकि रुाः 

 ४.१. आयोजनािा कायायियबाट व्यहोने िागि रुाः 

 ४.२. जनसहभालगिाबाट व्यहोने िागि िकि रुाः 

 ४.३. आयोजनािा िगानी गने अधय लनकायको नाि  ि व्यहोने िागि िकि रुाः 

५. आयोजना सम्झौिा लिलिाः 

६. आयोजना सम्पन्न गने लिलिाः 

७. आयोजनाबाट िाभान्धवि जनसंखयााः 

  



 

अनसूुची  ६ 

-काययववलिको दफा १६(ङ) सँग सम्वन्धिि) 
उपभोक्ता सलिलिको भौलिक िथा ववत्तीय प्रगलि प्रलिवेदन 

ववविण पेश गिेको कायायिय शे-फोक्सणु्डो  गाउँपालिका, कास्की ।  
 

१. आयोजनाको ववविण  
आयोजनाको नािाः     वडा नं.M   टोि÷बस्िीाः   उपभोक्ता सलिलिका 
अध्यक्षाः सन्चवाः  

२. आयोजनाको िागिाः प्राप्त अनदुान िकि रू. =========================चधदा िकि रू==========================जनसहभालगिा िकि 
रू. ==============   जम्िा िकि रू. ========================== 

३. हािसम्िको खचय रू. ============== 
क. कायायियबाट प्राप्त िकि रू==========================  
१. लनिायण सािग्रीिा (लसिेधट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, लगिी, उपकिण आठद) रू. .  
२. ज्यािााः–  दक्ष रूाः–     अदक्ष रू.        जम्िा रू.  
३. िसिधद सािान (कवप, किि, िसी, कागज आठद) रू.   ४. दैलनक भ्रिण भत्ता (सम्झौिािा स्वीकृि भए) रू.   
५. प्राववलिक लनिीक्षण बापि खचय (सम्झौिािा स्वीकृि भए) रू.     

६. अधय   
ख. जनसहभालगिाबाट व्यहोरिएको खचय रूाः========================== श्रिको िूल्य बिाबि िकि रू. ========================== 

न्जधसी सािान िूल्य बिाबि िकि रू. ========================== कूि जम्िा रू. ==========================४. प्राववलिक 
प्रलिवेदन बिोन्जि िूल्यांकन िकि रू. ==========================५. उपभोक्ता सिूहको लनणयय बिोन्जि÷सिीक्षाबाट खचय 
देन्खएको रू. शे-फोक्सणु्डो  

६. कायायधवयनिा देन्खएका िखुय सिस्याहरूाः  
क.  
ख.  
ग.  
७. सिािानका उपायहरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कायायियबाट ि अधय लनकायबाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुावाः  
 

 

९. हाि िाग गिेको वकस्िा िकि रू.  
 १०. िखुय खचय प्रयोजन  
 

११. प्राप्त िकि आयोजना बाहेक अधय काययिा खचय गने गिाउने छैनौ ।   
 

 

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

ियाि गने    सन्चव    कोषाध्यक्ष   अध्यक्ष 


