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गाउँपालिकाको उपभोक्ता सलिलि गठन, परिचािन िथा व्यवस्थापन स्बन्धि  काययविवसलि , 
२०७९  

प्र्िावसना 

नेपािको संिवसि ान ि ्थान य सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयवष्ट गिेको ्थान य िहको अलि काि 
क्षेरमा लभरमाको िवसकास लनिायवि स्वस्धि  काययव संचािनको िालग गाउँ पालिका/नगिपालिकािे उपभोक्ता 
सलिलि गठन, परिचािन िथा व्यवस्थापन गनयव ववस्यक दे्खककोिे िालिका गाउँपालिकाको 
प्र ासकीय काययविवसलि  लनयलिि गने ऐन २०७९ को दफा ४ बनिो्ति 2079/04/24 गिे 
काययवपालिकािे यो काययविवसलि  तािी गिेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्राि््भक 

१. सं्क्षप्त नाि ि प्राि्भिः (१) यस काययविवसलि को नाि िालिका गाउँपालिकाको उपभोक्ता सलिलि 
गठन, परिचािन िथा व्यवस्थापन काययविवसलि , २०७९ िहेको छ ।  

(२) यो काययविवसलि  िरुुधि प्राि्भ हनुेछ । 

२. परिभार्ािः िवसर्य वसा प्रसङ्गिे अको अथयव निागेिा यस काययविवसलि िा:– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नािे उपभोक्ता सलिलिको अध्यक्षिाई स्झन ुपदयवछ ।   

(ख) “वयोतना” भन्नािे िालिका गाउँपालिका वसा सो अधििगिको वसडावसाट पूियव वसा वं् क 
िागि साझेदािीिा सञ्चालिि योतना वसा काययवक्रि वसा वयोतना वसा परियोतनािाई स्झन ु
पछयव । ि यसिे गाऊँसभाबनाट ्वस कृि भकको गैि सिकािी संघ स्था, गैि नाफािूिक 
सं्था वसा अधय सािदुाियक सं्थाको वयोतना सिेििाई तनाउनेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नािे वयोतनाबनाट प्रत्यक्ष िाभा्धवसि हनुे वयोतना सञ्चािन हनुे क्षेरमा लभरमाका 
व्य्क्तिाई तनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता सलिलि” भन्नािे वयोतनाको लनिायवि, सञ्चािन, व्यवस्थापन ि िियवि स्भाि गनयवको 
िालग उपभोक्तािे वफूहरू िध्येबनाट गठन गिेको सलिलि स्झन ुपदयवछ । 

(ङ) “कायायविय” भन्नािे गाउँ काययवपालिकाको कायायवियिाई बनझुाउँछ । सो  ब्दिे वसडा कायायविय 
सिेििाई बनझुाउनेछ ।  

(च) “काययवपालिका” भन्नािे गाऊँ काययवपालिकािाई स्झन ुपदयवछ । 

(छ)  “ठूिा िे् निी िथा उपकिि” भन्नािे वसािावसिििाई अत्यलि क ह्रास पिुय्ाउने प्रकृलिका 
ठूिा िे् निी, उपकिि (बनिुडोति, कक्साभेटि त्िा) ि श्रििूिक प्रिवसलि िाई िवस्थािपि 
गने खािका िे् निी िथा उपकिि स्झन ुपदयवछ । 
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(त)  “पदालि कािी” भन्नािे उपभोक्ता सलिलिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्चवस ि कोर्ाध्यक्षिाई स्झन ु
पदयवछ ।  

(झ)  “वसडा” भन्नािे ....गाऊँपालिका लभरमाका वसडािाई स्झन ुपदयवछ ।  

(ञ)  “वसडा अध्यक्ष” भन्नािे वयोतना सञ्चािन भकको वसडाको वसडा  अध्यक्षिाई स्झन ु
पदयवछ । 

(ट)  “सद्य”भन्नािे उपभोक्ता सलिलिका सद्यिाई तनाउनेछ ि सो  ब्दिे उपभोक्ता 
सलिलिका पदालि कािीिाई सिेि तनाउनेछ ।  

(ठ)  “स्झौिा”भन्नािे वयोतनाको लनिायवि, सञ्चािन, व्यवस्थापन ि िियवि स्भाि गनयवको िालग 
कायायविय ि उपभोक्ता सलिलिबन च भकको लि्खि किािनािा वसा कबनलुियिनािािाई तनाउनेछ ।  

३. काययविवसलि को पािना गनुयवपनेिः (१) गाउँपालिका लभरमा कायायवधवसयन हनु ेवयोतनाको लनिायवि, सञ्चािन,  

िियवि स्भाि काययव गनयवको िालग गठन हनु ेउपभोक्ता सलिलििे पूियवरुपिा यो काययविवसलि को पािना 
गनुयव पनेछ ।  

(२) कुि िागि रु १ किोडस्ि भकको िथा ्थान य स प, श्रोि ि साि न उपयोग हनुे ि 
्थान य ्िििा काययव स्पन्न गनयव सक्ने वयोतनाको कायायवधवसयन उपभोक्ता सलिलि िाफयव ि 
गनयव सिकनेछ ।  

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता सलिलिको गठन ि सञ्चािन 

 

४. उपभोक्ता सलिलि गठन स्बनधि   व्यवस्थािः(१) उपभोक्ता सलिलि गठन देहाय बनिो्ति गनुयवपनेछ । 

(क) वयोतनाबनाट प्रत्यक्ष िाभा्धवसि उपभोक्ताहरुको वि भेिाबनाट अलि किि सहभालगिािा 
स्बन्धि ि वयोतना्थििा नै साि दे्ख कघाि (७ दे्ख ११ तना) सद्य य उपभोक्ता 
सलिलि गठन गनुयवपनेछ । 

(ख) सलिलि गठनको िालग वि भेिा हनुे सिय, लिलि, ्थान ि भेिाको लबनर्य त्य्िो भेिा हनु े
लिलििे क््ििा साि र्दन (७ र्दन) अगावैस सावसयवतलनक रुपिा तानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

(ग)  गाउँपालिका्ििीय वयोतना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलिलिको गठन गदायव काययवपालिकािे 
िोकेको काययवपालिकाका सद्य वसा कायायवियको प्रलिलनलि को िोहवसििा गनुयव पनेछ । 

(घ) वसडा्ििीय वयोतना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलिलि गठन गदायव स्वस्धि ि वसडाको वसडा 
अध्यक्ष वसा वसडा सद्य वसा कायायवियिे िोकेको कायायवियको प्रलिलनलि को िोहवसििा गनुयव पनेछ 
। 

(ङ) उपभोक्ता सलिलि गठनको िालग बनोिाईकको भेिािा योतनाको सं्क्षप्त िवसवसिि ि सलिलिको 
संिचना सिहिको तानकािी कायायवियको प्रलिलनलि िे गिाउन ुपनेछ । 



3 
 

(च) उपभोक्ता सलिलि गठन गदायव सिावेस   लसद्धाधिको अवसि्वसन गनुयव पने छ । सलिलििा 
क््ििा िेत्त स प्रलि ि (३३%) ििहिा सद्य हनुपुनेछ । सलिलिको अध्यक्ष, स्चवस ि 
कोर्ाध्यक्षिध्ये क्ि िा ककतना ििहिा पदालि कािी हनुपुनेछ ।  

(छ) कक व्य्क्त ककभधदा बनढी उपभोक्ता सलिलिको सद्य हनु पाउने छैन । साथै सगोिका 
परिवसािबनाट ककतना भधदा बनढी व्य्क्त कउटै उपभोक्ता सलिलिको सद्य हनु पाइने छैन ।  

(त) उपभोक्ता सलिलिको गठन सकेस्ि सवसयवस्िि िरिकािे गनुयवपनेछ । सवसयवस्िि हनु नसकेिा 
उपभोक्ताहरुको बनहिुिबनाट उपभोक्ता सलिलिको गठन गरिने छ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको िागि सहभालगिािा सञ्चािन हनुे वयोतनाहरु उपभोक्ता सलिलिबनाट 
कायायवधवसयन गनयव प्राथलिकिा र्दईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता सलिलििे स्झौिा बनिो्ति गनुयव पने काि सलिलि वफैं िे गनुयव गिाउन ु पनेछ । 
अधय कुनै लनिायवि व्यवससाय  वसा अधय व्य्क्त वसा स्थािाई ठेक्कािा र्दई गनयव गिाउन पाइने 
छैन । 

(ट) कायायवियिे वयोतना सञ्चािन कवसि ् कायायवधवसयनिा संिग्न उपभोक्ता सलिलिको अलभिेख 
अनसूुच  १ बनिो्तिको ढाँचािा व्यवस््थि गनुयव पनेछ । 

५. उपभोक्ता सलिलिका सद्यको योग्यिािः (१) उपभोक्ता सलिलिका सद्यको योग्यिा देहाय 
बनिो्ति हनु ुपनेछ । 

 (क) स्वस्धि ि वयोतना क्षेरमाको ्थाय  वसालसधदा 
 (ख) १८ वसर्यव उिेि पिुा भकको 
 (ग) फौतदािी अलभयोगिा अदाििबनाट कसिुदाि नठहरिकको 
 (घ) सिकािी बनाँकी बनक्यौिा वसा पे्की फछ्र्यौट गनयव बनाँकी निहेको 
 (ङ) अधय उपभोक्ता सलिलििा सद्यनिहेको 

(२) दफा १ िा तनुसकैु कुिा िे्खकको भकिापलन तनप्रलिलनलि , िातन लिक दिका पदालि कािी, 
बनहािवसािा सिकािी कियवचािी ि ् क्षक उपभोक्ता सलिलिको सद्यिा बन्न पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता सलिलिको काि, कियवब्य ि अलि काििः उपभोक्ता सलिलिको काि कियवब्य ि अलि काि 
देहाय बनिो्ति हनुेछ ।  

 (क)  स्झौिा बनिो्तिको काययव स्पादन गने, 

 (ख)  उपभोक्ताहरुिाई कायायवियबनाट प्राप्त सूचना िथा िागयवद यवनको तानकािी गिाउने, 
(ग)  स्झौिा बनिो्ति काययव  रुु गदायव कायायवियबनाट ववस्यक लनदे न प्राप्त गनुयव पने भक   
प्राप्त गिेि िारमा  रुु गने, 

(घ)  उपभोक्ता सलिलिको काययव स्पादनिाई प्रभावसकािी बननाउन सलिलिका सद्यहरुको काययव 
िवसभातन ि ्त्िेवसािी बनाँडफाँड गने, 

 (ङ)  उपभोक्ता सलिलिका सद्यहरुको क्षििा िवसकास गने । 
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(च)  स्झौिा बनिो्तिको कािको परििाि, गिु्िि, सिय ि िागििा परिवसियवन गनुयव पने 
 दे्खकिा कायायवियिाई अनिुोि  गने, 

 (छ) वयोतनाको र्दगो व्यवस्थापन स्बनधि   ववस्यक अधय काययव गने । 

 

परिच्छेद – ३ 

कायायवधवसयन िथा ब्यवस्थापन 

 

७. वयोतना कायायवधवसयनिः (१) कायायवियिे व.वस.  रुु भकको १५ र्दन लभरमा उपभोक्ता सलिलिबनाट 
संचािन हनुे वयोतना, परियोतना ि काययवक्रिहरु पिहचान/छनौट गिी कायायवधवसयन योतना बननाउन ु
पनेछ । उपभोक्ता सलिलि गठन पश्चाि वयोतनाको ड्रईङ, लडताईन ि िागि अनिुान (नेपािी 
भार्ािा ियाि गरिकको) ्वस कृि गिी उपभोक्ता सलिलििाई उपिब्ि  गिाउन ुपनेछ । 

(२) वयोतनाको कायायवधवसयनको िालग उपभोक्ता सलिलि ि काययवियबन च अनसूुच  २ बनिो्तिको 
ढाँचािा स्झौिा गनुयवपनेछ । 

(३) वयोतनाको प्रकृलि हेिी कायायवियिे िागि सहभालगिाको ढाँचा ि अनपुाि (नगद वसा श्रिदान 
वसा बन्िगुि) िोक्न ुपनेछ । 

 

८. वयोतना स्झौिाको िालग ववस्यक कागतािहरुिः (१) उपभोक्ता सलिलििे कायायवियसँग स्झौिा 
गदायव िप् ििा उ्ल्ि्खि कागतािहरु पे  गनुयवपनेछ  

(क) उपभोक्ता सलिलि गठन गने वि भेिाको लनियवयको प्रलिलििप 

(ख) उपभोक्ता सलिलिका सद्यहरुको नागरिकिाको प्रलिलििप 

(ग) वयोतनाको िागि अनिुान िवसवसिि 

(घ) उपभोक्ता सलिलिबनाट स्झौिाको िालग ्त्िेवसािपदालि कािी िोिककको उपभोक्ता सलिलिको 
लनियवय  

(ङ) वयोतनाको कायायवधवसयनको काययव िालिका । 

(च) खािा सञ्चािन गने पदालि कािी िोिककको लनियवय ि खािा सञ्चािनको िालग ववस्यक 
कागतािहरु  

 

९. उपभोक्ता सलिलिको क्षििा िवसकासिः (१) कायायवियिे वयोतनाको कायायवधवसयन अगावैस उपभोक्ता 
सलिलिका पदालि कािीहरुिाई लन्न िवसर्यिा अलभिु् खकिि गनुयव पनेछ 

(क) उपभोक्ता सलिलिको काि, कियवब्य ि अलि काि, 

(ख) स्पादन गनुयव पने कािको िवसवसिि, काि स्पन्न गनुयवपने अवसलि , िागि ि उपभोक्ताको योगदान 

(ग) लनिायवि सािाग्र को गिु्िि ि परििाि 

(घ) खरिद, िकि लनकासा प्रकृया, खचयवको िेखाकंन ि अलभिेख व्यवस्थापन 
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(ङ) कायायवधवसयन ि अनगुिन प्रकृया  

(च) सावसयवतलनक पिीक्षि, योतनाको फिफािक ि ह्िाधििि  

(छ)  अधय ववस्यक िवसर्यहरु ।  

 

१०. खािा सञ्चािनिः (१) उपभोक्ता सलिलिको खािा कायायवियिे िोकेको बनैंकिा सञ्चािन हनुेछ । 

(२) सलिलिको खािा अध्यक्ष, कोर्ाध्यक्ष ि स्चवस गिी ि न तनाको संयकु्त द्िखिबनाट सञ्चािन 
हनुेछ । खािा सञ्चािकहरु िध्ये क््ििा ककतना ििहिा हनु ुपनेछ । 

 

११. भकु्तान  प्रकृयािः (१) वयोतनाको भकु्तान  र्दंदा उपभोक्ता सलिलिको नाििा िहेको बैनक 
खािािाफयव ि र्दन ुपनेछ । उपभोक्ता सलिलििे कक व्य्क्त वसा स्थािाई ककिाख भधदा िालथको 
िकि भकु्तान  गदायव चेक िाफयव ि िारमा गनुयव पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता सलिलििाई स्झौिा बनिो्तिको कािको प्रािवसलि क िूल्यांकन, काययव स्पन्न 
प्रलिवेसदन ि अधय ववस्यक कागतािको वि ाििा िक्िागि ि अ्धिि भकु्तान  र्दईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता सलिलििे स्पादन गिेको काि ि भकको खचयवको िवसवसिि सलिलिको बैनठकबनाट 
लनियवय गिी भकु्तान को िालग ववस्यक कागताि सिहि कायायवियिा पे  गनुयवपनेछ । 

(४) वयोतनाको अ्धिि भकु्तान  हनु ुभधदा अगावैस कायायवियबनाट अनगुिन गने व्यवस्था लििाउन ु
पनेछ    

(५) वयोतना स्पन्न भई फिफािक गनुयव भधदा अगावैस उपभोक्ता सलिलििे अलनवसाययव रुपिा 
कायायवियको प्रलिलनलि को िोहवसििा सावसयवतलनक पिीक्षि गनुयव पनेछ । सावसयवतलनक पिीक्षि 
प्रलिवेसदनको ढाँचा अनसूुच  ३ बनिो्ति हनुेछ ।  

(६) उपभोक्ता सलिलििे वफूिे प्रत्येक िक्िािा गिेको खचयवको सूचना अनसूुच  ४ बनिो्तिको 
ढाँचािा सावसयवतलनक गनुयव पनेछ ।  

(७) वयोतनाको कुि िागि रु ३ िाख भधदा बनढी भकका वयोतनाहरुको हकिा उपभोक्ता 
सलिलििे काि  रुु गनुयव भधदा अगावैस वयोतनाको नाि, िागि, िागि साझेदािीको अवस्था, 
काि  रुु ि स्पन्न गनुयव पने अवसलि  सिेि दे्खने गिी ियाि गरिकको अनसूुच  ५ बनिो्तिको 
ढाँचािा वयोतना सूचना पाटी वयोतना ्थििा िाख्न ुपनेछ  

(८) उपभोक्ता सलिलििाई स्बन्धि ि कायायवियिे ड्रइङ्ग, लडताइन, िागि अनिुान ियाि गने, 

प्रािवसलि क सल्िाह र्दन,े ताँचपास गने िगायि अधय प्रािवसलि क सहयोग उपिब्ि  गिाउनेछ । 
वयोतना कायायवधवसयनको सियिा कुनै काििबनाट कायायवियिे प्रािवसलि क सेवसा उपिब्ि  गिाउन 
नसकेिा स्झौिािा उल्िेख गिी िोिककको खचयवको स िा लभरमा िही उपभोक्ता सलिलििे 
किाििा प्रािवसलि क लनयकु्त गनयव वसा प्रािवसलि क सेवसा लिन सक्नेछ । िि, ड्रइङ्ग, लडताइन, िागि 
अनिुान, काययवस्पन्न प्रलिवेसदन ि भकु्तान  लसफारिसको काययव कायायवियबनाट नै हनुेछ । 
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(९) उपभोक्ता सलिलिबनाट लनिायवि हनुे वयोतनाहरूको गिु्िि कायि गने गिाउने दाियत्वस ि 
्त्िेवसािी तनप्रलिलनलि , स्बन्धि ि प्रािवसलि क कियवचािी, उपभोक्ता सलिलि ि अनगुिन सलिलिको 
हनुेछ ।  

(१०) अनकुिि य काययव गने उपभोक्ता सलिलि, प्रािवसलि क कियवचािी ि स्बन्धि ि कियवचािीिाई 
सभाको लनियवय बनिो्ति वसािर्यवक रूपिा उ्चि पिु्काि प्रदान गनयव सिकनेछ । 

(११) िोिककको सियिा उपभोक्ता सलिलि गठन हनु नसकेिा, स्झौिा हनु नसकेिा वसा 
स्झौिाको  ियव बनिो्ति काययव स्पादन हनु नसकेिा कायायवियिे अधय प्रकृयाद्वािा काि 
गिाउन सक्नेछ ।   

 

१२. लनिायवि काययवको गिु्िि सलुन्श्चििा गनुयव पनेिः उपभोक्ता सलिलिबनाट सञ्चािन हनुे वयोतना 
गिु्िि सलुन्श्चि गनुयव स्वस्धि ि उपभोक्ता सलिलिको कियवव्य हनुेछ । गिु्िि सलुन्श्चििा 
गनयवको िालग अधय कुिाहरुको अलिरिक्त लन्न िवसर्यहरु पूियव रुपिा पािना गनुयव पनेछ ।  

(क) लनिायवि सािाग्र को गिु्िििः लनिायवि सािाग्र  ड्रइङ, लडताईन ि ्पेलसिफकेसन बनिो्तिको 
गिु्िि कायि गनुयव पनेछ । 

(ख) लनिायवि िवसलि  ि प्रकृयाको गिु्िििः लनिायवि िवसलि  ि प्रकृया कायायवियसँग भकको स्झौिा 
बनिो्ति गनुयव पनेछ  

(ग)  लनिायवि काययवको र्दगोपनािः उपभोक्ता सलिलिबनाट कायायवधवसयन भकको योतनाको र्दगोपनाको 
िालग स्वस्धि ि उपभोक्ता सलिलििे ववस्यक व्यवस्था गनुयव पनेछ । 

(घ) गिु्िि सलुन्श्चि गने ्त्िेवसािीिः उपभोक्ता सलिलि िाफयव ि हनुे कािको लनि ायवरिि गिु्िि 
कायि गने ्त्िेवसािी स्बन्धि ि काययवको िालग कायायवियबनाट खिटकका प्रािवसलि क कियवचािी 
ि उपभोक्ता सलिलिको हनुेछ । 

(ङ) िगि िाख्न ु पनेिः उपभोक्ता सलिलिबनाट हनुे कािको स्झौिा बनिो्तिको सिय, िागि ि 
गिु्िििा स्पन्न हनु नसकेिा स्वस्धि ि प्रािवसलि क कियवचािीिाई सचेि गिाउने ि प्रकृलि 
हेिी ववस्यकिा अनसुाि कािवसाही गनयव सक्नेछ । त्य्िा उपभोक्ता सलिलिको िगि िाख  
उपभोक्ता सलिलिका पदालि कािीिाई लन्श्चि सियस्िको िालग अधय उपभोक्ता सलिलििा 
िही काि गनयव लनर्िे  गनेछ । 

१३. अनगुिन सलिलिको व्यवस्थािः (१) वयोतना िोिककको गिु्िि, परििाि ि सियिा स्पन्न गनयव 
गिाउन उपभोक्ता सलिलििे स्पादन गने काययवको अनगुिन गिी वयोतनाको गिु्िि, परििाि 
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सलुन्श्चि गनयव दफा ४ (१) (क) बनिो्तिको भेिाबनाट क््ििा कक तना ििहिा सिहि ३ 
सद्य य कक अनगुिन सलिलि गठन गनुयव पनेछ । 

(२)  अनगुिन सलिलिको काि, कियवव्य अलि काि देहाय बनिो्ति हनुेछिः 

(क) वयोतनाको कायायवधवसयनिा सहत किि गने िथा दे्खकका बनाि ा, व्यवसि ान ि सि्या 
सिाि ानका िालग ववस्यक सिधवसय गने,  

(ख) वयोतनाको कायायवधवसयन काययविालिका अनसुाि काि भक नभकको यकीन गने ि नगिेको 
पाइकिा स्बन्धि ि पक्षिाई सचेि गिाउने,    

(ग) ववस्यक अधय काययव गने । 

 

परिच्छेद– ४ 

िवसिवसि  

 

१४. अधय सं्थाबनाट काययव गिाउन सिकनिेःयस काययविवसलि  बनिो्ति उपभोक्ता सलिलिबनाट गरिने काययव 
िाभग्राही सिूह, सािदुाियक सं्था त्िै सािदुाियक वसन, सािदुाियक्ििका सहकािी सं्थाहरू, 

टोि िवसकास सं्था, विा सिूह, कृिर् सिूह, काननु बनिो्ति गठन भकका अधय सािदुाियक 
संगठन त्िा सं्थाहरुबनाट ्थान य उपभोक्ताहरुको विभेिाबनाट लनियवय भई वकिा य्िा 
सं्थाहरुबनाट यस काययविवसलि  बनिो्ति काययव संचािन गनयव/गिाउन सिकने छ । 

१५. सह्तकिि ि सहयोग गनुयव पनेिः उपभोक्ता सलिलििे वयोतनाको सपुरिवेसक्षि, अनगुिन/लनिीक्षि 
गनयव कायायवियबनाट वकको अनगुिन सलिलि, पदालि कािी वसा कियवचािीिाई ववस्यक िवसवसिि 
उपिव्ि  गिाउने िथा वयोतना्थि अनगुिनको िालग सह्तकिि ि सहयोग गनुयव पनेछ । 

१६. उपभोक्ता सलिलिको दाियत्वसिः उपभोक्ता सलिलििे कायायवियसँग भकको स्झौिा बनिो्तिको काययव 
स्पादन गदायव कायायवियिे िोकेका  ियवहरुको अलिरिक्त लन्न दाियत्वस वसहन गनुयव पनेछ । 

(क) वयोतनाको र्दगो व्यवस्थापनको िालग िियवि स्भाि गने स्बनधि   ववस्यक काययव, 
(ख) वयोतना कायायवधवसयनबनाट पनयव सक्ने वसािावसिि य सधििुन कायि गने स्बनधि   काययव, 
(ग) अधय वयोतनाहरुसँग अधििस्बनधि  कायि गनुयवपने, 

(घ) असि नागरिकको वचिि पािना गनुयवपने । 

(ङ) उपभोक्ता सलिलििे वयोतनाको फिफािकको िालग कायायवियिा कागताि पे  गदायव अनसूुच  
६ बनिो्तिको ढाँचािा वयोतनाको भौलिक िथा िवस्त्तय प्रलिवेसदन पे  गनुयव पनेछ ।  

 १७. िापदण्ड बननाउन सक्निेः (१) वयोतनाको गिु्िि सलुन्श्चििाको िालग कायायवियिे अनगुिन, 

िलु्याङ्कन गिी स्वस्धि ि उपभोक्ता सलिलििाई सल्िाह, सझुावस ि ववस्यकिा अनसुाि लनदे न 
र्दने िथा सिधवसय गनुयव पनेछ . 
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(२) उपभोक्ता सलिलिबनाट सञ्चािन हनुे वयोतनाको प्रकृलि हेिी गिु्िि सलुन्श्चििा गने 
प्रयोतनको िालग कायायवियिे थप िापदण्ड िथा िागयवद यवन बननाई िाग ुगनयव सक्नेछ । 
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अनसूुच  १ 

(काययविवसलि को दफा ४ (१) ट संग स्बन्धि ि) 

उपभोक्ता सलिलिको िगि 

िालिका गाउँपालिका 

व.वस. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता 
सलिलिको नाि ि 

ठेगाना 

पदालि कािीको नाि ि स्पकयव  नं. गठन 
लिलि 

बनैंकको 
नाि 

खािा नं. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्चवस कोर्ाध्यक्ष 
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अनसूुच  २ 

काययविवसलि को दफा ७(२) सँग स्वस्धि ि) 
िालिका गाउँपालिका 

योतना स्झौिा फािाि 

१. स्झौिा गने पक्ष ि वयोतनािः 
क) उपभोक्तासलिलिको िवसवसिििः 
 १. नाििः 
 २. ठेगानािः 
ख) वयोतनाको िवसवसिििः 
 १. नाििः 
 २. वयोतना ्थििः 
 ३ उदे्द्यिः 
 ४. वयोतना सरुु हनुे लिलििः 
२. वयोतनाको िागि स्वस्धि  िवसवसिििः 
 क) िागि अनिुान रु 

 ख) िागि व्यहोने स्रोिहरु 

 १. कायायवियिः 
 २. उपभोक्ता सलिलििः 
 ३. अधयिः  

ग) बन्िगुि अनदुानको िवसवसिि सािाग्र को नाि    ककाई 

 १. संघबनाट  

 २. प्रदे बनाट 

 ३. ्थान य िहबनाट 

 ४. गैह्रसिकािी संघसं्थाबनाट  

 ५. िवसदे   दाि ृसंघ सं्थाबनाट  

 ६. उपभोक्ता सलिलिबनाट  

 ७. अधय लनकायबनाट  

घ) वयोतनाबनाट िाभा्धवसि हनुेिः 
 १. घिपरिवसाि संखयािः 
 २. तनसंखयािः 
 ३. संगर्ठि सं्थािः 
४= अधयिः  
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३. उपभोक्ता सलिलि÷सिदुायिा वि ारिि सं्था÷गैह्रसिकािी सं्थाको िवसवसिििः 
क) गठन भकको लिलििः 
ख) पदालि कािीको नाि ि ठेगाना (नागरिकिा प्रिािपरमा नं. ि ्तल्िा) 
१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोर्ाध्यक्ष 

४. स्चवस 

५. सद्य 

६. सद्य 

७. सद्य 

ग) गठन गदायव उप््थि िाभा्धवसिको संखयािः 
४. वयोतना सञ्चािन स्वस्धि  अनभुवसिः 
५.उपभोक्ता सलिलि सिदुायिा वि ारिि सं्था÷गैह्रसिकािी सं्थािे प्राप्त गने िक्िा िवसवसिििः 
िक्िाको क्रि  लिलि  िक्िाको िकि  लनिायवि सिाग्र  परििाि    
कैिफयि 

पिहिो 
दोश्रो 
िेश्रो 
त्िा 
६. वयोतना िियवि संभाि स्बनधि   व्यवस्था  

क) वयोतना िियवि संभािको ्त्िा लिने सलिलि÷सं्थाको नाििः 
ख) िियवि स्भािको स्भािवसि स्रोि (छ छैन खिुाउने) 

 तनश्रिदानिः 
 सेवसा  लु्किः 
 द्ििु, चधदाबनाट  

 अधय केही भकिः  

 

 

स्झौिाका  ियवहरु 

उपभोक्ता सलिलिको ्त्िेवसािी िथा पािना गरिन े ियवहरुिः 
१. वयोतना लिलि ...............................दे्ख  रुु गिी लिलि........................स्ििा पिुा गनुयव 
पनेछ । 



12 
 

२= प्राप्त िकि िथा लनिायवि सािाग्र  स्वस्धि ि वयोतनाको उद्धे्यका िालग िारमा प्रयोग गनुयवपनेछ । 

३= नगदी, ्तधस  सािानको प्राप्त , खचयव ि बनाँकी िथा वयोतनाको प्रगलि िवसवसिि िाख्न ुपनेछ । 

४= व्दान  खचयवको िवसवसिि ि काययवप्रगलिको तानकािी उपभोक्ता सिूहिा छिफि गिी अको िक्िा 
िाग गनुयव पनेछ । 

५= वयोतनाको कुि िागि भधदा घटी िागििा वयोतना स्पन्न भकको अवस्थािा सो ििुािवसकनै 
अनदुान ि श्रिदानको प्रलि ि लनि ायविि गिी भकु्तान  लिन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सलिलििे प्रािवसलि कको िाय, पिाि यव कवंस लनदे न अनरुुप काि गनुयव पनेछ ।  

७= उपभोक्ता सलिलििे वयोतनासंग स्वस्धि ि िवसि, भिपाईहरु, डोि हा्तिी फािािहरु, ्तधस  नगदी 
खािाहरु, सलिलि÷सिहुको लनियवय पु् ्िका वर्द कागतािहरु कायायवियिे िागेको बनखि उपिव्ि  
गिाउन ुपनेछ ि त्यसको िेखापिीक्षि पलन गिाउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सािाग्र  खरिद गदायव वधिरिक िात्वस कायायवियबनाट ्थाय  िेखा न्वसि ि िलु्य अलभबनिृद्ध 
कि दिायव प्रिाि परमा प्राप्त व्य्क्त वसा फियव सं्था वसा क्पन बनाट खरिद गिी सोही अनसुािको िवसि 
भिपाई वलि कािीक व्य्क्तबनाट प्रिा्िि गिी पे  गनुयव पनेछ । 

९.  िूल्य अलभबनिृद्ध कि (VAT) िाग्ने बन्ि ु िथा सेवसा खरिद गदायव रु २०,०००।– भधदा बनढी 
िूल्यको सािाग्र िा अलनवसाययव रुपिा िूल्य अलभबनिृद्ध कि दिायव प्रिािपरमा प्राप्त गिेका व्य्क्त फियव 
सं्था वसा क्पन बनाट खरिद गनुयव पनेछ । साथै उक्त िवसििा उ्ल्ि्खि ि.ुअ.कि बनाहेकको 
िकििा १.५% अग्र ि वयकि बनापि किकिि गिी बनाँकी िकि िारमा स्वस्धि ि सेवसा 
प्रदायकिाई भकु्तान  हनुेछ । रु २०,०००।– भधदा कि िूल्यको सािाग्र  खरिदिा पान न्वसि 
लिकको व्य्क्त वसा फियवबनाट खरिद गनुयव पनेछ । अधयथा खरिद गने पदालि कािी ्वसयि ्
्त्िेवसाि हनुेछ । 

१०. डोति िोिि िगायिका िे् निी सािान भाडािा लिकको कवसि ्घि बनहाििा लिई िवसि भिपाई 
पे  भकको अवस्थािा १०% प्रलि ि घि भाडा कि कबनि ्बनहाि कि लिनुयव पनेछ । 

११. प्र् क्षकिे पाउने पारिश्रलिक कवसि ्सहभाग िे पाउने भत्तािा प्रचलिि लनयिानसुाि कि िाग्नेछ 
। 

१२. लनिायवि काययवको हकिा  रुु िागि अनिुानका कुनै वईटिहरुिा परिवसयविन हनुे भकिा अलि काि 
प्राप्त व्य्क्त÷कायायवियबनाट िागि अनिुान संसोि न गिे पश्चाि िारमा काययव गिाउन ुपनेछ । यसिी 
िागि अुनिान सं ोि न नगिी काययव गिेिा उपभोक्ता सलिलि÷सिहुनै ्त्िेवसाि हनुेछ । 

१३. उपभोक्ता सलिलििे काि स्पन्न गरिसकेपलछ बनाँकी िहन गकका खप्न ेसािानहरु िियवि संभाि 
सलिलि गठन भकको भक सो सलिलििाई ि सो नभक स्वस्धि ि कायायवियिाई बनझुाउन ुपनेछ । 
िि िियवि सलिलििाई बनझुाकको सािानको िवसवसिि कक प्रलि स्वस्धि ि कायायवियिाई 
तानकािीको िालग बनझुाउन ुपनेछ । 
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१४. स्झौिा बनिो्ति वयोतना स्पन्न भकपलछ अ्धिि भकु्तान को िालग काययवस्पन्न प्रलिवेसदन, 

नाप  िकिावस, प्रिा्िि िवसि भिपाई, योतनाको फोटो, स्वस्धि ि उपभोक्ता सलिलििे वयोतना 
संचािन गदायव भकको वय व्ययको अनिुोदन सिहिको लनियवय, उपभोक्ता भेिाबनाट भकको 
सावसयवतलनक िेखा पिीक्षिको लनियवयको प्रलिलिप  िथा स्वस्धि ि कायायवियको वसडा कायायवियको 
लसफारिस सिहि अ्धिि िक्िा भकु्तान को िालग लनवेसदन पे  गनुयव पनेछ । 

१५. वयोतना स्पन्न भकपलछ कायायवियबनाट ताँचपास गिी फिफािकको प्रिािपरमा लिन ु पनेछ । 
साथै वयोतानाको ववस्यक िियवि संभािको व्यवस्था स्वस्धि ि उपभोक्ताहरुिे नै गनुयव पनेछ 
। 

१६. वयोतना कायायवधवसयन गने सिहु वसा उपभोक्ता सलिलििे वयोतनाको भौलिक िथा िवसत्त य प्रगि  
प्रलिवेसदन अनसूुच  ६ को ढाँचािा स्झौिािा िोिकक बनिो्ति कायायवियिा पे  गनुयव पनेछ । 

१७. वयोतनाको दीगो सञ्चािन िथा िियवि संभािको व्यवस्था गनुयव पनेछ । 

१८. वयोतनाको सवैस काि उपभोक्ता सलिलि÷सिहुको लनियवय अनसुाि गनुयव गिाउन ुपनेछ । 

 

 

कायायवियको ्त्िेवसािी िथा पािना गरिन े ियवहरुिः 
 

१. वयोतनाको वसतेट, उपभोक्ता सलिलिको काि, कियवव्य िथा अलि काि, खरिद, िेखाङ्कन, प्रलिवेसदन 
वर्द िवसर्यिा उपभोक्ता सलिलिका पदालि कािीहरुिाई अनु्  क्षि काययवक्रि सञ्चािन गरिनेछ ।  

२.  वयोतनािा ववस्यक प्रािवसलि क सहयोग कायायवियबनाट उपिव्ि  गिाउन सिकने अवस्थािा 
गिाईनेछ ि नसिकने अवस्था भकिा उपभोक्ता सलिलििे बनाह्य बनतािबनाट सेवसा पिाि यव अधिगयवि 
सेवसा लिन सक्नेछ ।  

३. वयोतनाको प्रािवसलि क सपुरिवेसक्षिका िालग कायायवियको िफयव बनाट प्रािवसलि क खटाईनेछ । 
उपभोक्ता सलिलिबनाट भकको कािको लनयलिि सपुरिवेसक्षि गने ्त्िेवसािी लनत प्रािवसलि कको हनुेछ 
।  

४. पे्की लिकि िािो सियस्ि वयोतना संचािन नगने उपभोक्ता सलिलििाई कायायवियिे लनयि 
अनसुाि कािवसाही गनेछ । 

५. श्रिििुक प्रिवसलि बनाट काययव गिाउने गिी िागि अनिुान ्वस कृि गिाई सोही बनिो्ति स्झौिा 
गिी िे् निी उपकििको प्रयोगबनाट काययव गिेको पाईकिा त्य्िो उपभोक्ता सलिलिसंग स्झौिा 
िद्ध गिी उपभोक्ता सलिलििाई भकु्तान  गरिकको िकि िलु्यांकन गिी बनढी भकको िकि सिकािी 
बनाँकी सिह असिु उपि गरिनेछ । 

६. वयोतना स्पन्न भकपलछ कायायवियबनाट ताँच पास गिी फिफािक गनुयव पनेछ । 

७. ववस्यक कागताि संिग्न गिी भकु्तान  उपिव्ि  गिाउन स्वस्धि ि उपभोक्ता सलिलिबनाट 
अनिुोि  भई वकपलछ उपभोक्ता सलिलिको बनैंक खािािा भकु्तान  र्दन ुपनेछ ।  
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८. यसिा उल्िेख नभकका कुिाहरु प्रचलिि कानून वसिो्ति हनुेछ । 

  

िालथ उल्िेख भक बनिो्तिका  ियवहरु पािना गनयव हाि  लन्न पक्षहरु िधतिु गदयवछौं । 

 

 

उपभोक्ता सलिलि÷सिहुको िफयव बनाट    कायायवियको िफयव बनाट 

द्िखि...................      द्िखि............. 
नाि थि.....................      नाि थि............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
स्पकयव  नं......................     स्पकयव  नं............... 
लिलि............................     लिलि..................... 
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 अनसूुच  ३ 

(काययविवसलि को दफा ११ (५) सँग स्वस्धि ि) 
सावसयवतलनक पिीक्षि फािािको ढाँचा पे  गिेको कायायविय.......... 

१. वयोतनाको नाििः      क) ्थििः 
 ख) िागि अनिुानिः        ग) वयोतना  रुू हनुे लिलििः  घ) वयोतना स्पन्न हनुे लिलििः  

२. उपभोक्ता सलिलि÷सािदुाियक सं्थाको   क) नाििः   

क) अध्यक्षको नाििः   ख) सद्य संखयािः      ििहिािः    परुूर्िः  

३. व्दान  खचयवको िवसवसिििः  

क) व्दान िफयव  त्िािः 
व्दान को श्रोि (कहाबँनाट कलि 

नगद िथा ्तधस  प्राप्त भयो 
खिुाउन)े िकि वसा परििाि कैिफयि 

िकि वसा परििाि कैिफयि 

 

   
   
ख) खचयविफयव  

खचयवको िवसवसिि दि परििाि त्िा 
१. सािाग्र  (के के सािाग्र  खरिद भयो 
?) 

   

२. ज्यािा (के िा कलि भकु्तान  भयो 
?) 

   

    

    

३. श्रिदान (कलि तनािे श्रिदान गिे 
?)            

   

    

    

४. व्यवस्थापन खचयव (ढुवसान  िथा अधय 
खचयव)  

   

    

 

ग) िौज्दाि  

 िवसवसिि  िकि वसा परििाि  कैिफयि 

१ नगद 
  

बनैंक 
  

व्य्क्तको ्त्िा   

२ सािग्र हरु 
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घ) भकु्तान  र्दन बनाकँी 
िवसवसिि िकि वसा परििाि 

  

४. स्पन्न वयोतनाको िक्ष्य िथा प्रगलि िवसवसिि 

 

कािको िवसवसिि िक्ष्य प्रगलि 

   

५. वयोतनािे प¥ुयाकको िाभ िथा प्रत्यक्ष रूपिा िाभा्धवसि तनसंखया (वयोतना सञ्चािन भकको 
्थानका उपभोक्ताहरू) ।  

६. वयोतना सञ्चािन गदायव वयोतक सं्थािा कािको ्त्िेवसािी बनाँडफाँड (कस कसिे क्िो 
क्िो कािको ्त्िेवसािी लिकका लथक < खिुाउने) 

उप््थलििः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

िोहवसििः नािथििः      पदिः   लिलििः 
द्रष्टव्यिः सावसयवतलनक परिक्षि काययवक्रििा उप््थि सिोकािवसािाहरुको उप््थलि अलनवसाययव रूपिा 
संिग्न हनुपुनेछ । 

 

अनसूुच  ४ 

-काययविवसलि को दफा ११ (६) सँग स्वस्धि ि) 
खचयव सावसयवतलनक सूचना फािाि 

 

लिलििः २०  ।   ।   .  

१. वयोतनाको नाििः—        २. वयोतना ्थििः—  

३. िवसलनयो्ति वसतेटिः—    ४. वयोतना ््वसकृि भकको व.वसिः—     ५. वयोतना स्झौिा 
भकको लिलििः—  

६. काि स्पन्न गनुयव पने लिलििः—        ७. काि स्पन्न भकको लिलििः—  

८. उ.स. को बैनठकिे खचयव ्वस कृि गिेको लिलििः—    

व्दान  ि खचयवको िवसवसिि 
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व्दान  खचयव 
िवसवसिि िकि रू िवसवसिि िकि 

प्रथि िक्िा  ज्यािा  

दोश्रो िक्िा  लनिायवि सािाग्र  खरिद 
 

िेश्रो िक्िा  ढुवसान   

तनश्रिदान 
 भाडा  

वस्िगुि सहायिा  व्यवस्थापन खचयव  

िागि सहभालगिा    

    

    

 

उपयुयवक्तानसुािको व्दान  िथा खचयव िवसवसिि यथाथयव हो । यसिा सबैन व्दान  िथा खचयवहरु सिावेस  
गरिकको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगिािा वयोतना कायायवधवसयन गरिकको छ । 
यसको कक प्रलि वसडा कायायवियिा सिेि पे  गरिकको छ ।  

 

    ......................   ............................... ............................... 
 कोर्ाध्यक्ष    स्चवस      अध्यक्ष     
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अनसूुच  ५ 

-काययविवसलि को दफा ११(७) संग स्वस्धि ि) 

वयोतना सूचना पाटीको निूना 

१.  वयोतनाको नाििः 

२. वयोतना संचािन गने कायायविय/काययवक्रिको नाििः 

३. उपभोक्ता सलिलिको अध्यक्षको नाि ि स्पकयव  नं.M 

४. वयोतनाको कुि िागि िकि रुिः 

 ४.१. वयोतनािा कायायवियबनाट व्यहोने िागि रुिः 

 ४.२. तनसहभालगिाबनाट व्यहोने िागि िकि रुिः 

 ४.३. वयोतनािा िगान  गने अधय लनकायको नाि  ि व्यहोने िागि िकि रुिः 

५. वयोतना स्झौिा लिलििः 

६. वयोतना स्पन्न गने लिलििः 

७. वयोतनाबनाट िाभा्धवसि तनसंखयािः 
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अनसूुच   ६ 

-काययविवसलि को दफा १६(ङ) सँग स्वस्धि ि) 
उपभोक्ता सलिलिको भौलिक िथा िवसत्त य प्रगलि प्रलिवेसदन 

िवसवसिि पे  गिेको कायायविय.................... 
 

१. वयोतनाको िवसवसिि  

वयोतनाको नाििः     वसडा नं.M   टोि÷बन्ि िः   उपभोक्ता सलिलिका 
अध्यक्षिः स्चवसिः  

२. वयोतनाको िागििः प्राप्त अनदुान िकि रू. ............................  चधदा िकि 
रू...................... तनसहभालगिा िकि रू. ==============   त्िा िकि रू. 
............................. 

३. हािस्िको खचयव रू. ============== 

क. कायायवियबनाट प्राप्त िकि रू.............   

१. लनिायवि सािग्र िा (लसिेधट, छड, काठ, ढंुगा वसा फुवसा, लगि , उपकिि वर्द) रू. .  

२. ज्यािािः–  दक्ष रूिः–     अदक्ष रू.        त्िा रू.  

३. िसिधद सािान (किप, किि, िस , कागत वर्द) रू.   ४. दैलनक भ्रिि भत्ता (स्झौिािा 
्वस कृि भक) रू.   

५. प्रािवसलि क लनिीक्षि बनापि खचयव (स्झौिािा ्वस कृि भक) रू.     

६. अधय   

ख. तनसहभालगिाबनाट व्यहोरिकको खचयव रूिः ................... श्रिको िूल्य बनिाबनि िकि रू. 
.......................  

्तधस  सािान िूल्य बनिाबनि िकि रू. .............   कूि त्िा रू. .............  

४. प्रािवसलि क प्रलिवेसदन बनिो्ति िूल्यांकन िकि रू. ............. 
५. उपभोक्ता सिूहको लनियवय बनिो्ति÷सि क्षाबनाट खचयव दे्खकको रू. ............. 
६. कायायवधवसयनिा दे्खकका िखुय सि्याहरूिः क. ख. ग.  

७. सिाि ानका उपायहरू  

क.  

ख. 
ग.  

८. कायायवियबनाट ि अधय लनकायबनाट अनगुिन भक अनगुिनको सझुावसिः  
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९. हाि िाग गिेको िक्िा िकि रू.  

 १०. िखुय खचयव प्रयोतन  

 

११. प्राप्त िकि वयोतना बनाहेक अधय काययविा खचयव गने गिाउने छैनौ ।   

 

.............    .............  .............  ............. 
ियाि गने    स्चवस    कोर्ाध्यक्ष  अध्यक्ष 

 

 

 

 

गाउँसभाबनाट प्रिा्िि लिलि:२०७९।०४।२४ 

                                                वज्ञािे, 
नाि: हेििात काफ्िे 

प्रिखु प्र ासकीय अलि कृि 
 


