
सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको उपभोक्ता िसमसि गठन, परिचािन िथा व्यवस्थापन 
िम्बन्धिकाययववससि २०७५ 

्वसीकृि समसि २०७५।०४।३१ 

प्र्िावसना 

नेपािको िंववसिान ि ्थानीय ििकाि िञ्चािन ऐन, २०७४ िे सनर्दयष्ट गिेको ्थानीय िहको असिकाि 
क्षेत्र सभत्रको ववसकाि सनमायण िम्वसन्धि कायय िंचािनको िासग गाउँपासिकािे उपभोक्ता िसमसि गठन, 

परिचािन िथा व्यवस्थापन गनय ववस्यक देन्खककोिे सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको प्रशािकीय 
काययववससि सनयसमि गने ऐन २०७४ को दफा ४बमोन्िमसिद्ध कुमाख काययपासिकािे यो काययववससि 
िािी गिेको छ । 

परिच्छेद– १ 

प्रािन्म्भक 

१. िंन्क्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यि काययववससिको नाम सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको उपभोक्ता िसमसि 
गठन, परिचािन िथा व्यवस्थापन काययववससि, २०७५ िहेको छ ।  

(२) यो काययववससि िरुुधि प्रािम्भ हनुेछ । 

२. परिभाषाः ववसषय वसा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा यि काययववससिमा:– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नािे उपभोक्ता िसमसिको अध्यक्षिाई िम्झन ुपदयछ ।   

(ख) “वयोिना” भन्नािे सिद्ध कुमाख गाउँपासिका वसा िो अधििगिको वसडावसाट पूणय वसा वंन्शक 
िागि िाझेदािीमा िञ्चासिि योिना वसा काययक्रम वसा वयोिना वसा परियोिनािाई िम्झन ुपछय । 
ि यििे सिद्ध कुमाख गाउँिभाबाट ्वसीकृि भकको गैि ििकािी िंघ ि्था, गैि नाफामूिक 
िं्था वसा अधय िामदुावयक िं्थाको वयोिना िमेििाई िनाउनेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नािे वयोिनाबाट प्रत्यक्ष िाभान्धवसि हनुे वयोिना िञ्चािन हनुे क्षेत्र सभत्रका 
व्यन्क्तिाई िनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता िसमसि” भन्नािे वयोिनाको सनमायण, िञ्चािन, व्यवस्थापन ि ममयि िम्भाि गनयको िासग 
उपभोक्तािे वफूहरू मध्येबाट गठन गिेको िसमसि िम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कायायिय” भन्नािे गाउँकाययपासिकाको कायायियिाई बझुाउँछ । िो शब्दिे वसडा कायायिय 
िमेििाई बझुाउनेछ ।  

(च) “काययपासिका” भन्नािे गाऊँ काययपासिकािाई िम्झन ुपदयछ । 

(छ)“ठूिा मेन्शनिी िथा उपकिण” भन्नािे वसािावसिणिाई अत्यसिक ह्राि पिुय्ाउने प्रकृसिका ठूिा 
मेन्शनिी, उपकिण (बिुडोिि, कक्िाभेटि ि्िा) ि श्रममूिक प्रववससििाई ववस्थावपि गने खािका 
मेन्शनिी िथा उपकिण िम्झन ुपदयछ। 



(ि)“पदासिकािी” भन्नािे उपभोक्ता िसमसिका अध्यक्ष,िन्चवस ि कोषाध्यक्षिाई िम्झन ुपदयछ ।  

(झ) “वसडा” भन्नािे सिद्ध कुमाख गाउँपासिका सभत्रका वसडािाई िम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) “वसडा अध्यक्ष” भन्नािे वयोिना िञ्चािन भकको वसडाको वसडा  अध्यक्षिाई िम्झन ुपदयछ । 

(ट)“िद्य”भन्नािे उपभोक्ता िसमसिका िद्यिाई िनाउनेछ ि िो शब्दिे उपभोक्ता िसमसिका 
पदासिकािीिाई िमेि िनाउनेछ ।  

(ठ)“िम्झौिा”भन्नािे वयोिनाको सनमायण, िञ्चािन, व्यवस्थापन ि ममयि िम्भाि गनयको िासग कायायिय 
ि उपभोक्ता िसमसिबीच भकको सिन्खि किािनामा वसा कबसुियिनामािाई िनाउनेछ ।  

३. काययववससिको पािना गनुयपनेः(१)गाउँपासिका सभत्र कायायधवसयन हनु े वयोिनाको सनमायण, 

िञ्चािन,ममयि िम्भाि कायय गनयको िासग गठन हनु ेउपभोक्ता िसमसििे पूणयरुपमा यो काययववससिको 
पािना गनुय पनेछ ।  

(२) कुि िागि रु १०िाखिम्म भकको िथा ्थानीय िीप, श्रोि ि िािन उपयोग हनुे ि ्थानीय 
्ििमा कायय िम्पन्न गनय िक्नेवयोिनाको कायायधवसयन उपभोक्ता िसमसि माफय ि गनय िवकनेछ ।  

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता िसमसिको गठन ि िञ्चािन 

 

४. उपभोक्ता िसमसि गठनिम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता िसमसि गठन देहाय बमोन्िम गनुय पनेछ 
। 

(क) वयोिनाबाट प्रत्यक्ष िाभान्धवसि उपभोक्ताहरुको वम भेिाबाट असिकिम िहभासगिामा 
िम्बन्धिि वयोिना्थिमा नै िािदेन्ख कघाि (७ देन्ख ११ िना) िद्यीय उपभोक्ता िसमसि 
गठन गनुयपनेछ । 

(ख)िसमसि गठनको िासग वम भेिा हनु ेिमय, समसि, ्थान ि भेिाको सबषय त्य्िो भेिा हनुे समसििे 
कन्म्िमा सिन र्दन (३ र्दन) अगावैस िावसयिसनक रुपमा िानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

(ग) गाउँपासिका ्ििीय वयोिना िञ्चािनको िासग उपभोक्ता िसमसिको गठन गदाय काययपासिकािे 
िोकेको काययपासिकाका िद्य वसा कायायियको प्रसिसनसिको िोहवसिमा गनुय पनेछ । 

(घ) वसडा्ििीय वयोिना िञ्चािनको िासग उपभोक्ता िसमसि गठन गदाय िम्वसन्धिि वसडाको वसडा 
अध्यक्ष वसा वसडा िद्य वसा वसडा िन्चवस वसा कायायियिे िोकेको कायायियको प्रसिसनसिको िोहवसिमा 
गनुय पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता िसमसि गठनको िासग बोिाईकको भेिामा योिनाको िंन्क्षप्त ववसवसिण ि िसमसिको 
िंिचना िवहिको िानकािी कायायियको प्रसिसनसििे गिाउन ुपनेछ । 



(च) उपभोक्ता िसमसि गठन गदाय िमावेसशी सिद्धाधिको अवसिम्वसन गनुय पने छ । िसमसिमा कन्म्िमा 
िेत्तीि प्रसिशि (३३%) मवहिा िद्य हनुपुनेछ । िसमसिको अध्यक्ष, िन्चवस ि कोषाध्यक्षमध्ये 
कम्िीमा ककिना मवहिा पदासिकािी हनुपुनेछ ।  

(छ) कक व्यन्क्त ककभधदा बढी उपभोक्ता िसमसिको िद्य हनु पाउन े छैन । िाथै िगोिका 
परिवसािबाट ककिना भधदा बढी व्यन्क्त कउटै उपभोक्ता िसमसिको िद्य हनु पाइने छैन ।  

(ि) उपभोक्ता िसमसिको गठन िकेिम्म िवसयिम्मि िरिकािे गनुयपनेछ । िवसयिम्मि हनु निकेमा 
उपभोक्ताहरुको बहमुिबाट उपभोक्ता िसमसिको गठन गरिने छ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको िागि िहभासगिामा िञ्चािन हनुे वयोिनाहरु उपभोक्ता िसमसिबाट कायायधवसयन 
गनय प्राथसमकिा र्दईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता िसमसििे िम्झौिा बमोन्िम गनुय पने काम िसमसि वफैं िे गनुय गिाउन ुपनेछ । अधय 
कुनै सनमायण व्यवसिायी वसा अधय व्यन्क्त वसा ि्थािाई ठेक्कामा र्दई गनय गिाउन पाइने छैन । 

(ट) कायायियिे वयोिना िञ्चािन कवसम ्कायायधवसयनमा िंिग्न उपभोक्ता िसमसिको असभिेख अनिूुची 
१ बमोन्िमको ढाँचामा व्यवसन््थि गनुय पनेछ । 

५. उपभोक्ता िसमसिका िद्यको योग्यिाः (१) उपभोक्ता िसमसिका िद्यको योग्यिा देहाय 
बमोन्िम हनु ुपनेछ । 

 (क) िम्वसन्धिि वयोिना क्षेत्रको ्थायी वसासिधदा 
 (ख) १८ वसषय उमेि पिुा भकको 
 (ग) फौिदािी असभयोगमा अदाििबाट कििुदाि नठहरिकको 
 (घ) ििकािी बाँकी बक्यौिा वसा पे्की फछ्र्यौट गनय बाँकी निहेको 
 (ङ) अधय उपभोक्ता िसमसिमा िद्यनिहेको 
(२) दफा १ मा िनुिकैु कुिा िेन्खकको भकिापसन िनप्रसिसनसि,िािनीसिक दिका पदासिकािी, 

बहािवसािा ििकािी कमयचािी ि न्शक्षक उपभोक्ता िसमसिको िद्यमा ब्न पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता िसमसिको काम, कियब्य ि असिकािः उपभोक्ता िसमसिको काम कियब्य ि असिकाि 
देहाय बमोन्िम हनुेछ ।  

 (क)िम्झौिा बमोन्िमको कायय िम्पादन गने, 

(ख)उपभोक्ताहरुिाई कायायियबाट प्राप्त िूचना िथा मागयदशयनको िानकािी गिाउने, 
(ग)िम्झौिा बमोन्िम कायय शरुु गदाय कायायियबाट ववस्यक सनदेशन प्राप्त गनुय पने भक प्राप्त 
गिेि मात्र शरुु गने, 

(घ)उपभोक्ता िसमसिको कायय िम्पादनिाई प्रभावसकािी बनाउन िसमसिका िद्यहरुको कायय 
ववसभािन ि न्िम्मेवसािी बाँडफाँड गने, 

 (ङ)उपभोक्तािसमसिका िद्यहरुको क्षमिा ववसकाि गने । 



(च)िम्झौिा बमोन्िमको कामको परिमाण, गणु्िि, िमय ि िागिमा परिवसियन गनुय पने 
देन्खकमा कायायियिाई अनिुोि गने। 

 (छ)वयोिनाको र्दगो व्यवस्थापन िम्बधिी ववस्यक अधय कायय गने । 

 

परिच्छेद – ३ 

कायायधवसयन िथा ब्यवस्थापन 

 

७. वयोिना कायायधवसयनः(१) कायायियिे व.वस. शरुु भकको ३० र्दन सभत्र उपभोक्ता िसमसिबाट 
िंचािन हनुे वयोिना, परियोिना ि काययक्रमहरु पवहचान/छनौट गिी कायायधवसयन योिना बनाउन ु
पनेछ । उपभोक्ता िसमसि गठन पश्चाि वयोिनाको ड्रईङ, सडिाईन ि िागि अनमुान ्वसीकृि गिी 
उपभोक्ता िसमसििाई उपिब्ि गिाउन ुपनेछ । 

(२) वयोिनाको कायायधवसयनको िासग उपभोक्ता िसमसििे गाउँिभािे िोकेबमोन्िमको िेवसा शलु्क 
सििेि काययियिँगअनिूुची २ बमोन्िमको ढाँचामा िम्झौिा गनुयपनेछ । 

(३) वयोिनाको प्रकृसि हेिी कायायियिे िागि िहभासगिाको ढाँचा ि अनपुाि (नगद वसा श्रमदान वसा 
ब्िगुि) िोक्न ुपनेछ । 

 

८. वयोिना िम्झौिाको िासग ववस्यक कागिािहरुः (१) उपभोक्ता िसमसििे कायायियिँग िम्झौिा 
गदाय िपन्शिमा उन्ल्िन्खि कागिािहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता िसमसि गठन गने वम भेिाको सनणययको प्रसिसिवप 

(ख) उपभोक्ता िसमसिका िद्यहरुको नागरिकिाको प्रसिसिवप 

(ग) वयोिनाको िागि अनमुान ववसवसिण 

(घ) उपभोक्ता िसमसिबाट िम्झौिाको िासग न्िम्मेवसािपदासिकािी िोवककको उपभोक्ता िसमसिको 
सनणयय  

(ङ) वयोिनाको कायायधवसयनको कायय िासिका  

(च) खािा िञ्चािन गने पदासिकािी िोवककको सनणयय ि खािा िञ्चािनको िासग ववस्यक 
कागिािहरु  

 

९. उपभोक्ता िसमसिको क्षमिा ववसकािः (१) कायायियिे वयोिनाको कायायधवसयन अगावैस उपभोक्ता 
िसमसिका पदासिकािीहरुिाई सनम्न ववसषयमा असभमनु्खकिण गनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता िसमसिको काम, कियब्य ि असिकाि, 

(ख) िम्पादन गनुय पने कामको ववसवसिण, काम िम्पन्न गनुयपने अवससि, िागि ि उपभोक्ताको योगदान 

(ग) सनमायण िामाग्रीको गणु्िि ि परिमाण 

(घ) खरिद, िकम सनकािा प्रकृया, खचयको िेखाकंन ि असभिेख व्यवस्थापन 



(ङ) कायायधवसयन ि अनगुमन प्रकृया  

(च) िावसयिसनक पिीक्षण, योिनाको फिफािक ि ह्िाधििण  

(छ) अधय ववस्यक ववसषयहरु ।  

 

१०. खािा िञ्चािनः (१) उपभोक्ता िसमसिको खािा कायायियिे िोकेको बैंकमा िञ्चािन हनुेछ । 

(२) िसमसिको खािा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ि िन्चवस गिी िीन िनाको िंयकु्त द्िखिबाट िञ्चािन 
हनुेछ । खािा िञ्चािकहरु मध्ये कन्म्िमा ककिना मवहिा हनु ुपनेछ । 

 

११. भकु्तानी प्रकृयाः(१) वयोिनाको भकु्तानी र्दंदा उपभोक्ता िसमसिको नाममा िहेको बैक 
खािामाफय ि र्दन ुपनेछ । उपभोक्ता िसमसििे कक व्यन्क्त वसा ि्थािाई ककिाख भधदा मासथको 
िकम भकु्तानी गदाय चेक माफय ि मात्र गनुय पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता िसमसििाई िम्झौिा बमोन्िमको कामको प्राववससिक मूल्यांकन, कायय िम्पन्न प्रसिवेसदन ि 
अधय ववस्यक कागिािको विािमा वक्िागि ि अन्धिम भकु्तानी र्दईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता िसमसििे िम्पादन गिेको काम ि भकको खचयको ववसवसिण िसमसिको बैठकबाट सनणयय 
गिी भकु्तानीको िासग ववस्यक कागिाि िवहि कायायियमा पेश गनुयपनेछ । 

(४) वयोिनाको अन्धिम भकु्तानी हनु ु भधदा अगावैस कायायियबाट अनगुमन गने व्यवस्था समिाउन ु
पनेछ    

(५) वयोिना िम्पन्न भई फिफािक गनुय भधदा अगावैस उपभोक्ता िसमसििे असनवसायय रुपमा 
कायायियको प्रसिसनसिको िोहवसिमा िावसयिसनक पिीक्षण गनुय पनेछ । िावसयिसनक पिीक्षण 
प्रसिवेसदनको ढाँचा अनिूुची ३ बमोन्िम हनुेछ ।  

(६) उपभोक्ता िसमसििे वफूिे प्रत्येक वक्िामा गिेको खचयको िूचना अनिूुची ४ बमोन्िमको 
ढाँचामा िावसयिसनक गनुय पनेछ ।  

(७) वयोिनाको कुि िागि रु ३ िाख भधदा बढी भकका वयोिनाहरुको हकमाउपभोक्ता िसमसििे 
काम शरुु गनुय भधदा अगावैस वयोिनाको नाम, िागि, िागि िाझेदािीको अवस्था, काम शरुु ि 
िम्पन्न गनुय पने अवससि िमेि देन्खने गिी ियाि गरिकको अनिूुची ५ बमोन्िमको ढाँचामा 
वयोिना िूचना पाटी वयोिना ्थिमा िाख्न ुपनेछ  

(८) उपभोक्ता िसमसििाई िम्बन्धिि कायायियिे ड्रइङ्ग, सडिाइन, िागि अनमुान ियाि गने, प्राववससिक 
िल्िाह र्दन,े िाँचपाि गने िगायि अधय प्राववससिक िहयोग उपिब्ि गिाउनेछ । वयोिना 
कायायधवसयनको िमयमा कुनै कािणबाट कायायियिे प्राववससिक िेवसा उपिब्ि गिाउन निकेमा 
िम्झौिामा उल्िेख गिी िोवककको खचयको िीमा सभत्र िही उपभोक्ता िसमसििे किािमा प्राववससिक 
सनयकु्त गनय वसा प्राववससिक िेवसा सिन िक्नेछ । िि, ड्रइङ्ग, सडिाइन, िागि अनमुान, काययिम्पन्न 
प्रसिवेसदन ि भकु्तानी सिफारििको कायय कायायियबाट नै हनुेछ । 



(९) उपभोक्ता िसमसिबाट सनमायण हनुे वयोिनाहरूको गणु्िि कायम गने गिाउने दावयत्वस ि 
न्िम्मेवसािी िनप्रसिसनसि, िम्बन्धिि प्राववससिक कमयचािी, उपभोक्ता िसमसि ि अनगुमनिसमसिको 
हनुेछ ।  

(१०) अनकुिणीय कायय गने उपभोक्ता िसमसि, प्राववससिक कमयचािी ि िम्बन्धिि कमयचािीिाई िभाको 
सनणयय बमोन्िम वसावषयक रूपमा उन्चि पिु्काि प्रदान गनय िवकनेछ । 

(११) िोवककको िमयमा उपभोक्ता िसमसि गठन हनु निकेमा, िम्झौिा हनु निकेमा वसा िम्झौिाको 
शिय बमोन्िम कायय िम्पादन हनु निकेमा कायायियिे अधय प्रकृया्ािा काम गिाउन िक्नेछ ।   

 

१२. सनमायण काययको गणु्िि िसुनन्श्चििा गनुय पनेः उपभोक्ता िसमसिबाट िञ्चािन हनुे वयोिना 
गणु्िि िसुनन्श्चि गनुय िम्वसन्धिि उपभोक्ता िसमसिको कियव्य हनुेछ । गणु्िि िसुनन्श्चििा 
गनयको िासग अधय कुिाहरुको असिरिक्त सनम्न ववसषयहरु पूणय रुपमा पािना गनुय पनेछ ।  

(क) सनमायण िामाग्रीको गणु्ििः सनमायण िामाग्री ड्रइङ, सडिाईन ि ्पेसिवफकेिन बमोन्िमको 
गणु्िि कायम गनुय पनेछ । 

(ख) सनमायण ववससि ि प्रकृयाको गणु्ििः सनमायण ववससि ि प्रकृया कायायियिँग भकको िम्झौिा 
बमोन्िम गनुय पनेछ  

(ग) सनमायण काययको र्दगोपनाः उपभोक्ता िसमसिबाट कायायधवसयन भकको योिनाको र्दगोपनाको 
िासग िम्वसन्धिि उपभोक्ता िसमसििे ववस्यक व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गणु्िि िसुनन्श्चि गने न्िम्मेवसािीः उपभोक्ता िसमसि माफय ि हनुे कामको सनिायरिि गणु्िि 
कायम गने न्िम्मेवसािी िम्बन्धिि काययको िासग कायायियबाट खवटकका प्राववससिक कमयचािी 
ि उपभोक्ता िसमसिको हनुेछ । 

(ङ) िगि िाख्न ु पनेः उपभोक्ता िसमसिबाट हनुे कामको िम्झौिा बमोन्िमको िमय, िागि ि 
गणु्ििमा िम्पन्न हनु निकेमा िम्वसन्धिि प्राववससिक कमयचािीिाई िचेि गिाउने ि प्रकृसि 
हेिी ववस्यकिा अनिुाि कािवसाही गनय िक्नेछ । त्य्िा उपभोक्ता िसमसिको िगि िाखी 
उपभोक्ता िसमसिका पदासिकािीिाई सनन्श्चि िमयिम्मको िासग अधय उपभोक्ता िसमसिमा 
िही काम गनय सनषिे गनेछ । 

१३.अनगुमन िसमसिको व्यवस्थाः(१) वयोिना िोवककको गणु्िि, परिमाण ि िमयमा िम्पन्न गनय 
गिाउन उपभोक्ता िसमसििे िम्पादन गने काययको अनगुमन गिी वयोिनाको गणु्िि, परिमाण 
िसुनन्श्चि गनय दफा ४ (१) (क) बमोन्िमको भेिाबाट कन्म्िमा कक िना मवहिा िवहि ३ 
िद्यीय कक अनगुमन िसमसि गठन गनुय पनेछ । 

(२)अनगुमन िसमसिको काम, कियव्य असिकाि देहाय बमोन्िम हनुेछः 



(क) वयोिनाको कायायधवसयनमा िहिीकिण गने िथा देन्खकका बािा, व्यवसिान ि िम्या 
िमािानका िासग ववस्यक िमधवसय गने,  

(ख) वयोिनाको कायायधवसयन काययिासिका अनिुाि काम भक नभकको यकीन गने ि नगिेको 
पाइकमा िम्बन्धिि पक्षिाई िचेि गिाउने,    

(ग) ववस्यक अधय कायय गने । 

 

!@= j8f :t/Lo ;'k/Lj]If0f tyfcg'udg ;ldltM-!_ ufpFkflnsf If]qleq ;+rfngtyf

 sfof{Gjogul/g] cfof]hgfPj+ sfo{qmdsf] lgoldt ;'k/Lj]If0f tyfcg'udgug{  b]xfo

 adf]lhdsf] Ps ;'k/Lj]If0f tyfcg'udg ;ldlt u7g ul/g]5 .  

  tkl;n M 

  -s_ ;DalGwt j8fsf] j8f cWoIf     ;+of]hs 

  -v_ j8f ;ldltn] tf]s]sf] ;DalGwt j8fsf] j8f ;b:o  ;b:o 

  -u_ c=;=O{=÷;j–Ol~hlgo/÷Ol~hlgo/    ;b:o 

  -3_ ;DalGwt j8fsf]j8f dlxnf ;b:o  ;b:o 

  -ª_ j8f ;lrj       ;b:o ;lrj 

!#= ufpFkflnsf :t/Lo ;'k/Lj]If0f tyfcg'udg ;ldlt M -!_ ufpFkflnsf :t/sfpkef]Qmf

 ;ldlt÷;d'bflos ;+:yftyf u}/ ;/sf/L ;+3;+:yfjf 6]08/af6 ;+rfngul/g] cfof]hgf

 tyfsfo{qmdx?sf] ;'k/Lj]If0f tyfcg'udgug{ b]xfoadf]lhdsf] Ps ufpFkflnsf :t/Lo 

 ;'k/Lj]If0f tyfcg'udg ;ldlt u7g ul/g]5 . 

  tkl;n M 

  - s_ ufpFkflnsfsf] pkfWoIf   ;+of]hs 

  -v_ k|d'v k|zf;sLo clws[t   ;b:o 

              -u_ sfo{kflnsfn] tfs]sf] sfo{kflnsfsf] 

      dlxnf ÷blnt ;b:o !                ;b:o 

  -3_ c=;=O ÷;j–Ol~hlgo/÷Ol~hlgo/ ;b:o 

  -ª_ of]hgf zfvf x]g]{ sd{rf/L   ;b:o ;lrj 

 

परिच्छेद– ४ 

ववसववसि 

 

१४. अधय िं्थाबाट कायय गिाउन िवकनःेयि काययववससि बमोन्िम उपभोक्ता िसमसिबाट गरिने कायय 
िाभग्राही िमूह,िामदुावयक िं्था ि्िै ववसद्यािय ब्यवस्थापन िसमसि, िामदुावयक वसन, 

िामदुावयक्ििका िहकािी िं्थाहरू, टोि ववसकाि िं्था, वमा िमूह, कृवष िमूह, काननु बमोन्िम 
गठन भकका अधय िामदुावयक िंगठन ि्िा िं्थाहरुबाट ्थानीय उपभोक्ताहरुको वमभेिाबाट 
सनणयय भई वकमा य्िा िं्थाहरुबाट यि काययववससि बमोन्िम कायय िंचािन गनय/गिाउन िवकन े
छ । 



१५. िहन्िकिण ि िहयोग गनुय पनेःउपभोक्ता िसमसििे वयोिनाको िपुरिवेसक्षण, अनगुमन/सनिीक्षण 
गनय कायायियबाट वकको अनगुमन िसमसि, पदासिकािी वसा कमयचािीिाई ववस्यक ववसवसिण 
उपिव्ि गिाउने िथा वयोिना्थि अनगुमनको िासग िहन्िकिण ि िहयोग गनुय पनेछ । 

१६. उपभोक्ता िसमसिको दावयत्वसःउपभोक्ता िसमसििे कायायियिँग भकको िम्झौिा बमोन्िमको कायय 
िम्पादन गदाय कायायियिे िोकेका शियहरुको असिरिक्त सनम्न दावयत्वस वसहन गनुय पनेछ । 

(क) वयोिनाको र्दगो व्यवस्थापनको िासग ममयि िम्भाि गने िम्बधिी ववस्यक कायय, 
(ख) वयोिना कायायधवसयनबाट पनय िक्ने वसािावसिणीय िधििुन कायम गने िम्बधिी कायय, 
(ग) अधय वयोिनाहरुिँग अधिििम्बधि कायम गनुयपने, 

(घ) अिि नागरिकको वचिण पािना गनुयपने । 

(ङ) उपभोक्ता िसमसििे वयोिनाको फिफािकको िासग कायायियमा कागिाि पेश गदाय अनिूुची 
६ बमोन्िमको ढाँचामा वयोिनाको भौसिक िथा ववसन्त्तय प्रसिवेसदन पेश गनुय पनेछ ।  

१७.मापदण्ड बनाउन िक्नःे(१) वयोिनाको गणु्िि िसुनन्श्चििाको िासग कायायियिे अनगुमन, 

मलु्याङ्कन गिी िम्वसन्धिि उपभोक्ता िसमसििाई िल्िाह, िझुावस ि ववस्यकिा अनिुाि सनदेशन 
र्दने िथा िमधवसय गनुय पनेछ. 

(२) उपभोक्ता िसमसिबाट िञ्चािन हनुे वयोिनाको प्रकृसि हेिीगणु्िि िसुनन्श्चििा गने 
प्रयोिनको िासग कायायियिे थप मापदण्ड िथा मागयदशयन बनाई िाग ुगनय िक्नेछ । 

१८. बचाउ ि खािेिीःउपभोक्ता िसमसि व्यवस्थापन काययववससि, २०७४ खािेि गरिकको छ।उक्त 
काययववससि बमोन्िम भकका कामकावसायही यिै काययववससि बमोन्िम भकको मासनने छ। 

  



अनिूुची १ 

(काययववससिको दफा ४ (१) ट िंग िम्बन्धिि) 

उपभोक्ता िसमसिको िगि 

सिद्ध कुमाख गाउँपासिका 

व.वस. 

क्र.ि. 
 

उपभोक्ता 
िसमसिको नाम ि 

ठेगाना 

पदासिकािीको नाम ि िम्पकय  नं. गठन 
समसि 

बैंकको 
नाम 

खािा नं. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष िन्चवस कोषाध्यक्ष 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

  



अनिूुची २ 

काययववससिको दफा ७(२) िँग िम्वसन्धिि) 
सिद्ध कुमाख गाउँपासिका 
योिना िम्झौिा फािाम 

१. िम्झौिा गने पक्ष ि वयोिनाः 
क) उपभोक्तािसमसिको ववसवसिणः 
 १. नामः 
 २. ठेगानाः 
ख) वयोिनाको ववसवसिणः 
 १. नामः 
 २. वयोिना ्थिः 
 ३ उदे्द्यः 
 ४. वयोिना िरुु हनुे समसिः 
२. वयोिनाको िागि िम्वसन्धि ववसवसिणः 
 क) िागि अनमुान रु 

 ख) िागि व्यहोने स्रोिहरु 

 १. कायायियः 
 २. उपभोक्ता िसमसिः 
 ३. अधयः  
ग) ब्िगुि अनदुानको ववसवसिण िामाग्रीको नाम    ककाई 

 १. िंघबाट  
 २.प्रदेशबाट 

 ३. ्थानीय िहबाट 

 ४. गैह्रििकािी िंघिं्थाबाट  
 ५. ववसदेशी दाि ृिंघ िं्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता िसमसिबाट  
 ७. अधय सनकायबाट  
घ) वयोिनाबाट िाभान्धवसि हनुेः 
 १. घिपरिवसाि िंखयाः 
 २. िनिंखयाः 
 ३. िंगर्ठि िं्थाः 
४= अधयः  



३. उपभोक्ता िसमसि÷िमदुायमा विारिि िं्था÷गैह्रििकािी िं्थाको ववसवसिणः 
क) गठन भकको समसिः 
ख) पदासिकािीको नाम ि ठेगाना (नागरिकिा प्रमाणपत्र नं. ि न्िल्िा) 
१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. िन्चवस 

५. िद्य 

६. िद्य 

७. िद्य 

ग) गठन गदाय उपन््थि िाभान्धवसिको िंखयाः 
४. वयोिना िञ्चािन िम्वसन्धि अनभुवसः 
५.उपभोक्ता िसमसि िमदुायमा विारिि िं्था÷गैह्रििकािी िं्थािे प्राप्त गने वक्िा ववसवसिणः 
वक्िाको क्रम  समसि  वक्िाको िकम  सनमायण िमाग्री परिमाण    
कैवफयि 

पवहिो 
दोश्रो 
िेश्रो 
िम्मा 
६. वयोिना ममयि िंभाि िम्बधिी व्यवस्था  
क)वयोिना ममयि िंभािको न्िम्मा सिने िसमसि÷िं्थाको नामः 
ख) ममयि िम्भािको िम्भाववसि स्रोि (छ छैन खिुाउने) 

 िनश्रमदानः 
 िेवसा शलु्कः 
 द्ििु, चधदाबाट  
 अधय केही भकः  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



िम्झौिाका शियहरु 

उपभोक्ता िसमसिको न्िम्मेवसािी िथा पािना गरिन ेशियहरुः 
१. वयोिना समसि ...............................देन्ख शरुु गिी समसि........................िम्ममा पिुा गनुय 
पनेछ । 

२= प्राप्त िकम िथा सनमायण िामाग्री िम्वसन्धिि वयोिनाको उद्धे्यका िासग मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, न्िधिी िामानको प्राप्ती, खचय ि बाँकी िथा वयोिनाको प्रगसि ववसवसिण िाख्न ुपनेछ । 

४= वम्दानी खचयको ववसवसिण ि काययप्रगसिको िानकािी उपभोक्ता िमूहमा छिफि गिी अको वक्िा 
माग गनुय पनेछ । 

५= वयोिनाको कुि िागि भधदा घटी िागिमा वयोिना िम्पन्न भकको अवस्थामा िो मिुाववसकनै 
अनदुान ि श्रमदानको प्रसिशि सनिायिण गिी भकु्तानी सिन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता िसमसििे प्राववससिकको िाय, पिामशय कवंस सनदेशन अनरुुप काम गनुय पनेछ ।  
७= उपभोक्ता िसमसििे वयोिनािंग िम्वसन्धिि ववसि, भिपाईहरु, डोि हान्ििी फािामहरु, न्िधिी नगदी 

खािाहरु, िसमसि÷िमहुको सनणयय पनु््िका वर्द कागिािहरु कायायियिे मागेको बखि उपिव्ि 
गिाउन ुपनेछ ि त्यिको िेखापिीक्षण पसन गिाउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै िामाग्री खरिद गदाय वधिरिक िाि्वस कायायियबाट ्थायी िेखा नम्वसि ि मलु्य असभबवृद्ध 
कि दिाय प्रमाण पत्र प्राप्त व्यन्क्त वसा फमय िं्था वसा कम्पनीबाट खरिद गिी िोही अनिुािको ववसि 
भिपाई वसिकािीक व्यन्क्तबाट प्रमान्णि गिी पेश गनुय पनेछ । 

९.  मूल्य असभबवृद्ध कि (VAT)िाग्ने ब्ि ु िथा िेवसा खरिद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी 
मूल्यको िामाग्रीमा असनवसायय रुपमा मूल्य असभबवृद्ध कि दिाय प्रमाणपत्र प्राप्त गिेका व्यन्क्त फमय 
िं्था वसा कम्पनीबाट खरिद गनुय पनेछ । िाथै उक्त ववसिमा उन्ल्िन्खि म.ुअ.कि बाहेकको 
िकममा १.५% अग्रीम वयकि बापि किकवि गिी बाँकी िकम मात्र िम्वसन्धिि िेवसा 
प्रदायकिाई भकु्तानी हनुेछ । रु २०,०००।– भधदा कम मूल्यको िामाग्री खरिदमा पान नम्वसि 
सिकको व्यन्क्त वसा फमयबाट खरिद गनुय पनेछ । अधयथा खरिद गने पदासिकािी ्वसयम ्
न्िम्मेवसाि हनुेछ । 

१०. डोिि िोिि िगायिका मेन्शनिी िामान भाडामा सिकको कवसम ्घि बहािमा सिई ववसि भिपाई 
पेश भकको अवस्थामा १०% प्रसिशि घि भाडा कि कबम ्बहाि कि सिनुय पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकिे पाउने पारिश्रसमक कवसम ्िहभागीिे पाउने भत्तामा प्रचसिि सनयमानिुाि कि िाग्नेछ 
। 

१२. सनमायण काययको हकमा शरुु िागि अनमुानका कुनै वईटमहरुमा परिवसयिन हनुे भकमा असिकाि 
प्राप्त व्यन्क्त÷कायायियबाट िागि अनमुान िंिोिन गिे पश्चाि मात्र कायय गिाउन ुपनेछ । यििी 
िागि अुनमान िंशोिन नगिी कायय गिेमा उपभोक्ता िसमसि÷िमहुनै न्िम्मेवसाि हनुेछ । 



१३. उपभोक्ता िसमसििे काम िम्पन्न गरििकेपसछ बाँकी िहन गकका खप्ने िामानहरु ममयि िंभाि 
िसमसि गठन भकको भक िो िसमसििाई ि िो नभक िम्वसन्धिि कायायियिाई बझुाउन ुपनेछ । 
िि ममयि िसमसििाई बझुाकको िामानको ववसवसिण कक प्रसि िम्वसन्धिि कायायियिाई 
िानकािीको िासग बझुाउन ुपनेछ । 

१४. िम्झौिा बमोन्िम वयोिना िम्पन्न भकपसछ अन्धिम भकु्तानीको िासग काययिम्पन्न प्रसिवेसदन, 

नापी वकिावस, प्रमान्णि ववसि भिपाई, योिनाको फोटो, िम्वसन्धिि उपभोक्ता िसमसििे वयोिना 
िंचािन गदाय भकको वय व्ययको अनमुोदन िवहिको सनणयय, उपभोक्ता भेिाबाट भकको 
िावसयिसनक िेखा पिीक्षणको सनणययको प्रसिसिपी िथा िम्वसन्धिि कायायियको वसडा कायायियको 
सिफारिि िवहि अन्धिम वक्िा भकु्तानीको िासग सनवेसदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. वयोिना िम्पन्न भकपसछ कायायियबाट िाँचपाि गिी फिफािकको प्रमाणपत्र सिन ुपनेछ । 
िाथै वयोिानाको ववस्यक ममयि िंभािको व्यवस्था िम्वसन्धिि उपभोक्ताहरुिे नै गनुय पनेछ 
। 

१६. वयोिना कायायधवसयन गने िमहु वसा उपभोक्ता िसमसििे वयोिनाको भौसिक िथा ववसत्तीय प्रगिी 
प्रसिवेसदन अनिूुची ६ को ढाँचामा िम्झौिामा िोवकक बमोन्िम कायायियमा पेश गनुय पनेछ । 

१७. वयोिनाको दीगो िञ्चािन िथा ममयि िंभािको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

१८. वयोिनाको िवैस काम उपभोक्ता िसमसि÷िमहुको सनणयय अनिुाि गनुय गिाउन ुपनेछ । 

 

 

कायायियको न्िम्मेवसािी िथा पािना गरिन ेशियहरुः 
 

१. वयोिनाको वसिेट, उपभोक्ता िसमसिको काम, कियव्य िथा असिकाि, खरिद, िेखाङ्कन, प्रसिवेसदन 
वर्द ववसषयमा उपभोक्ता िसमसिका पदासिकािीहरुिाई अननु्शक्षण काययक्रम िञ्चािन गरिनेछ ।  

२. वयोिनामा ववस्यक प्राववससिक िहयोग कायायियबाट उपिव्ि गिाउन िवकने अवस्थामा 
गिाईनेछ ि निवकने अवस्था भकमा उपभोक्ता िसमसििे बाह्य बिािबाट िेवसा पिामशय अधिगयि 
िेवसा सिन िक्नेछ ।  

३. वयोिनाको प्राववससिक िपुरिवेसक्षणका िासग कायायियको िफय बाट प्राववससिक खटाईनेछ । 
उपभोक्ता िसमसिबाट भकको कामको सनयसमि िपुरिवेसक्षण गने न्िम्मेवसािी सनि प्राववससिकको हनुेछ 
।  

४. पे्की सिकि िामो िमयिम्म वयोिना िंचािन नगने उपभोक्ता िसमसििाई कायायियिे सनयम 
अनिुाि कािवसाही गनेछ । 

५. श्रममिुक प्रववससिबाट कायय गिाउने गिी िागि अनमुान ्वसीकृि गिाई िोही बमोन्िम िम्झौिा 
गिी मेन्शनिी उपकिणको प्रयोगबाट कायय गिेको पाईकमा त्य्िो उपभोक्ता िसमसििंग िम्झौिा 



िद्ध गिी उपभोक्ता िसमसििाई भकु्तानी गरिकको िकम मलु्यांकन गिी बढी भकको िकम ििकािी 
बाँकी ििह अििु उपि गरिनेछ । 

६. वयोिना िम्पन्न भकपसछ कायायियबाट िाँच पाि गिी फिफािक गनुय पनेछ । 

७. ववस्यक कागिाि िंिग्न गिी भकु्तानी उपिव्ि गिाउन िम्वसन्धिि उपभोक्ता िसमसिबाट 
अनिुोि भई वकपसछ उपभोक्ता िसमसिको बैंक खािामा भकु्तानी र्दन ुपनेछ ।  

८. यिमा उल्िेख नभकका कुिाहरु प्रचसिि कानून वसमोन्िम हनुेछ । 

 

मासथ उल्िेख भक बमोन्िमका शियहरु पािना गनय हामी सनम्न पक्षहरु मधििु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता िसमसि÷िमहुको िफय बाट    कायायियको िफय बाट 

द्िखि...................      द्िखि............. 
नाम थि.....................      नाम थि............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
िम्पकय  नं......................     िम्पकय  नं............... 
समसि............................     समसि..................... 
  



 अनिूुची ३ 

(काययववससिको दफा ११ (५) िँग िम्वसन्धिि) 
िावसयिसनक पिीक्षण फािामको ढाँचा पेश गिेको कायायिय.......... 

१. वयोिनाको नामः      क) ्थिः 
ख) िागि अनमुानः        ग) वयोिना शरुू हनुे समसिः  घ) वयोिना िम्पन्न हनुे समसिः  
२. उपभोक्ता िसमसि÷िामदुावयक िं्थाको   क) नामः   
क) अध्यक्षको नामः   ख) िद्य िंखयाः      मवहिाः    परुूषः  
३. वम्दानी खचयको ववसवसिणः  
क) वम्दानीिफय  िम्माः 
वम्दानीको श्रोि (कहाबँाट कसि 

नगद िथा न्िधिी प्राप्त भयो 
खिुाउन)े िकम वसा परिमाण कैवफयि 

िकम वसा परिमाण कैवफयि 

 

   
   
ख) खचयिफय  

खचयको ववसवसिण दि परिमाण िम्मा 
१. िामाग्री (के के िामाग्री खरिद भयो ?)    

२. ज्यािा (के मा कसि भकु्तानी भयो ?)    

    

    

३. श्रमदान (कसि िनािे श्रमदान गिे ?)    

    

    

४. व्यवस्थापन खचय (ढुवसानी िथा अधय 
खचय) 

   

    

 

ग) मौज्दाि  
 ववसवसिण  िकम वसा परिमाण  कैवफयि 

१ नगद 
  

बैंक 
  

व्यन्क्तको न्िम्मा   

२ िामग्रीहरु 
  

घ) भकु्तानी र्दन बाकँी 
ववसवसिण िकम वसा परिमाण 

  

 

 



४. िम्पन्न वयोिनाको िक्ष्य िथा प्रगसि ववसवसिण 

 

कामको ववसवसिण िक्ष्य प्रगसि 

   

५. वयोिनािे प¥ुयाकको िाभ िथा प्रत्यक्ष रूपमा िाभान्धवसि िनिंखया (वयोिना िञ्चािन भकको 
्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
६. वयोिना िञ्चािन गदाय वयोिक िं्थामा कामको न्िम्मेवसािी बाँडफाँड (कि कििे क्िो 

क्िो कामको न्िम्मेवसािी सिकका सथक<खिुाउने) 
उपन््थसिः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

िोहवसिः नामथिः      पदः   समसिः 
द्रष्टव्यः िावसयिसनक परिक्षण काययक्रममा उपन््थि ििोकािवसािाहरुको उपन््थसि असनवसायय रूपमा 
िंिग्न हनुपुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनिूुची ४ 

-काययववससिको दफा ११ (६) िँग िम्वसन्धिि) 
खचय िावसयिसनक िूचना फािाम 

 

समसिः २०  ।   ।   .  

१. वयोिनाको नामः—        २. वयोिना ्थिः—  

३. ववससनयोन्िि वसिेटः—  ४. वयोिना न््वसकृि भकको व.वसः—  ५. वयोिना िम्झौिा भकको 
समसिः—  

६. काम िम्पन्न गनुय पने समसिः—     ७. काम िम्पन्न भकको समसिः—  

८. उ.ि. को बैठकिे खचय ्वसीकृि गिेको समसिः—    

वम्दानी ि खचयको ववसवसिण 

       

वम्दानी खचय 
ववसवसिण िकम रू ववसवसिण िकम 

प्रथम वक्िा  ज्यािा  

दोश्रो वक्िा  सनमायण िामाग्री खरिद 
 

िेश्रो वक्िा  ढुवसानी  

िनश्रमदान 
 भाडा  

वस्िगुि िहायिा  व्यवस्थापन खचय  

िागि िहभासगिा    

    

    

 

उपयुयक्तानिुािको वम्दानी िथा खचय ववसवसिण यथाथय हो । यिमा िबै वम्दानी िथा खचयहरु िमावेसश 
गरिकको छ । िाथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष िहभासगिामा वयोिना कायायधवसयन गरिकको छ । 
यिको कक प्रसि वसडा कायायियमा िमेि पेश गरिकको छ ।  
 

 ......................   ............................... ............................... 
 कोषाध्यक्ष    िन्चवस     अध्यक्ष     

 

  

 

 

  



अनिूुची ५ 

-काययववससिको दफा ११(७) िंग िम्वसन्धिि) 

वयोिना िूचना पाटीको नमूना 

१.  वयोिनाको नामः 

२. वयोिना िंचािन गने कायायिय/काययक्रमको नामः 

३. उपभोक्ता िसमसिको अध्यक्षको नाम ि िम्पकय  नं.M 

४. वयोिनाको कुि िागि िकम रुः 

 ४.१. वयोिनामा कायायियबाट व्यहोने िागि रुः 

 ४.२. िनिहभासगिाबाट व्यहोने िागि िकम रुः 

 ४.३. वयोिनामा िगानी गने अधय सनकायको नाम  ि व्यहोने िागि िकम रुः 

५. वयोिना िम्झौिा समसिः 

६. वयोिना िम्पन्न गने समसिः 

७. वयोिनाबाट िाभान्धवसि िनिंखयाः 

  



 

अनिूुची ६ 

-काययववससिको दफा १६(ङ) िँग िम्वसन्धिि) 
उपभोक्ता िसमसिको भौसिक िथा ववसत्तीय प्रगसि प्रसिवेसदन 

ववसवसिण पेश गिेको कायायिय.................... 
 

१. वयोिनाको ववसवसिण  
वयोिनाको नामः     वसडा नं.M टोि÷ब्िीः   उपभोक्ता िसमसिका 
अध्यक्षः िन्चवसः  

२. वयोिनाको िागिः प्राप्त अनदुान िकम रू. ............................  चधदा िकम 
रू...................... िनिहभासगिा िकम रू. ==============   िम्मा िकम रू. 
............................. 

३. हाििम्मको खचय रू. ============== 
क. कायायियबाट प्राप्त िकम रू............. 
१. सनमायण िामग्रीमा (सिमेधट, छड, काठ, ढंुगा वसा फुवसा, सगिी, उपकिण वर्द) रू. .  
२. ज्यािाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        िम्मा रू.  
३. मििधद िामान (कवप, किम, मिी, कागि वर्द) रू.    

४. दैसनक भ्रमण भत्ता (िम्झौिामा ्वसीकृि भक) रू.   
५. प्राववससिक सनिीक्षण बापि खचय (िम्झौिामा ्वसीकृि भक) रू.     

६. अधय   
ख. िनिहभासगिाबाट व्यहोरिकको खचय रूः ................... श्रमको मूल्य बिाबि िकम रू. 
.......................  

न्िधिी िामान मूल्य बिाबि िकम रू. .............   कूि िम्मा रू. ............. 
४. प्राववससिक प्रसिवेसदन बमोन्िम मूल्यांकन िकम रू. ............. 
५. उपभोक्ता िमूहको सनणयय बमोन्िम÷िमीक्षाबाट खचय देन्खकको रू. ............. 
६. कायायधवसयनमा देन्खकका मखुय िम्याहरूः क. ख. ग.  
७. िमािानका उपायहरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कायायियबाट ि अधय सनकायबाट अनगुमन भक अनगुमनको िझुावसः  
 

 

९. हाि माग गिेको वक्िा िकम रू.  



१०. मखुय खचय प्रयोिन  
 

११. प्राप्त िकम वयोिना बाहेक अधय काययमा खचय गने गिाउने छैनौ ।   
 

.............   .............  .............  ............. 
ियाि गने   िन्चवस    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 


