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उपभोक्ता समिमि गठन, परिचालन िथा व्यवस्थापन सम्बमधि काययमवमि २०७४  

विजयनगर गाउँ काययपामलकाको बैठकबाट स्वीकृि मिमि २०७५ जषे्ठ ४ 

प्रस्िावना 

नेपालको संमविान ि स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मनमदयष्ट गिेको स्थानीय िहको अमिकाि क्षेत्र मभत्रको 

मवकास मनिायण सम्वमधि कायय संचालनको लामग गाउँ पामलका/नगिपामलकाले उपभोक्ता समिमि गठन, परिचालन िथा 

व्यवस्थापन गनय आवश्यक दमेिएकोले  विजयनगर गाउँपामलका/नगिपामलकाको प्रशासकीय काययमवमि मनयमिि गने 

ऐन २०७४ को दफा ४ बिोमजि विजयनगर गाउँ काययपामलकाले यो काययमवमि जािी गिेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािमम्भक 

१. संमक्षप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस काययमवमिको नाि विजयनगर गाउँपामलकाको उपभोक्ता समिमि गठन, परिचालन 

िथा व्यवस्थापन काययमवमि, २०७४ िहकेो छ ।  

(२) यो काययमवमि िरुुधि प्रािम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषाः मवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययमवमििा:– 

(क) “अध्यक्ष” भधनाले उपभोक्ता समिमिको अध्यक्षलाई सम्झन ुपदयछ ।   

(ि) “आयोजना” भधनाले विजयनगर गाउँपामलका वा सो अधििगिको वडावाट पणूय वा आमंशक लागि 

साझदेािीिा सञ्चामलि योजना वा काययक्रि वा आयोजना वा परियोजनालाई सम्झन ुपछय । ि यसले विजयनगर 

गाऊँसभाबाट स्वीकृि भएको गिै सिकािी संघ सस्था, गिै नाफािलूक संस्था वा अधय सािदुामयक संस्थाको 

आयोजना सिेिलाई जनाउनेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भधनाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभामधवि हुने आयोजना सञ्चालन हुने के्षत्र मभत्रका व्यमक्तलाई 

जनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता समिमि” भधनाले आयोजनाको मनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि िियि सम्भाि गनयको लामग 

उपभोक्ताले आफूहरू िध्येबाट गठन गिेको समिमि सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कायायलय” भधनाले गाउँकाययपामलकाको कायायलयलाई बझुाउँछ । सो शब्दले वडा कायायलय सििेलाई बझुाउनेछ 

।  

(च) “काययपामलका” भधनाले गाऊँ काययपामलकालाई सम्झनु पदयछ । 

(छ) “ठूला िमेशनिी िथा उपकिण” भधनाले वािाविणलाई अत्यमिक ह्रास पिुय्ाउने प्रकृमिका ठूला िमेशनिी, उपकिण 

(बलुडोजि, एक्साभटेि जस्िा) ि श्रििलूक प्रमवमिलाई मवस्थामपि गने िालका िेमशनिी िथा उपकिण सम्झन ु

पदयछ। 

(ज) “पदामिकािी” भधनाले उपभोक्ता समिमिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समचव ि कोषाध्यक्षलाई सम्झन ुपदयछ ।  

(झ) “वडा” भधनाले विजयनगर गाऊँपामलका मभत्रका वडालाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) “वडा अध्यक्ष” भधनाले आयोजना सञ्चालन भएको वडाको वडा  अध्यक्षलाई सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “सदस्य”भधनाले उपभोक्ता समिमिका सदस्यलाई जनाउनेछ ि सो शब्दले उपभोक्ता समिमिका पदामिकािीलाई 

सििे जनाउनेछ ।  

(ठ) “सम्झौिा”भधनाले आयोजनाको मनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि िियि सम्भाि गनयको लामग कायायलय ि 

उपभोक्ता समिमिबीच भएको मलमिि किािनािा वा कबमुलयिनािालाई जनाउनेछ ।  



३. काययमवमिको पालना गनुयपनःे(१)गाउँपामलका मभत्र कायायधवयन हुने आयोजनाको मनिायण, सञ्चालन,िियि सम्भाि 

कायय गनयको लामग गठन हुने उपभोक्ता समिमिले पणूयरुपिा यो काययमवमिको पालना गनुय पनेछ ।  

(२) कुल लागि रु १ किोडसम्ि भएको िथा स्थानीय सीप, श्रोि ि सािन उपयोग हुने ि स्थानीय स्िििा कायय सम्पधन 

गनय सक्नेआयोजनाको कायायधवयन उपभोक्ता समिमि िाफय ि गनय समकनेछ ।  

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता समिमिको गठन ि सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता समिमि गठनसम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता समिमि गठन दहेाय बिोमजि गनुय पनेछ । 

(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभामधवि उपभोक्ताहरुको आि भलेाबाट अमिकिि ५१ प्रतिशि सहभामगिािा 

सम्बमधिि आयोजनास्थलिा नै सािदमेि एघाि (७ दमेि ११ जना) सदस्यीय उपभोक्ता समिमि गठन गनुयपनेछ । 

(ि)समिमि गठनको लामग आि भलेा हुने सिय, मिमि, स्थान ि भलेाको मबषय  त्यस्िो भेला हुने मिमिले कमम्ििा साि 

मदन (७ मदन) अगाव ैसावयजमनक रुपिा जानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

(ग) गाउँपामलका वा नगिपामलकास्ििीय आयोजना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमिको गठन गदाय काययपामलकाले 

िोकेको काययपामलकाका सदस्य वा कायायलयको प्रमिमनमिको िोहवििा गनुय पनेछ । 

(घ) वडास्ििीय आयोजना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमि गठन गदाय सम्वमधिि वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा 

सदस्य वा कायायलयले िोकेको कायायलयको प्रमिमनमिको िोहवििा गनुय पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता समिमि गठनको लामग बोलाईएको भलेािा योजनाको संमक्षप्त मवविण ि समिमिको संिचना समहिको 

जानकािी कायायलयको प्रमिमनमिले गिाउन ुपनेछ । 

(च) उपभोक्ता समिमि गठन गदाय सिावेशी मसद्धाधिको अवलम्वन गनुय पने छ । समिमििा कमम्ििा िेत्तीस प्रमिशि 

(३३%) िमहला सदस्य हुनपुनेछ । समिमिको अध्यक्ष, समचव ि कोषाध्यक्षिध्ये कम्िीिा एकजना िमहला 

पदामिकािी हुनपुनेछ ।  

(छ) एक व्यमक्त एकभधदा बढी उपभोक्ता समिमिको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै सगोलका परिवािबाट एकजना भधदा 

बढी व्यमक्त एउटै उपभोक्ता समिमिको सदस्य हुन पाइने छैन ।  

(ज) उपभोक्ता समिमिको गठन सकेसम्ि सवयसम्िि िरिकाले गनुयपनेछ । सवयसम्िि हुन नसकेिा उपभोक्ताहरुको 

बहुििबाट उपभोक्ता समिमिको गठन गरिने छ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको लागि सहभामगिािा सञ्चालन हुने आयोजनाहरु उपभोक्ता समिमिबाट कायायधवयन गनय 

प्राथमिकिा मदईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता समिमिले सम्झौिा बिोमजि गनुय पने काि समिमि आफैं ले गनुय गिाउनु पनेछ । अधय कुनै मनिायण 

व्यवसायी वा अधय व्यमक्त वा सस्थालाई ठेक्कािा मदई गनय गिाउन पाइने छैन । 

(ट) कायायलयले आयोजना सञ्चालन एवि ् कायायधवयनिा संलग्न उपभोक्ता समिमिको अमभलेि अनसुचूी १ 

बिोमजिको ढाँचािा व्यवमस्थि गनुय पनेछ । 

५. उपभोक्ता समिमिका सदस्यको योग्यिाः (१) उपभोक्ता समिमिका सदस्यको योग्यिा दहेाय बिोमजि हुन ुपनेछ । 

 (क) सम्वमधिि आयोजना क्षेत्रको स्थायी वामसधदा 

 (ि) १८ वषय उििे पिुा भएको 

 (ग) फौजदािी अमभयोगिा अदालिबाट कसिुदाि नठहरिएको 

 (घ) सिकािी बाँकी बक्यौिा वा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी निहकेो 

 (ङ) अधय उपभोक्ता समिमििा सदस्यनिहकेो 



(२) दफा १ िा जनुसकैु कुिा लेमिएको भएिापमन जनप्रमिमनमि,िाजनीमिक दलका पदामिकािी, बहालवाला सिकािी 

कियचािी ि मशक्षक उपभोक्ता समिमिको सदस्यिा बस्न पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता समिमिको काि, कियब्य ि अमिकािः उपभोक्ता समिमिको काि कियब्य ि अमिकाि दहेाय बिोमजि हुनेछ ।  

 (क) सम्झौिा बिोमजिको कायय सम्पादन गने, 

 (ि) उपभोक्ताहरुलाई कायायलयबाट प्राप्त सचूना िथा िागयदशयनको जानकािी       गिाउने, 

(ग) सम्झौिा बिोमजि कायय शरुु गदाय कायायलयबाट आवश्यक मनदशेन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त गिेि िात्र 

शरुु गने, 

(घ) उपभोक्ता समिमिको कायय सम्पादनलाई प्रभावकािी बनाउन समिमिका सदस्यहरुको कायय मवभाजन ि 

मजम्िवेािी बाँडफाँड गने, 

 (ङ) उपभोक्तासमिमिका सदस्यहरुको क्षििा मवकास गने । 

(च) सम्झौिा बिोमजिको कािको परििाण, गणुस्िि, सिय ि लागििा परिवियन गनुय पने  दमेिएिा 

कायायलयलाई अनिुोि गने, 

 (छ) आयोजनाको मदगो व्यवस्थापन सम्बधिी आवश्यक अधय कायय गने । 

 

परिच्छेद – ३ 

कायायधवयन िथा ब्यवस्थापन 

 

७. आयोजना कायायधवयनः (१) कायायलयले आ.व. शरुु भएको १५ मदन मभत्र उपभोक्ता समिमिबाट संचालन हुने 

आयोजना, परियोजना ि काययक्रिहरु पमहचान/छनौट गिी कायायधवयन योजना बनाउन ुपनेछ । उपभोक्ता समिमि गठन 

पश्चाि आयोजनाको ड्रईङ, मडजाईन ि लागि अनुिान (नेपाली भाषािा ियाि गरिएको) स्वीकृि गिी उपभोक्ता 

समिमिलाई उपलब्ि गिाउन ुपनेछ । 

(२) आयोजनाको कायायधवयनको लामग उपभोक्ता समिमि ि काययलयबीच अनसुचूी २ बिोमजिको ढाँचािा सम्झौिा 

गनुयपनेछ । 

(३) आयोजनाको प्रकृमि हिेी कायायलयले लागि सहभामगिाको ढाँचा ि अनपुाि (नगद वा श्रिदान वा बस्िगुि) िोक्नु 

पनेछ । 

 

८. आयोजना सम्झौिाको लामग आवश्यक कागजािहरुः (१) उपभोक्ता समिमिले कायायलयसँग सम्झौिा गदाय 

िपमशलिा उमललमिि कागजािहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता समिमि गठन गने आि भलेाको मनणययको प्रमिमलमप 

(ि) उपभोक्ता समिमिका सदस्यहरुको नागरिकिाको प्रमिमलमप 

(ग) आयोजनाको लागि अनुिान मवविण 

(घ) उपभोक्ता समिमिबाट सम्झौिाको लामग मजम्िवेािपदामिकािी िोमकएको उपभोक्ता समिमिको मनणयय  

(ङ) आयोजनाको कायायधवयनको कायय िामलका । 

(च) िािा सञ्चालन गने पदामिकािी िोमकएको मनणयय ि िािा सञ्चालनको लामग आवश्यक कागजािहरु  

 

९. उपभोक्ता समिमिको क्षििा मवकासः (१) कायायलयले आयोजनाको कायायधवयन अगाव ै उपभोक्ता समिमिका 

पदामिकािीहरुलाई मनम्न मवषयिा अमभिमुिकिण गनुय पनेछ 



(क) उपभोक्ता समिमिको काि, कियब्य ि अमिकाि, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कािको मवविण, काि सम्पधन गनुयपने अवमि, लागि ि उपभोक्ताको योगदान 

(ग) मनिायण सािाग्रीको गणुस्िि ि परििाण 

(घ) िरिद, िकि मनकासा प्रकृया, िचयको लेिाकंन ि अमभलेि व्यवस्थापन 

(ङ) कायायधवयन ि अनुगिन प्रकृया  

(च) सावयजमनक पिीक्षण, योजनाको फिफािक ि हस्िाधििण  

(छ)  अधय आवश्यक मवषयहरु । 

 

१०. िािा सञ्चालनः (१) उपभोक्ता समिमिको िािा कायायलयले िोकेको बैंकिा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) समिमिको िािा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ि समचव गिी िीन जनाको संयकु्त दस्िििबाट सञ्चालन हुनेछ । िािा 

सञ्चालकहरु िध्ये कमम्ििा एकजना िमहला हुन ुपनेछ । 

 

११. भकु्तानी प्रकृयाः(१) आयोजनाको भकु्तानी मददंा उपभोक्ता समिमिको नाििा िहकेो बैक िािािाफय ि मदन ुपनेछ । 

उपभोक्ता समिमिले एक व्यमक्त वा सस्थालाई एकलाि भधदा िामथको िकि भकु्तानी गदाय चेक िाफय ि िात्र गनुय 

पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता समिमिलाई सम्झौिा बिोमजिको कािको प्रामवमिक िलूयांकन, कायय सम्पधन प्रमिवदेन ि अधय 

आवश्यक कागजािको आिाििा मकस्िागि ि अमधिि भकु्तानी मदईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता समिमिले सम्पादन गिेको काि ि भएको िचयको मवविण समिमिको बैठकबाट मनणयय गिी भकु्तानीको 

लामग आवश्यक कागजाि समहि कायायलयिा पेश गनुयपनेछ । 

(४) आयोजनाको अमधिि भकु्तानी हुन ुभधदा अगाव ैकायायलयबाट अनगुिन गने व्यवस्था मिलाउन ुपनेछ    

(५) आयोजना सम्पधन भई फिफािक गनुय भधदा अगाव ैउपभोक्ता समिमिले अमनवायय रुपिा कायायलयको प्रमिमनमिको 

िोहवििा सावयजमनक पिीक्षण गनुय पनेछ । सावयजमनक पिीक्षण प्रमिवदेनको ढाँचा अनसुचूी ३ बिोमजि हुनेछ ।  

(६) उपभोक्ता समिमिले आफूले प्रत्येक मकस्िािा गिेको िचयको सचूना अनसुचूी ४ बिोमजिको ढाँचािा सावयजमनक 

गनुय पनेछ ।  

(७) आयोजनाको कुल लागि रु ३ लाि भधदा बढी भएका आयोजनाहरुको हकिाउपभोक्ता समिमिले काि शरुु गनुय 

भधदा अगाव ैआयोजनाको नाि, लागि, लागि साझदेािीको अवस्था, काि शरुु ि सम्पधन गनुय पने अवमि सििे 

दमेिने गिी ियाि गरिएको अनुसचूी ५ बिोमजिको ढाँचािा आयोजना सचूना पाटी आयोजना स्थलिा िाख्न ुपनेछ  

(८) उपभोक्ता समिमिलाई सम्बमधिि कायायलयले ड्रइङ्ग, मडजाइन, लागि अनुिान ियाि गने, प्रामवमिक सललाह मदने, 

जाँचपास गने लगायि अधय प्रामवमिक सहयोग उपलब्ि गिाउनेछ । आयोजना कायायधवयनको सियिा कुनै 

कािणबाट कायायलयले प्रामवमिक सेवा उपलब्ि गिाउन नसकेिा सम्झौिािा उललेि गिी िोमकएको िचयको सीिा 

मभत्र िही उपभोक्ता समिमिले किाििा प्रामवमिक मनयकु्त गनय वा प्रामवमिक सेवा मलन सक्नेछ । िि, ड्रइङ्ग, 

मडजाइन, लागि अनुिान, काययसम्पधन प्रमिवदेन ि भकु्तानी मसफारिसको कायय कायायलयबाट नै हुनेछ । 

(९) उपभोक्ता समिमिबाट मनिायण हुने आयोजनाहरूको गणुस्िि कायि गने गिाउने दामयत्व ि मजम्िवेािी जनप्रमिमनमि, 

सम्बमधिि प्रामवमिक कियचािी, उपभोक्ता समिमि ि अनगुिनसमिमिको हुनेछ ।  

(१०) अनकुिणीय कायय गने उपभोक्ता समिमि, प्रामवमिक कियचािी ि सम्बमधिि कियचािीलाई सभाको मनणयय बिोमजि 

वामषयक रूपिा उमचि पिुस्काि प्रदान गनय समकनेछ । 



(११) िोमकएको सियिा उपभोक्ता समिमि गठन हुन नसकेिा, सम्झौिा हुन नसकेिा वा सम्झौिाको शिय बिोमजि कायय 

सम्पादन हुन नसकेिा कायायलयले अधय प्रकृया्ािा काि गिाउन सक्नेछ ।   

 

१२. मनिायण काययको गणुस्िि समुनमश्चििा गनुय पनःे उपभोक्ता समिमिबाट सञ्चालन हुने आयोजना गणुस्िि समुनमश्चि गनुय 

सम्वमधिि उपभोक्ता समिमिको कियव्य हुनेछ । गणुस्िि समुनमश्चििा गनयको लामग अधय कुिाहरुको अमिरिक्त मनम्न 

मवषयहरु पणूय रुपिा पालना गनुय पनेछ ।  

(क) मनिायण सािाग्रीको गणुस्ििः मनिायण सािाग्री ड्रइङ, मडजाईन ि स्पेमसमफकेसन बिोमजिको गणुस्िि कायि 

गनुय पनेछ । 

(ि) मनिायण मवमि ि प्रकृयाको गणुस्ििः मनिायण मवमि ि प्रकृया कायायलयसँग भएको सम्झौिा बिोमजि गनुय पनेछ  

(ग) मनिायण काययको मदगोपनाः उपभोक्ता समिमिबाट कायायधवयन भएको योजनाको मदगोपनाको लामग सम्वमधिि 

उपभोक्ता समिमिले आवश्यक व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गणुस्िि समुनमश्चि गने मजम्िवेािीः उपभोक्ता समिमि िाफय ि हुने कािको मनिायरिि गणुस्िि कायि गने 

मजम्िवेािी सम्बमधिि काययको लामग कायायलयबाट िमटएका प्रामवमिक कियचािी ि उपभोक्ता समिमिको 

हुनेछ । 

(ङ) लगि िाख्न ुपनेः उपभोक्ता समिमिबाट हुने कािको सम्झौिा बिोमजिको सिय, लागि ि गणुस्िििा सम्पधन 

हुन नसकेिा सम्वमधिि प्रामवमिक कियचािीलाई सचेि गिाउने ि प्रकृमि हिेी आवश्यकिा अनसुाि कािवाही 

गनय सक्नेछ । त्यस्िा उपभोक्ता समिमिको लगि िािी उपभोक्ता समिमिका पदामिकािीलाई मनमश्चि 

सियसम्िको लामग अधय उपभोक्ता समिमििा िही काि गनय मनषिे गनेछ । 

१३.अनगुिन समिमिको व्यवस्थाः(१) आयोजना िोमकएको गणुस्िि, परििाण ि सियिा सम्पधन गनय गिाउन उपभोक्ता 

समिमिले सम्पादन गने काययको अनगुिन गिी आयोजनाको गणुस्िि, परििाण समुनमश्चि गनय दफा ४ (१) (क) 

बिोमजिको भलेाबाट कमम्ििा एक जना िमहला समहि ३ सदस्यीय एक अनगुिन समिमि गठन गनुय पनेछ । 

(२) अनगुिन समिमिको काि, कियव्य अमिकाि दहेाय बिोमजि हुनेछः 

(क) आयोजनाको कायायधवयनिा सहजीकिण गने िथा दमेिएका बािा, व्यविान ि सिस्या सिािानका लामग 

आवश्यक सिधवय गने,  

(ि) आयोजनाको कायायधवयन काययिामलका अनसुाि काि भए नभएको यकीन गने ि नगिेको पाइएिा सम्बमधिि 

पक्षलाई सचेि गिाउने,    

(ग) आवश्यक अधय कायय गने । 

 

परिच्छेद– ४ 

मवमवि 
 

१४. अधय संस्थाबाट कायय गिाउन समकनःेयस काययमवमि बिोमजि उपभोक्ता समिमिबाट गरिने कायय लाभग्राही 

सिहू,सािदुामयक संस्था जस्िै सािदुामयक वन, सािदुामयकस्ििका सहकािी संस्थाहरू, टोल मवकास संस्था, 

आिा सिहू, कृमष सिहू, काननु बिोमजि गठन भएका अधय सािदुामयक संगठन जस्िा संस्थाहरुबाट स्थानीय 

उपभोक्ताहरुको आिभलेाबाट मनणयय भई आएिा यस्िा संस्थाहरुबाट यस काययमवमि बिोमजि कायय संचालन 

गनय/गिाउन समकने छ । 



१५. सहमजकिण ि सहयोग गनुय पनःेउपभोक्ता समिमिले आयोजनाको सपुरिवके्षण, अनगुिन/मनिीक्षण गनय कायायलयबाट 

आएको अनगुिन समिमि, पदामिकािी वा कियचािीलाई आवश्यक मवविण उपलव्ि गिाउने िथा आयोजनास्थल 

अनगुिनको लामग सहमजकिण ि सहयोग गनुय पनेछ । 

१६. उपभोक्ता समिमिको दामयत्वःउपभोक्ता समिमिले कायायलयसँग भएको सम्झौिा बिोमजिको कायय सम्पादन गदाय 

कायायलयले िोकेका शियहरुको अमिरिक्त मनम्न दामयत्व वहन गनुय पनेछ । 

(क) आयोजनाको मदगो व्यवस्थापनको लामग िियि सम्भाि गने सम्बधिी आवश्यक कायय, 

(ि) आयोजना कायायधवयनबाट पनय सक्ने वािाविणीय सधिुलन कायि गने सम्बधिी कायय, 

(ग) अधय आयोजनाहरुसँग अधििसम्बधि कायि गनुयपने, 

(घ) असल नागरिकको आचिण पालना गनुयपने । 

(ङ) उपभोक्ता समिमिले आयोजनाको फिफािकको लामग कायायलयिा कागजाि पेश गदाय अनसुचूी ६ 

बिोमजिको ढाँचािा आयोजनाको भौमिक िथा मवमत्तय प्रमिवदेन पेश गनुय पनेछ ।  

१७.िापदण्ड बनाउन सक्नःे(१) आयोजनाको गणुस्िि समुनमश्चििाको लामग कायायलयले अनगुिन, िलुयाङ्कन गिी 

सम्वमधिि उपभोक्ता समिमिलाई सललाह, सझुाव ि आवश्यकिा अनसुाि मनदशेन मदने िथा सिधवय गनुय पनेछ. 

(२) उपभोक्ता समिमिबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको प्रकृमि हिेी गणुस्िि समुनमश्चििा गने प्रयोजनको लामग 

कायायलयले थप िापदण्ड िथा िागयदशयन बनाई लाग ुगनय सक्नेछ । 

१ 8 .  विविध यस काययविधि कायायन्ियन क्रममा थप व्यिस्था गननय परेमा यस काययविधि 
तथा प्रचधित कानूनसगँ नबाझिने गरी गाउँपाधिकािे आिश्यक धनर्यय गनय सक्नछे 
।  
 

 

 

 

  



अननसूची १ 

(काययविधिको दफा ४ (१) ट संग सम्बझन्ित) 

उपभोक्ता सधमधतको िगत 

विजयनगर गाउँपाधिका 

आ.ि. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता सधमधतको 
नाम र ठेगाना 

पदाधिकारीको नाम र सम्पकय  नं. गठन धमधत बैंकको 
नाम 

खाता नं. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष समचव कोषाध्यक्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

  



अननसूची २ 

काययविधिको दफा ७(२) सँग सम्िझन्ित) 
विजयनगर गाउँपाधिका 
योजना सम्िौता फाराम 

१. सम्िौता गने पक्ष र आयोजनााः 
क) उपभोक्तासधमधतको वििरर्ाः 
 १. नामाः 
 २. ठेगानााः 
ख) आयोजनाको वििरर्ाः 
 १. नामाः 
 २. आयोजना स्थिाः 
 ३ उद्देश्याः 
 ४. आयोजना सनरु हनने धमधताः 
२. आयोजनाको िागत सम्िझन्ि वििरर्ाः 
 क) िागत अननमान रु 

 ख) िागत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कायायियाः 
 २. उपभोक्ता सधमधताः 
 ३. अन्याः  
ग) बस्तनगत अननदानको वििरर्  सामाग्रीको नाम    एकाई 

 १. संघबाट  
 २.प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. विदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता सधमधतबाट  
 ७. अन्य धनकायबाट  
घ) आयोजनाबाट िाभाझन्ित हननेाः 
 १. घरपररिार संखयााः 
 २. जनसंखयााः 
 ३. संगठठत संस्थााः 
४= अन्याः  
३. उपभोक्ता सधमधत÷समनदायमा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वििरर्ाः 
क) गठन भएको धमधताः 
ख) पदाधिकारीको नाम र ठेगाना (नागररकता प्रमार्पत्र नं. र झजल्िा) 
१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 



३. कोषाध्यक्ष 

४. सझचि 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाय उपझस्थत िाभाझन्ितको संखयााः 
४. आयोजना सञ्चािन सम्िझन्ि अननभिाः 
५.उपभोक्ता सधमधत समनदायमा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थािे प्राप्त गने वकस्ता वििरर्ाः 
वकस्ताको क्रम  धमधत  वकस्ताको रकम  धनमायर् समाग्री पररमार्    कैवफयत 

पवहिो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्मा 
६. आयोजना ममयत संभार सम्बन्िी व्यिस्था  
क)आयोजना ममयत संभारको झजम्मा धिने सधमधत÷संस्थाको नामाः 
ख) ममयत सम्भारको सम्भावित स्रोत (छ छैन खनिाउने) 

 जनश्रमदानाः 
 सेिा शनल्काः 
 दस्तनर, चन्दाबाट  
 अन्य केही भएाः  

 

 

सम्िौताका शतयहरु 

उपभोक्ता सधमधतको झजम्मेिारी तथा पािना गररन ेशतयहरुाः 
१. आयोजना धमधत ...............................देझख शनरु गरी धमधत........................सम्ममा पनरा गननय पनेछ । 

२= प्राप्त रकम तथा धनमायर् सामाग्री सम्िझन्ित आयोजनाको उदे्धश्यका िाधग मात्र प्रयोग गननयपनेछ । 

३= नगदी, झजन्सी सामानको प्राप्ती, खचय र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगधत वििरर् राख्नन पनेछ । 

४= आम्दानी खचयको वििरर् र काययप्रगधतको जानकारी उपभोक्ता समूहमा छिफि गरी अको वकस्ता माग गननय 
पनेछ । 

५= आयोजनाको कन ि िागत भन्दा घटी िागतमा आयोजना सम्पन्न भएको अिस्थामा सो मनताविकनै अननदान र 
श्रमदानको प्रधतशत धनिायरर् गरी भ नक्तानी धिनन पनेछ । 

६. उपभोक्ता सधमधतिे प्राविधिकको राय, परामशय एिं धनदेशन अननरुप काम गननय पनेछ ।  
७= उपभोक्ता सधमधतिे आयोजनासंग सम्िझन्ित विि, भरपाईहरु, डोर हाझजरी फारामहरु, झजन्सी नगदी खाताहरु, 

सधमधत÷समनहको धनर्यय पनझस्तका आठद कागजातहरु कायायियिे मागेको बखत उपिव्ि गराउनन पनेछ र 
त्यसको िेखापरीक्षर् पधन गराउनन पनेछ । 

 



८. कन नै सामाग्री खररद गदाय आन्तररक राजस्ि कायायियबाट स्थायी िेखा नम्िर र मनल्य अधभबवृद्ध कर दताय 
प्रमार् पत्र प्राप्त व्यझक्त िा फमय संस्था िा कम्पनीबाट खररद गरी सोही अननसारको विि भरपाई 
आधिकारीक व्यझक्तबाट प्रमाझर्त गरी पेश गननय पनेछ । 

९.  मूल्य अधभबवृद्ध कर (VAT)िाग्ने बस्तन तथा सेिा खररद गदाय रु २०,०००।– भन्दा बढी मूल्यको 
सामाग्रीमा अधनिायय रुपमा मूल्य अधभबवृद्ध कर दताय प्रमार्पत्र प्राप्त गरेका व्यझक्त फमय संस्था िा 
कम्पनीबाट खररद गननय पनेछ । साथै उक्त वििमा उझल्िझखत मन.अ.कर बाहेकको रकममा १.५% 
अग्रीम आयकर बापत करकवि गरी बाँकी रकम मात्र सम्िझन्ित सेिा प्रदायकिाई भ नक्तानी हननेछ । रु 
२०,०००।– भन्दा कम मूल्यको सामाग्री खररदमा पान नम्िर धिएको व्यझक्त िा फमयबाट खररद गननय 
पनेछ । अन्यथा खररद गने पदाधिकारी स्ियम ्झजम्मेिार हननेछ । 

१०. डोजर रोिर िगायतका मेझशनरी सामान भाडामा धिएको एिम ् घर बहािमा धिई विि भरपाई पेश 
भएको अिस्थामा १०% प्रधतशत घर भाडा कर एबम ्बहाि कर धतननय पनेछ । 

११. प्रझशक्षकिे पाउने पाररश्रधमक एिम ्सहभागीिे पाउने भत्तामा प्रचधित धनयमाननसार कर िाग्नछे । 

१२. धनमायर् काययको हकमा शनरु िागत अननमानका कन नै आईटमहरुमा पररियतन हनने भएमा अधिकार प्राप्त 
व्यझक्त÷कायायियबाट िागत अननमान संसोिन गरे पश्चात मात्र कायय गराउनन पनेछ । यसरी िागत 
अननमान संशोिन नगरी कायय गरेमा उपभोक्ता सधमधत÷समनहनै झजम्मेिार हननेछ । 

१३. उपभोक्ता सधमधतिे काम सम्पन्न गररसकेपधछ बाँकी रहन गएका खप्ने सामानहरु ममयत संभार सधमधत 
गठन भएको भए सो सधमधतिाई र सो नभए सम्िझन्ित कायायियिाई बनिाउनन पनेछ । तर ममयत 
सधमधतिाई बनिाएको सामानको वििरर् एक प्रधत सम्िझन्ित कायायियिाई जानकारीको िाधग बनिाउनन 
पनेछ । 

१४. सम्िौता बमोझजम आयोजना सम्पन्न भएपधछ अझन्तम भ नक्तानीको िाधग काययसम्पन्न प्रधतिेदन, नापी वकताि, 

प्रमाझर्त विि भरपाई, योजनाको फोटो, सम्िझन्ित उपभोक्ता सधमधतिे आयोजना संचािन गदाय भएको 
आय व्ययको अननमोदन सवहतको धनर्यय, उपभोक्ता भेिाबाट भएको साियजधनक िेखा परीक्षर्को धनर्ययको 
प्रधतधिपी तथा सम्िझन्ित कायायियको िडा कायायियको धसफाररस सवहत अझन्तम वकस्ता भ नक्तानीको िाधग 
धनिेदन पेश गननय पनेछ । 

१५. आयोजना सम्पन्न भएपधछ कायायियबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रमार्पत्र धिनन पनेछ । साथै 
आयोजानाको आिश्यक ममयत संभारको व्यिस्था सम्िझन्ित उपभोक्ताहरुिे नै गननय पनेछ । 

१६. आयोजना कायायन्ियन गने समनह िा उपभोक्ता सधमधतिे आयोजनाको भौधतक तथा वित्तीय प्रगती प्रधतिेदन 
अननसूची ६ को ढाँचामा सम्िौतामा तोवकए बमोझजम कायायियमा पेश गननय पनेछ । 

१७. आयोजनाको दीगो सञ्चािन तथा ममयत संभारको व्यिस्था गननय पनेछ । 

१८. आयोजनाको सिै काम उपभोक्ता सधमधत÷समनहको धनर्यय अननसार गननय गराउनन पनेछ । 

 

 

कायायियको झजम्मेिारी तथा पािना गररन ेशतयहरुाः 
 

१. आयोजनाको िजेट, उपभोक्ता सधमधतको काम, कतयव्य तथा अधिकार, खररद, िेखाङ्कन, प्रधतिेदन आठद 
विषयमा उपभोक्ता सधमधतका पदाधिकारीहरुिाई अननझशक्षर् काययक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

२. आयोजनामा आिश्यक प्राविधिक सहयोग कायायियबाट उपिव्ि गराउन सवकने अिस्थामा गराईनेछ र 
नसवकन ेअिस्था भएमा उपभोक्ता सधमधतिे बाह्य बजारबाट सेिा परामशय अन्तगयत सेिा धिन सक्नेछ ।  



३. आयोजनाको प्राविधिक सनपररिेक्षर्का िाधग कायायियको तफय बाट प्राविधिक खटाईनछे । उपभोक्ता 
सधमधतबाट भएको कामको धनयधमत सनपररिेक्षर् गने झजम्मेिारी धनज प्राविधिकको हननछे ।  

४. पेश्की धिएर िामो समयसम्म आयोजना संचािन नगने उपभोक्ता सधमधतिाई कायायियिे धनयम अननसार 
कारिाही गनेछ । 

५. श्रममनिक प्रविधिबाट कायय गराउने गरी िागत अननमान स्िीकृत गराई सोही बमोझजम सम्िौता गरी 
मेझशनरी उपकरर्को प्रयोगबाट कायय गरेको पाईएमा त्यस्तो उपभोक्ता सधमधतसंग सम्िौता रद्ध गरी 
उपभोक्ता सधमधतिाई भ नक्तानी गररएको रकम मनल्यांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असनि 
उपर गररनेछ । 

६. आयोजना सम्पन्न भएपधछ कायायियबाट जाँच पास गरी फरफारक गननय पनेछ । 

७. आिश्यक कागजात संिग्न गरी भ नक्तानी उपिव्ि गराउन सम्िझन्ित उपभोक्ता सधमधतबाट अननरोि भई 
आएपधछ उपभोक्ता सधमधतको बैंक खातामा भ नक्तानी ठदनन पनेछ ।  

८. यसमा उल्िेख नभएका कन राहरु प्रचधित कानून िमोझजम हननेछ । 

 

माधथ उल्िेख भए बमोझजमका शतयहरु पािना गनय हामी धनम्न पक्षहरु मन्जनर गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता सधमधत÷समनहको तफय बाट    कायायियको तफय बाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 
नाम थर.....................      नाम थर............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................     सम्पकय  नं............... 
धमधत............................   धमधत..................... 
  



 अननसूची ३ 

(काययविधिको दफा ११ (५) सँग सम्िझन्ित) 
साियजधनक परीक्षर् फारामको ढाँचा पेश गरेको कायायिय विजयनगर 

१. आयोजनाको नामाः      क) स्थिाः 
ख) िागत अननमानाः        ग) आयोजना शनरू हनने धमधताः  घ) आयोजना सम्पन्न हनने धमधताः  
२. उपभोक्ता सधमधत÷सामनदावयक संस्थाको   क) नामाः   
क) अध्यक्षको नामाः   ख) सदस्य संखयााः      मवहिााः    पनरूषाः  
३. आम्दानी खचयको वििरर्ाः  
क) आम्दानीतफय  जम्मााः 
आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कधत नगद तथा 
झजन्सी प्राप्त भयो खनिाउन)े रकम िा पररमार् कैवफयत 

रकम िा पररमार् कैवफयत 
 

   
   
ख) खचयतफय  

खचयको वििरर् दर पररमार् जम्मा 
१. सामाग्री (के के सामाग्री खररद भयो ?)    

२. ज्यािा (के मा कधत भ नक्तानी भयो ?)    

    

    

३. श्रमदान (कधत जनािे श्रमदान गरे ?)    

    

    

४. व्यिस्थापन खचय (ढनिानी तथा अन्य खचय)    

    
 

ग) मौज्दात  
 वििरर्  रकम िा पररमार्  कैवफयत 

१ नगद   

बैंक   

व्यमक्तको मजम्िा   

२ सािग्रीहरु   

घ) भ नक्तानी ठदन बाकँी 
वििरर् रकम िा पररमार् 

  

४. सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगधत वििरर् 

 

कामको वििरर् िक्ष्य प्रगधत 
   

५. आयोजनािे पन¥याएको िाभ तथा प्रत्यक्ष रूपमा िाभाझन्ित जनसंखया (आयोजना सञ्चािन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आयोजना सञ्चािन गदाय आयोजक संस्थामा कामको झजम्मेिारी बाँडफाँड (कस कसिे कस्तो कस्तो कामको झजम्मेिारी धिएका 

धथए<खनिाउने) 
उपझस्थधताः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहिराः नामथराः      पदाः   धमधताः 
द्रष्टव्याः साियजधनक पररक्षर् काययक्रममा उपझस्थत सरोकारिािाहरुको उपझस्थधत अधनिायय रूपमा संिग्न हनन नपनेछ । 

 

 

 



अननसूची ४ 

-काययविधिको दफा ११ (६) सँग सम्िझन्ित) 
खचय साियजधनक सूचना फाराम 

 

धमधताः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नामाः—        २. आयोजना स्थिाः—  

३. विधनयोझजत िजेटाः—  ४. आयोजना झस्िकृत भएको आ.िाः—  ५. आयोजना सम्िौता भएको धमधताः—  

६. काम सम्पन्न गननय पने धमधताः—     ७. काम सम्पन्न भएको धमधताः—  

८. उ.स. को बैठकिे खचय स्िीकृत गरेको धमधताः—    

आम्दानी र खचयको वििरर् 

       

आम्दानी िचय 

मवविण िकि रू मवविण िकि 

प्रथि मकस्िा 
 

ज्याला 
 

दोश्रो मकस्िा 
 

मनिायण सािाग्री िरिद 
 

िेश्रो मकस्िा 
 

ढुवानी 
 

जनश्रिदान 
 

भाडा 
 

वस्िुगि सहायिा 
 

व्यवस्थापन िचय 
 

लागि सहभामगिा 
   

    

    

 

उपयनयक्ताननसारको आम्दानी तथा खचय वििरर् यथाथय हो । यसमा सबै आम्दानी तथा खचयहरु समािेश गररएको छ । 
साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभाधगतामा आयोजना कायायन्ियन गररएको छ । यसको एक प्रधत िडा कायायियमा समेत 
पेश गररएको छ ।  
 

...............  .......................  ....................... कोषाध्यक्ष   
 सझचि     अध्यक्ष   

 

  

 

 

  



अननसूची ५ 

-काययविधिको दफा ११(७) संग सम्िझन्ित) 

आयोजना सूचना पाटीको नमूना 

१.  आयोजनाको नामाः 

२. आयोजना संचािन गने कायायिय/काययक्रमको नामाः 

३. उपभोक्ता सधमधतको अध्यक्षको नाम र सम्पकय  नं.M 

४. आयोजनाको कन ि िागत रकम रुाः 

 ४.१. आयोजनामा कायायियबाट व्यहोने िागत रुाः 

 ४.२. जनसहभाधगताबाट व्यहोने िागत रकम रुाः 

 ४.३. आयोजनामा िगानी गने अन्य धनकायको नाम  र व्यहोने िागत रकम रुाः 

५. आयोजना सम्िौता धमधताः 

६. आयोजना सम्पन्न गने धमधताः 

७. आयोजनाबाट िाभाझन्ित जनसंखयााः 

  



 

अननसूची ६ 

-काययविधिको दफा १६(ङ) सँग सम्िझन्ित) 
उपभोक्ता सधमधतको भौधतक तथा वित्तीय प्रगधत प्रधतिेदन 

वििरर् पेश गरेको कायायिय विजयनगर 

 

१. आयोजनाको वििरर्  
आयोजनाको नामाः     िडा नं.M टोि÷बस्तीाः   उपभोक्ता सधमधतका अध्यक्षाः सझचिाः  

२. आयोजनाको िागताः प्राप्त अननदान रकम रू. ............................  चन्दा रकम रू...................... 
जनसहभाधगता रकम रू. ==============   जम्मा रकम रू. ............................. 

३. हािसम्मको खचय रू. ============== 
क. कायायियबाट प्राप्त रकम रू............. 
१. धनमायर् सामग्रीमा (धसमेन्ट, छड, काठ, ढनंगा िा फन िा, धगिी, उपकरर् आठद) रू. .  
२. ज्यािााः–  दक्ष रूाः–     अदक्ष रू.        जम्मा रू.  
३. मसिन्द सामान (कवप, किम, मसी, कागज आठद) रू.   ४. दैधनक भ्रमर् भत्ता (सम्िौतामा स्िीकृत भए) रू.   
५. प्राविधिक धनरीक्षर् बापत खचय (सम्िौतामा स्िीकृत भए) रू.     

६. अन्य   
ख. जनसहभाधगताबाट व्यहोररएको खचय रूाः ................... श्रमको मूल्य बराबर रकम रू. .......................  

झजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रू. .............   कूि जम्मा रू. ............. 
४. प्राविधिक प्रधतिेदन बमोझजम मूल्यांकन रकम रू. ............. 
५. उपभोक्ता समूहको धनर्यय बमोझजम÷समीक्षाबाट खचय देझखएको रू. ............. 
६. कायायन्ियनमा देझखएका मनखय समस्याहरूाः क. ख. ग.  
७. समािानका उपायहरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कायायियबाट र अन्य धनकायबाट अननगमन भए अननगमनको सनिािाः  
 

 

९. हाि माग गरेको वकस्ता रकम रू.  
१०. मनखय खचय प्रयोजन  
 

११. प्राप्त रकम आयोजना बाहेक अन्य काययमा खचय गने गराउने छैनौ ।   
 

.............   .............  .............  ............. 
तयार गने   सझचि    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 


