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धवलागिरी िाउँपागलका 

:yfgLo /fhkq 

         खण्ड २                 संख्या  १६      गिगि: 207५/०४/१८ 

भाि २ 

धवलागिरी िाउँपागलका  
िाउँ काययपागलकाको स्वीकृगिबाट जारी  

धवलागिरी िाउँपागलकाको उपभोक्ता सगिगि िठन, पररचालन िथा व्यवस्थापन 
सम्बन्धध काययववगध २०७५   

 

 

  



 

उपभोक्ता सगिगि िठन, पररचालन िथा व्यवस्थापन सम्बन्धध काययववगध २०७५   

धवलागिरी िाउँ काययपागलकाको बैठकबाट स्वीकृि गिगि २०७५-०४-१८  

प्रस्िावना 
नेपालको संववधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गनर्दयष्ट िरेको स्थानीय 
िहको अगधकार क्षेत्र गभत्रको ववकास गनिायण सम्वन्धध कायय संचालनको लागि िाउँपागलकाले 
उपभोक्ता सगिगि िठन, पररचालन िथा व्यवस्थापन िनय आवश्यक देन्खएकोले धवालगिरी 
िाउँपागलकाको प्रशासकीय काययववगध गनयगिि िने ऐन २०७५ को दफा ४ बिोन्जि 
धवलागिरी  काययपागलकाले यो काययववगध जारी िरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस काययववगधको नाि धवलागिरी िाउँपागलकाको उपभोक्ता 
सगिगि िठन, पररचालन िथा व्यवस्थापन काययववगध, २०७५ रहेको छ ।  

(२) यो काययववगध िरुुधि प्रारम्भ हनेुछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलािेिा यस काययववगधिा:– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता सगिगिको अध्यक्षलाई सम्झन ुपदयछ ।   

(ख) “आयोजना” भन्नाले धवलागिरी िाउँपागलका वा सो अधिरििको वडावाट पूणय वा 
आंन्शक लािि साझेदारीिा सञ्चागलि योजना वा काययक्रि वा आयोजना वा 
पररयोजनालाई सम्झन ुपछय । र यसले धवलागिरी िाउँसभाबाट स्वीकृि भएको िैर 
सरकारी संघ सस्था, िैर नाफािूलक संस्था वा अधय सािदुावयक संस्थाको आयोजना 
सिेिलाई जनाउनेछ । 

(ि) “उपभोक्ता” भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्धवि हनेु आयोजना सञ्चालन हनेु क्षेत्र 
गभत्रका व्यन्क्तलाई जनाउछ ।  



(घ) “उपभोक्ता सगिगि” भन्नाले आयोजनाको गनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र िियि सम्भार 
िनयको लागि उपभोक्ताले आफूहरू िध्येबाट िठन िरेको सगिगि सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कायायलय” भन्नाले िाउँ काययपागलकाको कायायलयलाई बझुाउँछ । सो शब्दले वडा 
कायायलय सिेिलाई बझुाउनेछ ।  

(च) “काययपागलका” भन्नाले िाउँ काययपागलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ)  “ठूला िेन्शनरी िथा उपकरण” भन्नाले वािावरणलाई अत्यगधक ह्रास परुय्ाउने 
प्रकृगिका ठूला िेन्शनरी, उपकरण (बलुडोजर, एक्साभेटर जस्िा) र रममििूलक प्रववगधलाई 
ववस्थावपि िने खालका िेन्शनरी िथा उपकरण सम्झन ुपदयछ । 

(ज)  “पदागधकारी” भन्नाले उपभोक्ता सगिगिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सन्चव र कोषाध्यक्षलाई 
सम्झन ुपदयछ ।  

(झ)  “वडा” भन्नाले धवलागिरी िाउँपागलका गभत्रका वडालाई सम्झन ुपदयछ ।  

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

(ट)  “सदस्य”भन्नाले उपभोक्ता सगिगिका सदस्यलाई जनाउनेछ र सो शब्दले उपभोक्ता 
सगिगिका पदागधकारीलाई सिेि जनाउनेछ ।  

(ठ)  “सम्झौिा”भन्नाले आयोजनाको गनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र िियि सम्भार िनयको 
लागि कायायलय र उपभोक्ता सगिगिबीच भएको गलन्खि करारनािा वा कबगुलयिनािालाई 
जनाउनेछ ।  

३. काययववगधको पालना िनुयपनेः (१) िाउँपागलका गभत्र कायायधवयन हनेु आयोजनाको गनिायण, 

सञ्चालन,  िियि सम्भार कायय िनयको लागि िठन हनेु उपभोक्ता सगिगिले पूणयरुपिा यो 
काययववगधको पालना िनुय पनेछ ।  

(२) कुल लािि रु १ करोडसम्ि भएको िथा स्थानीय सीप, रममोि र साधन उपयोि हनेु 
र स्थानीय स्िरिा कायय सम्पन्न िनय सक्ने आयोजनाको कायायधवयन उपभोक्ता सगिगि 
िाफय ि िनय सवकनेछ ।  



 

पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता सगिगिको िठन र सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता सगिगि िठन सम्बधधी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता सगिगि िठन देहाय बिोन्जि 
िनुय पनेछ । 

(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्धवि उपभोक्ताहरुको आि भेलाबाट अगधकिि 
सहभागििािा सम्बन्धधि आयोजनास्थलिा नै साि देन्ख एघार (७ देन्ख ११ जना) 
सदस्यीय उपभोक्ता सगिगि िठन िनुयपनेछ । 

(ख) सगिगि िठनको लागि आि भेला हनेु सिय, गिगि, स्थान र भेलाको गबषय  त्यस्िो 
भेला हनेु गिगिले कन्म्ििा साि र्दन (७ र्दन) अिावै सावयजगनक रुपिा जानकारी 
िराउन ुपनेछ ।  

(ि)  िाउँपागलका स्िरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता सगिगिको िठन िदाय 
काययपागलकाले िोकेको काययपागलकाका सदस्य वा कायायलयको प्रगिगनगधको रोहवरिा 
िनुय पनेछ । 

(घ) वडास्िरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता सगिगि िठन िदाय सम्वन्धधि वडाको 
वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायलयले िोकेको कायायलयको प्रगिगनगधको रोहवरिा 
िनुय पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता सगिगि िठनको लागि बोलाईएको भेलािा योजनाको संन्क्षप्त वववरण र 
सगिगिको संरचना सवहिको जानकारी कायायलयको प्रगिगनगधले िराउन ुपनेछ । 

(च) उपभोक्ता सगिगि िठन िदाय सिावेशी गसद्धाधिको अवलम्वन िनुय पने छ । सगिगििा 
कन्म्ििा िेत्तीस प्रगिशि (३३%) िवहला सदस्य हनुपुनेछ । सगिगिको अध्यक्ष, सन्चव 
र कोषाध्यक्षिध्ये कम्िीिा एकजना िवहला पदागधकारी हनुपुनेछ ।  



(छ) एक व्यन्क्त एकभधदा बढी उपभोक्ता सगिगिको सदस्य हनु पाउने छैन । साथै 
सिोलका पररवारबाट एकजना भधदा बढी व्यन्क्त एउटै उपभोक्ता सगिगिको सदस्य 
हनु पाइने छैन ।  

(ज) उपभोक्ता सगिगिको िठन सकेसम्ि सवयसम्िि िररकाले िनुयपनेछ । सवयसम्िि हनु 
नसकेिा उपभोक्ताहरुको बहिुिबाट उपभोक्ता सगिगिको िठन िररने छ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको लािि सहभागििािा सञ्चालन हनेु आयोजनाहरु उपभोक्ता सगिगिबाट 
कायायधवयन िनय प्राथगिकिा र्दईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता सगिगिले सम्झौिा बिोन्जि िनुय पने काि सगिगि आफैं ले िनुय िराउन ु
पनेछ । अधय कुनै गनिायण व्यवसायी वा अधय व्यन्क्त वा सस्थालाई ठेक्कािा र्दई िनय 
िराउन पाइने छैन । 

(ट) कायायलयले आयोजना सञ्चालन एवि ् कायायधवयनिा संलग्न उपभोक्ता सगिगिको 
अगभलेख अनसूुची १ बिोन्जिको ढाँचािा व्यवन्स्थि िनुय पनेछ । 

५. उपभोक्ता सगिगिका सदस्यको योग्यिाः (१) उपभोक्ता सगिगिका सदस्यको योग्यिा 
देहाय बिोन्जि हनु ुपनेछ । 

 (क) सम्वन्धधि आयोजना क्षेत्रको स्थायी वागसधदा 
 (ख) १८ वषय उिेर परुा भएको 
 (ि) फौजदारी अगभयोििा अदालिबाट कसरुदार नठहररएको 
 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौिा वा पेश्की फछ्र्यौट िनय बाँकी नरहेको 
 (ङ) अधय उपभोक्ता सगिगििा सदस्यनरहेको 
(२) दफा १ िा जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएिापगन जनप्रगिगनगध, राजनीगिक दलका 

पदागधकारी, बहालवाला सरकारी कियचारी र न्शक्षक उपभोक्ता सगिगिको सदस्यिा बस्न 
पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता सगिगिको काि, कियब्य र अगधकारः उपभोक्ता सगिगिको काि कियब्य र 
अगधकार देहाय बिोन्जि हनेुछ ।  



 (क)  सम्झौिा बिोन्जिको कायय सम्पादन िने, 

 (ख)  उपभोक्ताहरुलाई कायायलयबाट प्राप्त सूचना िथा िाियदशयनको जानकारी िराउने, 

(ि)  सम्झौिा बिोन्जि कायय शरुु िदाय कायायलयबाट आवश्यक गनदेशन प्राप्त िनुय 
पने भए प्राप्त   िरेर िात्र शरुु िने, 

(घ)  उपभोक्ता सगिगिको कायय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सगिगिका 
सदस्यहरुको कायय ववभाजन र न्जम्िेवारी बाँडफाँड िने, 

 (ङ)  उपभोक्ता सगिगिका सदस्यहरुको क्षििा ववकास िने । 

(च)  सम्झौिा बिोन्जिको कािको पररिाण, िणुस्िर, सिय र लािििा पररवियन िनुय 
पने  देन्खएिा कायायलयलाई अनरुोध िने, 

 (छ) आयोजनाको र्दिो व्यवस्थापन सम्बधधी आवश्यक अधय कायय िने । 

 

पररच्छेद – ३ 

कायायधवयन िथा ब्यवस्थापन 

 

७. आयोजना कायायधवयनः (१) कायायलयले आ.व. शरुु भएको १५ र्दन गभत्र उपभोक्ता 
सगिगिबाट संचालन हनेु आयोजना, पररयोजना र काययक्रिहरु पवहचान/छनौट िरी 
कायायधवयन योजना बनाउन ुपनेछ । उपभोक्ता सगिगि िठन पश्चाि आयोजनाको ड्रईङ, 

गडजाईन र लािि अनिुान (नेपाली भाषािा ियार िररएको) स्वीकृि िरी उपभोक्ता 
सगिगिलाई उपलब्ध िराउन ुपनेछ । 

(२) आयोजनाको कायायधवयनको लागि उपभोक्ता सगिगि र काययलयबीच अनसूुची २ 
बिोन्जिको ढाँचािा सम्झौिा िनुयपनेछ । 

(३) आयोजनाको प्रकृगि हेरी कायायलयले लािि सहभागििाको ढाँचा र अनपुाि (निद वा 
रममिदान वा बस्ििुि) िोक्न ुपनेछ । 

 



८. आयोजना सम्झौिाको लागि आवश्यक कािजािहरुः (१) उपभोक्ता सगिगिले 
कायायलयसँि सम्झौिा िदाय िपन्शलिा उन्ललन्खि कािजािहरु पेश िनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता सगिगि िठन िने आि भेलाको गनणययको प्रगिगलवप 

(ख) उपभोक्ता सगिगिका सदस्यहरुको नािररकिाको प्रगिगलवप 

(ि) आयोजनाको लािि अनिुान वववरण 

(घ) उपभोक्ता सगिगिबाट सम्झौिाको लागि न्जम्िेवारपदागधकारी िोवकएको उपभोक्ता 
सगिगिको गनणयय  

(ङ) आयोजनाको कायायधवयनको कायय िागलका । 

(च) खािा सञ्चालन िने पदागधकारी िोवकएको गनणयय र खािा सञ्चालनको लागि आवश्यक 
कािजािहरु  

 

९. उपभोक्ता सगिगिको क्षििा ववकासः (१) कायायलयले आयोजनाको कायायधवयन अिावै 
उपभोक्ता सगिगिका पदागधकारीहरुलाई गनम्न ववषयिा अगभिनु्खकरण िनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता सगिगिको काि, कियब्य र अगधकार, 

(ख) सम्पादन िनुय पने कािको वववरण, काि सम्पन्न िनुयपने अवगध, लािि र उपभोक्ताको 
योिदान 

(ि) गनिायण सािाग्रीको िणुस्िर र पररिाण 

(घ) खररद, रकि गनकासा प्रकृया, खचयको लेखाकंन र अगभलेख व्यवस्थापन 

(ङ) कायायधवयन र अनिुिन प्रकृया  

(च) सावयजगनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्िाधिरण  

(छ)  अधय आवश्यक ववषयहरु ।  

 

१०. खािा सञ्चालनः (१) उपभोक्ता सगिगिको खािा कायायलयले िोकेको बैंकिा सञ्चालन 
हनेुछ । 



(२) सगिगिको खािा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सन्चव िरी िीन जनाको संयकु्त दस्िखिबाट 
सञ्चालन हनेुछ । खािा सञ्चालकहरु िध्ये कन्म्ििा एकजना िवहला हनु ुपनेछ । 

 

११. भकु्तानी प्रकृयाः (१) आयोजनाको भकु्तानी र्दंदा उपभोक्ता सगिगिको नाििा रहेको 
बैक खािािाफय ि र्दन ुपनेछ । उपभोक्ता सगिगिले एक व्यन्क्त वा सस्थालाई एकलाख 
भधदा िागथको रकि भकु्तानी िदाय चेक िाफय ि िात्र िनुय पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता सगिगिलाई सम्झौिा बिोन्जिको कािको प्राववगधक िूलयांकन, कायय सम्पन्न 
प्रगिवेदन र अधय आवश्यक कािजािको आधारिा वकस्िािि र अन्धिि भकु्तानी र्दईनेछ 
।  

(३) उपभोक्ता सगिगिले सम्पादन िरेको काि र भएको खचयको वववरण सगिगिको 
बैठकबाट गनणयय िरी भकु्तानीको लागि आवश्यक कािजाि सवहि कायायलयिा पेश 
िनुयपनेछ । 

(४) आयोजनाको अन्धिि भकु्तानी हनु ुभधदा अिावै कायायलयबाट अनिुिन िने व्यवस्था 
गिलाउन ुपनेछ    

(५) आयोजना सम्पन्न भई फरफारक िनुय भधदा अिावै उपभोक्ता सगिगिले अगनवायय रुपिा 
कायायलयको प्रगिगनगधको रोहवरिा सावयजगनक परीक्षण िनुय पनेछ । सावयजगनक परीक्षण 
प्रगिवेदनको ढाँचा अनसूुची ३ बिोन्जि हनेुछ ।  

(६) उपभोक्ता सगिगिले आफूले प्रत्येक वकस्िािा िरेको खचयको सूचना अनसूुची ४ 
बिोन्जिको ढाँचािा सावयजगनक िनुय पनेछ ।  

(७) आयोजनाको कुल लािि रु ३ लाख भधदा बढी भएका आयोजनाहरुको हकिा 
उपभोक्ता सगिगिले काि शरुु िनुय भधदा अिावै आयोजनाको नाि, लािि, लािि 
साझेदारीको अवस्था, काि शरुु र सम्पन्न िनुय पने अवगध सिेि देन्खने िरी ियार 
िररएको अनसूुची ५ बिोन्जिको ढाँचािा आयोजना सूचना पाटी आयोजना स्थलिा राख्न ु
पनेछ  



(८) उपभोक्ता सगिगिलाई सम्बन्धधि कायायलयले ड्रइङ्ग, गडजाइन, लािि अनिुान ियार िने, 

प्राववगधक सललाह र्दने, जाँचपास िने लिायि अधय प्राववगधक सहयोि उपलब्ध िराउनेछ 
। आयोजना कायायधवयनको सियिा कुनै कारणबाट कायायलयले प्राववगधक सेवा उपलब्ध 
िराउन नसकेिा सम्झौिािा उललेख िरी िोवकएको खचयको सीिा गभत्र रही उपभोक्ता 
सगिगिले करारिा प्राववगधक गनयकु्त िनय वा प्राववगधक सेवा गलन सक्नेछ । िर, ड्रइङ्ग, 

गडजाइन, लािि अनिुान, काययसम्पन्न प्रगिवेदन र भकु्तानी गसफाररसको कायय कायायलयबाट 
नै हनेुछ । 

(९) उपभोक्ता सगिगिबाट गनिायण हनेु आयोजनाहरूको िणुस्िर कायि िने िराउने दावयत्व 
र न्जम्िेवारी जनप्रगिगनगध, सम्बन्धधि प्राववगधक कियचारी, उपभोक्ता सगिगि र अनिुिन 
सगिगिको हनेुछ ।  

(१०) अनकुरणीय कायय िने उपभोक्ता सगिगि, प्राववगधक कियचारी र सम्बन्धधि कियचारीलाई 
सभाको गनणयय बिोन्जि वावषयक रूपिा उन्चि परुस्कार प्रदान िनय सवकनेछ । 

(११) िोवकएको सियिा उपभोक्ता सगिगि िठन हनु नसकेिा, सम्झौिा हनु नसकेिा वा 
सम्झौिाको शिय बिोन्जि कायय सम्पादन हनु नसकेिा कायायलयले अधय प्रकृयाद्वारा 
काि िराउन सक्नेछ ।   

 

१२. गनिायण काययको िणुस्िर सगुनन्श्चििा िनुय पनेः उपभोक्ता सगिगिबाट सञ्चालन हनेु 
आयोजना िणुस्िर सगुनन्श्चि िनुय सम्वन्धधि उपभोक्ता सगिगिको कियव्य हनेुछ । 
िणुस्िर सगुनन्श्चििा िनयको लागि अधय कुराहरुको अगिररक्त गनम्न ववषयहरु पूणय रुपिा 
पालना िनुय पनेछ ।  

(क) गनिायण सािाग्रीको िणुस्िरः गनिायण सािाग्री ड्रइङ, गडजाईन र स्पेगसवफकेसन 
बिोन्जिको िणुस्िर कायि िनुय पनेछ । 

(ख) गनिायण ववगध र प्रकृयाको िणुस्िरः गनिायण ववगध र प्रकृया कायायलयसँि भएको 
सम्झौिा बिोन्जि िनुय पनेछ  



(ि)  गनिायण काययको र्दिोपनाः उपभोक्ता सगिगिबाट कायायधवयन भएको योजनाको 
र्दिोपनाको लागि सम्वन्धधि उपभोक्ता सगिगिले आवश्यक व्यवस्था िनुय पनेछ । 

(घ) िणुस्िर सगुनन्श्चि िने न्जम्िेवारीः उपभोक्ता सगिगि िाफय ि हनेु कािको गनधायररि 
िणुस्िर कायि िने न्जम्िेवारी सम्बन्धधि काययको लागि कायायलयबाट खवटएका 
प्राववगधक कियचारी र उपभोक्ता सगिगिको हनेुछ । 

(ङ) लिि राख्न ुपनेः उपभोक्ता सगिगिबाट हनेु कािको सम्झौिा बिोन्जिको सिय, 

लािि र िणुस्िरिा सम्पन्न हनु नसकेिा सम्वन्धधि प्राववगधक कियचारीलाई सचेि 
िराउने र प्रकृगि हेरी आवश्यकिा अनसुार कारवाही िनय सक्नेछ । त्यस्िा 
उपभोक्ता सगिगिको लिि राखी उपभोक्ता सगिगिका पदागधकारीलाई गनन्श्चि 
सियसम्िको लागि अधय उपभोक्ता सगिगििा रही काि िनय गनषेध िनेछ । 

१३. अनिुिन सगिगिको व्यवस्थाः (१) आयोजना िोवकएको िणुस्िर, पररिाण र सियिा 
सम्पन्न िनय िराउन उपभोक्ता सगिगिले सम्पादन िने काययको अनिुिन िरी आयोजनाको 
िणुस्िर, पररिाण सगुनन्श्चि िनय दफा ४ (१) (क) बिोन्जिको भेलाबाट कन्म्ििा एक 
जना िवहला सवहि ३ सदस्यीय एक अनिुिन सगिगि िठन िनुय पनेछ । 

(२)  अनिुिन सगिगिको काि, कियव्य अगधकार देहाय बिोन्जि हनेुछः 
(क) आयोजनाको कायायधवयनिा सहजीकरण िने िथा देन्खएका बाधा, व्यवधान र 

सिस्या सिाधानका लागि आवश्यक सिधवय िने,  

(ख) आयोजनाको कायायधवयन काययिागलका अनसुार काि भए नभएको यकीन िने र 
निरेको पाइएिा सम्बन्धधि पक्षलाई सचेि िराउने,    

(ि) आवश्यक अधय कायय िने । 

 

 

 

 

 



पररच्छेद– ४ 

ववववध 
 

१४. अधय संस्थाबाट कायय िराउन सवकनेःयस काययववगध बिोन्जि उपभोक्ता सगिगिबाट 
िररने कायय लाभग्राही सिूह, सािदुावयक संस्था जस्िै सािदुावयक वन, सािदुावयकस्िरका 
सहकारी संस्थाहरू, टोल ववकास संस्था, आिा सिूह, कृवष सिूह, काननु बिोन्जि िठन 
भएका अधय सािदुावयक संिठन जस्िा संस्थाहरुबाट स्थानीय उपभोक्ताहरुको 
आिभेलाबाट गनणयय भई आएिा यस्िा संस्थाहरुबाट यस काययववगध बिोन्जि कायय 
संचालन िनय/िराउन सवकने छ । 

१५. सहन्जकरण र सहयोि िनुय पनेः उपभोक्ता सगिगिले आयोजनाको सपुररवेक्षण, 

अनिुिन/गनरीक्षण िनय कायायलयबाट आएको अनिुिन सगिगि, पदागधकारी वा 
कियचारीलाई आवश्यक वववरण उपलव्ध िराउने िथा आयोजनास्थल अनिुिनको 
लागि सहन्जकरण र सहयोि िनुय पनेछ । 

१६. उपभोक्ता सगिगिको दावयत्वः उपभोक्ता सगिगिले कायायलयसँि भएको सम्झौिा 
बिोन्जिको कायय सम्पादन िदाय कायायलयले िोकेका शियहरुको अगिररक्त गनम्न दावयत्व 
वहन िनुय पनेछ । 

(क) आयोजनाको र्दिो व्यवस्थापनको लागि िियि सम्भार िने सम्बधधी आवश्यक 
कायय, 
(ख) आयोजना कायायधवयनबाट पनय सक्ने वािावरणीय सधिलुन कायि िने सम्बधधी 
कायय, 
(ि) अधय आयोजनाहरुसँि अधिरसम्बधध कायि िनुयपने, 

(घ) असल नािररकको आचरण पालना िनुयपने । 

(ङ) उपभोक्ता सगिगिले आयोजनाको फरफारकको लागि कायायलयिा कािजाि पेश 
िदाय अनसूुची ६ बिोन्जिको ढाँचािा आयोजनाको भौगिक िथा ववन्त्तय प्रगिवेदन 
पेश िनुय पनेछ ।  



 १७. िापदण्ड बनाउन सक्नेः (१) आयोजनाको िणुस्िर सगुनन्श्चििाको लागि कायायलयले 
अनिुिन, िलुयाङ्कन िरी सम्वन्धधि उपभोक्ता सगिगिलाई सललाह, सझुाव र आवश्यकिा 
अनसुार गनदेशन र्दने िथा सिधवय िनुय पनेछ . 
(२) उपभोक्ता सगिगिबाट सञ्चालन हनेु आयोजनाको प्रकृगि हेरी  िणुस्िर सगुनन्श्चििा 

िने प्रयोजनको लागि कायायलयले थप िापदण्ड िथा िाियदशयन बनाई लाि ुिनय 
सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

अनसूुची १ 

(काययववगधको दफा ४ (१) ट संि सम्बन्धधि) 
उपभोक्ता सगिगिको लिि 
धवलागिरी िाउँपागलका  

आ.व. 
क्र.स. 

 

उपभोक्ता 
सगिगिको 
नाि र 
ठेिाना 

पदागधकारीको नाि र सम्पकय  नं. िठन 
गिगि 

बैंकको 
नाि 

खािा 
नं. अध्यक्ष उपाध्यक्ष सन्चव कोषाध्यक्ष 

         

         

         

         

         

         

 

 
 



 

अनसूुची २ 

काययववगधको दफा ७(२) सिँ सम्वन्धधि) 
धवलागिरी िाउँपागलका 
योजना सम्झौिा फाराि 

१. सम्झौिा िने पक्ष र आयोजनाः 
क) उपभोक्तासगिगिको वववरणः 
 १. नािः 
 २. ठेिानाः 
ख) आयोजनाको वववरणः 
 १. नािः 
 २. आयोजना स्थलः 
 ३ उद्देश्यः 
 ४. आयोजना सरुु हनु ेगिगिः 
२. आयोजनाको लािि सम्वन्धध वववरणः 
 क) लािि अनिुान रु 

 ख) लािि व्यहोने स्रोिहरु 

 १. कायायलयः 
 २. उपभोक्ता सगिगिः 
 ३. अधयः  
ि) बस्ििुि अनदुानको वववरण  सािाग्रीको नाि    एकाई 
 १. संघबाट  
 २. प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीय िहबाट 

 ४. िैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. ववदेशी दाि ृसंघ संस्थाबाट  



 ६. उपभोक्ता सगिगिबाट  
 ७. अधय गनकायबाट  
घ) आयोजनाबाट लाभान्धवि हनुःे 
 १. घरपररवार संख्याः 
 २. जनसंख्याः 
 ३. संिर्ठि संस्थाः 
४= अधयः  
३. उपभोक्ता सगिगि÷सिदुायिा आधाररि संस्था÷िैह्रसरकारी संस्थाको वववरणः 
क) िठन भएको गिगिः 
ख) पदागधकारीको नाि र ठेिाना (नािररकिा प्रिाणपत्र नं. र न्जलला) 
१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सन्चव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ि) िठन िदाय उपन्स्थि लाभान्धविको संख्याः 
४. आयोजना सञ्चालन सम्वन्धध अनभुवः 
५.उपभोक्ता सगिगि सिदुायिा आधाररि संस्था÷िैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त िने वकस्िा वववरणः 
वकस्िाको क्रि  गिगि  वकस्िाको रकि  गनिायण सिाग्री पररिाण    
कैवफयि 

पवहलो 
दोरममो 
िेरममो 
जम्िा 
६. आयोजना िियि संभार सम्बधधी व्यवस्था  



क) आयोजना िियि संभारको न्जम्िा गलने सगिगि÷संस्थाको नािः 
ख) िियि सम्भारको सम्भाववि स्रोि (छ छैन खलुाउने) 

 जनरममिदानः 
 सेवा शलुकः 
 दस्िरु, चधदाबाट  
 अधय केही भएः  

 

 

सिझ्ौिाका शियहरु 

उपभोक्ता सगिगिको न्जम्िेवारी िथा पालना िररन ेशियहरुः 
१. आयोजना गिगि ...............................देन्ख शरुु िरी गिगि........................सम्ििा परुा िनुय 
पनेछ । 

२= प्राप्त रकि िथा गनिायण सािाग्री सम्वन्धधि आयोजनाको उद्धेश्यका लागि िात्र प्रयोि िनुयपनेछ । 

३= निदी, न्जधसी सािानको प्राप्ती, खचय र बाँकी िथा आयोजनाको प्रिगि वववरण राख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी खचयको वववरण र काययप्रिगिको जानकारी उपभोक्ता सिूहिा छलफल िरी अको वकस्िा 
िाि िनुय पनेछ । 

५= आयोजनाको कुल लािि भधदा घटी लािििा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थािा सो ििुाववकनै 
अनदुान र रममिदानको प्रगिशि गनधायरण िरी भकु्तानी गलन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सगिगिले प्राववगधकको राय, परािशय एवं गनदेशन अनरुुप काि िनुय पनेछ ।  
७= उपभोक्ता सगिगिले आयोजनासंि सम्वन्धधि ववल, भरपाईहरु, डोर हान्जरी फारािहरु, न्जधसी निदी 

खािाहरु, सगिगि÷सिहुको गनणयय पनु्स्िका आर्द कािजािहरु कायायलयले िािेको बखि उपलव्ध 
िराउन ुपनेछ र त्यसको लेखापरीक्षण पगन िराउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सािाग्री खररद िदाय आधिररक राजस्व कायायलयबाट स्थायी लेखा नम्वर र िलुय अगभबवृद्ध कर 
दिाय प्रिाण पत्र प्राप्त व्यन्क्त वा फिय संस्था वा कम्पनीबाट खररद िरी सोही अनसुारको ववल भरपाई 
आगधकारीक व्यन्क्तबाट प्रिान्णि िरी पेश िनुय पनेछ । 

९.  िूलय अगभबवृद्ध कर (VAT) लाग्ने बस्ि ुिथा सेवा खररद िदाय रु २०,०००।– भधदा बढी िूलयको 
सािाग्रीिा अगनवायय रुपिा िूलय अगभबवृद्ध कर दिाय प्रिाणपत्र प्राप्त िरेका व्यन्क्त फिय संस्था वा 



कम्पनीबाट खररद िनुय पनेछ । साथै उक्त ववलिा उन्ललन्खि ि.ुअ.कर बाहेकको रकििा १.५% 
अग्रीि आयकर बापि करकवि िरी बाँकी रकि िात्र सम्वन्धधि सेवा प्रदायकलाई भकु्तानी हनुेछ 
। रु २०,०००।– भधदा कि िूलयको सािाग्री खररदिा पान नम्वर गलएको व्यन्क्त वा फियबाट 
खररद िनुय पनेछ । अधयथा खररद िने पदागधकारी स्वयि ्न्जम्िेवार हनुछे । 

१०. डोजर रोलर लिायिका िेन्शनरी सािान भाडािा गलएको एवि ्घर बहालिा गलई ववल भरपाई 
पेश भएको अवस्थािा १०% प्रगिशि घर भाडा कर एबि ्बहाल कर गिनुय पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकले पाउने पारररममगिक एवि ्सहभािीले पाउन ेभत्तािा प्रचगलि गनयिानसुार कर लाग्नेछ 
। 

१२. गनिायण काययको हकिा शरुु लािि अनिुानका कुनै आईटिहरुिा पररवयिन हनु ेभएिा अगधकार 
प्राप्त व्यन्क्त÷कायायलयबाट लािि अनिुान संसोधन िरे पश्चाि िात्र कायय िराउन ुपनेछ । यसरी 
लािि अुनिान संशोधन निरी कायय िरेिा उपभोक्ता सगिगि÷सिहुनै न्जम्िेवार हनुेछ । 

१३. उपभोक्ता सगिगिले काि सम्पन्न िररसकेपगछ बाँकी रहन िएका खप्न ेसािानहरु िियि संभार 
सगिगि िठन भएको भए सो सगिगिलाई र सो नभए सम्वन्धधि कायायलयलाई बझुाउन ुपनेछ । 
िर िियि सगिगिलाई बझुाएको सािानको वववरण एक प्रगि सम्वन्धधि कायायलयलाई जानकारीको 
लागि बझुाउन ुपनेछ । 

१४. सम्झौिा बिोन्जि आयोजना सम्पन्न भएपगछ अन्धिि भकु्तानीको लागि काययसम्पन्न प्रगिवेदन, नापी 
वकिाव, प्रिान्णि ववल भरपाई, योजनाको फोटो, सम्वन्धधि उपभोक्ता सगिगिले आयोजना संचालन 
िदाय भएको आय व्ययको अनिुोदन सवहिको गनणयय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सावयजगनक लेखा 
परीक्षणको गनणययको प्रगिगलपी िथा सम्वन्धधि कायायलयको वडा कायायलयको गसफाररस सवहि 
अन्धिि वकस्िा भकु्तानीको लागि गनवेदन पेश िनुय पनेछ । 

१५. आयोजना सम्पन्न भएपगछ कायायलयबाट जाँचपास िरी फरफारकको प्रिाणपत्र गलन ुपनेछ । 
साथै आयोजानाको आवश्यक िियि संभारको व्यवस्था सम्वन्धधि उपभोक्ताहरुले नै िनुय पनेछ । 

१६. आयोजना कायायधवयन िने सिहु वा उपभोक्ता सगिगिले आयोजनाको भौगिक िथा ववत्तीय प्रििी 
प्रगिवेदन अनसूुची ६ को ढाँचािा सम्झौिािा िोवकए बिोन्जि कायायलयिा पेश िनुय पनेछ । 

१७. आयोजनाको दीिो सञ्चालन िथा िियि संभारको व्यवस्था िनुय पनेछ । 

१८. आयोजनाको सवै काि उपभोक्ता सगिगि÷सिहुको गनणयय अनसुार िनुय िराउन ुपनेछ । 

 

 



कायायलयको न्जम्िेवारी िथा पालना िररन ेशियहरुः 
 

१. आयोजनाको वजेट, उपभोक्ता सगिगिको काि, कियव्य िथा अगधकार, खररद, लेखाङ्कन, प्रगिवेदन आर्द ववषयिा 
उपभोक्ता सगिगिका पदागधकारीहरुलाई अननु्शक्षण काययक्रि सञ्चालन िररनेछ ।  

२.  आयोजनािा आवश्यक प्राववगधक सहयोि कायायलयबाट उपलव्ध िराउन सवकने अवस्थािा िराईनेछ र नसवकन े
अवस्था भएिा उपभोक्ता सगिगिले बाह्य बजारबाट सेवा परािशय अधिियि सेवा गलन सक्नेछ ।  

३. आयोजनाको प्राववगधक सपुररवेक्षणका लागि कायायलयको िफय बाट प्राववगधक खटाईनेछ । उपभोक्ता सगिगिबाट 
भएको कािको गनयगिि सपुररवेक्षण िने न्जम्िेवारी गनज प्राववगधकको हनुेछ ।  

४. पेश्की गलएर लािो सियसम्ि आयोजना संचालन निने उपभोक्ता सगिगिलाई कायायलयले गनयि अनसुार कारवाही 
िनेछ । 

५. रममििलुक प्रववगधबाट कायय िराउने िरी लािि अनिुान स्वीकृि िराई सोही बिोन्जि सम्झौिा िरी िेन्शनरी 
उपकरणको प्रयोिबाट कायय िरेको पाईएिा त्यस्िो उपभोक्ता सगिगिसंि सम्झौिा रद्ध िरी उपभोक्ता सगिगिलाई 
भकु्तानी िररएको रकि िलुयांकन िरी बढी भएको रकि सरकारी बाँकी सरह असलु उपर िररनेछ । 

६. आयोजना सम्पन्न भएपगछ कायायलयबाट जाँच पास िरी फरफारक िनुय पनेछ । 

७. आवश्यक कािजाि संलग्न िरी भकु्तानी उपलव्ध िराउन सम्वन्धधि उपभोक्ता सगिगिबाट अनरुोध भई आएपगछ 
उपभोक्ता सगिगिको बैंक खािािा भकु्तानी र्दन ुपनेछ ।  

८. यसिा उललेख नभएका कुराहरु प्रचगलि कानून विोन्जि हनुेछ । 

  

िागथ उललेख भए बिोन्जिका शियहरु पालना िनय हािी गनम्न पक्षहरु िधजरु िदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता सगिगि÷सिहुको िफय बाट    कायायलयको िफय बाट 

दस्िखि...................      दस्िखि............. 
नाि थर.....................      नाि थर............. 
पद.............................           पद................. 
ठेिाना..........................     ठेिाना.................. 
सम्पकय  नं......................     सम्पकय  नं............... 
गिगि............................     गिगि..................... 
 

  

 

 



अनसूुची ३ 

(काययववगधको दफा ११ (५) सँि सम्वन्धधि) 
सावयजगनक परीक्षण फारािको ढाँचा पेश िरेको कायायलय.......... 

१. आयोजनाको नािः      क) स्थलः 
 ख) लािि अनिुानः        ि) आयोजना शरुू हनु ेगिगिः  घ) आयोजना सम्पन्न हनुे गिगिः  
२. उपभोक्ता सगिगि÷सािदुावयक संस्थाको   क) नािः   
क) अध्यक्षको नािः   ख) सदस्य संख्याः      िवहलाः    परुूषः  
३. आम्दानी खचयको वववरणः  
क) आम्दानीिफय  जम्िाः 
आम्दानीको रममोि (कहाबँाट कगि 

निद िथा न्जधसी प्राप्त भयो 
खलुाउन)े
 
रकि वा 
पररिाण
 

कैवफयि 

रकि वा पररिाण कैवफयि 
 

   
   
ख) खचयिफय  

खचयको वववरण दर पररिाण जम्िा 
१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद भयो ?)    

२. ज्याला (के िा कगि भकु्तानी भयो ?)    

    

    

३. रममिदान (कगि जनाले रममिदान िरे ?)               

    

    

४. व्यवस्थापन खचय (ढुवानी िथा अधय 
खचय)  

   

    
 



ि) िौज्दाि  
 वववरण  रकि वा पररिाण  कैवफयि 

१ निद 
  

बैंक 
  

व्यन्क्तको न्जम्िा   

२ सािग्रीहरु 
  

घ) भकु्तानी र्दन बाकँी 
वववरण रकि वा पररिाण 

  

४. सम्पन्न आयोजनाको लक्ष्य िथा प्रिगि वववरण 

 

कािको वववरण लक्ष्य प्रिगि 
   

५. आयोजनाले प¥ुयाएको लाभ िथा प्रत्यक्ष रूपिा लाभान्धवि जनसंख्या (आयोजना सञ्चालन भएको स्थानका 
उपभोक्ताहरू) ।  
६. आयोजना सञ्चालन िदाय आयोजक संस्थािा कािको न्जम्िेवारी बाँडफाँड (कस कसले कस्िो कस्िो कािको 

न्जम्िेवारी गलएका गथए < खलुाउने) 
उपन्स्थगिः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहवरः नािथरः      पदः   गिगिः 
द्रष्टव्यः सावयजगनक पररक्षण काययक्रििा उपन्स्थि सरोकारवालाहरुको उपन्स्थगि अगनवायय रूपिा संलग्न हनुपुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची ४ 



-काययववगधको दफा ११ (६) सँि सम्वन्धधि) 
खचय सावयजगनक सूचना फाराि 

 

गिगिः २०  ।   ।   .  
१. आयोजनाको नािः—        २. आयोजना स्थलः—  

३. ववगनयोन्जि वजेटः—    ४. आयोजना न्स्वकृि भएको आ.वः—     ५. आयोजना सम्झौिा भएको गिगिः—  

६. काि सम्पन्न िनुय पने गिगिः—        ७. काि सम्पन्न भएको गिगिः—  

८. उ.स. को बैठकले खचय स्वीकृि िरेको गिगिः—    

आम्दानी र खचयको वववरण 

       

आम्दानी खचय 
वववरण रकि रू वववरण रकि 

प्रथि वकस्िा  ज्याला  

दोरममो वकस्िा  गनिायण सािाग्री खररद  

िेरममो वकस्िा  ढुवानी  

जनरममिदान  भाडा  

वस्ििुि सहायिा  व्यवस्थापन खचय  

लािि सहभागििा    

    

    

 

उपयुयक्तानसुारको आम्दानी िथा खचय वववरण यथाथय हो । यसिा सबै आम्दानी िथा खचयहरु सिावेश िररएको छ । 
साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभागििािा आयोजना कायायधवयन िररएको छ । यसको एक प्रगि वडा कायायलयिा 
सिेि पेश िररएको छ ।  
 

    ......................   ............................... ............................... 
 कोषाध्यक्ष    सन्चव      अध्यक्ष     

 

  

 

 

 



अनसूुची ५ 

-काययववगधको दफा ११(७) संि सम्वन्धधि) 
आयोजना सूचना पाटीको निूना 

१.  आयोजनाको नािः 
२. आयोजना संचालन िने कायायलय/काययक्रिको नािः 
३. उपभोक्ता सगिगिको अध्यक्षको नाि र सम्पकय  नं.M 
४. आयोजनाको कुल लािि रकि रुः 
 ४.१. आयोजनािा कायायलयबाट व्यहोने लािि रुः 
 ४.२. जनसहभागििाबाट व्यहोने लािि रकि रुः 
 ४.३. आयोजनािा लिानी िने अधय गनकायको नाि  र व्यहोने लािि 
रकि रुः 
५. आयोजना सम्झौिा गिगिः 
६. आयोजना सम्पन्न िने गिगिः 
७. आयोजनाबाट लाभान्धवि जनसंख्याः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची  ६ 

-काययववगधको दफा १६(ङ) सँि सम्वन्धधि) 



उपभोक्ता सगिगिको भौगिक िथा ववत्तीय प्रिगि प्रगिवेदन 

वववरण पेश िरेको कायायलय.................... 
 

१. आयोजनाको वववरण  
आयोजनाको नािः     वडा नं.M   टोल÷बस्िीः   उपभोक्ता सगिगिका 
अध्यक्षः सन्चवः  

२. आयोजनाको लाििः प्राप्त अनदुान रकि रू. ............................  चधदा रकि 
रू...................... जनसहभागििा रकि रू. ==============   जम्िा रकि रू. 
............................. 

३. हालसम्िको खचय रू. ============== 
क. कायायलयबाट प्राप्त रकि रू.............   
१. गनिायण सािग्रीिा (गसिेधट, छड, काठ, ढंुिा वा फुवा, गििी, उपकरण आर्द) रू. .  
२. ज्यालाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        जम्िा रू.  
३. िसलधद सािान (कवप, कलि, िसी, कािज आर्द) रू.   ४. दैगनक भ्रिण भत्ता (सम्झौिािा 
स्वीकृि भए) रू.   
५. प्राववगधक गनरीक्षण बापि खचय (सम्झौिािा स्वीकृि भए) रू.     

६. अधय   
ख. जनसहभागििाबाट व्यहोररएको खचय रूः ................... रममिको िूलय बराबर रकि रू. 
.......................  

न्जधसी सािान िूलय बराबर रकि रू. .............   कूल जम्िा रू. .............  
४. प्राववगधक प्रगिवेदन बिोन्जि िूलयांकन रकि रू. ............. 
५. उपभोक्ता सिूहको गनणयय बिोन्जि÷सिीक्षाबाट खचय देन्खएको रू. ............. 
६. कायायधवयनिा देन्खएका िखु्य सिस्याहरूः क. ख. ि.  
७. सिाधानका उपायहरू  
क.  
ख. 
ि.  



 

८. कायायलयबाट र अधय गनकायबाट अनिुिन भए अनिुिनको सझुावः  
 

 

९. हाल िाि िरेको वकस्िा रकि रू.  
 १०. िखु्य खचय प्रयोजन  
 

११. प्राप्त रकि आयोजना बाहेक अधय काययिा खचय िने िराउन ेछैनौ ।   
 

.............    .............  .............  ............. 
ियार िने    सन्चव    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 

 

 

आज्ञाले  

नाि:- अजुयन शिाय 
प्रिखु प्रशासकीय अगधकृि 


