
 

स्थानीय राजपत्र 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौद्वारा 
प्रकाशित 

खण्डः २)  काठमाण्डौ,   असार १० 
गते,२०७५साि संख्या: !$  

भाग २ 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका 
नगर काययपालिका कायायियको सूचना 

 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका उपभोक्ता सलमलत गठन 
तथा पररचािन काययविलि, २०७५ 
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प्रस्तािनाः नेपािको संवििान र स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गरेको स्थानीय तहको 
अलिकार क्षेत्रलभत्रको विकास लनमायर्ण सम्बन्िी कायय 
सञ्चािनका िालग नगरपालिकािे उपभोक्ता सलमलत 
गठन, पररचािन तथा व्यिस्थापन गनय िाञ्छनीय 
भएकोिे, 

 

गोकरे्णश्वर नगरपालिकाको प्रिासकीय काययविलि 
लनयलमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४ िे र्दएको 
अलिकार प्रयोग गरी नगर काययपालिकािे देहायको 
काययविलि बनाएको छ। 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः )१) यस काययविलिको 
नाम "गोकरे्णश्वर नगरपालिका उपभोक्ता सलमलत 
गठन, पररचािन तथा व्यिस्थापन काययविलि, 

२०७६" रहेको छ।  

)२) यो काययविलि तरुुन्त िागू हनुेछ । 

2. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा 
यस काययविलिमा,- 
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)क) 
"अध्यक्ष"भन्नािेउपभोक्तासलमलत
कोअध्यक्षसम्झनपुदयछ। 

)ख) 
"आयोजना"भन्नािेगोकरे्णश्वरनग
रपालिका स्तर िा िडा 
स्तरबाट पूर्णय िा आंशिक 
िागत साझेदारीमा सञ्चािन 
हनुे योजना तथा काययक्रम 
सम्झन ु पदयछ र सो िब्दिे  
गोकरे्णश्वर नगर सभाबाट 
स्िीकृत भएको गैर सरकारी 
संस्था, गैर नाफामिुक संस्था 
र अन्य सामदुावयक संस्याको 
योजना तथा काययक्रमिाई 
समेत जनाउँछ। 

)ग) "उपभोक्ता"भन्नािेआयोजना, 
योजना तथा काययक्रमबाट 
प्रत्यक्ष रुपमा िाभाशन्ित हनुे 
सम्बशन्ित स्थानीय योजना 
तथा काययक्रम हनुे क्षते्रका 
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िाभग्राही िालसन्दा सम्झन ु
पदयछ। 

)घ) 
"उपभोक्तासलमलत"भन्नािेआयोज
नाकोलनमायर्ण, सञ्चािन, 

व्यिस्थापन र ममयत सम्भार 
गनयका िालग सम्बशन्ित 
क्षेत्रका उपभोक्ताहरुको 
भेिाबाट गठन भएको सलमलत 
सम्झन ुपदयछ। 

)ङ) "कायायिय"भन्नािेगोकरे्णश्वरनगर 
काययपालिकाकोकायायियसम्झनु
पदयछ। 

)च) "काययपालिका" भन्नािे 
गोकरे्णश्वर नगर काययपालिका 
सम्झन ुपदयछ। 

)छ) 
"ठुिामेलसनरीतथाऔजार"भन्ना
िेिातािरर्णिाईअत्यालिकरुपमा
प्रलतकूिअसरपयुायउने प्रकृलतका 
ठुिा मेलसन, उपकरर्ण 
)बिुडोजर, एक्साभेटर 
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िगायतका)  मेलसनरी तथा 
उपकरर्ण सम्झन ुपदयछ। 

)ज) "पदालिकारी" भन्नािे उपभोक्ता 
सलमलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

सशचि, कोषाध्यक्ष र सदस्य 
सम्झन ुपदयछ। 

)झ) 
"िडा"भन्नािेगोकरे्णश्वरनगरपा
लिकाकािडासम्झनपुदयछ। 

)ञ) 
"िडाअध्यक्ष"भन्नािेयोजनातथा
काययक्रमसञ्चािनभएकोिडाको
अध्यक्षसम्झनपुदयछ। 

)ट) 
"सदस्य"भन्नािेउपभोक्तासलमलत
कासदस्यसम्झनपुदयछरसोिब्द
िेउपभोक्तासलमलतकाअन्य 
पदालिकारीिाईसमेतजनाउँछ। 

)ठ) 
"सम्झौता"भन्नािेआयोजनाकोलन
मायर्ण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र 
ममयत सम्भार गनयको िालग 
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कायायिय र उपभोक्ता सलमलत 
बीच भएको लिशखत करारनामा 
िा कबलुियतनामा सम्झन ु
पदयछ। 

3. काययविलि पािना गनुयपने: )१) गोकरे्णश्वर 
नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कायायन्ियन हनुे 
आयोजनाको लनमायर्ण, सञ्चािन हनुे योजना तथा 
काययक्रम र ममयत सम्भार कायय गनयको िालग 
गठन हनुे उपभोक्ता सलमलतिे पूर्णयरुपमा यो 
काययविलिको पािना गनुय पनेछ। 

)२) उपदफा )१) मा जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भएतापलन उपभोक्ताको सीप, श्रोत र 
सािनको िागत सहभालगता वहसाब गदाय एक 
करोड रूपैयाँसम्म कुि िागत भएपलन 
औशचत्यका आिारमा उपभोक्ता सलमलत माफय त न ै
आयोजना सञ्चािन गनय बािा पने छैन। 

पररच्छेद-२ 

उपभोक्ता सलमलतको गठन र सञ्चािन 

4. उपभोक्ता सलमलत गठन: )१) कायािययिे 
नगरपालिका क्षेत्रलभत्र उपभोक्ता सलमलत माफय त 
सञ्चािन गररने आयोजनाको कायायन्ियनको िालग 
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आिश्यकता अनसुार उपभोक्ता सलमलत गठन 
गनेछ ।  

)२) उपदफा )१) बमोशजम गठन गररने 
उपभोक्ता सलमलतमा आयोजना, योजना तथा 
काययक्रमबाट प्रत्यक्ष रुपमा िाभाशन्ित 
उपभोक्ताहरुको आम भेिाबाट अलिकतम 
सहभालगता र सम्बशन्ित िडाको िडा अध्यक्ष, 

िडा सदस्य िा काययपालिकािे तोकेको 
कमयचारीको उपशस्थलत तथा रोहिरमा आयोजना, 
योजना तथा काययक्रम सञ्चािन हनुे स्थिमा न ै
सातदेशख एघार सदस्यीय एक उपभोक्ता सलमलत 
गठन गनुय पनेछ। 

)३) उपभोक्ता सलमलत गठनको िालग आम 
भेिा हनुे समय, लमलत, स्थान र भेिाको विषय 
त्यस्तो भेिा हनुे लमलतिे कम्तीमा सात र्दन 
अगािै साियजलनक रुपमा जानकारी गराउन ु
पनेछ। 

)४) उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय 
सम्बशन्ित िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा 
सदस्यको उपशस्थलत तथा रोहबरमा गनुय पनेछ। 

)५) उपभोक्ता सलमलत गठनको िालग 
बोिाइएको भेिामा योजनाका संशक्षप्त जानकारी 
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वििरर्ण र सलमलतको संरचना सवहतको जानकारी 
िडा अध्यक्ष िा िडा सदस्य िा िडा कायायियिे 
तोकेको प्रलतलनलििे गराउन ुपनेछ। 

)६) उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय समािेिी 
लसद्धान्त अििम्बन गनुय पनेछ। सलमलतमा 
कम्तीमा ३३ प्रलतित मवहिा सदस्य हनु ुपनेछ 
र सलमलतको अध्यक्ष, सशचि, र कोषाध्यक्ष मध्ये 
कम्तीमा एक पदमा पदालिकारी मवहिा हनु ु
पनेछ। 

)७) योजना तथा काययक्रम सञ्चािन हनु े
क्षेत्रमा सोही क्षेत्रका उपभोक्ताहरुबाट पवहिे नै 
गठन भएको उपभोक्ता सलमलत कायम रहेको र 
सोही सलमलतबाट काम गराउने हो भने भेिािे नै 
उक्त सलमलतबाट योजना सम्झौता र काम गने 
भनी लनर्णयय गरेको हनु ुपनेछ। 

 तर त्यस्तो सलमलत यस काययविलिको 
उपदफा )६) बमोशजम हनु ुपनेछ । 

)७) एक व्यशक्त एकभन्दा बढी उपभोक्ता 
सलमलतको सदस्य हनु पाउने छैन। सगोिका 
पररिारबाट एउटै उपभोक्ता सलमलतमा एकभन्दा 
बढी सदस्य हनु पाइने छैन। 
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)८) उपभोक्ता सलमलतको गठन सकेसम्म 
सियसम्मत तररकािे गनुय पनेछ। सियसम्मत हनु 
नसकेमा उपभोक्ताहरुको भेिाको बहमुतबाट 
उपभोक्ता सलमलत गठन गनुय पनेछ। 

)९) गठन भएको उपभोक्ता सलमलतको 
कुनै पदालिकारी पररितयन गनुय पने अिस्था 
आएमा जनप्रलतलनलिको रोहबरमा आम भेिा 
राखी भेिाको लनर्णयय अनसुार पररितयन गरेर 
कायायियिाई भेिाको लनर्णयय प्रलतलिवप संिग्न 
गरी लिशखत रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

)१०)काययपालिकािे उपभोक्ताहरुको 
िागत सहभालगता सञ्चािन हनुे आयोजना 
उपभोक्ता सलमलतबाट कायायन्िय गनय प्राथलमकता 
र्दन ुपनेछ। 

)११) उपभोक्ता सलमलतिे सम्झौता 
बमोशजम गनुय पने काम सलमलत आफैं िे गनुय 
गराउन ुपनेछ। अन्य कुनै लनमायर्ण व्यिसायी िा 
अन्य व्यशक्त िा संस्थािाई ठेक्कामा र्दई गनय 
गराउन पाईने छैन । 

)१२) कायायियिे आयोजना सञ्चािन एिं 
कायायन्ियनमा संिग्न उपभोक्ता सलमलतको 
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अलभिेख अनसूुची-१ बमोशजमको ढाँचामा राख्न ु
पनेछ। 

5. उपभोक्ता सलमलतका सदस्यको योग्यता: )१) 
उपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरुको सदस्य योग्यता 
देहाय बमोशजम हनु ुपनेछ:- 

)क) सम्बशन्ित आयोजना क्षेत्रको 
स्थायी बालसन्दा हनु ुपने, 

)ख) १८ िषय उमेर पूरा भएको हनु ु
पने, 

)ग) फौजदारी अलभयोगमा 
अदाितबाट कसरुदार 
नठहररएको हनु ुपने, 

)घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा 
पेश्की फर्छ्यौट गनय बाँकी 
नरहेको हनु ुपने, 

)ङ) अन्य उपभोक्ता सलमलतको 
सदस्य नभएको हनु ुपने । 

)२) उपदफा )१) मा जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भए तापलन जनप्रलतलनलि, राजनैलतक 
दिका पदालिकारी, बहाििािा सकरकारी 
कमयचारी र शिक्षक उपभोक्ता सलमलतको 
सदस्यमा बस्न पाइने छैन। 
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)३) उपदफा )१) मा जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भए तापलन सीमाना जोलडएका 
नगरपालिकाको हकमा नगर नगर साझेदारीको 
अििारर्ण अनरुुप लछमेकी नगरपालिकाका स्थायी 
बालसन्दा िा िाभग्राही रहेको उपभोक्ता सलमलत 
गठन गरी आयोजना सञ्चािन र व्यिस्थापन गनय 
सवकनेछ। 

6. उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार: 
उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार 
देहाय बमोशजम हनुेछ:- 

)क) सम्झौता बमोशजमको कायय 
सम्पादन गने, 

)ख) उपभोक्तािाई कायायियबाट 
प्राप्त सूचना तथा मागयदियनको 
जानकारी गराउने, 

)ग) सम्झौता बमोशजम कायय िरुु 
गदाय कायायियबाट आिश्यक 
जानकारी र लनदेिन प्राप्त गनुय 
पने भए प्राप्त गरेर मात्र िरुु 
गने, 

)घ) उपभोक्ता सलमलतको कायय 
सम्पादनिाई प्रभािकारी 
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बनाउन सलमलतका 
सदस्यहरुको कायय विभाजन र 
शजम्मेिारी बाँडफाँट गने, 

)ङ) उपभोक्ता सलमलतको क्षमता 
विकास गने, 

)च) सम्झौता बमोशजमको कामको 
पररमार्ण, गरु्णस्तर, समय र 
िागतमा पररियतन गनुय पने 
देशखएमा कायायियिाई कारर्ण 
खिुाएर अनरुोि गने, 

)छ) आयोजनाको र्दगो व्यिस्थापन 
सम्बन्िी आिश्यक अन्य कायय 
गने। 

 

पररच्छेद-३ 

आयोजना कायायन्ियन तथा व्यिस्थापन 

7. आयोजना कायायन्ियन: )१) कायायियिे आलथयक 
िषय िरुु भएको पन्र र्दनलभत्र उपभोक्ता 
सलमलतबाट सञ्चािन हनुे आयोजना, पररयोजना र 
काययक्रमहरुको पवहचान िा छनौट गरी 
कायायन्ियन योजना बनाउन ुपनेछ। नगरपालिका 
िा िडा कायायिय माफय त सूचना प्रकािन गरी 
उपभोक्ता सलमलत गठन गरे पश्चात आयोजनाको 
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ड्रइङ, लडजाइन र िागत अनमुान स्िीकृत गरी 
उपभोक्ता सलमलतिाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

)२) आयोजनाको कायायन्ियनको िालग 
उपभोक्ता सलमलत र कायायिय बीच अनसूुची-२ 
बमोशजमको ढाँचामा सम्झौता गनुय पनेछ।  

)३) आयोजनाको कुि िागत पाँच िाख 
रूपैयाँ भन्दा बढी भएका आयोजनाको हकमा 
उपभोक्ता सलमलतिे काम िरुु गनुयभन्दा अगािै 
आयोजनाको नाम, कुि िागत, िागत 
साझेदारीको अिस्था, काम िरुु लमलत, सम्पन्न गनुय 
पने लमलत, उपभोक्ता सलमलतका अध्यक्ष, सशचि 
तथा कोषाध्यक्षको नाम र आयोजना हेने 
प्राविलिकको नाम तथा सम्पकय  नम्बर िगायत 
प्रष्ट देशखने गरी तयार गररएको अनसूुची-३ 
बमोशजमको ढाँचामा आयोजना सूचना पाटी िा 
फ्िेक्स आयोजना स्थिमा राख्न ुपनेछ। 

)४) आयोजनाको प्रकृलत हेरी कायायियिे 
जनसहभालगताको ढाँचा र अनपुात )नगद िा 
श्रमदान िा िस्तगुत) तोक्न ुपनेछ। 

)५) कायायियबाट तोवकएको प्राविलिकिे 
आयोजनाका कुि िागत तयार गदाय िागत 
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अनमुानमा उल्िेख भएको आइटमको लबि अफ 
क्िान्टीटी तयार गरी पेि गनुय पनेछ। 

8. आयोजना सम्झौताको िालग आिश्यक कागजात: 
)१) उपभोक्ता  सलमलतिे कायायियसँग सम्झौता 
गदाय देहायका कागजातहरू पेि गनुय पनेछ:- 

 )क) उपभोक्ता सलमलत तथा 
अनगुमन सलमलत गठन गने 
आम भेिाको लनर्णयय प्रलतलिवप, 

)ख) उपभोक्ता सलमलतका 
सदस्यहरुको नागररकताको 
प्रलतलिवप, 

)ग) आयोजनाको प्रमाशर्णत िागत 
अनमुान वििरर्ण, 

)घ) आयोजनाको पाररत लनर्णयय 
प्रलतलिवप, 

)ङ) उपभोक्ता सलमलतबाट 
सम्झौताको िालग शजम्मेिारी 
तोवकएको पदालिकारी 
तोवकएको उपभोक्ता सलमलतको 
लनर्णयय प्रलतलिवप, 

)च) सलमलतको खाता खोल्ने र खाता 
सञ्चािन गने पदालिकारी 
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तोवकएको लनर्णयय र खाता 
खोल्न आिश्यक कागजात 
तथा खाता सञ्चािकको तीन 
पसु्ते वििरर्ण । 

9. उपभोक्ता सलमलतको क्षमता विकास: )१) 
कायायियिे आयोजनाको कायायन्ियन अगािै 
उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीिाई लनम्न 
विषयमा अलभमखुीकरर्ण गनुय पनेछ:- 

)क) उपभोक्ता सलमलतको काम, 

कतयव्य र अलिकार, 

)ख) सम्पादन गनुय पने कामको 
वििरर्ण, काम सम्पन्न गनुय पने 
अिलि, िागत र उपभोक्ताको 
योगदान, 

)ग) लनमायर्ण सामाग्रीको गरु्णस्तर र 
पररमार्ण, 

)घ) खररद, रकम लनकासा प्रकृया, 
खचयको िेखाङ्कन र अलभिेख 
व्यिस्थापन, 

)ङ) कायायन्ियन र अनगुमन प्रकृया, 
)च) साियजलनक परीक्षर्ण, योजना 

फरफारक र हस्तान्तरर्ण, 
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)छ) अन्य आिश्यक विषयहरु । 

10. खाता सञ्चािन: )१) उपभोक्ता सलमलतको खाता 
कायायियिे  लसफाररस गरेको बैंकमा खोिी 
सञ्चािन गनुय पनेछ।     

)२) सलमलतको खाता अध्यक्ष, सशचि र 
कोषाध्यक्ष गरी तीन जनाको संयकु्त दस्तखतबाट 
सञ्चािन हनुेछ। खाता सञ्चािकहरु मध्ये 
कम्तीमा एक जना मवहिा हनु ुपनेछ। 

)३) उपभोक्ता सलमलतिे नेपाि सरकारिे 
तोकेको ढाँचामा आम्दानी खचयको वहसाब प्रष्ट 
हनुे गरी िेजर, लबि भरपाई राख्न ुपदयछ। 

)४) लनमायर्ण समाग्री, सेिा तथा अन्य िस्त ु
खररदको रकम भकु्तानी गदाय लनयमानसुार िाग्ने 
१.५ प्रलतित अग्रीम आयकर, मूल्य अलभिवृद्ध 
कर श्रोतमा नै कट्टी गरी भकु्तानी गनुय पनेछ। 

11. भकु्तानी प्रकृया: )१) कायायियबाट आयोजनाको 
भकु्तानी हुँदा उपभोक्ता सलमलतको नाममा रहेको 
बैंक खाता माफय त हनुेछ। उपभोक्ता सलमलतिे 
पलन एक व्यशक्त िा संस्थािाई एक िाख 
रूपैयाँभन्दा बढी रकम भकु्तानी गदाय चेक माफय त 
गनुय पनेछ। 
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)२) उपभोक्ता सलमलतिाई सम्झौता 
बमोशजमको कामको प्राविलिक मलु्याङ्कन, कायय 
सम्पन्न प्रलतिेदन र अन्य कागजातको आिारमा 
रलनङ्ग वििमा िा काम सम्पन्न भए पश्चात प्रकृया 
पयुायई गरेको फरफारकसँगै अशन्तममा भकु्तानी 
र्दइनेछ। 

)३) उपभोक्ता सलमलतिे सम्पादन गरेको 
काम र भएको खचयको वििरर्ण सलमलतिे 
बैठकबाट लनर्णयय गरी वहसाि साियजलनक तथा 
परीक्षर्णका काययहरु पूरा परु   याउन ु गरेर 
भकु्तानीको िालग आिश्यक कागजात सवहत 
कायायियमा भकु्तानी मागको लनिेदन पेि गनुय 
पदयछ। 

)४) आयोजनाको अशन्तम भकु्तानी 
हनुभुन्दा अगािै कायायियबाट अनगुमन गने 
व्यिस्था लमिाउन ुपनेछ। 

)५) उपभोक्ता सलमलतिे आफूिे वकस्तामा 
गरेको खचय वििरर्णको सूचना अनसूुची-४ 
बमोशजमको ढाँचामा साियजलनक गनुय पनेछ। 

)६) आयोजना सम्पन्न भई फरफारक 
गनुयभन्दा अगािै उपभोक्ता सलमलतिे अलनिायय 
रुपमा कायायिय िा िडाको प्रलतलनलिको 
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रोहबरमा साियजलनक परीक्षर्ण गनुय पनेछ। 
साियजलनक परीक्षर्णको ढाँचा अनसूुची-५ बमोशजम 
हनुेछ।  

)७) उपभोक्ता सलमलतिाई सम्बशन्ित 
कायायियिे आयोजनाको ड्रईङ, लडजाइन, िागत 
अनमुान तयार गने, प्राविलिक सल्िाह र्दने, 
जाँचपास गने िगायतका अन्य आिश्यक 
प्राविलिक उपिब्ि गराउन पने भए गराउनेछ। 
आयोजना कायायन्ियनको समयमा कुनै कारर्णबाट 
कायायियिे प्राविलिक उपिब्ि गराउन नसकेमा 
सम्झौतामा उल्िेख तोवकएको खचयको सीमा लभत्र 
रही उपभोक्ता सलमलतिे करारमा प्राविलिक 
लनयकु्त गनय िा प्राविलिक सेिा लिन सक्नेछ।  

तर ड्रईङ, लडजाइन, िागत अनमुान तयार 
गने, र भकु्तानी लसफाररस कायायियबाटै हनुेछ। 

)८) उपभोक्ता सलमलतबाट लनमायर्ण हनुे 
आयोजनाको गरु्णस्तर कायम गने गराउने 
दावयत्ि र शजम्मेबारी, सम्बशन्ित प्राविलिक 
कमयचारी, उपभोक्ता सलमलत र अनगुमन सलमलतको 
हनुेछ। 

)९) तोवकएको समयमा उपभोक्ता सलमलत 
गठन हनु नसकेमा, सम्झौता हनु नसकेमा िा 
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सम्झौताको ितय बमोशजम कायय सम्पादन हनु 
नसकेमा कायायियिे लनयमानसुार गरी अन्य 
प्रकृयाद्वारा काम गराउन सक्नेछ। 

)१०) उपभोक्ता सलमलतिे महािेखा 
परीक्षकको कायायियबाट स्िीकृत डोर हाशजर 
फाराममा काम गने कामदारको बाबकुो नाम, 

कामदारको नाम, ठेगाना र सम्भि भए सम्म 
सम्पकय  नम्बर समेत राखी लनयलमत हाशजर गराई 
राख्न ुपदयछ र सो डोर हाशजर फाराम योजना हेने 
कायायियको सम्बशन्ित प्राविलिकिे प्रमाशर्णत गनुय 
पदयछ। 

12. लनमायर्ण काययको गरु्णस्तर सलुनशश्चतता गनुय पने: 
उपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन हनुे आयोजना 
गरु्णस्तर सलुनशश्चत गनुय सम्बशन्ित उपभोक्ता 
सलमलतको कतयव्य हनुेछ। गरु्णस्तर सलुनशश्चतता 
गनयका िालग अन्य कुराको अलतररक्त लनम्न 
विषयहरु पूर्णय रुपमा पािना गनुय पनेछ:- 

)क) लनमायर्ण सामाग्री, ड्रईङ, लडजाइन 
र स्पेलसवफकेसन बमोशजमको 
गरु्णस्तर कायम गनुय पने, 
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)ख) लनमायर्ण विलि र प्रकृया 
कायायियसँग भएको सम्झौता 
बमोशजम हनु ुपने,  

)ग) उपभोक्ता सलमलतबाट 
कायायन्ियन भएको योजनाको 
र्दगोपनाको िालग सम्बशन्ित 
उपभोक्ता सलमलतिे आिश्यक 
व्यिस्था गनुय पने, 

)घ) उपभोक्ता सलमलत माफय त हनुे 
कामको लनिायररत गरु्णस्तर 
कायम गने शजम्मेिारी 
कायायियबाट खवटएका 
प्राविलिक कमयचारी र 
उपभोक्ता सलमलतको हनुे । 

13. कारबाहीको िगत राख्न ु पने: उपभोक्ता 
सलमलतबाट हनुे कामको सम्झौता बमोशजम समय, 

िागत र गरु्णस्तरमा सम्पन्न हनु नसकेमा 
कायायियिे सम्बशन्ित प्राविलिक कमयचारीिाई 
सचेत गराइय िा कामको प्रकृलत हेरी आिश्यकता 
अनसुार कारबाही गरी त्यस्तो उपभोक्ता 
सलमलतको समेत िगत राख्न ु पनेछ। त्यसरी 
िगत राशखएकोमा त्यस्ता उपभोक्ता सलमलतको 



खण्डः२) स्थानीय राजपत्र भाग ३ लमलतः २०७५।३।१० 

21 
 

कुनै पदालिकारीिाई लनशश्चत समयसम्मको िालग 
सलमलतमा रही काम गनय लनषेि गनय सवकनेछ।  

14. अनगुमन सलमलतको गठन: )१) आयोजना 
तोवकएको गरु्णस्तर, पररमार्ण र समयमा सम्पन्न 
गनय गराउन उपभोक्ता सलमलतिे सम्पादन गने 
काययको अनगुमन गरी आयोजनाको गरु्णस्तर 
पररमार्ण सलुनशश्चत गनय दफा ४ को उपदफा )२)  
बमोशजमको भेिाबाट सम्बशन्ित िडाको 
जनप्रलतलनलिको संयोजकत्िमा कम्तीमा अको एक 
जना मवहिा सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय 
अनगुमन सलमलत गठन गनुय पनेछ। 

)२) अनगुमन सलमलतको काम, कतयव्य र 
अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ:- 

)क) आयोजनाको कायायन्ियनमा 
सहजीकरर्ण गने तथा देशखएका 
बािा, व्यििान र समस्या 
समािानको िालग आिश्यक 
समन्िय गने, 

)ख) आयोजनाको काम राम्रो सँग 
भए नभएको र गरु्णस्तर 
सम्बन्िमा यवकन गने, नगरेको 
पाइएमा सम्बशन्ित पक्षिाई 
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सचेत गराउने र काम सम्पन्न 
पश्चात फरफारक प्रयोजनका 
िालग बैठक बसी लनर्णयय गने, 

)ग) आिश्यक अन्य कायय गने ।  

 

पररच्छेद-४ 

विविि 

15. अन्य संस्थाबाट कायय गराउन सवकने: यस 
काययविलि बमोशजम उपभोक्ता सलमलतबाट गररने 
कायय िाभग्राही समूह, सामदुावयक संस्था जस्तै 
सामदुावयक िन, सामदुावयकस्तरका सहकारी 
संस्था, टोि विकास संस्था, आमा समूह, कृवष 
समूह, प्रचलित कानून बमोशजम गठन भएका 
अन्य सामदुावयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट 
स्थानीय उपभोक्ताको आम भेिाबाट लनर्णयय भई 
आएमा यस्ता संस्थाबाट यस काययविलि बमोशजम 
कायय सञ्चािन गनय िा गराउन सवकनेछ। 

16. सहशजकरर्ण र सहयोग गनुय पने: उपभोक्ता 
सलमलतिे आयोजनाको सपुररिेक्षर्ण, अनगुमन िा 
लनरीक्षर्ण गनय कायायियबाट खवटएको अनगुमन 
सलमलत, पदालिकारी िा कमयचारीिाई आिश्यक 
वििरर्ण उपिब्ि गराउने तथा आयोजनास्थि 
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अनगुमनको िालग सहजीकरर्ण र सहयोग गनुय 
पनेछ। 

14. उपभोक्ता सलमलतको दावयत्िः )१) उपभोक्ता 
सलमलतिे कायायियसँग भएको सम्झौता 
बमोशजमको कायय सम्पादन गदाय कायायिय 
तोकेका ितयहरुको अलतररक्त लनम्न दावयत्ि िहन 
गनुय पनेछ:- 

)क) आयोजनाको र्दगो 
व्यिस्थापनको िालग ममयत 
सम्भार गने, 

)ख) आयोजना कायायन्ियनबाट पनय 
सक्ने िातािरर्णीय सन्तिुन 
कायम गने, 

)ग) आिश्यकता अनसुार अन्य 
आयोजनासँग अन्तरसम्बन्ि 
कायम गनुयपने, 

)घ) उपभोक्ता सलमलतिे आयोजनाको 
फरफारकको िालग 
कायायियमा कागजात पेि 
गदाय अनसूुची-६ बमोशजमको 
ढाँचामा आयोजनाको भौलतक 
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तथा वित्तीय प्रलतिेदन पेि गने 
। 

)२) उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीिे 
असि नागररकको आचरर्ण पािना गनुयका साथै 
अनसूुची-७ बमोशजमको आयोजना िरुु गनय बस्ने 
भेिा, उपभोक्ता सलमलतको लनर्णयय, आयोजना 
िरुुदेशख सम्पन्न गरी फरफारक एिं भकु्तानी 
सम्ममा ध्यान परु   याउन ुपनेछ। 

17. मापदण्ड बनाउन सक्ने: )१) आयोजनाको 
गरु्णस्तर सलुनशश्चतताको िालग कायायियिे 
अनगुमन, मलु्याङ्कन गरी सम्बशन्ित उपभोक्ता 
सलमलतिाई सल्िाह, सझुाि र आिश्यकता 
अनसुार लनदेिन र्दने तथा समन्िय गनुय पनेछ। 

)२) उपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन हनु े
आयोजनाको प्रकृलत हेरी गरु्णस्तर सलुनशश्चतता गने 
प्रयोजनको िालग कायायियिे थप मापदण्ड तथा 
मागयदियन बनाई िागू गनय सक्नेछ। 
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अनसूुची-१ 

)दफा ४ को उपदफा )१२) सँग सम्बशन्ित) 
गोकरे्णश्वर नगरपालिका 
उपभोक्ता सलमलतको िगत 

आ.ि. 
 
क्र.
सं 

उपभो
क्ता 
सलमलत
को 
नाम र 
ठेगाना 

पदालिकारीको नाम र सम्पकय  नम्बर गठ
न 
लम
लत 

बैङ्क
को 
नाम 
र 
खाता 
नं 

१  अध्य
क्ष 

उपाध्य
क्ष 

सशच
ि 

कोषाध्य
क्ष 

सद
स्य 

  

         
 लतन 

पसु्ते 
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अनसूुची-२ 

(दफा ७ को उपदफा )२) सँग सम्बशन्ित) 
गोकरे्णश्वर नगरपालिका 

गोकरे्णश्वर नगर काययपालिकाको कायायिय 

सम्झौता फारामको ढाँचा 
 

प.स.         लमलतः 
च.नं. 
1. सम्झौता गने पक्ष र आयोजनाः 

)क) उपभोक्तासलमलतको वििरर्णः 
 )१) नामः 
 )२) ठेगानाः 
)ख) आयोजनाको वििरर्णः 
 )१) नामः 
 )२) आयोजना स्थिः 
 )३) उदे्दश्यः 
 )४) आयोजना सरुु हनुे लमलतः 

2. आयोजनाको िागत सम्बन्िी वििरर्णः 
)क) िागत अनमुान रु.: 
)ख) िागत व्यहोने स्रोतहरु 

 )१) कायायियः 
 )२) उपभोक्ता सलमलतः 
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 )३) अन्यः  

3. बस्तगुत अनदुानको वििरर्ण सामाग्रीको नाम
 एकाई 

)क) संघबाट: 
)ख) प्रदेिबाट: 
)ग) स्थानीय तहबाट: 
)घ) गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट: 
)ङ) विदेिी दात ृसंघ संस्थाबाट: 
)च) उपभोक्ता सलमलतबाट: 
)छ) अन्य लनकायबाट: 

4. आयोजनाबाट िाभाशन्ित हनुेः 
)क) घरपररिार संख्याः 
)ख) जनसंख्याः 
)ग) संगर्ठत संस्थाः 
)घ) अन्यः  

5. उपभोक्ता सलमलत/समदुायमा आिाररत संस्था / 
गैह्रसरकारी संस्थाको वििरर्णः 
)क) गठन भएको लमलतः 
)ख) पदालिकारीको नाम र ठेगाना )नागररकता 

प्रमार्णपत्र नं. र शजल्िा) 
)१) अध्यक्ष: 
)२) उपाध्यक्ष: 
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)३) सशचि: 
)४) कोषाध्यक्ष: 
)५) सदस्य: 
)६) सदस्य: 
)७) सदस्य: 

)ग)उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय उपशस्थत 
िाभाशन्ितको संख्याः 

)घ) आयोजना सञ्चािन सम्बन्िी अनभुिः 
6. उपभोक्ता सलमलत समदुायमा आिाररत 

संस्था/गैह्रसरकारी संस्थािे प्राप्त गने वकस्ता 
वििरर्णः 
वकस्ताको 
क्रम 

लमलत
  

वकस्ताको 
रकम 

लनमायर्ण 
समाग्री 
पररमार्ण  

कैवफयत 

पवहिो     
दोश्रो     
तेश्रो     
जम्मा     

 

  

7. आयोजना ममयत संभार सम्बन्िी व्यिस्था : 
)क) आयोजना ममयत संभारको शजम्मा लिने 

सलमलत िा संस्थाको नामः 
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)ख) ममयत सम्भारको सम्भावित स्रोत )छ छैन 
खिुाउन)े 

 जनश्रमदानः 
 सेिा िलु्कः 
 दस्तरु, चन्दाबाट  

 अन्य केही भएः  

 

 

 

सम्झौताका ितयहरु 

)क) उपभोक्ता सलमलतको शजम्मेिारी तथा पािना गनुय 
पने ितयहरुः 

1. आयोजना लमलत .....................देशख िरुु गरी 
लमलत.......................सम्ममा सम्पन्न गनुय 
पनेछ। 

2. प्राप्त रकम तथा लनमायर्ण सामाग्री सम्बशन्ित 
आयोजनाको उदे्दश्यका िालग मात्र प्रयोग 
गनुयपनेछ। 

3. आयोजनाको नगदी, शजन्सी सामानको प्राप्ती, खचय 
र बाँकी तथा  प्रगलत वििरर्ण राख्न ुपनेछ। 

4. आयोजनाको आम्दानी खचयको वििरर्ण र 
काययप्रगलतको जानकारी उपभोक्ता समूहमा 
छिफि गरी अको वकस्ता माग गनुय पनेछ। 
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5. आयोजनाको कुि िागतभन्दा घटी िागतमा 
आयोजना सम्पन्न भएको अिस्थामा सो 
मतुालबकनै अनदुान र श्रमदानको प्रलतित 
लनिायरर्ण गरी भकु्तानी लिन ुपनेछ। 

6. उपभोक्ता सलमलतिे प्राविलिकको राय, परामिय एिं 
लनदेिन अनरुुप काम गनुय पनेछ ।  

7. उपभोक्ता सलमलतिे आयोजनासँग सम्बशन्ित लबि, 

भरपाईहरु, डोर हाशजरी फारामहरु, शजन्सी नगदी 
खाताहरु, सलमलत/समूहको लनर्णयय पशुस्तका आर्द 
कागजातहरु कायायियिे मागेको बखत उपिव्ि 
गराउन ु पनेछ र त्यसको िेखापरीक्षर्ण पलन 
गराउन ुपनेछ। 

8. कुनै सामाग्री खररद गदाय आन्तररक राजस्ि 
कायायियबाट स्थायी िेखा नम्बर र मलु्य 
अलभबवृद्ध कर दताय प्रमार्ण पत्र प्राप्त व्यशक्त िा 
फमय संस्था िा कम्पनीबाट खररद गरी सोही 
अनसुारको विि भरपाई आलिकारीक व्यशक्तबाट 
प्रमाशर्णत गरी पेि गनुय पनेछ। 

9. मूल्य अलभबवृद्ध कर िाग्न ेबस्त ुतथा सेिा खररद 
गदाय रु. २०,०००। भन्दा बढी मूल्यको 
सामग्रीमा अलनिायय रुपमा मूल्य अलभबवृद्ध कर 
दताय प्रमार्णपत्र प्राप्त गरेका व्यशक्त फमय संस्था िा 
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कम्पनीबाट खररद गनुय पनेछ। उक्त लबिमा 
उशल्िशखत मूल्य अलभबवृद्ध कर बाहेकको 
रकममा १.५ प्रलतित अग्रीम आयकर बापत 
करकवट्ट गरी बाँकी रकम मात्र सम्बशन्ित सेिा 
प्रदायकिाई भकु्तानी गनुय पनेछ। रु. 
२०,०००।भन्दा कम मूल्यको सामग्री खररदमा 
स्थायी िेखा नम्बर )पान नम्बर) लिएको व्यशक्त 
िा फमयबाट खररद गनुय पनेछ। अन्यथा खररद 
गने पदालिकारी स्ियम  शजम्मेिार हनुेछ।डोजर 
रोिर िगायतका मेलसनरी सामान भाडामा 
लिएको एिम  घर बहािमा लिई लबि भरपाई 
पेि भएको अिस्थामा १० प्रलतित प्रलतित घर 
भाडा कर एिम  बहाि कर लतनुय पनेछ। 

10. प्रशिक्षकिे पाउने पाररश्रलमक एिम  सहभागीिे 
पाउने भत्तामा प्रचलित लनयमानसुार कर 
िाग्नेछ। 

11. लनमायर्ण काययको हकमा िरुु िागत अनमुानका 
कुनै आईटमहरुमा पररियतन हनुे भएमा अलिकार 
प्राप्त व्यशक्त /कायायियबाट िागत अनमुान 
संसोिन गरे पलछ मात्र कायय गराउन ु पनेछ । 
यसरी िागत अुनमान संिोिन नगरी कायय गरेमा 
उपभोक्ता सलमलत/ समूह नै शजम्मेबार हनुेछ। 
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12. उपभोक्ता सलमलतिे काम सम्पन्न गररसकेपलछ 
बाँकी रहन गएका खप्ने सामानहरु ममयत संभार 
सलमलत गठन भएको भए सो सलमलतिाई र सो 
नभए सम्बशन्ित कायायियिाई बझुाउन ुपनेछ। 

 तर ममयत सलमलतिाई बझुाएको सामानको 
वििरर्ण एक प्रलत सम्बशन्ित कायायियिाई समेत 
र्दन ुपनेछ। 

13. सम्झौता बमोशजम आयोजना सम्पन्न भएपलछ 
अशन्तम भकु्तानीको िालग काययसम्पन्न प्रलतिेदन, 

नापी वकताब, प्रमाशर्णत लबि भरपाई, योजनाको 
फोटो, सम्िशन्ित उपभोक्ता सलमलतिे आयोजना 
सञ्चािन गदाय भएको आय व्ययको अनमुोदन 
सवहतको लनर्णयय, उपभोक्ता भेिाबाट भएको 
साियजलनक िेखा परीक्षर्णको लनर्णययको प्रलतलिवप 
तथा सम्बशन्ित कायायियको िडा कायायियको 
लसफाररस सवहत अशन्तम वकस्ता भकु्तानीको िालग 
लनिेदन पेि गनुय पनेछ। 

14. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाँचपास 
गरी फरफारकको प्रमार्णपत्र लिन ु पनेछ। 
आयोजानाको आिश्यक ममयत संभारको व्यिस्था 
सम्बशन्ित उपभोक्ताहरुिे नै गनुय पनेछ। 
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15. आयोजना कायायन्ियन गने समूह िा उपभोक्ता 
सलमलतिे आयोजनाको भौलतक तथा वित्तीय प्रगती 
प्रलतिेदन अनसूुची-६ को ढाँचामा सम्झौतामा 
तोवकए बमोशजम कायायियमा पेि गनुय पनेछ। 

16. आयोजनाको दीगो सञ्चािन तथा ममयत संभारको 
व्यिस्था गनुय पनेछ। 

17. आयोजनाको सबै काम उपभोक्ता 
सलमलत/समहुको लनर्णयय अनसुार गनुय गराउन ु
पनेछ। 

 

)ख) कायायियको शजम्मेिारी तथा पािना गररने 
ितयहरुः 

1. आयोजनाको बजेट, उपभोक्ता सलमलतको काम, 

कतयव्य तथा अलिकार, खररद, िेखाङ्कन, प्रलतिेदन 
आर्द विषयमा उपभोक्ता सलमलतका 
पदालिकारीिाई अनशुिक्षर्ण काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ। 

2. आयोजनामा आिश्यक प्राविलिक सहयोग 
कायायियबाट उपिब्ि गराउन मा गराईनेछ र 
गराउन नसवकने अिस्था भएमा उपभोक्ता 
सलमलतिे बाह्य बजारबाट सेिा परामिय अन्तगयत 
सेिा लिन सक्नेछ।  



खण्डः२) स्थानीय राजपत्र भाग ३ लमलतः २०७५।३।१० 

34 
 

3. आयोजनाको प्राविलिक सपुररिेक्षर्णका िालग 
कायायियको तफय बाट प्राविलिक खटाईनेछ। 
उपभोक्ता सलमलतबाट भएको कामको लनयलमत 
सपुररिेक्षर्ण गने शजम्मेबारी लनज प्राविलिकको 
हनुेछ।  

4. पशे्की लिएर िामो समयसम्म आयोजना सञ्चािन 
नगने उपभोक्ता सलमलतिाई कायायियिे लनयम 
अनसुार कारबाही गनेछ। 

5. श्रममिुक प्रविलिबाट कायय गराउने गरी िागत 
अनमुान स्िीकृत गराई सोही बमोशजम सम्झौता 
गरी मेशिनरी उपकरर्णको प्रयोगबाट कायय गरेको 
पाईएमा त्यस्तो उपभोक्ता सलमलतसँग सम्झौता 
रद्ध गरी उपभोक्ता सलमलतिाई भकु्तानी गररएको 
रकम मलु्यांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी 
बाँकी सरह असिु उपर गररनेछ। 

6. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाँच 
पास गरी फरफारक गनुय पनेछ। 

7. आिश्यक कागजात संिग्न गरी भकु्तानी 
उपिब्ि गराउन सम्बशन्ित उपभोक्ता सलमलतबाट 
अनरुोि भई आएपलछ उपभोक्ता सलमलतको बैंक 
खातामा भकु्तानी र्दन ुपनेछ।  
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8. यसमा उल्िेख नभएका कुराहरु प्रचलित कानून 
िमोशजम हनुेछ। 

 

मालथ उल्िेख भए बमोशजमका ितयहरु पािना गनय 
हामी लनम्न पक्षहरु मन्जरु गदयछौं । 

उपभोक्ता सलमलत/समहुको तफय बाट कायायियको 
तफय बाट 

दस्तखत:.................. 
 दस्तखत:........... 
नाम, थर:.................          नाम, 
थर:............ .. 
पदः..................              पद: .......... 
ठेगाना:...........................       
ठेगाना:............... 
सम्पकय नं.:.....                 सम्पकय  नं. ... 
......  

लमलत: लमलत: 
 

उपभोक्ता सलमलत/समहुको तफय बाट कायायियको 
तफय बाट 

साशक्ष     तयारगरी पेि 
गने 

दस्तखत:  दस्तखत:............... 
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नाम, थर:........... नाम ,थर:............... 
पद:  पद: 
ठेगाना:  ठेगाना 
सम्पकय  नं.............सम्पकय  नं. 
लमलत:...............      लमलत: 
 

 

अनसूुची-३ 

)दफा ७ को उपदफा )३) सँग सम्बशन्ित) 
गोकरे्णश्वर नगरपालिका 

आयोजनाको सूचना पाटीको नमूना 
१. आयोजनाको नामः 
२. आयोजना सञ्चािन गने कायायिय/काययक्रमको 
नामः 
३. उपभोक्ता सलमलतको अध्यक्षको नाम र सम्पकय  नं.: 
४. आयोजनाको कूि िागत रकम रु.: 

)क) आयोजनामा कायायियबाट व्यहोने िागत रु.: 
)ख) जनसहभालगताबाट व्यहोने िागत रु. 
)ग) आयोजनामा िगानी गने अन्य लनकायको 

नाम र व्यहोने रकम रु. 
)घ) उपभोक्ता सलमलतको अध्यक्षको नाम र 

सम्पकय  नं. : 



खण्डः२) स्थानीय राजपत्र भाग ३ लमलतः २०७५।३।१० 

37 
 

)ङ) योजना हेने सम्बन्िीत प्राविलिकको नाम र 
सम्पकय  नं.: 

५. आयोजना सम्झौता र िरुु हनुे लमलतः 
६. आयोजना सम्पन्न गने लमलतः 
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अनसूुची-४ 

)दफा ११ को उपदफा )५) सँग सम्बशन्ित) 
गोकरे्णश्वर नगरपालिका 

उपभोक्ता सलमलतको खचय वििरर्ण साियजलनक सूचना 
फाराम 

 

लमलतः ....... 
1. आयोजनाको नामः     

2. आयोजना स्थिः 
3. विलनयोशजत िजेटः   

4. आयोजना शस्िकृत भएको आ.।ि:  
5. आयोजना सम्झौता भएको लमलतः  

6. काम सम्पन्न गनुय पने लमलतः   
  

7. काम सम्पन्न भएको लमलतः   

आम्दानी र खचयको वििरर्ण 

आम्दानी रू. खचय रू. 
वििरर्ण रकम   वििरर्ण रकम  

प्रथम वकस्ता  ज्यािा   

दोश्रो वकस्ता
  

 लनमायर्ण सामाग्री 
खररद  

 

तेश्रो वकस्ता  ढुिानी   

जनश्रमदान  भाडा   
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  व्यिस्थापन 
खचय  

 

िागत 
सहभालगता 

   

  जम्मा खचय
  

 

 

 उपयुयक्त अनसुारको आम्दानी तथा खचय वििरर्ण 
यथाथय हो। यसमा सबै आम्दानी तथा खचयहरु समािेि 
गररएको छ। साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष 
सहभालगतामा आयोजना कायायन्ियन गररएको छ । 
यसको एक प्रलत िडा कायायियमा समेत पेि गररएको 
छ ।  

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

......... 
कोषाध्यक्ष                सशचि              
अध्यक्ष 

 

 

अनसूुची-५ 

)दफा ११ को उपदफा )६) सँग सम्बशन्ित) 
गोकरे्णश्वर नगरपालिका 

साियजलनक परीक्षर्ण फाराम 
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१. आयोजनाको नामः       

)क) स्थिः 
)ख) िागत अनमुानः         

)ग) आयोजना िरुू हनुे लमलतः   

)घ) आयोजना सम्पन्न हनुे लमलतः          

२. उपभोक्ता सलमलत/सामदुावयक संस्थाको,- 
   )क) नामः   

    )ख) अध्यक्षको नामः    

    )ग) सदस्य संख्याः      मवहिाः    
परुूषः  

३. आम्दानी खचयको वििरर्णः  

   )क) आम्दानीतफय  जम्माः 
 

आम्दानीको श्रोत 
)कहाँबाट कलत 
नगद तथा शजन्सी 
प्राप्त भयो 
खिुाउन)े  

रकम िा 
पररमार्ण 

कैवफयत 

)ख) खचयतफय  जम्मा: 
 

१.सामाग्री )के 
के सामाग्री खररद 
भयो) 

खचयको वििरर्ण
 दर 

पररमार्ण जम्मा 
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१ बाििुा  

२ लसमेन्ट  

३ लगट्टी   

४ इट्टा   

५ रोडा   

६ अन्य   

७ ह्यमु पाइप 

८ ब्िक  

  

९ डस्ट   
१० शचप्स बेि 
ग्राभेि  

  

)ग) भकु्तानी र्दन बाँकी 
वििरर्ण रकम िा पररमार्ण 

 

४.सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वििरर्ण 

 

कामको वििरर्ण िक्ष्य प्रगलत 

  

५. आयोजनािे पयुायएको िाभ तथा प्रत्यक्ष रूपमा 
िाभाशन्ित जनसंख्या )आयोजना सञ्चािन भएको 
स्थानका उपभोक्ताहरू)।  
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६. आयोजना सञ्चािन गदाय आयोजक संस्थामा कामको 
शजम्मेिारी बाँडफाँट )कस कसिे कस्तो कस्तो 
कामको शजम्मेिारी लिएका लथए ? खिुाउने) 

उपशस्थलतः                        

१ अध्यक्ष 

२ सशचब 

३ कोषाध्यक्ष 

४ सदस्य 

५ सदस्य 

रोहिरः नामथरः   पदः                            
लमलतः 
द्रष्टव्यः साियजलनक परीक्षर्ण काययक्रममा उपशस्थत 
सरोकारिािाहरुको उपशस्थलत अलनिायय रूपमा संिग्न 
हनुपुनेछ। 
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अनसूुची-६ 

)दफा १४ को उपदफा )१) को खण्ड )घ) सँग 
सम्बशन्ित) 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका 
उपभोक्ता सलमलतको भौलतक तथा विशत्तय प्रगलत 

प्रलतिदेन 

१. आयोजनाको वििरर्ण: 
आयोजनाको नामः      

िडा नं.  

टोि/बस्तीः    

उपभोक्ता सलमलतका,- 
अध्यक्षः                                                            
सशचिः  

२. आयोजनाको िागतः 
प्राप्त अनदुान रकम रू. .........   

चन्दा रकम रू.......... 
जनसहभालगता रकम रू.......... 
जम्मा रकम रू...................... 
कायायियबाट प्राप्त रकम रू......... 
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३. लनमायर्ण सामग्रीमा )लसमेन्ट, छड, काठ, ढंुगा िा 
फुिा, लगट्टी, उपकरर्ण आर्द) रू. ........... 

४. ज्यािाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.जम्मा रू.. 
.... 

५. शजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रू. ...... 
कूि जम्मा रू. .. 
६. प्राविलिक प्रलतिेदन बमोशजम मूल्याङ्कन रकम रू... 

.  

७. उपभोक्ता समूहको लनर्णयय बमोशजम/समीक्षाबाट 
खचय देशखएको रू. 

८. कायायन्ियनमा देशखएका मखु्य समस्याहरूः 
)क) 
)ख) 
)ग) 
९. समािानका उपायहरू  

)क) 
)ख) 
)ग) 
१०. कायायियबाट र अन्य लनकायबाट अनगुमन भए 

अनगुमनको सझुािः  

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

.......... 
 तयार गने सशचि    कोषाध्यक्ष      अध्यक्ष 

नामः नामः नामः  नामः 
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अनसूुची-७ 

)दफा १६ को उपदफा )२) सँग सम्बशन्ित) 
गोकरे्णश्वर नगरपालिका 

 

आयोजना िरुु गनय बस्ने भेिा, उपभोक्ता सलमलतको 
लनर्णयय, आयोजना िरुु देशख सम्पन्न गरी फरफारक एिं 
भकु्तानी सम्ममा ध्यान पयुायउन ु पने विषय बस्तहुरु ) 
नमूना सवहत) 
 

)१) नगर सभाबाट पाररत भई, काययपालिका तथा 
कायायियबाट लनर्णयय भई आफ्नो क्षेत्रमा परेको 
योजनाहरुको जानकारी नगरपालिका तथा िडा 
कायायियबाट प्राप्त गरे पलछ उक्त योजना िरुु 
गनय उपभोक्ता सलमलत गठनका िालग एक हप्ता 
अगािै सोही क्षेत्रका उपभोक्ताहरुको भेिा 
आह्वान  सूचना गरी िडा जनप्रलतलनलिको 
संयोजकत्िमा समािेिी भेिा बैठक  बसी 
पदालिकारीमा कम्तीमा एक मवहिा सवहत ३३ 
प्रलतित मवहिा रहेको ७ देशख ११ सदस्यीय 
एक समािेिी उपभोक्ता सलमलत गठन गने र 
सोही भेिाबाट िडा जनप्रलतलनलिको संयोजकत्िमा 
मवहिा सवहतको तीन सदस्यीय अनगुमन सलमलत 
गठन गने ।यस अशघ गठन भएको  उपभोक्ता 
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सलमलतबाट काम गनुय पने भएमा पलन उपरोक्त 
अनसुारको भेिाबाट लनर्णयय गराउन ुपनेछ। 

 तर अनगुमन सलमलत भने नयाँ गठन गनुय 
पनेछ। िडा कायायिय तथा उपभोक्ता सलमलतिे 
नगरपालिका संग समन्िय गरी योजनाको िागत 
इयष्टमेट तयार गनय िगाउन ुपनेछ। 

 

)२) बुदँा नं.१ बमोशजम गर्ठत उपभोक्ता सलमलतिे 
बैठक बसी )नमूना ३ बमोशजम) योजना 
सम्झौताको लनर्णयय, बैक खाता खोल्ने लनर्णयय र 
जनसहभालगतको लनर्णयय गरी सो लनर्णययको 
प्रलतलिवप राखी िडा कायायियसँग योजना 
सम्झौताको लसफाररस माग गरी लसफाररस लिन ु
पनेछ। बैक खाता खोल्ने लनर्णययको प्रलतलिवप 
राखी िडा कायायियसँग लसफाररस मागको पत्र 
िेखी लसफाररस लिएर बैंकमा उपभोक्ता 
सलमलतको नाममा अध्यक्ष, सशचि र कोषाध्यक्षको 
संयकु्त हस्ताक्षरबाट संचािन हनुे गरी खाता 
खोल्न ुपदयछ। 

 

)३) बुदँा नं. २ बमोशजम उपभोक्तािे नगरपालिकासँग 
योजना सम्झौताको लनर्णयय गरी िडाको लसफाररस 
लिए पश्चात सो लसवफाररस पत्र, उपभोक्ता 
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सलमलतको लनर्णययको प्रलतलिवप, योजनाको िागत 
इष्टमेट र योजना परेको नगरपालिकाको लनर्णयय 
प्रलतलिवप राखी उपभोक्ता सलमलतको पत्र सवहत 
अध्यक्ष अलनिायय र सशचि तथा कोषाध्यक्षमध्ये 
एक नगरपालिका योजना िाखामा उपशस्थत भई 
सम्झौतामा उल्िेख भएका ितयहरु राम्रोसँग 
अध्ययन गरी योजना सम्झौता गनुय पनेछ । 

)४) बुदँा नं. ३ बमोशजम योजना सम्झौता गरे पश्चात 
कायायियबाट कायायदेि लिएर योजना स्थिमा 
काययविलिको अनसूुची-५ बमोशजमको सूचना िोडय 
तथा प्िेक्स तयार गरी राख्न ुपनेछ र काम िरुु 
हनु ु अगािै योजना स्थिको विलभन्न कोर्णबाट 
फोटो शखची सरुशक्षत राख्न ुपनेछ । 

)५) बुदँा नं. ४ बमोशजम कायय गरे पश्चात योजनाको 
िागत इष्टमेटबमोशजम काम िरुु गनय न.पा बाट 
प्राविलिक बोिाई परामिय लिएर योजनाको काम 
िरुु गने र उपभोक्ता समलतका पदालिकारीहरुको 
काययविभाजन समेत गने र अनगुमन सलमलतिे 
कामको लनररक्षर्ण गरी गरु्णस्तरमा ध्यान प¥ुयाउने 
कायय िगायत समन्ियका काययहरु समेत गने । 

)६) बुदँा नं. ५ बमोशजम योजना िरुु भए पश्चात 
सम्पन्न हनु ुअगािै बीच बीचमा नगरपालिकाबाट 
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सो योजनाका िालग तोशएको प्राविलिकबाट 
लनरीक्षर्ण गराउने, परामिय लिने र काम गदै 
गदायको अिस्थाको फोटो विलभन्न कोर्णबाट शखचेर 
सरुशक्षत राख्न े र योजनाका िालग आिश्यक 
सामाग्री खररदको िीि भरपाई भ्याट िाग्नेमा 
अलनिायय भ्याटको बीि र अन्यमा प्यानको बीि 
समयमा नै संकिन गरी सरुशक्षत राख्न े
नगरपालिका योजना िाखासँग समन्िय गरी डोर 
हाशजर फाराम िगेर हाशजर गराई सरुशक्षत राख्ने 
। 

)७) विलभन्न मनालसि कारर्णिे सम्झौता गदाय उल्िेख 
भएको समयमा योजना सम्पन्न हनु नसक्ने 
भएको खण्डमा िडा जनप्रलतलनलिको रोहबरमा 
उपभोक्ता सलमलतको बैठक बसी समयमा सम्पन्न 
गनय नसवकएको कारर्ण खिुाई म्याद थपका 
िालग लनर्णयय गने र िडाको लसफाररस सवहत 
नगरपालिकामा पेि गनय सवकने । 

)८) योजना सम्पन्न भए पश्चात विलभन्न कोर्णबाट फोटो 
शखच्ने र योजना िाखासँग समन्िय गरी 
सम्बशन्ित प्राविलिक िलग योजनाको प्राविलिक 
मूल्याङ्कन गराउने । 
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)९) बुदँा नं. ८ बमोशजमको कायय गरे पश्चात 
उपभाक्तािे िडा जनप्रलतलनलिको रोहबरमा भेिा 
बैठक बोिाई योजनाको खचय/हरवहसाब 
साियजलनक गने  र साियजलनक गरेको योजनाको 
आय व्यय काययविलिको अनसूुची-४ बमोशजमको 
खचय साियजलनक सूचना फाराम योजना स्थि 
तथा िडाकायायियमा टाँस गने, काययविलिको 
अनसूुची-५ बमोशजमको साियजलनक परीक्षर्ण 
फाराम भने र योजना सम्पन्न भएको लनर्णयय गने 
र काययविलिको अनसूुची-६ बमोशजमको उपभोक्ता 
सलमलतको भौलतक तथा वित्तीय प्रगलत प्रलतिदेन 
तयार गने । 

)१०) बुदँा नं. ९ बमोशजमको कायय सम्पन्न गरे पलछ 
उपभोक्ता सलमलतिे योजनाको विलभन्न समयमा 
शखचेको फोटो, हरवहसाब साियजलनक गरेको 
माइन्यटु तथा फाराम, बीि भरपाई, डोर हाशजर 
फाराम, प्राविलिक मूल्याङ्कन, िडाको काम सम्पन्न 
लसफाररस पत्र र साियजलनक परीक्षर्ण फारम राखी 
भकु्तानीको लनिेदन कायायियमा पेि गने र नगर 
स्तरीय योजना अनगुमन सलमलतबाट योजना 
अनगुमनको िालग योजना िाखामा समन्िय गरी 
योजना अनगुमन गराउने र योजना िाखाबाट 
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वटप्पर्णी उठाई फरफारक फाइि खडा भए 
पश्चात योजनाको भकु्तानी लिने । 

 

नमूना -१ 

आज लमलत........................... का र्दन गोकरे्णश्वर 
नगरपालिका िडा .....का िडा अध्यक्ष/सदस्य श्री 
....................... ज्यूको संयोजकत्िमा यस िडाको 
........................को लनमायर्णका िालग आ.ि. 
............ को नगरसभािे पाररत गरी बजेट 
रु.............. विलनयोजन गरेको योजनाको िालग 
उपभोक्ता सलमलत र अनगुमन सलमलत गठन गनय बसेको 
समािेिी भेिामा लनम्नानसुार उपशस्थलत भयो । 

उपशस्थलत 

१. 
२. 
३. 
(कम्तीमा २५ जना योजना क्षेत्रका उपभोक्ता हनु ुपने) 
 

 

प्रस्ताि 

)१) उपभोक्ता सलमलत गठन 

)२) अनगुमन सलमलत गठन 

)३) विविि 
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लनर्णयय नं.१ 

)१) प्रस्ताि नं. १ उपर छिफि भई सियसम्मत 
रुपिे 
“.........................”नामकोदेहायबमोशजमकाव्यशक्तहरु
पदालिकारीरहेकोएकउपभोक्तासलमलतगठनगररयो। 

उपभोक्ता सलमलत 

अध्यक्षः श्री 
सशचिः श्री 
कोषाध्यक्षः श्री 
सदस्यः श्री 
सदस्यः श्री 
सदस्यः श्री 
लनर्णयय नं. २ 

प्रस्ताि नं. २ का सम्बन्िमा छिफि गरी देहाय 
बमोशजमका व्यशक्तहरु पदालिकारी रहने गरी एक 
अनगुमन सलमलत गठन गररयो ।  

अनगुमन सलमलत 

संयोजकः श्री  

सदस्यः श्री 
सदस्यः श्री 
लनर्णयय नं. ३ 
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उल्िेशखत लनर्णयय नं. १ बमोशजमको उपभोक्ता सलमलतिे 
योजना सञ्चािनका िालग बैठक बसी लनर्णयय गरी 
आिश्यक कायय गने र अनगुमन सलमलतिे अनगुमन 
तथा समन्ियको कायय गने लनर्णयय गररयो । 

 

नमूना-२ 

आज लमलत ................... का र्दन गोकरे्णश्वर 
नगरपालिका िडा .... शस्थत....................को यस 
......................................... उपभोक्ता सलमलतको 
बैठक सलमलतका अध्यक्ष श्री ............... को 
अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकमा लनम्न पदालिकारी 
सदस्यहरुको उपशस्थलत भयो । 

उपशस्थलत: 
अध्यक्षः श्री 
सशचिः श्री 
कोषाध्यक्षः श्री 
सदस्य: श्री 
सदस्यः श्री 
सदस्यः श्री 
सदस्यः श्री 
प्रस्ताि 

)१) योजना सम्झौता सम्बन्िमा 
)२) बैंक खाता खोल्ने सम्बन्िमा 
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)३) विविि 

लनर्णयय नं. १ 

प्रस्ताि नं. १ उपर छिफि भई गोकरे्णश्वर 
नगरपालिका िडा नं. .... शस्थत ........................ 
को ..................... लनमायर्ण योजनाको िालग यस 
सलमलतिे नगरपालिकासँग सम्झौता गने र सोका िालग 
सलमलतका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष/सशचििाई अलिकार 
प्रत्योजन गने र  सम्झौता बमोशजम काम गने लनर्णयय 
गररयो । 

लनर्णयय नं. २ 

प्रस्ताि नं. २ का उपर छिफि भई यस 
...................... उपभोक्ता सलमलतको बैंक खाता 
................. उपभोक्ता सलमलतको नाममा सलमलतका 
अध्यक्ष श्री.........., सशचि श्री........... र कोषाध्यक्ष 
श्री ............. को संयकु्त हस्ताक्षर हनुे गरी ......... 
बैकमा खोल्ने लनर्णयय गररयो । 

 

 

नमूना-३ 

आज लमलत ........................... गोकरे्णश्वर 
नगरपालिका िडा नं. ... शस्थतको यस 
......................... सलमलतको बैठक सलमलतका 
अध्यक्ष श्री ...................... ज्यूको अध्यक्षतामा र 
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िडा नं..... का िडा अध्यक्ष÷ िडा सदस्य 
श्री...................... को रोहरिरमा देहाय बमोशजमको 
उपशस्थलतमा बस्यो । 

उपशस्थलत 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
उल्िेशखत उपशस्थलतमा उपभोक्ता सलमलतको तफय बाट 
लनम्न प्रस्तािहरु पेि गररयो । 

प्रस्ताि 

१. योजना सम्पन्न भएको सम्बन्िमा, 
२. योजनाको हरवहसाब साियजलनक गने सम्बन्िमा, 
३. जनसहभालगताबाट संकलित रकम साियजलनक 
सम्बन्िमा, 
४. नगरपालिकासँग भकु्तानी माग गने सम्बन्िमा 
लनर्णयय 

१. यस............................ सलमलतिे 
लमलत...........मा नगरपालिकासँग सम्झौता गरी 
िरुु गरेको कायय सम्पन्न भएको हनुािे यस 
िडाका जनप्रलतलनलि िगायत उपशस्थत सबैिाई 
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जानकारी गराइयो । र योजना सम्पन्नका 
कागजात पेि गरी िडा कायायियसँग काम 
सम्पन्न को लसफाररस माग गने र नगर स्तररय 
अनगुमन सलमलतबाट योजना अनगुमन गराउने 
लनर्णयय गररयो । 

२. योजना िरुु गरेदेशख सम्पन्न गरे सम्मका 
योजनासँग सम्बशन्ित देहाय बमोशजमको आय 
व्यय रहेकोिे यसिाई पाररत गरी एक प्रलत 
साियजलनक स्थिमा, एक प्रलत िडा कायायियमा र 
एक प्रलत नगरपालिकामा पेि गने र 
नगरपालिकाबाट उपिब्ि हनुे अनसूुची-३ 
बमोशजमको साियजलनक परीक्षर्ण फाराम र 
अनसूुची-४ बमोशजमको खचय साियजलनक सूचना 
फाराम भरी उक्त फराम पनी साियजलनक स्थि र 
िडा कायायियमा पेि गरी नगरपालिकामा पेि 
गने लनर्णयय गररयो । 

योजनासञ्चािनका िालग प्राप्त आय योजनामा भएको 
व्यय 

१. नगरपालिकाबाट                   १. 
लसमेन्ट 

२. जनसहभालगताबाट                  २. बाििुा 
३. अन्य                            ३....... 
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३. उल्िेशखत योजनाका िालग यस उपभोक्ता सलमलतिे  
संकिन गरेको जनसहभालगता रकम नाम नामेसी 
सवहत देहाय बमोशजम रहेको जानकारी गराईन्छ 
। 

देहाय 

१.नाम,थर,:...................ठेगाना:....... रकम 
सम्पकय  नं. 

२. 
 

४. यस सलमलतिे नगरपालिकासँग सम्झौता गरी िरुु 
गरेको ................... योजना सम्पन्न भएकोिे 
योजनामा भएको खचय र सम्झौता बमोशजमको 
कागजात िीि भरपाइ राखी नगरपालिकासँग 
सम्झौता बमोशजम भकु्तानी मागको लनिेदन पेि 
गरी भकु्तानी लिने लनर्णयय गररयो। 

 

स्िीकृत लमलतः२०७५।३।१० 

आज्ञािे, 

lbks sf]O{/fnf 

प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

 


