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नगर काययपालिकाको बैठकबाट स्वीकृि लिलि. @)&%.)*.@$ 

 

प्रस्िावना 
नेपािको संवविान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गरेको स्थानीय िहको अलिकार क्षते्र लभत्रको ववकास लनिायण 
सम्वन्धि कायय संचािनको िालग नगरपालिकािे उपभोक्ता सलिलि गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन गनय वव्यक देन्एककोिे 
wgu9LdfO{ नरपालिकाको प्रशासकीय काययववलि लनयलिि गने ऐन २०७४ बिोन्िि काययपालिकािे यो काययववलि िारी गरेको छ ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस काययववलिको नाि wgu9LdfO{ नगरपालिकाको उपभोक्ता सलिलि गठन, पररचािन िथा 
व्यवस्थापन काययववलि, २०७४ रहेको छ ।  

(२) यो काययववलि िरुुधि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागिेा यस काययववलििा:– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नािे उपभोक्ता सलिलिको अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ ।   

(ए) “वयोिना” भन्नािे wgu9LdfO{ नगरपालिका वा सो अधिरगिको वडा वाट पूणय वा वंन्शक िागि साझेदारीिा सञ्चालिि योिना 
वा काययक्रि वा वयोिना वा पररयोिनािाई सम्झन ुपछय । र यसिे नगरसभाबाट स्वीकृि भकको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर 
नाफािूिक संस्था वा अधय सािदुावयक संस्थाको वयोिना सिेििाई िनाउनेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नािे वयोिनाबाट प्रत्यक्ष िाभान्धवि हनुे वयोिना सञ्चािन हनुे क्षेत्र लभत्रका व्यन्क्तिाई िनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता सलिलि” भन्नािे वयोिनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र िियि सम्भार गनयको िालग उपभोक्तािे वफूहरू िध्येबाट 
गठन गरेको सलिलि सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कायायिय” भन्नािे गाउँ/नगरकाययपालिकाको कायायियिाई बझुाउँछ । सो शब्दिे वडा कायायिय सिेििाई बझुाउनेछ ।  

(च) “काययपालिका” भन्नािे गाऊँ/नगर काययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “ठूिा िेन्शनरी िथा उपकरण” भन्नािे वािावरणिाई अत्यलिक ह्रास पयुायउने प्रकृलिका ठूिा िेन्शनरी, उपकरण (बिुडोिर, 

कक्साभेटर िस्िा) र श्रििूिक प्रववलििाई ववस्थावपि गने एािका िेन्शनरी िथा उपकरण सम्झन ुपदयछ। 

(ि) “पदालिकारी” भन्नािे उपभोक्ता सलिलिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सन्चव र कोषाध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ ।  

(झ) “वडा” भन्नािे wgu9LdfO{ नगरपालिका लभत्रका वडािाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे वयोिना सञ्चािन भकको वडाको वडा  अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “सदस्य”भन्नािे उपभोक्ता सलिलिका सदस्यिाई िनाउनेछ र सो शब्दिे उपभोक्ता सलिलिका पदालिकारीिाई सिेि िनाउनेछ ।  

(ठ) “सम्झौिा”भन्नािे वयोिनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र िियि सम्भार गनयको िालग कायायिय र उपभोक्ता सलिलिबीच 
भकको लिन्एि करारनािा वा कबलुियिनािािाई िनाउनेछ ।  

३. काययववलिको पािना गनुयपनेः(१) नगरपालिका लभत्र कायायधवयन हनुे वयोिनाको लनिायण, सञ्चािन,िियि सम्भार कायय गनयको 
िालग गठन हनुे उपभोक्ता सलिलििे पूणयरुपिा यो काययववलिको पािना गनुय पनेछ ।  

(२) कुि िागि रु १ करोडसम्ि भकको िथा स्थानीय सीप, श्रोि र सािन उपयोग हनुे र स्थानीय स्िरिा कायय सम्पन्न गनय 
सक्नवेयोिनाको कायायधवयन उपभोक्ता सलिलि िाफय ि गनय सवकनेछ ।  
 

पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता सलिलिको गठन र सञ्चािन 

 

४. उपभोक्ता सलिलि गठनसम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता सलिलि गठन देहाय बिोन्िि गनुय पनेछ । 

(क) वयोिनाबाट प्रत्यक्ष िाभान्धवि उपभोक्ताहरुको वि भेिाबाट अलिकिि सहभालगिािा सम्बन्धिि वयोिनास्थििा नै 
सािदेन्ए कघार (७ देन्ए ११ िना) सदस्यीय उपभोक्ता सलिलि गठन गनुयपनेछ । 



wgu9LdfO{ नगरपलिकाको उपभोक्ता सलिलि गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन सम्बन्धि काययववलि २०७४ 

                                        2                                     k|dfl)ft ug]{ M 
                                                              uh]Gb| gfy zdf{, k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

(ए) सलिलि गठनको िालग वि भेिा हनु ेसिय, लिलि, स्थान र भेिाको लबषय त्यस्िो भेिा हनु ेलिलििे कन्म्ििा साि र्दन (७ र्दन) 
अगावै सावयिलनक रुपिा िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(ग) गाउँपालिका वा नगरपालिकास्िरीय वयोिना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलिलिको गठन गदाय काययपालिकािे िोकेको 
काययपालिकाका सदस्य वा कायायियको प्रलिलनलिको रोहवरिा गनुय पनेछ । 

(घ) वडास्िरीय वयोिना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलिलि गठन गदाय सम्वन्धिि वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा 
कायायियिे िोकेको कायायियको प्रलिलनलिको रोहवरिा गनुय पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता सलिलि गठनको िालग बोिाईकको भेिािा योिनाको संन्क्षप्त वववरण र सलिलिको संरचना सवहिको िानकारी 
कायायियको प्रलिलनलििे गराउन ुपनेछ । 

(च) उपभोक्ता सलिलि गठन गदाय सिावेशी लसद्धाधिको अविम्वन गनुय पने छ । सलिलििा कन्म्ििा िेत्तीस प्रलिशि (३३%) िवहिा 
सदस्य हनुपुनेछ । सलिलिको अध्यक्ष, सन्चव र कोषाध्यक्षिध्ये कम्िीिा ककिना िवहिा पदालिकारी हनुपुनेछ ।  

(छ) कक व्यन्क्त ककभधदा बढी उपभोक्ता सलिलिको सदस्य हनु पाउने छैन । साथै सगोिका पररवारबाट ककिना भधदा बढी 
व्यन्क्त कउटै उपभोक्ता सलिलिको सदस्य हनु पाइने छैन ।  

(ि) उपभोक्ता सलिलिको गठन सकेसम्ि सवयसम्िि िररकािे गनुयपनेछ । सवयसम्िि हनु नसकेिा उपभोक्ताहरुको बहिुिबाट 
उपभोक्ता सलिलिको गठन गररने छ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको िागि सहभालगिािा सञ्चािन हनुे वयोिनाहरु उपभोक्ता सलिलिबाट कायायधवयन गनय प्राथलिकिा र्दईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता सलिलििे सम्झौिा बिोन्िि गनुय पने काि सलिलि वफैं िे गनुय गराउन ुपनेछ । अधय कुनै लनिायण व्यवसायी वा 
अधय व्यन्क्त वा सस्थािाई ठेक्कािा र्दई गनय गराउन पाइने छैन । 

(ट) कायायियिे वयोिना सञ्चािन कवि ् कायायधवयनिा संिग्न उपभोक्ता सलिलिको अलभिेए अनसूुची १ बिोन्ििको ढाँचािा 
व्यवन्स्थि गनुय पनेछ । 

५. उपभोक्ता सलिलिका सदस्यको योग्यिाः (१) उपभोक्ता सलिलिका सदस्यको योग्यिा देहाय बिोन्िि हनु ुपनेछ । 

 (क) सम्वन्धिि वयोिना क्षेत्रको स्थायी वालसधदा 
 (ए) १८ वषय उिेर परुा भकको 
 (ग) फौिदारी अलभयोगिा अदाििबाट कसरुदार नठहररकको 
 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौिा वा पे् की फछ्र्यौट गनय बाकँी नरहेको 
 (ङ) अधय उपभोक्ता सलिलििा सदस्य  नरहेको 
(२) दफा १ िा िनुसकैु कुरा िेन्एकको भकिापलन िनप्रलिलनलि,रािनीलिक दिका पदालिकारी, बहािवािा सरकारी कियचारी र 
न्शक्षक उपभोक्ता सलिलिको सदस्यिा बस्न पाईन ेछैन । 

६.  उपभोक्ता सलिलिको काि, कियब्य र अलिकारः उपभोक्ता सलिलिको काि कियब्य र अलिकार देहाय बिोन्िि हनुेछ ।  

 (क) सम्झौिा बिोन्ििको कायय सम्पादन गने, 

 (ए) उपभोक्ताहरुिाई कायायियबाट प्राप्त सूचना िथा िागयदशयनको िानकारी गराउन,े 

(ग) सम्झौिा बिोन्िि कायय शरुु गदाय कायायियबाट वव्यक लनदेशन प्राप्त गनुय पने भक प्राप्त गरेर  

िात्र शरुु गने, 

(घ) उपभोक्ता सलिलिको कायय सम्पादनिाई प्रभावकारी बनाउन सलिलिका सदस्यहरुको कायय ववभािन  

र न्िम्िेवारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ) उपभोक्तासलिलिका सदस्यहरुको क्षििा ववकास गने । 

(च) सम्झौिा बिोन्ििको कािको पररिाण, गणुस्िर, सिय र िागििा पररवियन गनुय पने देन्एकिा  

कायायियिाई अनरुोि गने, 

 (छ) वयोिनाको र्दगो व्यवस्थापन सम्बधिी वव्यक अधय कायय गने । 
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पररच्छेद – ३ 

कायायधवयन िथा ब्यवस्थापन 

 

७. वयोिना कायायधवयनः (१) कायायियिे व.व. शरुु भकको १५ र्दन लभत्र उपभोक्ता सलिलिबाट संचािन हनुे वयोिना, 
पररयोिना र काययक्रिहरु पवहचान/छनौट गरी कायायधवयन योिना बनाउन ुपनेछ । उपभोक्ता सलिलि गठन पश्चाि वयोिनाको 
ड्रईङ, लडिाईन र िागि अनिुान (नेपािी भाषािा ियार गररकको) स्वीकृि गरी उपभोक्ता सलिलििाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(२) वयोिनाको कायायधवयनको िालग उपभोक्ता सलिलि र काययियबीच अनसूुची २ बिोन्ििको ढाँचािा सम्झौिा गनुयपनेछ । 

(३) वयोिनाको प्रकृलि हेरी कायायियिे िागि सहभालगिाको ढाँचा र अनपुाि (नगद वा श्रिदान वा बस्िगुि) िोक्न ुपनेछ । 

८. वयोिना सम्झौिाको िालग वव्यक कागिािहरुः (१) उपभोक्ता सलिलििे कायायियसँग सम्झौिा गदाय िपन्शििा उन्लिन्एि 
कागिािहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता सलिलि गठन गने वि भेिाको लनणययको प्रलिलिवप 

(ए) उपभोक्ता सलिलिका सदस्यहरुको नागररकिाको प्रलिलिवप 

(ग) वयोिनाको िागि अनिुान वववरण 

(घ) उपभोक्ता सलिलिबाट सम्झौिाको िालग न्िम्िेवारपदालिकारी िोवककको उपभोक्ता सलिलिको लनणयय  

(ङ) वयोिनाको कायायधवयनको कायय िालिका । 

(च) एािा सञ्चािन गने पदालिकारी िोवककको लनणयय र एािा सञ्चािनको िालग वव्यक कागिािहरु  

९. उपभोक्ता सलिलिको क्षििा ववकासः (१) कायायियिे वयोिनाको कायायधवयन अगावै उपभोक्ता सलिलिका पदालिकारीहरुिाई 
लनम्न ववषयिा अलभिनु्एकरण गनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता सलिलिको काि, कियब्य र अलिकार, 

(ए) सम्पादन गनुय पने कािको वववरण, काि सम्पन्न गनुयपने अवलि, िागि र उपभोक्ताको योगदान 

(ग) लनिायण सािाग्रीको गणुस्िर र पररिाण 

(घ) एररद, रकि लनकासा प्रकृया, एचयको िेएाकंन र अलभिेए व्यवस्थापन 

(ङ) कायायधवयन र अनगुिन प्रकृया  

(च) सावयिलनक परीक्षण, योिनाको फरफारक र हस्िाधिरण  

(छ)  अधय वव्यक ववषयहरु ।  

१०. एािा सञ्चािनः (१) उपभोक्ता सलिलिको एािा कायायियिे िोकेको बैंकिा सञ्चािन हनुेछ । 

(२) सलिलिको एािा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सन्चव गरी िीन िनाको संयकु्त दस्िएिबाट सञ्चािन हनुेछ । एािा सञ्चािकहरु िध्ये 
कन्म्ििा ककिना िवहिा हनु ुपनेछ । 

११. भकु्तानी प्रकृयाः(१) वयोिनाको भकु्तानी र्दंदा उपभोक्ता सलिलिको नाििा रहेको बैक एािािाफय ि र्दन ुपनेछ । उपभोक्ता 
सलिलििे कक व्यन्क्त वा सस्थािाई ककिाए भधदा िालथको रकि भकु्तानी गदाय चेक िाफय ि िात्र गनुय पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता सलिलििाई सम्झौिा बिोन्ििको कािको प्राववलिक िूलयांकन, कायय सम्पन्न प्रलिवेदन र अधय वव्यक कागिािको 
विारिा वकस्िागि र अन्धिि भकु्तानी र्दईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता सलिलििे सम्पादन गरेको काि र भकको एचयको वववरण सलिलिको बैठकबाट लनणयय गरी भकु्तानीको िालग 
वव्यक कागिाि सवहि कायायियिा पेश गनुयपनेछ । 

(४) वयोिनाको अन्धिि भकु्तानी हनु ुभधदा अगावै कायायियबाट अनगुिन गने व्यवस्था लििाउन ुपनेछ    

(५) वयोिना सम्पन्न भई फरफारक गनुय भधदा अगावै उपभोक्ता सलिलििे अलनवायय रुपिा कायायियको प्रलिलनलिको रोहवरिा 
सावयिलनक परीक्षण गनुय पनेछ । सावयिलनक परीक्षण प्रलिवेदनको ढाचँा अनसूुची ३ बिोन्िि हनुेछ ।  

(६) उपभोक्ता सलिलििे वफूिे प्रत्येक वकस्िािा गरेको एचयको सूचना अनसूुची ४ बिोन्ििको ढाँचािा सावयिलनक गनुय पनेछ ।  

(७) वयोिनाको कुि िागि रु ३ िाए भधदा बढी भकका वयोिनाहरुको हकिा उपभोक्ता सलिलििे काि शरुु गनुय भधदा अगावै 
वयोिनाको नाि, िागि, िागि साझेदारीको अवस्था, काि शरुु र सम्पन्न गनुय पने अवलि सिेि देन्एने गरी ियार गररकको अनसूुची 
५ बिोन्ििको ढाँचािा वयोिना सूचना पाटी वयोिना स्थििा राख्न ुपनेछ  
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(८) उपभोक्ता सलिलििाई सम्बन्धिि कायायियिे ड्रइङ्ग, लडिाइन, िागि अनिुान ियार गने, प्राववलिक सलिाह र्दन,े िाँचपास गने 
िगायि अधय प्राववलिक सहयोग उपिब्ि गराउनेछ । वयोिना कायायधवयनको सियिा कुनै कारणबाट कायायियिे प्राववलिक सेवा 
उपिब्ि गराउन नसकेिा सम्झौिािा उलिेए गरी िोवककको एचयको सीिा लभत्र रही उपभोक्ता सलिलििे करारिा प्राववलिक लनयकु्त 
गनय वा प्राववलिक सेवा लिन सक्नेछ । िर, ड्रइङ्ग, लडिाइन, िागि अनिुान, काययसम्पन्न प्रलिवेदन र भकु्तानी लसफाररसको कायय 
कायायियबाट नै हनुेछ  

(९) उपभोक्ता सलिलिबाट लनिायण हनुे वयोिनाहरूको गणुस्िर कायि गने गराउने दावयत्व र न्िम्िेवारी िनप्रलिलनलि, सम्बन्धिि 
प्राववलिक कियचारी, उपभोक्ता सलिलि र अनगुिनसलिलिको हनुेछ ।  

(१०) अनकुरणीय कायय गने उपभोक्ता सलिलि, प्राववलिक कियचारी र सम्बन्धिि कियचारीिाई सभाको लनणयय बिोन्िि वावषयक रूपिा 
उन्चि परुस्कार प्रदान गनय सवकनछे । 

(११) िोवककको सियिा उपभोक्ता सलिलि गठन हनु नसकेिा, सम्झौिा हनु नसकेिा वा सम्झौिाको शिय बिोन्िि कायय सम्पादन 
हनु नसकेिा कायायियिे अधय प्रकृयाद्वारा काि गराउन सक्नेछ ।   

१२. लनिायण काययको गणुस्िर सलुनन्श्चििा गनुय पनेः उपभोक्ता सलिलिबाट सञ्चािन हनु ेवयोिना गणुस्िर सलुनन्श्चि गनुय सम्वन्धिि 
उपभोक्ता सलिलिको कियव्य हनुेछ । गणुस्िर सलुनन्श्चििा गनयको िालग अधय कुराहरुको अलिररक्त लनम्न ववषयहरु पूणय रुपिा 
पािना गनुय पनेछ ।  

(क) लनिायण सािाग्रीको गणुस्िरः लनिायण सािाग्री ड्रइङ, लडिाईन र स्पेलसवफकेसन बिोन्ििको गणुस्िर कायि गनुय पनेछ । 

(ए) लनिायण ववलि र प्रकृयाको गणुस्िरः लनिायण ववलि र प्रकृया कायायियसँग भकको सम्झौिा बिोन्िि गनुय पनेछ  

(ग) लनिायण काययको र्दगोपनाः उपभोक्ता सलिलिबाट कायायधवयन भकको योिनाको र्दगोपनाको िालग सम्वन्धिि उपभोक्ता सलिलििे 
वव्यक व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गणुस्िर सलुनन्श्चि गने न्िम्िेवारीः उपभोक्ता सलिलि िाफय ि हनुे कािको लनिायररि गणुस्िर कायि गने न्िम्िेवारी सम्बन्धिि 
काययको िालग कायायियबाट एवटकका प्राववलिक कियचारी र उपभोक्ता सलिलिको हनुेछ । 

(ङ) िगि राख्न ु पनेः उपभोक्ता सलिलिबाट हनुे कािको सम्झौिा बिोन्ििको सिय, िागि र गणुस्िरिा सम्पन्न हनु नसकेिा 
सम्वन्धिि प्राववलिक कियचारीिाई सचेि गराउने र प्रकृलि हेरी वव्यकिा अनसुार कारवाही गनय सक्नेछ । त्यस्िा उपभोक्ता 
सलिलिको िगि राएी उपभोक्ता सलिलिका पदालिकारीिाई लनन्श्चि सियसम्िको िालग अधय उपभोक्ता सलिलििा रही काि गनय 
लनषेि गनेछ । 

१३.अनगुिन सलिलिको व्यवस्थाः(१) वयोिना िोवककको गणुस्िर, पररिाण र सियिा सम्पन्न गनय गराउन उपभोक्ता सलिलििे 
सम्पादन गने काययको अनगुिन गरी वयोिनाको गणुस्िर, पररिाण सलुनन्श्चि गनय दफा ४ (१) (क) बिोन्ििको भेिाबाट कन्म्ििा 
कक िना िवहिा सवहि ३ सदस्यीय कक अनगुिन सलिलि गठन गनुय पनेछ । 

(२) अनगुिन सलिलिको काि, कियव्य अलिकार देहाय बिोन्िि हनुेछः 
(क) वयोिनाको कायायधवयनिा सहिीकरण गने िथा देन्एकका बािा, व्यविान र सिस्या सिािानका िालग वव्यक सिधवय 
गने,  

(ए) वयोिनाको कायायधवयन काययिालिका अनसुार काि भक नभकको यकीन गने र नगरेको पाइकिा सम्बन्धिि पक्षिाई सचेि 
गराउन,े    

(ग) वव्यक अधय कायय गने । 

पररच्छेद– ४ 

ववववि 

 

१४. अधय संस्थाबाट कायय गराउन सवकन ेयस काययववलि बिोन्िि उपभोक्ता सलिलिबाट गररने कायय िाभग्राही सिूह, सािदुावयक 
संस्था िस्िै सािदुावयक वन, सािदुावयकस्िरका सहकारी संस्थाहरू, टोि ववकास संस्था, विा सिूह, कृवष सिूह, काननु बिोन्िि गठन 
भकका अधय सािदुावयक संगठन िस्िा संस्थाहरुबाट स्थानीय उपभोक्ताहरुको विभेिाबाट लनणयय भई वकिा यस्िा संस्थाहरुबाट 
यस काययववलि बिोन्िि कायय संचािन गनय/गराउन सवकन ेछ ।िर कुनै कारणवश भेिाबाट लनणयय हनु नसकेिा नगरपालिकािे 
उपयकु्त देएेको कुनै सािदुावयक संगठन िस्िा संस्थाहरुबाट कायय संचािन गनय/गराउन सक्ने छ । 
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१५. सहन्िकरण र सहयोग गनुय पने उपभोक्ता सलिलििे वयोिनाको सपुररवेक्षण, अनगुिन/लनरीक्षण गनय कायायियबाट वकको 
अनगुिन सलिलि, पदालिकारी वा कियचारीिाई वव्यक वववरण उपिव्ि गराउन े िथा वयोिनास्थि अनगुिनको िालग 
सहन्िकरण र सहयोग गनुय पनेछ । 

१६. उपभोक्ता सलिलिको दावयत्वःउपभोक्ता सलिलििे कायायियसँग भकको सम्झौिा बिोन्ििको कायय सम्पादन गदाय कायायियिे 
िोकेका शियहरुको अलिररक्त लनम्न दावयत्व वहन गनुय पनेछ । 

(क) वयोिनाको र्दगो व्यवस्थापनको िालग िियि सम्भार गने सम्बधिी वव्यक कायय, 
(ए) वयोिना कायायधवयनबाट पनय सक्ने वािावरणीय सधििुन कायि गने सम्बधिी कायय, 
(ग) अधय वयोिनाहरुसँग अधिरसम्बधि कायि गनुयपने, 

(घ) असि नागररकको वचरण पािना गनुयपने । 

(ङ) उपभोक्ता सलिलििे वयोिनाको फरफारकको िालग कायायियिा कागिाि पेश गदाय अनसूुची ६ बिोन्ििको ढाँचािा 
वयोिनाको भौलिक िथा ववन्त्तय प्रलिवेदन पेश गनुय पनेछ ।  

१७. िापदण्ड बनाउन सक्नेः(१) वयोिनाको गणुस्िर सलुनन्श्चििाको िालग कायायियिे अनगुिन, िलुयाङ्कन गरी सम्वन्धिि उपभोक्ता 
सलिलििाई सलिाह, सझुाव र वव्यकिा अनसुार लनदेशन र्दने िथा सिधवय गनुय पनेछ. 

(२) उपभोक्ता सलिलिबाट सञ्चािन हनु ेवयोिनाको प्रकृलि हेरी गणुस्िर सलुनन्श्चििा गने प्रयोिनको िालग कायायियिे थप िापदण्ड 
िथा िागयदशयन बनाई िाग ुगनय सक्नेछ । 

 

अनसूुची १ 

(काययववलिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धिि) 

उपभोक्ता सलिलिको िगि 

wgu9LdfO{ नगरपालिका 
व.व. 
क्र.स. 
 

उपभोक्ता सलिलिको 
नाि र ठेगाना 

पदालिकारीको नाि र सम्पकय  नं. गठन लिलि बैंकको 
नाि 

एािा 
नं. अध्यक्ष उपाध्यक्ष सन्चव कोषाध्यक्ष 
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अनसूुची २ 

काययववलिको दफा ७(२) सँग सम्वन्धिि) 

wgu9LdfO{ नगरपालिका 

योिना सम्झौिा फाराि 

१. सम्झौिा गने पक्ष र वयोिनाः 
क) उपभोक्तासलिलिको वववरणः 
 १. नािः 
 २. ठेगानाः 
ए) वयोिनाको वववरणः 
 १. नािः 
 २. वयोिना स्थिः 
 ३ उद्दे्यः 
 ४. वयोिना सरुु हनुे लिलिः 
२. वयोिनाको िागि सम्वन्धि वववरणः 
 क) िागि अनिुान रु 

 ए) िागि व्यहोने स्रोिहरु 

 १. कायायियः 
 २. उपभोक्ता सलिलिः 
 ३. अधयः  

ग) बस्िगुि अनदुानको वववरण सािाग्रीको नाि    ककाई 

 १. संघबाट  

 २.प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीय िहबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  

 ५. ववदेशी दाि ृसंघ संस्थाबाट  

 ६. उपभोक्ता सलिलिबाट  

 ७. अधय लनकायबाट  

घ) वयोिनाबाट िाभान्धवि हनुेः 
 १. घरपररवार संखयाः 
 २. िनसंखयाः 
 ३. संगर्ठि संस्थाः 
४. अधयः  

३. उपभोक्ता सलिलि÷सिदुायिा विाररि संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वववरणः 
क) गठन भकको लिलिः 
ए) पदालिकारीको नाि र ठेगाना (नागररकिा प्रिाणपत्र नं. र न्िलिा) 

१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सन्चव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 
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७. सदस्य 

ग) गठन गदाय उपन्स्थि िाभान्धविको संखयाः 
४. वयोिना सञ्चािन सम्वन्धि अनभुवः 
५.उपभोक्ता सलिलि सिदुायिा विाररि संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थािे प्राप्त गने वकस्िा वववरणः 
वकस्िाको क्रि  लिलि  वकस्िाको रकि  लनिायण सिाग्री पररिाण    कैवफयि 

पवहिो 
दोश्रो 
िेश्रो 
िम्िा 
६. वयोिना िियि संभार सम्बधिी व्यवस्था  

क)वयोिना िियि संभारको न्िम्िा लिने सलिलि÷संस्थाको नािः 
ए) िियि सम्भारको सम्भाववि स्रोि (छ छैन एिुाउने) 

 िनश्रिदानः 
 सेवा शलुकः 
 दस्िरु, चधदाबाट  

 अधय केही भकः  

 

सम्झौिाका शियहरु 

उपभोक्ता सलिलिको न्िम्िेवारी िथा पािना गररन ेशियहरुः 
१. वयोिना लिलि ...............................देन्ए शरुु गरी लिलि........................सम्ििा परुा गनुय पनेछ । 

२. प्राप्त रकि िथा लनिायण सािाग्री सम्वन्धिि वयोिनाको उद्धे्यका िालग िात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

३. नगदी, न्िधसी सािानको प्राप्ती, एचय र बाकँी िथा वयोिनाको प्रगलि वववरण राख्न ुपनेछ । 

४. वम्दानी एचयको वववरण र काययप्रगलिको िानकारी उपभोक्ता सिूहिा छिफि गरी अको वकस्िा िाग गनुय पनेछ । 

५. वयोिनाको कुि िागि भधदा घटी िागििा वयोिना सम्पन्न भकको अवस्थािा सो ििुाववकनै अनदुान र श्रिदानको प्रलिशि लनिायरण गरी 
भकु्तानी लिन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सलिलििे प्राववलिकको राय, परािशय कवं लनदेशन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  

७. उपभोक्ता सलिलििे वयोिनासंग सम्वन्धिि ववि, भरपाईहरु, डोर हान्िरी फारािहरु, न्िधसी नगदी एािाहरु, सलिलि÷सिहुको लनणयय पनु्स्िका वर्द 
कागिािहरु कायायियिे िागेको बएि उपिव्ि गराउन ुपनेछ र त्यसको िेएापरीक्षण पलन गराउन ुपनेछ । 

८. कुनै सािाग्री एररद गदाय वधिररक रािस्व कायायियबाट स्थायी िेएा नम्वर र िलुय अलभबृवद्ध कर दिाय प्रिाण पत्र प्राप्त व्यन्क्त वा फिय संस्था 
वा कम्पनीबाट एररद गरी सोही अनसुारको ववि भरपाई वलिकारीक व्यन्क्तबाट प्रिान्णि गरी पेश गनुय पनेछ । 

९. िूलय अलभबृवद्ध कर (VAT)िाग्न ेबस्ि ुिथा सेवा एररद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी िूलयको सािाग्रीिा अलनवायय रुपिा िूलय अलभबृवद्ध कर 
दिाय प्रिाणपत्र प्राप्त गरेका व्यन्क्त फिय संस्था वा कम्पनीबाट एररद गनुय पनेछ । साथै उक्त ववििा उन्लिन्एि ि.ुअ.कर बाहेकको रकििा १.५% 
अग्रीि वयकर बापि करकवि गरी बाकँी रकि िात्र सम्वन्धिि सेवा प्रदायकिाई भकु्तानी हनुछे । रु २०,०००।– भधदा कि िूलयको सािाग्री 
एररदिा पान नम्वर लिकको व्यन्क्त वा फियबाट एररद गनुय पनेछ । अधयथा एररद गने पदालिकारी स्वयि ्न्िम्िेवार हनुेछ । 

१०. डोिर रोिर िगायिका िेन्शनरी सािान भाडािा लिकको कवि ्घर बहाििा लिई ववि भरपाई पेश भकको अवस्थािा १०% प्रलिशि घर भाडा 
कर कबि ्बहाि कर लिनुय पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकिे पाउन ेपाररश्रलिक कवि ्सहभागीिे पाउन ेभत्तािा प्रचलिि लनयिानसुार कर िाग्नछे । 

१२. लनिायण काययको हकिा शरुु िागि अनिुानका कुनै वईटिहरुिा पररवयिन हनुे भकिा अलिकार प्राप्त व्यन्क्त÷कायायियबाट िागि अनिुान 
संसोिन गरे पश्चाि िात्र कायय गराउन ुपनेछ । यसरी िागि अुनिान संशोिन नगरी कायय गरेिा उपभोक्ता सलिलि÷सिहुनै न्िम्िेवार हनुेछ । 

१३. उपभोक्ता सलिलििे काि सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गकका एप्न ेसािानहरु िियि संभार सलिलि गठन भकको भक सो सलिलििाई र सो 
नभक सम्वन्धिि कायायियिाई बझुाउन ुपनेछ । िर िियि सलिलििाई बझुाकको सािानको वववरण कक प्रलि सम्वन्धिि कायायियिाई िानकारीको 
िालग बझुाउन ुपनेछ । 

१४. सम्झौिा बिोन्िि वयोिना सम्पन्न भकपलछ अन्धिि भकु्तानीको िालग काययसम्पन्न प्रलिवदेन, नापी वकिाव, प्रिान्णि ववि भरपाई, योिनाको 
फोटो, सम्वन्धिि उपभोक्ता सलिलििे वयोिना संचािन गदाय भकको वय व्ययको अनिुोदन सवहिको लनणयय, उपभोक्ता भेिाबाट भकको सावयिलनक 
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िेएा परीक्षणको लनणययको प्रलिलिपी िथा सम्वन्धिि कायायियको वडा कायायियको लसफाररस सवहि अन्धिि वकस्िा भकु्तानीको िालग लनवदेन पेश 
गनुय पनेछ । 

१५. वयोिना सम्पन्न भकपलछ कायायियबाट िाचँपास गरी फरफारकको प्रिाणपत्र लिन ुपनेछ । साथै वयोिानाको वव्यक िियि संभारको 
व्यवस्था सम्वन्धिि उपभोक्ताहरुिे नै गनुय पनेछ । 

१६. वयोिना कायायधवयन गने सिहु वा उपभोक्ता सलिलििे वयोिनाको भौलिक िथा ववत्तीय प्रगिी प्रलिवदेन अनसूुची ६ को ढाँचािा सम्झौिािा 
िोवकक बिोन्िि कायायियिा पेश गनुय पनेछ । 

१७. वयोिनाको दीगो सञ्चािन िथा िियि संभारको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

१८. वयोिनाको सवै काि उपभोक्ता सलिलि÷सिहुको लनणयय अनसुार गनुय गराउन ुपनेछ । 

 

कायायियको न्िम्िेवारी िथा पािना गररन ेशियहरुः 
१. वयोिनाको विेट, उपभोक्ता सलिलिको काि, कियव्य िथा अलिकार, एररद, िेएाङ्कन, प्रलिवदेन वर्द ववषयिा उपभोक्ता सलिलिका 
पदालिकारीहरुिाई अननु्शक्षण काययक्रि सञ्चािन गररनेछ ।  

२. वयोिनािा वव्यक प्राववलिक सहयोग कायायियबाट उपिव्ि गराउन सवकन े अवस्थािा गराईनेछ र नसवकने अवस्था भकिा उपभोक्ता 
सलिलििे बाह्य बिारबाट सेवा परािशय अधिगयि सेवा लिन सक्नेछ ।  

३. वयोिनाको प्राववलिक सपुररवके्षणका िालग कायायियको िफय बाट प्राववलिक एटाईनछे । उपभोक्ता सलिलिबाट भकको कािको लनयलिि 
सपुररवके्षण गने न्िम्िेवारी लनि प्राववलिकको हनुेछ ।  

४. पे्की लिकर िािो सियसम्ि वयोिना संचािन नगने उपभोक्ता सलिलििाई कायायियिे लनयि अनसुार कारवाही गनेछ । 

५. श्रिििुक प्रववलिबाट कायय गराउन ेगरी िागि अनिुान स्वीकृि गराई सोही बिोन्िि सम्झौिा गरी िेन्शनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायय गरेको 
पाईकिा त्यस्िो उपभोक्ता सलिलिसंग सम्झौिा रद्ध गरी उपभोक्ता सलिलििाई भकु्तानी गररकको रकि िलुयांकन गरी बढी भकको रकि सरकारी 
बाँकी सरह असिु उपर गररनेछ  

६. वयोिना सम्पन्न भकपलछ कायायियबाट िाँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ । 

७. वव्यक कागिाि संिग्न गरी भकु्तानी उपिव्ि गराउन सम्वन्धिि उपभोक्ता सलिलिबाट अनरुोि भई वकपलछ उपभोक्ता सलिलिको बैंक 
एािािा भकु्तानी र्दन ुपनेछ ।  

८. यसिा उलिेए नभकका कुराहरु प्रचलिि कानून विोन्िि हनुेछ । 

 

िालथ उलिेए भक बिोन्ििका शियहरु पािना गनय हािी लनम्न पक्षहरु िधिरु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता सलिलि÷सिहुको िफय बाट    कायायियको िफय बाट 

दस्िएि...................     दस्िएि............. 
नाि थर.....................     नाि थर............. 
पद.............................      पद................. 
ठेगाना..........................      ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................      सम्पकय  नं............... 
लिलि............................      लिलि..................... 
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अनसूुची ३ 

(काययववलिको दफा ११ (५) सँग सम्वन्धिि) 

सावयिलनक परीक्षण फारािको ढाचँा  

पशे गरेको कायायिय.......... 
 

 

१. वयोिनाको नािः      क) स्थिः 
ए) िागि अनिुानः        ग) वयोिना शरुू हनुे लिलिः  घ) वयोिना सम्पन्न हनुे लिलिः  

२. उपभोक्ता सलिलि÷सािदुावयक संस्थाको   क) नािः   

क) अध्यक्षको नािः   ए) सदस्य संखयाः      िवहिाः    परुूषः  

३. वम्दानी एचयको वववरणः  

क) वम्दानीिफय  िम्िाः 
वम्दानीको श्रोि (कहाँबाट कलि नगद 
िथा न्िधसी प्राप्त भयो एिुाउने)
 रकि वा पररिाण कैवफयि 

रकि वा पररिाण कैवफयि 

 

   
   
ए) एचयिफय  
एचयको वववरण दर पररिाण िम्िा 
१. सािाग्री (के के सािाग्री एररद भयो ?) 

   

२. ज्यािा (के िा कलि भकु्तानी भयो ?) 
   

    

    

३. श्रिदान (कलि िनािे श्रिदान गरे ?) 
   

    

    

४. व्यवस्थापन एचय (ढुवानी िथा अधय एचय) 
   

    

 

ग) िौज्दाि  

 वववरण  रकि वा पररिाण  कैवफयि 

१ नगद 
  

बैंक 
  

व्यन्क्तको न्िम्िा   

२ सािग्रीहरु 
  

घ) भकु्तानी र्दन बाकँी 
वववरण रकि वा पररिाण 

  

४. सम्पन्न वयोिनाको िक्ष्य िथा प्रगलि वववरण 

 

कािको वववरण िक्ष्य प्रगलि 

   

५. वयोिनािे प¥ुयाकको िाभ िथा प्रत्यक्ष रूपिा िाभान्धवि िनसंखया (वयोिना सञ्चािन भकको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
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६. वयोिना सञ्चािन गदाय वयोिक संस्थािा कािको न्िम्िेवारी बाँडफाँड (कस कसिे कस्िो कस्िो कािको न्िम्िेवारी लिकका 
लथक<एिुाउने) 

उपन्स्थलिः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहवरः नािथरः      पदः   लिलिः 
द्रष्टव्यः सावयिलनक पररक्षण काययक्रििा उपन्स्थि सरोकारवािाहरुको उपन्स्थलि अलनवायय रूपिा संिग्न हनुपुनेछ । 

 

अनसूुची ४ 

-काययववलिको दफा ११ (६) सँग सम्वन्धिि) 

एचय सावयिलनक सूचना फाराि 

 

लिलिः २०  ।   ।   .  

१. वयोिनाको नािः—        २. वयोिना स्थिः—  

३. ववलनयोन्िि विेटः—  ४. वयोिना न्स्वकृि भकको व.वः—  ५. वयोिना सम्झौिा भकको लिलिः—  

६. काि सम्पन्न गनुय पने लिलिः—     ७. काि सम्पन्न भकको लिलिः—  

८. उ.स. को बैठकिे एचय स्वीकृि गरेको लिलिः—    

वम्दानी र एचयको वववरण 

       

वम्दानी एचय 
वववरण रकि रू वववरण रकि 

प्रथि वकस्िा  ज्यािा  

दोश्रो वकस्िा  लनिायण सािाग्री एररद 
 

िेश्रो वकस्िा  ढुवानी  

िनश्रिदान 
 भाडा  

वस्िगुि सहायिा  व्यवस्थापन एचय  

िागि सहभालगिा    

    

    

 

उपयुयक्तानसुारको वम्दानी िथा एचय वववरण यथाथय हो । यसिा सबै वम्दानी िथा एचयहरु सिावेश गररकको छ । साथै 
उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगिािा वयोिना कायायधवयन गररकको छ । यसको कक प्रलि वडा कायायियिा सिेि पेश गररकको 
छ ।  

 

 

 

 

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

                   कोषाध्यक्ष                           सन्चव           अध्यक्ष   
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अनसूुची % 

-काययववलिको दफा ११(७) संग सम्वन्धिि) 

वयोिना सूचना पाटीको निूना 
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वयोिना सूचना पाटी 
 

 

 

१.  वयोिनाको नािः 
२. वयोिना संचािन गने कायायिय/काययक्रिको नािः 
३. उपभोक्ता सलिलिको अध्यक्षको नाि र सम्पकय  नं. 
४. वयोिनाको कुि िागि रकि रुः 
 ४.१. वयोिनािा कायायियबाट व्यहोने िागि रुः 
 ४.२. िनसहभालगिाबाट व्यहोने िागि रकि रुः 
 ४.३. वयोिनािा िगानी गने अधय लनकायको नाि  र व्यहोने िागि रकि रुः 
५. वयोिना सम्झौिा लिलिः 
६. वयोिना सम्पन्न गने लिलिः 
७. वयोिनाबाट िाभान्धवि िनसंखयाः 



wgu9LdfO{ नगरपलिकाको उपभोक्ता सलिलि गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन सम्बन्धि काययववलि २०७४ 

                                        12                                     k|dfl)ft ug]{ 
M 

                                                              uh]Gb| gfy zdf{, k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

अनसूुची ^ 

-काययववलिको दफा १६(ङ) सँग सम्वन्धिि) 

उपभोक्ता सलिलिको भौलिक िथा ववत्तीय प्रगलि प्रलिवेदन 

 

वववरण पेश गरेको कायायिय.................... 
१. वयोिनाको वववरण  

वयोिनाको नािः     वडा नं.    टोि/बस्िीः    

उपभोक्ता सलिलिका अध्यक्षः      सन्चवः  

२. वयोिनाको िागिः प्राप्त अनदुान रकि रू. ............................  चधदा रकि रू...................... िनसहभालगिा 
रकि रू. ......................... िम्िा रकि रू. ............................. 
३. हािसम्िको एचय रू.........................                  क. कायायियबाट प्राप्त रकि रू............. 
१. लनिायण सािग्रीिा (लसिेधट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, लगिी, उपकरण वर्द) रू. .  

२. ज्यािाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        िम्िा रू.  

३. िसिधद सािान (कवप, किि, िसी, कागि वर्द) रू.   ४. दैलनक भ्रिण भत्ता (सम्झौिािा स्वीकृि भक) रू.   

५. प्राववलिक लनरीक्षण बापि एचय (सम्झौिािा स्वीकृि भक) रू.     

६. अधय   

ए. िनसहभालगिाबाट व्यहोररकको एचय रूः ................... श्रिको िूलय बराबर रकि रू. .......................  

न्िधसी सािान िूलय बराबर रकि रू. .............   कूि िम्िा रू. ............. 
४. प्राववलिक प्रलिवेदन बिोन्िि िूलयांकन रकि रू. ............. 
५. उपभोक्ता सिूहको लनणयय बिोन्िि÷सिीक्षाबाट एचय देन्एकको रू. ............. 
६. कायायधवयनिा देन्एकका िखुय सिस्याहरूः क. ए. ग.  

७. सिािानका उपायहरू  

क.  

ए. 
ग.  

८. कायायियबाट र अधय लनकायबाट अनगुिन भक अनगुिनको सझुावः  

९. हाि िाग गरेको वकस्िा रकि रू.  

१०. िखुय एचय प्रयोिन  

 

११. प्राप्त रकि वयोिना बाहेक अधय काययिा एचय गने गराउन ेछैनौ ।   

.............   .............  .............  ............. 
ियार गने                          सन्चव    कोषाध्यक्ष                अध्यक्ष 


