
 

 

उपभोक्ता समममि वा लाभग्राही समूदायबाट योजना संचालन सम्बन्धी काययमवमध 2074 

 

सुनकोशी गाउँपालिका अन्तगगत संचालित योजना तथा आयोजनाहरु उपभोक्ता सलमलत मार्ग त कायागन्वयन गने प्रलियािाइ व्यवस्थथत, 

पारदशी, अनुमानयोग्य, गुणस्तरीय बनाउन बाञ्छनीय भएकोिे सावगलजनक खररद ऐन र लनयमाविीको प्रावधान सँग प्रलतकुि नहुने गरी 

सुनकोशी गाउँ कायगपालिकाबाट यो कायगलबलध जारी गररएको छ॰ 

1. सावगजलनक खररद ऐन 2063 र लनयमाविी 2064 को अलधनमा रही रु. 1 करोड सम्म िागत अनुमान भएको लनमागण कायग वा सो सम्बन्धी 

सेवा उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समुदाबाट गराउन वा प्राप्त गनग सलकनेछ॰  

2. बँुदा नं. 1 मा उस्िस्खत एक करोड रुपैयाँसम्मको िागत अनुमानमा मुल्य अलभबृस्ि कर, ओभरहेड कन्टीजेन्सी रकम र 

जनसहभागीताको अंश समेतको रकम समावेश हुनेछ॰  

3. बँुदा नं. 1 को प्रयोजनको िालग सम्बस्न्धत काम वा सेवाको प्रकृलत, पररमाण, िागे्न रकम,  उपभोक्ता सलमलत वा  िाभग्राही समुदायिे 

व्यहोने वा व्यहोनुगपने रकम र अन्य आवश्यक कुराहरु खुिाई सावगजलनक लनकायिे सावगजलनक सुचना प्रकाशना गरी प्रस्ताव माग गनग वा 

त्यस्तो सलमलत वा समूदाय आरै्िे प्रस्ताव वा लनवेदन पेश गनग सके्नछ॰ 

4. बँुदा नं. 3 बमोलजम प्रस्ताव वा लनवेदन प्राप्त भएपलछ गाउँपालिका र त्यस्तो उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्रही समूदायिे आवश्यकता 

अनुसार छिर्ि, वाताग वा लनमागणथथिको भ्रमण गरी त्यस्तो काम वा सेवाका सम्बन्धमा खररद सम्झौता गनुगपनेछ॰ त्यस्तो सम्झौतामा 

देहायका कुराहरु उिेख गनुगपनेछ॰  

क)लनमागण कायग वा सेवाको प्रकृलत, पररमाण, िागत अनुमान, उपभोक्ता सलमलत र िाभग्रही समूदायिे व्यहोने वा व्यहोनुग पने रकम, कायग वा 

सेवा सम्पन्न गनुगपने अवलध॰  

ख) साठी िाख रुपैयाँ भन्दा बढी िागत अनुमान भएको कायगको प्रते्यक कायग इकाइमा उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही            समूदायिे 

गनुगपने योगदान॰  

ग) सावगजलनक लनकायिे सम्बस्न्धत कायगको लडजाइन, िागत अनुमान तयार गने, स्वीकृत गने, प्रालवलधक सिाह लदने, नापजाँच गने, 

जाँचपास गने र अन्य आवश्यक प्रालवलधक सहयोग उपिब्ध गराउने, सुपररवेक्षण गुणस्तर लनय्त्रणण गने लवषय॰ 

घ) लनमागण कायग वा सेवा सावगजलनक लनकाय र उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राहीको सहभागीतामा सम्पन्न वा उपिब्ध हुने लवषय॰ 

ङ)सम्पन्न लनमागण कायगको सञ्चािन वा ममगत सम्भार उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समुदायिे गने॰ 

च) सावगजलनक लनकायिे उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समुदायिाई उपिब्ध गराइने पेश्की रकम ॰ 

छ) सम्पन्न लनमागण कायग वा सेवाको भुक्तानीको शतग र तररका र  

ज) अन्य आवश्यक कुरा॰ 

5. उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समूदायिाई लनमागण कायग वा सेवाको काम लदंदा िागत अनुमानमा रहेको मुल्य अलभबृस्ि कर , 

ओभरहेड कन्टीजेन्सी रकम र जनसहभागीताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी लदनुपनेछ॰  

6. आयोजनाहरु संचािन गनग पेश्की लदने कायगिाई लनरुत्सालहत गररनेछ तर गाउँपालिकािे आवश्यकता देखेमा बँूदा नं. 4 बमोलजम खररद 

सम्झौता रकमको बढीमा एक लतहाइ रकम सम्मको अलग्रम रुपमा पेश्की लदन सके्नछ॰ त्यसरी लदएको पेश्की रकम अको लकस्ता भुक्तानी 

गनुग अलघ र्र्छ्यौट गरी सकु्नपनेछ॰ 

7. उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्रही समूदायिे हरेक लकस्ताको कामको प्रालवलधक मुल्याकन न लवि भरपागइ र खचग प्रमालणत गने अन्य कागजात 

त्यस्तो सलमलत वा समूदायको बैठकमा अनुमोदन गराइ गाउँपालिकामा पेश गनुगपनेछ॰ 

8. उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समूदायिे आरु्िे प्रते्यक लकस्तामा गरेको खचगको सुचना सावगजलनक रुपमा टाँस गनुगपनेछ र आरु्िे 

गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा सामालजक िेखापररक्षण गनुगपनेछ  

9. गाउँपालिकािे उपभोक्तामा सलमलत वा िाभग्राही  समूदायिाई सम्बस्न्धत कामको िालग प्रालवलधक सहयोग उपिब्ध गराउन नसके्न 

भएमा सो कामको िालग आवश्यक प्रालवलधक जनशस्क्त सो सलमलत वा समुदाय आरै्िे करारमा  लनयुक्त गउनग सके्नछ॰त्यसरी लनयुक्त 

गररएको प्रालवधकिाइ लदनुपने पाररश्रलमक सावगजलनक लनकायिे कट्टा गरेको कन्टीजेन्सीबाट  गरी भुक्तानी गनुगपनेछ॰तर त्यस्तो पाररश्रलमक 

िागत अनुमानको 3 प्रलतशत भन्दा बढी हुने छैन॰ 

10. उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्रही समूदायबाट सञ्चालित हुने लनमागण कायगमा िोडर, एक्साभेटर, रोिर, डोजर, गे्रडर लबटुलमसन, 

लडस्रि वु्यटर लवटुलमन, व्वाइिर जस्ता हेभी मेसीनहरु उपयोग गनग सलकने छैन॰तर िागत अनुमान तयार गदाग को समयमा हेभी मेसीन प्रयोग 

गनुगपने जलटि प्रकृलतको कायग भनी उिेख भएको रहेछ भने सम्बस्न्धत प्रालवलधकको लसर्ाररसमा गाउँपालिकाबाट सहमलत लिइ त्यस्तो 

मेसीन प्रयोग गनग सलकनेछ॰ 



11. उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समूदायिे पाएको काम आरै्िे सम्पन्न गनगपनेछ र कुनै लनमागण व्यवसायी वा सव कन्टि ्याक्टरबाट काम 

गराउन सलकने छैन॰ कुनै कारणबाश सो सलमलत वा समूदाय आँरे्िे समयमा काम सम्पन्न गनग नसके्न भएमा सो कुराको सुचना 

गाउँपालिकािाई लदनुपनेछ॰ यसरी सुचना प्राप्त भएपलछ गाउँपालिकािे सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सलमलत वा समूदायसँग 

भएको सम्झौता तोडी बाँकी काम प्रचलित ऐन तथा लनयमाविी बमोलजम गराउनु पनेछ॰ उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समूदायिे प्राप्त 

गरेको कुनै काममा लनमागण व्यवसायीिाई संिग्न गराइएको पाइएमा गाउँपालिकािे उक्त उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समूदायसँग 

भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समूदायिाई भलवष्यमा त्यस्तो लकलसमको कुनै काम गनग नलदने अलभिेख 

राखी सो काम गने लनमागण व्यवसायीिाई कािो सूचीमा राख्न सावगजलनक खररद अनुगमन कायागियिाई लसर्ाररस गनुगपनेछ॰ 

12. उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समूदायिे लनमागण कायग सम्पन्न गररसकेपलछ गाउँपालिकािे खटाएको प्रालवलधक कमगचारीबाट त्यस्तो 

कामको जाँचपास गराइ त्यस्तो लनकायबाट प्राप्त रकम र जनसहभागीताबाट व्यहोररएको श्रम नगद वा लजन्सी समेत कुि खचगको लववरण 

सो लनकायमा पेश गनुगपनेछ॰ गाउँपालिकािे त्यसरी प्राप्त भएको लववरण तथा उक्त लनमागण कायगको सभे, लडजाइन, िागत अनुमान 

सुपररवेक्षण र कायगसम्पादन गने व्यस्क्त तथा पदालधकारीको नाम र पद समेत खुल्ने गरी कायग सम्पन्न प्रलतवेदन तयार गरी अलभिेख 

राख्नुपनेछ॰ 

13. उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समूदायिे आरु्िे प्राप्त गरेको कुनै रकम दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बस्न्धत उपभोक्ता सलमलतिे 

छानलवन गरी त्यस्तो रकम उपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुबाट दामासाहीिे सरकारी बाँकी सरह अशुि उपर गनुगपनेछ ॰  

14. उपभोक्ता सलमलतमार्ग त सञ्चािन भएका आयोजनाहरुको कायग सम्पन्न भएपलछ गाउँपालिकािे सोको रेखदेख ममगत सम्भार गने 

लजमे्मवारी समेत तोकी अनुसूची 1 बमोलजम उपभोक्ता सलमलतिाई हस्तान्तरण गनुगपदगछ॰यसरी आयोजना हस्तान्तरण भएमा 

गाउँपालिकाको सहमलत लिई उपभोक्ता सलमलतिे सेवा शुल्क जम्मा गने कुनै कोष खडा गरी सेवा शुल्क लिन र सोको लनयलमत ममगत 

सम्भार र संचािनको व्यवथथा गनग सके्नछ॰यसका िालग आवश्यकता अनुसार कायगिम तथा आयोजना संचािन कायगलबलध तयार गरी 

गाउँपालिकाबाट स्वीकृत गरी िागु गनग सलकनेछ॰  

15. उपभोक्ता सलमलत गठन गदाग देहाय बमोलजमको प्रकृया पुरा गनुगपनेछ॰ 

   क.  उपभोक्ता सलमलतबाट आयोजना कायागन्वयन र संचािन गदाग आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभास्न्वत हुने घरपररवारको पलहचान गरी त्यस्तो घर 

पररवारको आम भेिाबाट सम्बस्न्धत आयोजना थथिमा नै सात देस्ख एघार सदस्यीय उपभोक्ता सलमलत गठन गनुगपनेछ॰ उपभोक्ता 

सलमलतका सदस्यहरुिे आफ्नो नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी पेश गनुगपनेछ॰ 

ख गाउँपालिका वा वडा सलमलतमा बहािवािा पदालधकारी, राजलनलतक दिको प्रलतलनलधको रुपमा गाउँपालिकाको कुनै पलन पदमा आलसन 

व्यस्क्त, बहािवािा सरकारी कमगचारी, लशक्षक, लनमागण व्यवसायी, सरकारी पेश्की वा बेरुजु र्र्छ्यौट नगरेको व्यस्क्त, नैलतक पतन देस्खने 

र्ौजदारी अलभयोगमा सजाय पाई उक्त सजाय भुक्तान गरेको तीन बषग ननाघेको व्यस्क्त, सावगजलनक सम्पत्ती लहनालमना गरेको व्यस्क्त 

उपभोक्ता सलमलतको सदस्य हुन पाउने छैनन्॰ 

ग. उपभोक्ता सलमलतमा कस्िमा 33 प्रलतशत मलहिा हुनुपनेछ॰ सलमलतको अध्यक्ष, सलचव वा कोषाध्यक्ष मधे्य कस्िमा एक जना मलहिा 

हुनुपनेछ॰उपभोक्ता सलमलत गठन गदाग समावेशी हुनुको साथै उपभोक्ता सलमलतमा आवि व्यस्क्तहरु सामान्यतया साक्षर हुनुपनेछ॰ 

घ. एउटै समयमा एक व्यस्क्त एक भन्दा बढी उपभोक्ता सलमलतको सदस्य हुन पाउने छैन साथै एक सगोिका पररवारबाट एक जना भन्दा 

बढी व्यस्क्त सलमलतको सदस्य हुन पाउने छैन॰ 

ङ. उपभोक्ता सलमलत गठन गदाग वडा सलमलतको अध्यक्ष वा सदस्य तथा गाउँपालिकािे तोकेको कमगचारीको रहोबरमा गनुगपनेछ॰यसरी 

उपभोक्ता सलमलत गठन गरे पश्चात सो सम्बन्धी प्रलतवेदन सम्बस्न्धत थथानीय तहमा पेश गनुगपनेछ॰ 

च. प्रचलित ऐन लनयम प्रलिया र मापदण्ड लवपररत उपभोक्ता सलमलत वा अनुगमन सलमलत गठन गरेको वा लसर्ाररस गरेको पाइएमा यसरी 

गठन वा लसर्ाररस गने कमगचारी, व्यस्क्त वा संथथािाइ समेत कारबाही हुनेछ॰ 

छ. उपभोक्ता सलमलत सवगसम्मत तररकािे गठन हुनुपनेछ॰सवगसम्मत हुन नसकेको अवथथामा तोकेको लवलध अनुसार खलटएको कमगचारीिे 

उपभोक्ता सलमलत गठन गरी सोको जानकारी सम्बस्न्धत थथानीय तहिाई गराउनुपनेछ॰ 

    ज. उपभोक्ता सलमलत मार्ग त कायागन्वयन गनग स्वीकृत योजनाहरुको िालग उपभोक्ता सलमलत गठन हुन नसकेमा अन्य बैकस्िक माध्यमबाट 

आयोजना संचािन गनग सलकनेछ॰ 

16. थथानीय लनकायिे आयोजना/कायगिम छनौट गदाग उपभोक्ता सलमलतको तर्ग बाट नगद िागत सहभागीता जुट्ने आयोजनािाई 

प्राथलमकता लदनुपनेछ॰ यसरी नगद सहभागीता तोकेको अवथथा 

मा उपभोक्ता सलमलतको तर्ग बाट व्यहोउगनुपने सहभागीता बापतको रकम सम्बस्न्धत गाउँपालिकाको खातामा दास्खिा गरी सोको भौचर 

प्राप्त भएपलछ मात्र उपभोक्ता सलमलतसँग योजना सम्झौता गनुगपनेछ॰नगद सहभागीता नजुट्ने गरी आयोजना स्वीकृत भएको अवथथामा 

थथानीय लनकायिे योजना सम्झौता गरी लनधागरण गरे बमोलजमको जनसहभागीता बराबरको काम गरेको प्रालबलधक मुल्याकन न सलहतको 

प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ कायगप्रगलतको आधारमा आयोजनाको िालग गाउपालिकािे उपिब्ध गराउने रकमबाट भुक्तानी गनुग पनेछ॰िागत 

सहभागीता नभएको कुनै पलन योजना उपभोक्ता सलमलतमार्ग त सञ्चािन गनग पाइने छैन॰ 

17. यस बमोलजम कायगिम स्वीकृत नभई लवगत बषगमा वा यसै आलथगक बषगमा पलन सम्झौता हुनुपूवग कायग सम्पन्न गररएका भनी भुक्तानी माग    

गररएको कायगिम वा आयोजनाहरुमा र आलथगक बषगको अन्त्यमा काम भइसकेको देखाइ पलछ काम गने गरी कुनै पलन हाितमा उपभोक्ता 

सलमलतिाई रकम भुक्तानी लदन पाइने छैन॰उपभोक्ता सलमलतिे स्वीकृत कायगिम बमोलजम गरेको कामको मात्र भुक्तानी लदनु पनेछ॰ 

18. तोकीएको काम भन्दा बढी गने वा काम नै नगरी वा वास्तलवक काम भन्दा बढी काम गरेको देखाइ अथवा कुनै आइटमको सट्टा अको 

आइटमको कायग पुरा गरेको देखाइ िागत अनुमान भन्दा बढी रकम मागे्न उपभोक्ता सलमलतिाई उक्त रकम भुक्तानी नलदइ कािो सूचीमा 

राखी कारबाही गनुगको अलतररक्त सम्बस्न्धत प्रालबलधकिाइ समेत कारबाही गनुगपनेछ॰ 



19. गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलमलतको काम कतगब्य र अलधकार िगायत आयोजना िागत, लनमागण सामाग्रीको पररमाण, आयोजनाको 

गुणस्तर, राख्नुपने खाता, लकस्ता लनकासा तथा भुक्तानी प्रलिया, पारदलशगता, अनुगमन सम्बन्धी व्यवथथाका बारेमा कायगिम वा आयोजना 

सम्झौता हुनुपुवग एक वा सो भन्दा बढी उपभोक्ता सलमलतका अध्यक्ष्य सलचव र कोषाध्यक्षिाई सामुलहक रुपमा अनुलशक्षण कायगिम संचािन 

गनुगपनेछ॰ 

20. उपभोक्ता सलमलतको खाता अध्यक्ष, सलचव र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट संचािन हुनेछ॰खाता संचािकहरुको तीनपूसे्त खुिाई 

आयोजना खाता र गाउँपालिकामा अलभिेख राख्नुपनेछ॰ उपभोक्ता सलमलतको गठन र यसको बैठकको लनणगयहरुको अलभिेख उपभोक्ता 

सलमलतको सलचविे राख्नुपनेछ॰ तीन िाख भन्दा कम बजेट लवलनयोजन भएको आयोजनाहरु को खाता अध्यक्ष र सलचव वा कोषाध्यक्षको 

संयुक्त दस्तखतबाट पलन संचािन गनग सलकनेछ॰ 

21. उपभोक्ता सलमलतिे आरु्िे प्रते्यक लकस्तामा गरेको खचगको सूचना सावगजलनक गनुगको साथै सम्बस्न्धत उपभोक्ता र गाउँपालिकािाई 

जानकारी गराउनुपनेछ॰सम्बस्न्धत लनकायबाट कुनैपलन समयमा उपभोक्ता सलमलत तथा आयोजना कायागन्वयन गने इकाइ वा संघसंथथाको 

आलथगक कारोबारको बारेमा जाँचबुझ वा लनररक्षण गनग सके्नछ॰ 

22. उपभोक्ता सलमलतिे आफ्नो खाताबाट पचास हजार भन्दा बढी आलथगक कारोबार गदाग सम्भव भए सम्म बैक वा लवत्तीय संथथा मार्ग त 

गनुगपनेछ॰ 

23. सामालजक पररचािनका माध्यमबाट गठन भएका समूह सामुदालयक संथथा कायगिम वा आयोजना संचािन गनग इचु्छक भएमा छुटै्ट 

उपभोक्ता सलमलत गठन नगरी संचािन गनग सलकने भएमा त्यस्ता समूह मार्ग त कायगिम संचािन गनग सलकनेछ॰ 

24. उपभोक्ता सलमलत मार्ग त सञ्चािन गररने आयोजनाहरु श्रममूिक प्रलबलधमा आधाररत रही थथानीय श्रमको उपयोग र पररचािनिाई 

उच्च प्राथलमकता लदनुपनेछ॰ 

25. श्रममूिक प्रलबलधबाट कायग गराउने गरी िागत अनुमान स्वीकृत गराइ सोही बमोलजम सम्झौता गरी मेशीनरी उपकरणको प्रयोगबाट 

कायग गरेको पाइएमा त्यस्तो उपभोक्ता सलमलतसँग भएको सम्झौता रद्द गरी उपभोक्ता सलमलतिाई भुक्तान गरेको रकम मुल्याकन न गरी बढी 

भएको रकम सरकारी बाँकी सरह अशुि उपर गनुगपनेछ॰ 

26. आयोजना कायागन्वयन गने लनकाय वा उपभोक्ता सलमलतिे  आयोजनाको भौलतक र लवत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन तोकीएको ढाँचामा 

सम्झौतामा तोकीए बमोलजमको समयमा गाउँपालिकामा पेश गनुगपनेछ॰ 

27. गाउँपालिकािे आयोजना संचािन एवं कायागन्वयनमा संिग्न उपभोक्ता सलमलत संथथा एवं गैर सरकारी संघसंथथाको अलभिेखीकरण गरी 

िगत व्यवस्थथत गनुगपननेछ॰ 

28. उपभोक्ता सलमलतसँग सम्झौता गनुग अगाडी गाउँपालिकाको योजना शाखा वा योजना सम्बन्धी काम गने कमगचारीिे प्रचलित कानुन, 

कायगलबलध, लनदेलशका बमोलजम आवश्यक कागजात सलहत उपभोक्ता सलमलत गठन भए नभएको बारे एकीन गरी आफ्नो स्पष्ट राय साथ 

सम्झौताको िालग लनणगय गने अलधकारी समक्ष पेश गरी लनणगय भए बमोलजम गनुगपनेछ॰ 

29. उपभोक्ता सलमलतिे कायगिम संचािन गदाग उपभोक्ता समूहको लनणगयको आधारमा गने, आयोजनाको लनमागण कायग गाउँपालिकाको 

तर्ग बाट तोकीएको प्रालबलधकिे तयार गरेको िागत अनुमान तथा प्रालबलधक सिाहको अलधनमा रही गने र आयोजना कायागन्वयन गदाग 

थथानीय स्रोत साधन र श्रम शस्क्तको अलधकतम पररचािन गने गरी गनुगपदगछ॰ पाँच िाख भन्दा बढी िागत अनुमान भएका आयोजनाको 

हकमा सम्झौता भइ काम सुरु हुनु भन्दा अगावै अनुसूलच 3 को ढाँचामा कायगथथिमा सबैिे देखे्न गरी अलनवायग रुपमा सूचना पाटी 

राख्नुपनेछ॰  

30. उपभोक्ता सलमलतिे मालसक रुपमा बैठक बसु्नपनेछ, बैठकबाट भएको लनणगय गाउँपालिकािाई जानकारी गराउने आयोजना संचािन 

संरक्षण र ममगत सम्भार गने आरु्िे लजम्मा लिएको काम लनधागररत समयमा सम्पन्न गनग नसकेमा उपभोक्ता समुहको लनणगय सलहत थप याद 

माग गने कायगिम कायागन्वयनसँग सम्बस्न्धत समु्पणग खचगहरुको बीि भरपाई सुरलक्षत राखे्न, सम्बस्न्धत कामको प्रगलत लववरण 

गाउँपालिकामा उपिब्ध गराउने कामको र्रर्ारक गराउनु अलघ सलमक्षाको िालग उपभोक्ता समूहको बैठक बोिाइ बैठकमा राखी 

छिर्ि गराउने यस्तो बैठकको उपस्थथलत र लनणगयको प्रलतलिपी सम्बस्न्धत गाउँपालिकामा प्रसु्तत गने आदी कायग सम्पादन गनुगपनेछ॰ 

31. उपभोक्ता सलमलतिे गरेको कामको िागत मूल्य, कायग, कायगथथिमा िागेको रकम, उपभोक्ता सलमलतको पदालधकारीको नाम, कायग 

शुरु तथा सम्पन्न लमलत समेत खुल्ने गरी सम्बस्न्धत कायगथथिमा सावगजलनक पररक्षण गरेको प्रलतवेदन गाउँपालिकामा प्रसु्तत गनुगपदगछ॰  

प्रलतवेदनको ढाँचा अनुसुची 4 बमोलजम हुनेछ॰ 

32. उपभोक्ता सलमलत मार्ग त गररएको लनमागण वा संचािन गरेको कायगिमको जानकारी थथानीय जनतािे माग गरेमा उपभोक्ता सलमलतिे 

उपिब्ध गराउनुपनेछ॰ यसरी माग गरेको लववरण उपिब्ध नगराएको भनी सम्बस्न्धत उपभोक्तािे उपभोक्ता सलमलत भंग गनग माग गरेमा 

गाउँपालिकािे सो लवषयमा सत्य तथ्य बुझी उपभोक्ता सलमलतको पुनगठन गनग, सलमलत भंग गनग वा अन्य माध्यमबाट कायग सम्पन्न गनग 

सके्नछ॰  

33. उपभोक्ता सलमलत मार्ग त सञ्चािन हुने वा लनमागण हुने लवकास लनमागण कायगको थथिगत अनुगमन गने लजमे्मवारी सम्बस्न्धत वडा 

सलमलतको हुनेछ॰  

34. उपभोक्ता सलमलतिे कामको िालग लिइएको लनयमानुसार पेश्की रकम र्र्छ्यौट गदाग प्रथम लकस्ताको प्रालवलधक मुल्याकन न, सम्झौता 

अनुसारको नाप जाँच र मूल्य खुिेको रलनङ्गलवि, उपभोक्ता सलमलतको बैठकको प्रलतलिपी समेत राखी गाउँपालिकामा लनवेदन लदनुपनेछ॰ 

यस लववरण को आधारमा अलघिो कीस्ताको पेश्की र्र्छ्यौट गरी थप कामको मात्र अको लकस्ता कायम गरी सोही बराबरको रकम 

उपिब्ध गराइनेछ॰उपभोक्ता सलमलत स्वयंिे प्रते्यक लकस्तामा गरेको खचगको सूचना सावगजलनक थथानमा टाँस गनुगपउनेछ॰ योजना सम्पन्न 

भएपलछ अनुसूची 5 को ढाँचामा खचगको सूचना सावगलजनक थथिमा टाँस गनुगपनेछ॰ 

35. उपभोक्ता सलमलतिेेः कायग सम्पन्न गरेपलछ प्रालवलधक जाँचपास र कायग सम्पन्न प्रलतवेदन प्राप्त गरी सम्बस्न्धत थथानीय तहको प्रलतलनलधको 

रहोबरमा सावगजलनक पररक्षण गराउनु पनेछ॰ र्रर्ारकको िालग उक्त सावगजलनक पररक्षणको प्रलतवेदन समेत पेश गनुगपनेछ॰ अस्न्तम 



भुक्तानी लदँदा उक्त योजनाको र्ोटो र सो अनुसार लनमागण भएको हो भनी उपभोक्ता सलमलतको लनणगय तथा उपभोक्ता सलमलतका अध्यक्ष 

सलचव र कोषाध्यक्षको दस्तखत गराइ सम्बस्न्धत र्ाइिमा समावेश गनुगपनेछ॰ 

36. उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संथथा िगायत अन्य सामालजक संघसंथथा मार्ग त संचािन गररने तालिम गोष्ठी सेलमनार अलभमुखीकरण 

कायगिम कायगशािा जस्ता कायगिमको भुक्तानी गदाग उक्त कायगिम संचािन गने लवषयमा भएको लनणगय कायगिम संचािन भएको थथान र 

कायगिम अवलध, कायगिमको उदे्दश्य र अपेलक्षत उपिब्धी कायगिमा सहभागीको उपस्थथलत, कायगिमको कायगतालिका कायगिमममा प्रसु्तत 

भएको कायगपत्रको प्रलतलिपी कायगिम संचािन गदागको अवथथाको तस्वीरहरु सलहत आलथगक प्रशासन लनयम बमोलजमको अन्य बीि भरपाइ 

र कागजात संिग्न गरी कायगसम्पन्न प्रलतवेदगनका आधारमा गनुगपनेछ॰ 

37. उपभोक्ता सलमलतिे आयोजनाहरु संचािन गदाग तोकीए बमोलजमको गुणस्तर कायम गने उगराउने दालयत्व र लजमे्मवारी सम्बस्न्धत 

प्रालवलधक कमगचारी, उपभोक्ता सलमलत र अनुगमन तथा सहजीकरण सलमलत तथा लनवागलचत जनप्रलतलनधहरुको हुनेछ॰ 

38. अनुकरणीय कायग गने उपभोक्ता सलमलत, प्रालवलधक कमगचारी र सम्बस्न्धत कमगचारीिाई गाउँ कायगपालिकाको लनणगय बमोलजम बालषगक 

रुपमा पुरस्कार प्रदान गनग सलकनेछ॰  

39. अनुगमन, मुल्याकन न तथा सहजीकरण सम्बन्धी व्यवथथाेः 

   (क) उपभोक्ता सलमलतबाट कायगिम वा आयोजना संचािन वा कायागन्वयनमा अनुगमन तथा सहजीकरण गनग एक अनुगमन तथा सहजीकरण 

सलमलत रहनेछ॰उक्त सलमलतमा सम्भव भएसम्म सबै पक्षको समेत प्रलतलनलधत्व हुने गरी कस्िमा २ जना मलहिा सलहत िाभग्राही 

समुदायबाट 5 जनाको प्रलतलनलधत्व हुनेछ॰ 

ख)  खण्ड (क) बमोलजमको सलमलत उपभोक्ता सलमलतबाट संचािन गररने कायगिम वा आयोजनाको हकमा सम्झौता हुनुपूवग आयोजना 

अनुगमन तथा सहजीकरण सलमलत गठन गनुगपनेछ॰कायगिम वा आयोजनाको अस्न्तम भूकतानी एवं र्रर्ारक गनुगपूवग यस्तो सलमलतको 

लसर्ाररस आवश्यक पनेछ॰ 

(ग) आयोजना संचािनको िममा बाधा अवरोध आइपरेमा आवश्यक सहजीकरण गने, सम्पन्न कायगिम वा आयोजनाको सावगजलनक 

पररक्षण गनग सहयोग गने तथा गाउँपालिकासँग गरेको सम्झौता र प्रचलित कानुन बमोलजम कायगिम तथा आयोजना संचािन भएको 

नपाइएमा सम्बस्न्धत उपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरुिाई र गाउँपालिकािाई सोको जानकारी गराउनु आयोजना अनुगमन तथा सहजीकरण 

सलमलतको कतगव्य हुनेछ॰ 

(घ) अनुगमन तथा सहजीकरण सलमलतिे आयोजना सम्पन्न भएको सात लदनलभत्र आयोजनाको अस्न्तम भुक्तानीको र र्रर्ारकको लनस्ि 

सर्ाररस नगरेको कारणबाट प्रचलित कानुन बमोलजम भए गरेको कायगको भुक्तानी लदन र्रर्ारक गराउने िगायतका थप कायगहरु 

अगाडी बढाउन बाधा परेको मालनने छैन॰ 

(ङ) गाउँपालिकािे कायगिम वा आयोजना अनुगमन सलमलतको थप लजमे्मवारी र आचर संलहता लनधागरण गनग सके्नछ॰ यस्तो व्यवथथा 

आयोजना सम्झौता र्ारममा उिेख गनुगपनेछ॰ 

(च) कुनै पलन वडामा संचालित योजनाको सम्बस्न्धत वडा सलमलतिे अनुगमन र मुल्याकन न गनेछ॰ तोकीए बमोलजम काम नभए काम गराउन 

र कामको गुणस्तरीयता कायम गनग वडा सलमलतिे आवश्यक लनदग शन लदन सके्नछ॰ वडामा सञ्चालित योजनाहरुको काम सम्पन्न भएको 

वडा सलमलतको लसर्ाररस लबना कुनैपलन योजनाको भुक्तानी लदइने छैन॰ 

(ज) गाउँ कायगपालिकािे अनुगमनको िालग छुटै्ट सलमलत गठन गरी अनुगमन र मुल्याकन नको व्यवथथा गनग सके्नछ॰ उक्त सलमलतिे आयोजना 

लनमागण सम्बन्धमा भएको प्रगलत लववरण उपभोक्ता सलमलत र गाउँपालिकाको सम्बस्न्धत शाखा बाट प्राप्त गरी आयोजनाको िेखाजोखा गने, 

आयोजना सञ्चाचािन बाट थथानीय जनतािाई पुगेको सुलबधा, सेवाको गुणस्तर, सेवा बृस्ि गराउनु पने अवथथा आलदको सुपररवेक्षण गरी 

जानकारी लिने, आयोजना संचािनको िममा देखा परेको बाधा व्यवधान हटाउनको िालग उपयुक्त सुझाव सलहतको लसर्ाररस 

गाउँपालिकामा पेश गने तथा उपभोक्ता सलमलतिे थथानीय तहसँग गरेको सम्झौता र प्रचलित कानुन बमोलजम आयोजना संचािन भएको 

नपाइएमा सोको जानकारी सम्बस्न्धत गाउँपालिकामा गराउने दालयत्व र लजमे्मवारी लनवागह गनुगको साथै योजनाको अनुगमन तथा मुल्याकन न 

गरी योजना कायागन्वयनमा गनुगपने नीलतगत सुधार र योजना कायागन्वयनमा देस्खएका समस्या समाधानका िालग आवश्यक लनदेशन लदने र 

योजना कायागन्वयनमा लवलभन्न लनकाय लबच समन्वयकारी भूलमका समेत लनवागह गनेछ॰ 

(झ) अनुगमन सम्बन्धी थप व्यवथथाेः गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतिे गाउँपालिकाको कोषमा प्राप्त 

बजेटबाट संचालित कुनैपलन योजना तथा आयोजनाहरु कुनैपलन बेिा अनुगमन र मुल्याकन न गनग सके्नछ॰ यसरी अनुगमनको िममा अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधकृतिे लदएको लनदेशन पािना गनुग सम्बस्न्धत उपभोक्ता सलमलतको कतगव्य हुनेछ॰ 

40. यो कायगलवलध  गाउँ कायगपालिकाबाट पाररत भएको लमलत देस्ख िागु हुनेछ॰ यस अलघ उपभोक्ता सलमलत मार्ग त संचािन भइ चािु 

रहेका वा सम्पन्न भइ भुक्तानी भइ सकेका योजनाहरु समेत यसै कायगलवलध बमोलजम भएको/गरेको मालननेछ॰ 

 

 

 

 

गाउँ कायगपालिकाबाट पाररत लमलतेः 2074/07/26 गते आइतबार॰ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची १ 

(लनयम १४ संग सम्वस्न्धत) 

सुनकोशी गाउँपामलका 

गाउँपामलकाको कायायलय, 

पागे्रटार,मसनु्धपाल्चोक 

आयोजना हस्तान्तरण फारम 

लसं नं योजनाको नाम र थथि आयोजनाको लनमागण प्रलिया योजनाको योजनाको हस्तान्तरण कैलर्यत 

िागत 

अनुमान 

खुद 

िागत 

उपभो

क्ता 

सलमलत 

सामुदालयक संथथा गै.स.स. लवषयगत 

कायागिय 

ठेक्का अन्य सम्झौता 

लमलत 

सम्पन्न 

लमलत 

जाँचपास लमलत लमलत लजम्मा लिने लनकाय 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

 

१३ १४ १५ 

१                

२                

३                

४                

 

आयोजना बुझाउनेको दस्तखत :          आयोजना 

बुझे्नको दस्तखत : 

पद :             पद : 

लमलत :                   लमलत : 

हस्तान्तरणका शियहरुः 

क) हस्तान्तरण भएका योजनाहरुको ममगत संम्भार सम्वन्धमा सम्बस्न्धत बुलझलिने लनकायिे लजम्मा लिनुपनेछ ॰ 

ख) हस्तान्तरीय आयोजनाबाट सरोकारवािा सबैको सहभालगतामा िाभको बाँडर्ाँडको प्रलतर्ि सम्वन्धमा उपभोक्ता सलमलतको 

लनणगयबाट गराउनु पनेछ ॰ 

ग) सेवा शुल्क असुि गने लवषयमा गाउँपलिकाको पूवग स्वीकृलत लिनु पनेछ ॰ 

घ) ममगत सम्भार सम्वस्न्ध व्यवथथा कायगलवलध समेत बनाई व्यवथथा लमिाउनु पनेछ ॰ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची २ 

(लनयम २७ संग सम्वस्न्धत) 

सुनकोशी गाउँपामलकाको कायायलय, 

पागे्रटार,मसनु्धपाल्चोक 

उपभोक्ता समममि/सामुदामयक संस्था/गै.स.स.को नाम 

सम्झौता लमलत : 

उपभोक्ता सलमलतको नामर खाता नं       गठन भएको लमलत : 

क्र.सं पद  नाम थर  ठेगाना  कैमफयि  

१ अध्यक्ष     

२ उपाध्यक्ष    

३ समचव    

४ कोषाध्यक्ष    

५ सदस्य    

६ सदस्य    

७ सदस्य    

८ सदस्य    

९ सदस्य    

१० सदस्य    

११ सदस्य    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची ३ 

(लनयम २९ संग सम्वस्न्धत) 

(काययस्थल सूचना पाटीको नमुना) 

सुनकोशी गाउँपामलका 

गाउँ काययपामलकाको कायायलय 
पागे्रटार ,मसनु्धपाल्चोक 

आयोजनाको मववरण 

 

 

 
आयोजनाको नामिेः 

ठेगानाेः 

उपभोक्ता सलमलतको नामेः 

उपभोक्ता सलमलतको अध्यक्षको नामेः 

जम्मा सदस्य संख्ाेः 

आयोजना सुरु हुने लमलतेः 

आयोजना सम्पन्न हुने लमलतेः 

 

 

 

 

बजेट/स्रोि 

 

 
१. गाउँपालिकाेः 

२. अन्येः 

क. जनश्रमदानेः 

ख. लजन्सी सहयोगेः 

ग. प्रालवलधक सहयोगेः 

घ. लनजी के्षत्र सहयोगेः 

   ३ अन्य लनकाय सहयोगेः(नाम उिेख गने) 

   ४ कुि िागतेः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
अनुसूची ४ 

(लनयम ३१ संग सम्वस्न्धत) 

सुनकोशी गाउँपामलका 

गाउँकाययपामलकाको कायायलय, 

पागे्रटार,मसनु्धपाल्चोक 

सावगजलनक परीक्षण प्रलतवेदनको ढाँचा 

१. आयोजनाको नामेः- 

क) नामेः-       ख) नामेः- 

गा)  िागत अनुमानेः                     घ) आयोजना सुरु हुने लमलतेः 

ङ)   आयोजना सम्पन्न हुने लमलतेः 

२.  उपभोक्ता सलमलत/सामुदालयक संथथाको  

क) नामेः 

ख) अध्यक्षको नामेः 

ग) सदस्यको संख्ाेः    मलहिाेः    पुरुषेः   

३.  आम्दानी खचग लववरणेः 

क) आम्दानी तर्ग ेः  

आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कलत नगद तथा लजन्सी प्राप्त भयो खुिाउने  रकम वा पररमाण  कैलर्यत  

   

 

ख) खचग तर्ग ेः 

खचगको लववरणेः 

१.सामाग्री के-के सामाग्री खररद भयो     

    

    

    
२ ज्यािा (के मा कलत भुक्तानी भयो) 

    

    

    

    

३ श्रमदान (कलत जनािे श्रमदान गने) 

    

    

    

    

४ ब्यवथथापन खचग(ढुवानी तथा अन्य खचग) 

    

    

    

    

      ग) मौज्दात 

लववरण  रकम वा पररमाण कैलर्यत 

१.नगद   

बैक   

व्यस्क्तको लजम्मा   



२.सामाग्रीहरु   

   

   

   

४. सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत लववरण 

कामको लववरण िक्ष्य प्रगलत  

    

    

    

    

५. आयोजनािे पुयागएको िाभ तथा प्रत्यक्ष िाभस्न्वत जनसंख्ा आयोजना संचािन भएको थथानका उपभोक्ताहरु  

६. आयोजना संचािन गदाग आयोजक संथथामा कामको लजमे्मवारी बाँडर्ाँड (कस कसिे कस्तो कस्तो लजमे्मवारी लिएका लथए खुिाउने ॰ 

 

मालथ उिेस्खत लववरणहरु सरोकारवािाहरु लवच जानकारी गराउने,िेखाजोखा गने र मूल्याकन न गने काम गररएकोमा व्यहोरा प्रमालणत गररन्छ 

॰ 

 

नामेः-   नामेः-   नामेः-   नामेः-   नामेः 

 

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

उपभोक्ता सलमलतको   उपभोक्ता सलमलतको    उपभोक्ता सलमलतको   उपभोक्ता सलमलतको         उपभोक्ता सलमलतको 

   कोषाध्यक्ष      सलचव        अध्यक्ष      वडा सलचव     वडा अध्यक्ष 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूची ५ 

(लनयम ३४ संग सम्वस्न्धत) 

सुनकोशी गाउँपामलका 

गाउँपामलकाको कायायलय, 

पागे्रटार,लसनु्धपाल्चोक 

खचग सावगजलनक सूचना र्ारम 

लमलतेः- 

१.आयोजनाको नामेः-               २.आयोजना थथिेः- 

3.लबलनयोलजत बजेटेः-               4.आयोजना स्स्वकृत भएको आ.व. 

5.आयोजना सम्झौता भएको लमलतेः-                     6.काम सम्पन्न गनुग पने लमलतेः- 

7.काम सम्पन्न भएको लमलतेः-                      8.उ.स.को बैठकिे खचग स्स्वकृत गरेको लमलतेः- 

खचग लववरण  

अ) अनुदान तर्ग       आ) श्रमदान तर्ग  

क) लनमागण सामाग्री (आयात गनुग पने सामान) क) लनमागण सामाग्री (थथानीय सामाग्री) 

१ 1 

२ 2 

३ 3 

४ 4 

ख) कामदार लववरण :-      ख) कामदार लववरण :- 

१ लसपािु लदन संख्ा      १ लसपािु लदन संख्ा 

2 ज्यामी लदन संख्ा       २ ज्यामी लदन संख्ा  

ग) ढुवानी लववरणेः-      ग) ढुवानी लववरणेः- 

१. टि क/टि ेक्टर भाडा       १. टि क/टि ेक्टर भाडा  

२. मालनसद्वारा ढुवानी       2. मालनसद्वारा ढुवानी 

घ) मेलशन तथा  औजार      घ) मेलशन तथा  औजार  

१.         १. 

२.            2. 

खचग सावगजलनक समयको उपस्थथलत :- 

१. उपभोक्ता सलमलत/समूहका पदालधकारीहरु    2. थथालनय सामालजक संघ /संघ संथथा तर्ग  

क. क. 

ख. ख. 

ग. ग. 

घ. घ. 

        उपरोक्त खचग लववरण उपभोक्ता भेिा तथा बैठकमा लनणगय गरर जानकारीको िालग तयार गररएको ब्यहोरा प्रमालणत गररएको छ ॰ साथै उपभोक्ता 

तथा थथालनय सामालजक तथा थथालनय सामालजक संघ संथथाको रोहवरमा सम्पन्न आयोजनाको लनमागण कायग सम्पन्न भएको र सो आयोजना बारे सावगजलनक 

जानकारी सबै सरोकारवािाहरुिाई यस सूचना सावगजलनक थथिको सूचनापाटीमा टाँस गररएको छ ॰ 
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