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प्रस्तावनता

नेपालको संविधान र स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ ले वनव्दिष्ट 
गरेको स्ानीय तहको अवधकार क्ेत्र वित्रको विकास वनरादिण समिव्ध 
कायदि सं्ालनको लावग गाउँपावलकाले उपिोक्ा सवरवत गठन, परर्ालन 
त्ा वयिस्ापन गनदि आिशयक ्वेिएकोले. वििपरुी गाउँपावलकाको 
प्रिासकीय कायदिविवध वनयवरत गनने ऐन २०७४ को ् फा ४ बरोविर वििपरुी 
कायदिपावलकाले यो कायदिविवध िारी गरेको छ । 
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परिच छ्ेद– १

प्रतािम्भिक

१.  समंषिप्त नताम ि प्रताि्भिभः (१) यस कायदिविवधको नार वििपरुी 
गाउँपावलका उपिोक्ा सवरवत गठन, परर्ालन त्ा वयिस्ापन 
कायदिविवध, २०७५ रहकेो छ । 

   (२) यो कायदिविवध तरुु्त प्रारमि हुनेछ ।

२. परिभिताषताभः विषय िा प्रसङ्गले अकको अ द्ि नलागेरा यस 
कायदिविवधरा:–

(क) “अधयक्” ि्नाले उपिोक्ा सवरवतको अधयक्लाई सम्झन ु
प्दिछ ।  

(ि) “आयोिना” ि्नाले वििपरुी गाउँपावलका िा सो अ्तरगतको 
िडािाट पणूदि िा आवंिक लागत सा्झे् ारीरा सञ्ावलत 
योिना िा कायदिक्रर िा आयोिना िा पररयोिनालाई 
सम्झन ुपछदि । र यसले वििपरुी गाऊँसिाबाट सिीकृत िएको 
गैर सरकारी संघ सस्ा, गैर नाफारलूक संस्ा िा अ्य 
सारु् ावयक संस्ाको आयोिना सरतेलाई िनाउनेछ ।

(ग) “उपिोक्ा” ि्नाले आयोिनाबाट प्रतयक् लािाव्ित हुने 
आयोिना सञ्ालन हुने क्ेत्र वित्रका वयवक्लाई िनाउछ । 

(घ) “उपिोक्ा सवरवत” ि्नाले आयोिनाको वनरादिण, सञ्ालन, 
वयिस्ापन र ररदित समिार गनदिको लावग उपिोक्ाले आफूहरू 
रधयेबाट गठन गरेको सवरवत सम्झन ुप्दिछ ।

(ङ) “कायादिलय” ि्नाले गाउँकायदिपावलकाको कायादिलयलाई 
ब्ुझाउँछ । सो िब्ले िडा कायादिलय सरतेलाई ब्ुझाउनेछ । 

(्) “कायदिपावलका” ि्नाले गाऊँकायदिपावलकालाई सम्झन ुप्दिछ ।

(छ)  “ठूला रवेिनरी त्ा उपकरण” ि्नाले िातािरणलाई 
अतयवधक ह्ास पयुादिउने प्रकृवतका ठूला रवेिनरी, उपकरण 
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(बलुडोिर, एकसािटेर िसता) र श्रररलूक प्रविवधलाई 
विस्ावपत गनने िालका रवेिनरी त्ा उपकरण सम्झन ुप्दिछ ।

(ि)  “प्ावधकारी” ि्नाले उपिोक्ा सवरवतका अधयक्, 
उपाधयक्, सव्ि र कोषाधयक्लाई सम्झन ुप्दिछ । 

(्झ) “िडा” ि्नाले वििपरुी गाऊँपावलका वित्रका िडालाई 
सम्झन ुप्दिछ । 

(ञ) “िडा अधयक्” ि्नाले आयोिना सञ्ालन िएको िडाको 
िडा अधयक्लाई सम्झन ुप्दिछ ।

(ट) “स्सय”ि्नाले उपिोक्ा सवरवतका स्सयलाई िनाउनेछ 
र सो िब्ले उपिोक्ा सवरवतका प्ावधकारीलाई सरते 
िनाउनेछ । 

(ठ)   “सम्झझौता”ि्नाले आयोिनाको वनरादिण, सञ्ालन, 
वयिस्ापन र ररदित समिार गनदिको लावग कायादिलय र उपिोक्ा 
सवरवतबी् िएको वलवित करारनारा िा कबवुलयतनारालाई 
िनाउनेछ । 

३.  कतार्यमवमिको पतालनता गन््यपन्नभः (१) गाउँपावलका वित्र कायादि्ियन 
हुने आयोिनाको वनरादिण, सञ्ालन,  ररदित समिार कायदि गनदिको 
लावग गठन हुने उपिोक्ा सवरवतले पणूदिरुपरा यो कायदिविवधको पालना 
गनुदि पननेछ । 

   (२) कुल लागत रु १ करोडसमर िएको त्ा स्ानीय 
सीप, श्रोत र साधन उपयोग हुने र स्ानीय सतररा कायदि समप्न 
गनदि सकने आयोिनाको कायादि्ियन उपिोक्ा सवरवत राफदि त गनदि 
सवकनेछ । 
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परिच छ्ेद–२

उपभिोक्ता सममम्को गठन ि सञ्तालन

४.  उपभिोक्ता सममम् गठन स््बनिधी वरवस्ताभः (१) उपिोक्ा सवरवत 
गठन ्हेाय बरोविर गनुदि पननेछ ।

(क)  आयोिनाबाट प्रतयक् लािाव्ित उपिोक्ाहरुको 
आर िलेाबाट अवधकतर सहिावगतारा समब्धीत 
आयोिनास्लरा नै सात ्वेि एघार (७ ्वेि ११ िना) 
स्सयीय उपिोक्ा सवरवत गठन गनुदिपननेछ ।

(ि)  सवरवत गठनको लावग आर िलेा हुने सरय, वरवत, स्ान र 
िलेाको वबषय  तयसतो िलेा हुने वरवतले कवमतरा सात व्न 
(७ व्न) अगािै सािदििवनक रुपरा िानकारी गराउन ुपननेछ । 

(ग)   गाउँपावलकासतरीय आयोिना सञ्ालनको लावग उपिोक्ा 
सवरवतको गठन ग्ादि कायदिपावलकाले तोकेको कायदिपावलकाका 
स्सय िा कायादिलयको प्रवतवनवधको रोहिररा गनुदि पननेछ ।

(घ)  िडासतरीय आयोिना सञ्ालनको लावग उपिोक्ा सवरवत 
गठन ग्ादि समिव्धत िडाको िडा अधयक् िा िडा स्सय िा 
कायादिलयले तोकेको कायादिलयको प्रवतवनवधको रोहिररा गनुदि 
पननेछ ।

(ङ)  उपिोक्ा सवरवत गठनको लावग बोलाईएको िलेारा 
योिनाको संवक्प्त वििरण र सवरवतको संर्ना सवहतको 
िानकारी कायादिलयको प्रवतवनवधले गराउन ुपननेछ ।

(्)  उपिोक्ा सवरवत गठन ग्ादि सरािेिी वसद्ा्तको अिलमिन 
गनुदि पनने छ । सवरवतरा कवमतरा तेत्ीस प्रवतित (३३%) रवहला 
स्सय हुनपुननेछ । सवरवतको अधयक्, सव्ि र कोषाधयक्रधये 
कमतीरा एकिना रवहला प्ावधकारी हुनपुननेछ । 
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(छ)  एक वयवक् एकि््ा बढी उपिोक्ा सवरवतको स्सय हुन 
पाउने छैन । सा्ै सगोलका पररिारबाट एकिना ि््ा बढी 
वयवक् एउटै उपिोक्ा सवरवतको स्सय हुन पाइने छैन । 

(ि)  उपिोक्ा सवरवतको गठन सकेसमर सिदिसमरत तररकाले 
गनुदिपननेछ । सिदिसमरत हुन नसकेरा उपिोक्ाहरुको बहुरतबाट 
उपिोक्ा सवरवतको गठन गररने छ ।

(्झ)  उपिोक्ाहरुको लागत सहिावगतारा सञ्ालन हुने 
आयोिनाहरु उपिोक्ा सवरवतबाट कायादि्ियन गनदि 
प्रा्वरकता व्ईनेछ ।

(ञ)  उपिोक्ा सवरवतले सम्झझौता बरोविर गनुदि पनने कार सवरवत 
आफैं ले गनुदि गराउन ुपननेछ । अ्य कुनै वनरादिण वयिसायी िा 
अ्य वयवक् िा सस्ालाई ठेककारा व्ई गनदि गराउन पाइने 
छैन ।

(ट)  कायादिलयले आयोिना सञ्ालन एिर ्कायादि्ियनरा संलगन 
उपिोक्ा सवरवतको अविलेि अनसुू् ी १ बरोविरको 
ढाँ्ारा वयिवस्त गनुदि पननेछ ।

५.  उपभिोक्ता सममम्कता सदसरको रोगर्ताभः (१) उपिोक्ा सवरवतका 
स्सयको योगयता ्हेाय बरोविर हुन ुपननेछ ।

(क) समिव्धत आयोिना क्ेत्रको स्ायी िावस््ा

(ि) १८ िषदि उररे परुा िएको

(ग) फझौि्ारी अवियोगरा अ्ालतबाट कसरु्ार नठहररएको

(घ) सरकारी बाँकी बकयझौता िा पेशकी फछ्यझौट गनदि बाँकी नरहकेो

(ङ) अ्य उपिोक्ा सवरवतरा स्सयनरहकेो

   (२) ्फा १ रा िनुसकैु कुरा लेविएको िएतापवन 
िनप्रवतवनवध, रािनीवतक ्लका प्ावधकारी, बहालिाला सरकारी 
करद्ि ारी र विक्क उपिोक्ा सवरवतको स्सयरा बसन पाईने छैन ।
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६.   उपभिोक्ता सममम्को कताम, क ््यबर ि अमिकतािभः उपिोक्ा 
सवरवतको कार कतदिबय र अवधकार ्हेाय बरोविर हुनेछ । 

(क) सम्झझौता बरोविरको कायदि समपा्न गनने,

(ि) उपिोक्ाहरुलाई कायादिलयबाट प्राप्त सू् ना त्ा रागदि्िदिनको 
िानकारी गराउने,

(ग) सम्झझौता बरोविर कायदि िरुु ग्ादि कायादिलयबाट आिशयक 
वन्नेिन प्राप्त गनुदि पनने िए प्राप्त गरेर रात्र िरुु गनने,

(घ) उपिोक्ा सवरवतको कायदि समपा्नलाई प्रिािकारी बनाउन 
सवरवतका स्सयहरुको कायदि वििािन र विमरिेारी बाँडफाँड 
गनने,

(ङ) उपिोक्ा सवरवतका स्सयहरुको क्रता विकास गनने ।

(्) सम्झझौता बरोविरको कारको पररराण, गणुसतर, सरय र 
लागतरा पररितदिन गनुदि पनने  ्वेिएरा कायादिलयलाई 
अनरुोध गनने,

(छ) आयोिनाको व्गो वयिस्ापन समब्धी आिशयक अ्य 
कायदि गनने ।

परिच छ्ेद – ३

कतारता्यनवरन ््ता बरवस्तापन

७. आरोजनता कतारता्यनवरनभः (१) कायादिलयले आ.ि. िरुु िएको १५ 
व्न वित्र उपिोक्ा सवरवतबाट सं्ालन हुने आयोिना, पररयोिना र 
कायदिक्ररहरु पवह्ान/छनझौट गरी कायादि्ियन योिना बनाउन ुपननेछ । 
उपिोक्ा सवरवत गठन पश्ात आयोिनाको ड्रईङ, वडिाईन र लागत 
अनरुान (नेपाली िाषारा तयार गररएको) सिीकृत गरी उपिोक्ा 
सवरवतलाई उपलबध गराउन ुपननेछ ।
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   (२) आयोिनाको कायादि्ियनको लावग उपिोक्ा सवरवत 
र कायदिलयबी् अनसुू् ी २ बरोविरको ढाँ्ारा सम्झझौता गनुदिपननेछ ।

   (३) आयोिनाको प्रकृवत हरेी कायादिलयले लागत 
सहिावगताको ढाँ्ा र अनपुात (नग् िा श्रर्ान िा बसतगुत) तोकन ु
पननेछ ।

८. आरोजनता स््झौ्ताको लतामग आवशरक कतागजता्हरभः 
(१) उपिोक्ा सवरवतले कायादिलयसँग सम्झझौता ग्ादि तपविलरा 
उव्लवित कागिातहरु पेि गनुदिपननेछ 

(क) उपिोक्ा सवरवत गठन गनने आर िलेाको वनणदियको प्रवतवलवप

(ि) उपिोक्ा सवरवतका स्सयहरुको नागररकताको प्रवतवलवप

(ग) आयोिनाको लागत अनरुान वििरण

(घ) उपिोक्ा सवरवतबाट सम्झझौताको लावग विमरिेारप्ावधकारी 
तोवकएको उपिोक्ा सवरवतको वनणदिय 

(ङ) आयोिनाको कायादि्ियनको कायदि तावलका ।

(्) िाता सञ्ालन गनने प्ावधकारी तोवकएको वनणदिय र िाता 
सञ्ालनको लावग आिशयक कागिातहरु 

(छ) योिना कायदि्ियन हुने स्ानको फोटो |

९.  उपभिोक्ता सममम्को षिम्ता मवकतासभः (१) कायादिलयले आयोिनाको 
कायादि्ियन अगािै उपिोक्ा सवरवतका प्ावधकारीहरुलाई वनमन 
विषयरा अविरवुिकरण गनुदि पननेछ

(क) उपिोक्ा सवरवतको कार, कतदिबय र अवधकार,

(ि) समपा्न गनुदि पनने कारको वििरण, कार समप्न गनुदिपनने अिवध, 
लागत र उपिोक्ाको योग्ान

(ग) वनरादिण साराग्ीको गणुसतर र पररराण

(घ) िरर्, रकर वनकासा प्रकृया, ि्दिको लेिाकंन र अविलेि 
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वयिस्ापन

(ङ) कायादि्ियन र अनगुरन प्रकृया 

(्) सािदििवनक परीक्ण, योिनाको फरफारक र हसता्तरण 

(छ)  अ्य आिशयक विषयहरु । 

१०. खता्ता सञ्तालनभः (१) उपिोक्ा सवरवतको िाता कायादिलयले 
तोकेको बैंकरा सञ्ालन हुनेछ ।

   (२) सवरवतको िाता अधयक्, कोषाधयक् र सव्ि 
गरी तीन िनाको संयकु् ्सतितबाट सञ्ालन हुनेछ । िाता 
सञ्ालकहरु रधये कवमतरा एकिना रवहला हुन ुपननेछ ।

११. भ्िक्तानधी प्रकृरताभः (१) आयोिनाको िकु्ानी व्ं् ा उपिोक्ा 
सवरवतको नाररा रहकेो बैक िाताराफदि त व्न ु पननेछ । उपिोक्ा 
सवरवतले एक वयवक् िा सस्ालाई एकलाि ि््ा राव्को रकर 
िकु्ानी ग्ादि ्के राफदि त रात्र गनुदि पननेछ । 

   (२) उपिोक्ा सवरवतलाई सम्झझौता बरोविरको कारको 
प्राविवधक रू् यांकन, कायदि समप्न प्रवतिे्न र अ्य आिशयक 
कागिातको आधाररा वकसतागत र अव्तर िकु्ानी व्ईनेछ । 

   (३) उपिोक्ा सवरवतले समपा्न गरेको कार र िएको 
ि्दिको वििरण सवरवतको बैठकबाट वनणदिय गरी िकु्ानीको लावग 
आिशयक कागिात सवहत कायादिलयरा पेि गनुदिपननेछ ।

   (४) आयोिनाको अव्तर िकु्ानी हुन ु ि््ा अगािै 
कायादिलयबाट अनगुरन गनने वयिस्ा वरलाउन ुपननेछ   

   (५) आयोिना समप्न िई फरफारक गनुदि ि््ा अगािै 
उपिोक्ा सवरवतले अवनिायदि रुपरा कायादिलयको प्रवतवनवधको 
रोहिररा सािदििवनक परीक्ण गनुदि पननेछ । सािदििवनक परीक्ण 
प्रवतिे्नको ढाँ्ा अनसुू् ी ३ बरोविर हुनेछ । 

   (६) उपिोक्ा सवरवतले आफूले प्रतयेक वकसतारा गरेको 
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ि्दिको सू् ना अनसुू् ी ४ बरोविरको ढाँ्ारा सािदििवनक गनुदि 
पननेछ । 

   (७) आयोिनाको कुल लागत रु ३ लाि ि््ा बढी 
िएका आयोिनाहरुको हकरा उपिोक्ा सवरवतले कार िरुु गनुदि 
ि््ा अगािै आयोिनाको नार, लागत, लागत सा्झे् ारीको अिस्ा, 
कार िरुु र समप्न गनुदि पनने अिवध सरते ्वेिने गरी तयार गररएको 
अनसुू् ी ५ बरोविरको ढाँ्ारा आयोिना सू् ना पाटी आयोिना 
स्लरा राखन ुपननेछ 

   (८) उपिोक्ा सवरवतलाई समब्धीत कायादिलयले ड्रइङ्ग, 
वडिाइन, लागत अनरुान तयार गनने, प्राविवधक स्लाह व्ने, िाँ्पास 
गनने लगायत अ्य प्राविवधक सहयोग उपलबध गराउनेछ । आयोिना 
कायादि्ियनको सरयरा कुनै कारणबाट कायादिलयले प्राविवधक सेिा 
उपलबध गराउन नसकेरा सम्झझौतारा उ्लेि गरी तोवकएको ि्दिको 
सीरा वित्र रही उपिोक्ा सवरवतले कराररा प्राविवधक वनयकु् गनदि िा 
प्राविवधक सेिा वलन सकनेछ । तर, ड्रइङ्ग, वडिाइन, लागत अनरुान, 
कायदिसमप्न प्रवतिे्न र िकु्ानी वसफाररसको कायदि कायादिलयबाट नै 
हुनेछ ।

   (९) उपिोक्ा सवरवतबाट वनरादिण हुने आयोिनाहरूको 
गणुसतर कायर गनने गराउने ्ावयति र विमरिेारी िनप्रवतवनवध, 
समब्धीत प्राविवधक करद्ि ारी, उपिोक्ा सवरवत र अनगुरन 
सवरवतको हुनेछ । 

   (१०) अनकुरणीय कायदि गनने उपिोक्ा सवरवत, प्राविवधक 
करद्ि ारी र समब्धीत करद्ि ारीलाई सिाको वनणदिय बरोविर िावषदिक 
रूपरा उव्त परुसकार प्र्ान गनदि सवकनेछ ।

   (११) तोवकएको सरयरा उपिोक्ा सवरवत गठन हुन 
नसकेरा, सम्झझौता हुन नसकेरा िा सम्झझौताको ितदि बरोविर कायदि 
समपा्न हुन नसकेरा कायादिलयले अ्य प्रकृयाद्ारा कार गराउन 
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सकनेछ ।  

१२. मनमता्यण कतार्यको ग्णस्ि सम्नमचि््ता गन््य पन्नभः उपिोक्ा 
सवरवतबाट सञ्ालन हुने आयोिना गणुसतर सवुनवश्त गनुदि समिव्धत 
उपिोक्ा सवरवतको कतदिवय हुनेछ । गणुसतर सवुनवश्तता गनदिको लावग 
अ्य कुराहरुको अवतररक् वनमन विषयहरु पणूदि रुपरा पालना गनुदि 
पननेछ । 

(क) वनरादिण साराग्ीको गणुसतरः वनरादिण साराग्ी ड्रइङ, वडिाईन र 
सपेवसवफकेसन बरोविरको गणुसतर कायर गनुदि पननेछ ।

(ि) वनरादिण विवध र प्रकृयाको गणुसतरः वनरादिण विवध र प्रकृया 
कायादिलयसँग िएको सम्झझौता बरोविर गनुदि पननेछ 

(ग) वनरादिण कायदिको व्गोपनाः उपिोक्ा सवरवतबाट कायादि्ियन 
िएको योिनाको व्गोपनाको लावग समिव्धत उपिोक्ा 
सवरवतले आिशयक वयिस्ा गनुदि पननेछ ।

(घ) गणुसतर सवुनवश्त गनने विमरिेारीः उपिोक्ा सवरवत राफदि त हुने 
कारको वनधादिररत गणुसतर कायर गनने विमरिेारी समब्धीत 
कायदिको लावग कायादिलयबाट िवटएका प्राविवधक करद्ि ारी र 
उपिोक्ा सवरवतको हुनेछ ।

(ङ) लगत राखन ुपननेः उपिोक्ा सवरवतबाट हुने कारको सम्झझौता 
बरोविरको सरय, लागत र गणुसतररा समप्न हुन नसकेरा 
समिव्धत प्राविवधक करद्ि ारीलाई स्ते गराउने र प्रकृवत हरेी 
आिशयकता अनसुार कारिाही गनदि सकनेछ । तयसता उपिोक्ा 
सवरवतको लगत रािी उपिोक्ा सवरवतका प्ावधकारीलाई 
वनवश्त सरयसमरको लावग अ्य उपिोक्ा सवरवतरा रही 
कार गनदि वनषधे गननेछ ।

१३.  अन्गमन सममम्को वरवस्ताभः (१) आयोिना तोवकएको गणुसतर, 
पररराण र सरयरा समप्न गनदि गराउन उपिोक्ा सवरवतले समपा्न 
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गनने कायदिको अनगुरन गरी आयोिनाको गणुसतर, पररराण सवुनवश्त 
गनदि ् फा ४ (१) (क) बरोविरको िलेाबाट कवमतरा एक िना रवहला 
सवहत ३ स्सयीय एक अनगुरन सवरवत गठन गनुदि पननेछ ।

   (२) अनगुरन सवरवतको कार, कतदिवय अवधकार ्हेाय 
बरोविर हुनेछः

(क)  आयोिनाको कायादि्ियनरा सहिीकरण गनने त्ा ्वेिएका 
बाधा, वयिधान र सरसया सराधानका लावग आिशयक 
सर्िय गनने, 

(ि)  आयोिनाको कायादि्ियन कायदितावलका अनसुार कार िए 
निएको यकीन गनने र नगरेको पाइएरा समब्धीत पक्लाई 
स्ते गराउने,   

(ग)  आिशयक अ्य कायदि गनने ।

परिच छ्ेद– ४

मवमवि

१४.  अनर ससं्ता्बताट कतार्य गिताउन समकनछेभःयस कायदिविवध बरोविर 
उपिोक्ा सवरवतबाट गररने कायदि लािग्ाही सरहू, सारु् ावयक 
संस्ा िसतै सारु् ावयक िन, सारु् ावयकसतरका सहकारी संस्ाहरू, 
टोल विकास संस्ा, आरा सरहू, कृवष सरहू, काननु बरोविर 
गठन िएका अ्य सारु् ावयक संगठन िसता संस्ाहरुबाट स्ानीय 
उपिोक्ाहरुको आरिलेाबाट वनणदिय िई आएरा यसता संस्ाहरुबाट 
यस कायदिविवध बरोविर कायदि सं्ालन गनदि/गराउन सवकने छ ।

१५.  सहमजकिण ि सहरोग गन््य पन्नभः उपिोक्ा सवरवतले आयोिनाको 
सपुररिेक्ण, अनगुरन/वनरीक्ण गनदि कायादिलयबाट आएको अनगुरन 
सवरवत, प्ावधकारी िा करद्ि ारीलाई आिशयक वििरण उपलवध 
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गराउने त्ा आयोिनास्ल अनगुरनको लावग सहविकरण र 
सहयोग गनुदि पननेछ ।

१६. उपभिोक्ता सममम्को दतामरतवभः उपिोक्ा सवरवतले कायादिलयसँग 
िएको सम्झझौता बरोविरको कायदि समपा्न ग्ादि कायादिलयले तोकेका 
ितदिहरुको अवतररक् वनमन ्ावयति िहन गनुदि पननेछ ।

(क) आयोिनाको व्गो वयिस्ापनको लावग ररदित समिार गनने 
समब्धी आिशयक कायदि,

(ि) आयोिना कायादि्ियनबाट पनदि सकने िातािरणीय स्तलुन 
कायर गनने समब्धी कायदि,

(ग) अ्य आयोिनाहरुसँग अ्तरसमब्ध कायर गनुदिपनने,

(घ) असल नागररकको आ्रण पालना गनुदिपनने ।

(ङ) उपिोक्ा सवरवतले आयोिनाको फरफारकको लावग 
कायादिलयरा कागिात पेि ग्ादि अनसुू् ी ६ बरोविरको 
ढाँ्ारा आयोिनाको िझौवतक त्ा विवत्य प्रवतिे्न पेि गनुदि 
पननेछ । 

 १७. मतापदण्ड ्बनताउन सकनछेभः (१) आयोिनाको गणुसतर सवुनवश्तताको 
लावग कायादिलयले अनगुरन, रु् याङ्कन गरी समिव्धत उपिोक्ा 
सवरवतलाई स्लाह, स्ुझाि र आिशयकता अनसुार वन्नेिन व्ने 
त्ा सर्िय गनुदि पननेछ .

   (२) उपिोक्ा सवरवतबाट सञ्ालन हुने आयोिनाको 
प्रकृवत हरेी  गणुसतर सवुनवश्तता गनने प्रयोिनको लावग कायादिलयले 
्प राप्णड त्ा रागदि्िदिन बनाई लाग ुगनदि सकनेछ ।
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अन्सू् धी १

(कतार्यमवमिको दफता ४ (१) ट सगं स््बनिधी्)

उपभिोक्ता सममम्को लग्

मिवप्िधी गताउँपतामलकता

आ.ि. .........

क्र. 
स.

उपभिोक्ता 
सममम्को 

नताम ि ठछेगतानता

पदतामिकतािधीको नताम ि स्पक्य  नं. गठन 
ममम्

्बैंकको 
नताम खता्ता नं.

अधरषि उपताधरषि सम्व कोषताधरषि
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अन्सू् धी २

कतार्यमवमिको दफता ७(२) सगँ स्वमनि्)

मिवप्िधी गताउँपतामलकता

रोजनता स््झौ्ता फतािताम

१. स््झौ्ता गन्न पषि ि आरोजनताभः

क) उपिोक्ासवरवतको वििरणः

१.  नारः

२.  ठेगानाः

ि) आयोिनाको वििरणः

१.  नारः

२.  आयोिना स्लः

३  उद्शेयः

४.  आयोिना सरुु हुने वरवतः

२. आरोजनताको लताग् स्वमनि मवविणभः

क) लागत अनरुान रु

ि) लागत वयहोनने स्ोतहरु

१. कायादिलयः

२. उपिोक्ा सवरवतः

३. अ्यः 

ग) बसतगुत अनु् ानको वििरण  साराग्ीको नार एकाई

१. संघबाट 

२. प्र्िेबाट

३. स्ानीय तहबाट

४. गैह्सरकारी संघसंस्ाबाट 



v08 @ z]/fau/, g'jfsf]6 ldltM @)&% ;fn c;f]h ! ut] ;+Vof %

15

५. वि्िेी ्ात ृसंघ संस्ाबाट 

६. उपिोक्ा सवरवतबाट 

७. अ्य वनकायबाट 

घ) आयोिनाबाट लािाव्ित हुनेः

१. घरपररिार संखयाः

२. िनसंखयाः

३. संगवठत संस्ाः

४. अ्यः 

३. उपभिोक्ता सममम्÷सम्दतारमता आितारि् ससं्ता÷गैह्रसिकतािधी 
ससं्ताको मवविणभः

क) गठन िएको वरवतः

ि) प्ावधकारीको नार र ठेगाना (नागररकता प्रराणपत्र नं. र 
वि्ला)

१. अधयक्

२. उपाधयक्

३. कोषाधयक्

४. सव्ि

५. स्सय

६. स्सय

७. स्सय

ग) गठन ग्ादि उपवस्त लािाव्ितको संखयाः

४. आरोजनता सञ्तालन स्वमनि अन्भिवभः
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५. उपभिोक्ता सममम् सम्दतारमता आितारि् ससं्ता÷गैह्रसिकतािधी 
ससं्तालछे प्रताप्त गन्न मकस्ता मवविणभः

वकसताको क्रर वरवत वकसताको रकर वनरादिण सराग्ी पररराण   कैवफयत

 पवहलो

 ्ोश्रो

 तेश्रो

 िमरा

६. आरोजनता मम्य् सभंिताि स््बनिधी वरवस्ता 

क) आयोिना ररदित संिारको विमरा वलने सवरवत÷संस्ाको 
नारः

ि) ररदित समिारको समिावित स्ोत (छ छैन िलुाउने)

 िनश्रर्ानः

 सेिा िु् कः

 ्सतरु, ्््ाबाट 

 अ्य केही िएः 

स््झौ्ताकता ि ््यहर

उपभिोक्ता सममम्को मज्मछेवतािधी ््ता पतालनता गरिनछे ि ््यहरभः

१. आयोिना वरवत ...............................्वेि िरुु गरी 
वरवत........................समररा परुा गनुदि पननेछ ।

२= प्राप्त रकर त्ा वनरादिण साराग्ी समिव्धत आयोिनाको उदे्शयका 
लावग रात्र प्रयोग गनुदिपननेछ ।

३= नग्ी, वि्सी सारानको प्राप्ती, ि्दि र बाँकी त्ा आयोिनाको 
प्रगवत वििरण राखन ुपननेछ ।
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४=  आम्ानी ि्दिको वििरण र कायदिप्रगवतको िानकारी उपिोक्ा 
सरहूरा छलफल गरी अकको वकसता राग गनुदि पननेछ ।

५=  आयोिनाको कुल लागत ि््ा घटी लागतरा आयोिना समप्न 
िएको अिस्ारा सो रतुाविकनै अनु् ान र श्रर्ानको प्रवतित 
वनधादिरण गरी िकु्ानी वलन ुपननेछ ।

६.  उपिोक्ा सवरवतले प्राविवधकको राय, परारिदि एिं वन्नेिन अनरुुप 
कार गनुदि पननेछ । 

७=  उपिोक्ा सवरवतले आयोिनासंग समिव्धत विल, िरपाईहरु, डोर 
हाविरी फारारहरु, वि्सी नग्ी िाताहरु, सवरवत÷सरहुको वनणदिय 
पवुसतका आव् कागिातहरु कायादिलयले रागेको बित उपलवध 
गराउन ुपननेछ र तयसको लेिापरीक्ण पवन गराउन ुपननेछ ।

८.  कुनै साराग्ी िरर् ग्ादि आ्तररक रािसि कायादिलयबाट स्ायी 
लेिा नमिर र रु् य अविबवृद् कर ्तादि प्रराण पत्र प्राप्त वयवक् िा 
फरदि संस्ा िा कमपनीबाट िरर् गरी सोही अनसुारको विल िरपाई 
आवधकारीक वयवक्बाट प्ररावणत गरी पेि गनुदि पननेछ ।

९.   रू् य अविबवृद् कर (VAT) लागने बसत ु त्ा सेिा िरर् ग्ादि रु 
२०,०००।– ि््ा बढी रू् यको साराग्ीरा अवनिायदि रुपरा रू् य 
अविबवृद् कर ्तादि प्रराणपत्र प्राप्त गरेका वयवक् फरदि संस्ा िा 
कमपनीबाट िरर् गनुदि पननेछ । सा्ै उक् विलरा उव्लवित र.ुअ.कर 
बाहकेको रकररा १.५% अग्ीर आयकर बापत करकरटि गरी बाँकी 
रकर रात्र समिव्धत सेिा प्र्ायकलाई िकु्ानी हुनेछ । रु २०,०००।– 
ि््ा कर रू् यको साराग्ी िरर्रा पान नमिर वलएको वयवक् िा 
फरदिबाट िरर् गनुदि पननेछ । अ्य्ा िरर् गनने प्ावधकारी सियर ्
विमरिेार हुनेछ ।

१०.  डोिर रोलर लगायतका रवेिनरी सारान िाडारा वलएको एिर ्घर 
बहालरा वलई विल िरपाई पेि िएको अिस्ारा १०% प्रवतित घर 
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िाडा कर एबर ्बहाल कर वतनुदि पननेछ ।

११.  प्रविक्कले पाउने पाररश्रवरक एिर ्सहिागीले पाउने ित्ारा प्र्वलत 
वनयरानसुार कर लागनेछ ।

१२.  वनरादिण कायदिको हकरा िरुु लागत अनरुानका कुनै आईटरहरुरा 
पररिदितन हुने िएरा अवधकार प्राप्त वयवक्÷कायादिलयबाट लागत 
अनरुान संसोधन गरे पश्ात रात्र कायदि गराउन ुपननेछ । यसरी लागत 
अुनरान संिोधन नगरी कायदि गरेरा उपिोक्ा सवरवत÷सरहुनै 
विमरिेार हुनेछ ।

१३.  उपिोक्ा सवरवतले कार समप्न गररसकेपवछ बाँकी रहन गएका िपने 
सारानहरु ररदित संिार सवरवत गठन िएको िए सो सवरवतलाई र सो 
निए समिव्धत कायादिलयलाई ब्ुझाउन ुपननेछ । तर ररदित सवरवतलाई 
ब्ुझाएको सारानको वििरण एक प्रवत समिव्धत कायादिलयलाई 
िानकारीको लावग ब्ुझाउन ुपननेछ ।

१४.  सम्झझौता बरोविर आयोिना समप्न िएपवछ अव्तर िकु्ानीको 
लावग कायदिसमप्न प्रवतिे्न, नापी वकताि, प्ररावणत विल िरपाई, 
योिनाको फोटो, समिव्धत उपिोक्ा सवरवतले आयोिना सं्ालन 
ग्ादि िएको आय वययको अनरुो्न सवहतको वनणदिय, उपिोक्ा 
िलेाबाट िएको सािदििवनक लेिा परीक्णको वनणदियको प्रवतवलपी 
त्ा समिव्धत कायादिलयको िडा कायादिलयको वसफाररस सवहत 
अव्तर वकसता िकु्ानीको लावग वनिे्न पेि गनुदि पननेछ ।

१५.  आयोिना समप्न िएपवछ कायादिलयबाट िाँ्पास गरी फरफारकको 
प्रराणपत्र वलन ुपननेछ । सा्ै आयोिानाको आिशयक ररदित संिारको 
वयिस्ा समिव्धत उपिोक्ाहरुले नै गनुदि पननेछ ।

१६.  आयोिना कायादि्ियन गनने सरहु िा उपिोक्ा सवरवतले आयोिनाको 
िझौवतक त्ा वित्ीय प्रगती प्रवतिे्न अनसुू् ी ६ को ढाँ्ारा 
सम्झझौतारा तोवकए बरोविर कायादिलयरा पेि गनुदि पननेछ ।
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१७.  आयोिनाको ्ीगो सञ्ालन त्ा ररदित संिारको वयिस्ा गनुदि 
पननेछ ।

१८.  आयोिनाको सिै कार उपिोक्ा सवरवत÷सरहुको वनणदिय अनसुार 
गनुदि गराउन ुपननेछ ।

कतारता्यलरको मज्मछेवतािधी ््ता पतालनता गरिनछे ि ््यहरभः

१.  आयोिनाको ििेट, उपिोक्ा सवरवतको कार, कतदिवय त्ा अवधकार, 
िरर्, लेिाङ्कन, प्रवतिे्न आव् विषयरा उपिोक्ा सवरवतका 
प्ावधकारीहरुलाई अनवुिक्ण कायदिक्रर सञ्ालन गररनेछ । 

२.  आयोिनारा आिशयक प्राविवधक सहयोग कायादिलयबाट उपलवध 
गराउन सवकने अिस्ारा गराईनेछ र नसवकने अिस्ा िएरा 
उपिोक्ा सवरवतले बाह्य बिारबाट सेिा परारिदि अ्तगदित सेिा वलन 
सकनेछ । 

३.  आयोिनाको प्राविवधक सपुररिेक्णका लावग कायादिलयको तफदि बाट 
प्राविवधक िटाईनेछ । उपिोक्ा सवरवतबाट िएको कारको वनयवरत 
सपुररिेक्ण गनने विमरिेारी वनि प्राविवधकको हुनेछ । 

४.  पेशकी वलएर लारो सरयसमर आयोिना सं्ालन नगनने उपिोक्ा 
सवरवतलाई कायादिलयले वनयर अनसुार कारिाही गननेछ ।

५.  श्रररलुक प्रविवधबाट कायदि गराउने गरी लागत अनरुान सिीकृत 
गराई सोही बरोविर सम्झझौता गरी रवेिनरी उपकरणको प्रयोगबाट 
कायदि गरेको पाईएरा तयसतो उपिोक्ा सवरवतसंग सम्झझौता रद् गरी 
उपिोक्ा सवरवतलाई िकु्ानी गररएको रकर रु् यांकन गरी बढी 
िएको रकर सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ ।

६.  आयोिना समप्न िएपवछ कायादिलयबाट िाँ् पास गरी फरफारक 
गनुदि पननेछ ।

७.  आिशयक कागिात संलगन गरी िकु्ानी उपलवध गराउन समिव्धत 
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उपिोक्ा सवरवतबाट अनरुोध िई आएपवछ उपिोक्ा सवरवतको बैंक 
िातारा िकु्ानी व्न ुपननेछ । 

८.  यसरा उ्लेि निएका कुराहरु प्र्वलत काननू िरोविर हुनेछ ।

 

 राव् उ्लेि िए बरोविरका ितदिहरु पालना गनदि हारी वनमन पक्हरु 
र्िरु ग्दिछौं ।

उपभिोक्ता सममम्÷सम्हको ्फ्य ्बताट कतारता्यलरको ्फ्य ्बताट

्सतित................... ्सतित.............

नार ्र..................... नार ्र.............

प्............................. प्.................

ठेगाना.......................... ठेगाना..................

समपकदि  नं...................... समपकदि  नं...............

वरवत............................ वरवत.....................
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अन्सू् धी ३

(कायदिविवधको ्फा ११ (५) सँग समिव्धत)

सािदििवनक परीक्ण फारारको ढाँ्ा पेि गरेको कायादिलय..........

१. आयोिनाको नारः 

क) स्लः                                ि) लागत अनरुानः     

ग) आयोिना िरुू हुने वरवतः        घ) आयोिना समप्न हुने वरवतः 

२. उपिोक्ा सवरवत÷सारु् ावयक संस्ाको   क) नारः  

क) अधयक्को नारः   

ि) स्सय संखयाः    रवहलाः    परुूषः 

३. आम्ानी ि्दिको वििरणः 

क) आ्दतानधी्फ्य  ज्मताभः
आ्दतानधीको श्ो् (कहतँा्बताट 

कम् नगद ््ता मजनसधी प्रताप्त भिरो 
ख्लताउनछे) 
िकम वता परिमताण 

कैमफर्

िकम वता 
परिमताण

कैमफर्

ख) ख ््य्फ्य

ख ््यको मवविण दि परिमताण ज्मता

१. साराग्ी (के के साराग्ी िरर् ियो ?)

२. जयाला (के रा कवत िकु्ानी ियो ?)
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३. श्रर्ान (कवत िनाले श्रर्ान गरे ?)           

४. वयिस्ापन ि्दि (ढुिानी त्ा अ्य 

ि्दि) 

ग) मझौजदता् 

 मवविण  िकम वता परिमताण  कैमफर्
१ नग्
बैंक
वयवक्को विमरा
२ सारग्ीहरु

घ) भ्िक्तानधी मदन ्बतँाकी

मवविण िकम वता परिमताण

४. स्पनन आरोजनताको लक्र ््ता प्रगम् मवविण

कतामको मवविण लक्र प्रगम्

५. आयोिनाले प¥ुयाएको लाि त्ा प्रतयक् रूपरा लािाव्ित 
िनसंखया (आयोिना सञ्ालन िएको स्ानका उपिोक्ाहरू) । 

६. आयोिना सञ्ालन ग्ादि आयोिक संस्ारा कारको विमरिेारी 
बाँडफाँड (कस कसले कसतो कसतो कारको विमरिेारी वलएका व्ए 
< िलुाउने)

 उपवस्वतः 



v08 @ z]/fau/, g'jfsf]6 ldltM @)&% ;fn c;f]h ! ut] ;+Vof %

23

१

२

३

रोहिरः नार ्रः   प्ः   वरवतः

द्रष्टवयः सािदििवनक पररक्ण कायदिक्रररा उपवस्त सरोकारिालाहरुको 
उपवस्वत अवनिायदि रूपरा संलगन हुनपुननेछ ।
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अन्सू् धी ४

-कायदिविवधको ्फा ११ (६) सँग समिव्धत)

ि्दि सािदििवनक सू् ना फारार

ममम्भः २०  ।   ।   . 

१. आरोजनताको नतामभः—      

२. आरोजनता स्लभः— 

३. मवमनरोमज् वजछेटभः—

४. आरोजनता मसवकृ् भिएको आ.वभः—     

५.  आरोजनता स््झौ्ता भिएको ममम्भः— 

६.  कताम स्पनन गन््य पन्न ममम्भः— 

७. कताम स्पनन भिएको ममम्भः— 

८. उ.स. को ्ैबठकलछे ख ््य सवधीकृ् गिछेको ममम्भः—   

आ्दतानधी ि ख ््यको मवविण

आ्दतानधी ख ््य
मवविण िकम रू मवविण िकम

प्र्र वकसता जयाला
्ोश्रो वकसता वनरादिण साराग्ी िरर्
तेश्रो वकसता ढुिानी
िनश्रर्ान िाडा
िसतगुत सहायता वयिस्ापन ि्दि
लागत सहिावगता
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उपयुदिक्ानसुारको आम्ानी त्ा ि्दि वििरण य्ा द्ि हो । यसरा सबै 
आम्ानी त्ा ि्दिहरु सरािेि गररएको छ । सा्ै उपिोक्ाहरुको प्रतयक् 
सहिावगतारा आयोिना कायादि्ियन गररएको छ । यसको एक प्रवत िडा 
कायादिलयरा सरते पेि गररएको छ । 

..................  .......................  ........................ 
कोषाधयक् सव्ि  अधय क्
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अन्सू् धी ५

-कायदिविवधको ्फा ११(७) संग समिव्धत)

आयोिना सू् ना पाटीको नरनूा

१. आयोिनाको नारः

२. आयोिना सं्ालन गनने कायादिलय/कायदिक्ररको नारः

३. उपिोक्ा सवरवतको अधयक्को नार र समपकदि  नं.M

४. आयोिनाको कुल लागत रकर रुः

४.१. आयोिनारा कायादिलयबाट वयहोनने लागत रुः

४.२. िनसहिावगताबाट वयहोनने लागत रकर रुः

४.३. आयोिनारा लगानी गनने अ्य वनकायको नार  र वयहोनने 
लागत रकर रुः

५. आयोिना सम्झझौता वरवतः

६. आयोिना समप्न गनने वरवतः

७. आयोिनाबाट लािाव्ित िनसंखयाः
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अन्सू् धी  ६

-कायदिविवधको ्फा १६(ङ) सँग समिव्धत)

उपिोक्ा सवरवतको िझौवतक त्ा वित्ीय प्रगवत प्रवतिे्न

वििरण पेि गरेको कायादिलय....................

१. आयोिनाको वििरण 

 आयोिनाको नारः     िडा नं.M   
टोल÷बसतीः   उपिोक्ा सवरवतका अधयक्ः सव्िः 

२.  आयोिनाको लागतः प्राप्त अनु् ान रकर रू. ............................ 
 ्््ा रकर रू...................... िनसहिावगता 
रकर रू. ==============   िमरा रकर 
रू. .............................

३.  हालसमरको ि्दि रू. ==============

क. कायादिलयबाट प्राप्त रकर रू.............  

१.  वनरादिण सारग्ीरा (वसरे् ट, छड, काठ, ढंुगा िा फुिा, 
वगटिी, उपकरण आव्) रू. . 

२.  जयालाः–  ्क् रूः–   अ्क् रू.    िमरा रू. 

३.  रसल्् सारान (कवप, कलर, रसी,  
कागि आव्) रू.   

४. ्वैनक भ्ररण ित्ा (सम्झझौतारा सिीकृत िए) रू.  

५.  प्राविवधक वनरीक्ण बापत ि्दि (सम्झझौतारा  
सिीकृत िए) रू.  

६.  अ्य  

ि. िनसहिावगताबाट वयहोररएको ि्दि रूः ................... 
श्ररको रू् य बराबर रकर रू. ....................... 
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 वि्सी सारान रू् य बराबर रकर रू. .............   
कूल िमरा रू. ............. 

४. प्राविवधक प्रवतिे्न बरोविर रू् यांकन रकर रू. .............

५. उपिोक्ा सरहूको वनणदिय बरोविर÷सरीक्ाबाट ि्दि ्वेिएको 
रू. .............

६.  कायादि्ियनरा ्वेिएका रखुय सरसयाहरूः क. ि. ग. 

७.  सराधानका उपायहरू 

क. 

ि.

ग. 

८. कायादिलयबाट र अ्य वनकायबाट अनगुरन िए अनगुरनको स्ुझािः 

९. हाल राग गरेको वकसता रकर रू. 

१०. रखुय ि्दि प्रयोिन 

११. प्राप्त रकर आयोिना बाहके अ्य कायदिरा ि्दि गनने गराउने छैनझौ ।  

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

तयार गनने सव्ि   कोषाधयक् अधयक्
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