
 
तारकेश्वर नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र  

तारकेश्वर नगरपालिकाद्वारा प्रकालित 

खण्डः ०१                                           संखययः ०१                           मममतः २०७५।०३।१५ 

भाग- २ 

नेपयलको संमिधयनको धयरय २२६ ले मदएको ऄमधकयर प्रयोग गरी नेपयलको संमिधयन ऄनसुचूी ८ 

को क्रम संखयय ८ तथय  स्थयनीय सरकयर संचयलन ऐन, २०७४ को दफय १०२ बमोमजम तयरकेश्वर 

नगरपयमलकयको नगरसभयले बनयएको तल लेमखए बमोमजमको कयययमिमध सियसयधयरणको 

जयनकयरीको लयमग प्रकयशन गररएको छ । 

तारकेश्वर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बलधध 

काययलवलध २०७४  

प्रस्तावना 

नेपयलको संमिधयन र स्थयनीय सरकयर सञ्चयलन ऐन, २०७४ ले मनमदयष्ट गरेको स्थयनीय तहको 

ऄमधकयर के्षत्र मभत्रको मिकयस मनमययण सम्िमधध कययय संचयलनको लयमग नगरपयमलकयले ईपभोक्तय 

समममत गठन, पररचयलन तथय व्यिस्थयपन गनय अिश्यक देमखएकोले तयरकेश्वर नगरपयमलकयको 

प्रशयसकीय कयययमिमध मनयममत गने ऐन २०७४ को दफय ....... बमोमजम नगर कयययपयमलकयले यो 

कयययमिमध जयरी गरेको छ ।  

 

 



पररच्छेद– १ 

प्रारलम्भक 

 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कयययमिमधको नयम तयरकेश्वर नगरपयमलकयको ईपभोक्तय समममत 

गठन, पररचयलन तथय व्यिस्थयपन कयययमिमध, २०७४ रहकेो छ ।  

      (२) यो कयययमिमध तुरुधत प्रयरम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः मिषय िय प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलयगेमय यस कयययमिमधमय:– 

  (क) “ऄध्यक्ष” भधनयले ईपभोक्तय समममतको ऄध्यक्षलयइ सम्झन ुपदयछ ।   

  (ख) “अयोजनय” भधनयले तयरकेश्वर नगरपयमलकय िय सो ऄधतरगतको िडयियट पणूय िय अंमशक 

लयगत सयझेदयरीमय सञ्चयमलत योजनय िय कयययक्रम िय अयोजनय िय पररयोजनयलयइ सम्झन ु

पछय । र यसले नगरसभयबयट स्िीकृत भएको गैर सरकयरी संघ सस्थय, गैर नयफयमूलक संस्थय 

िय ऄधय सयमदुयमयक संस्थयको अयोजनय समेतलयइ जनयईनेछ । 

  (ग) “ईपभोक्तय” भधनयले अयोजनयबयट प्रत्यक्ष लयभयमधित हुने अयोजनय सञ्चयलन हुने के्षत्र 

मभत्रकय व्यमक्तलयइ जनयईछ ।  

  (घ) “ईपभोक्तय समममत” भधनयले अयोजनयको मनमययण, सञ्चयलन, व्यिस्थयपन र ममयत सम्भयर 

गनयको लयमग ईपभोक्तयले अफूहरू मध्येबयट गठन गरेको समममत सम्झन ुपदयछ । 

  (ङ) “कययययलय” भधनयले नगरकयययपयमलकयको कययययलयलयइ बुझयईँछ । सो शब्दले िडय 

कययययलय समेतलयइ बुझयईनेछ ।  

  (च) “कयययपयमलकय” भधनयले नगर कयययपयमलकयलयइ सम्झन ुपदयछ । 

  (छ) “ठूलय मेमशनरी तथय ईपकरण” भधनयले ियतयिरणलयइ ऄत्यमधक ह्रयस परुय्यईने प्रकृमतकय 

ठूलय मेमशनरी, ईपकरण (बुलडोजर, एक्सयभेटर जस्तय) र श्रममलूक प्रमिमधलयइ मिस्थयमपत 

गने खयलकय मेमशनरी तथय ईपकरण सम्झन ुपदयछ । 

  (ज) “पदयमधकयरी” भधनयले ईपभोक्तय समममतकय ऄध्यक्ष, ईपयध्यक्ष, समचि र कोषयध्यक्षलयइ 

सम्झन ुपदयछ ।  

  (झ) “िडय” भधनयले तयरकेश्वर नगरपयमलकय मभत्रकय िडयलयइ सम्झन ुपदयछ ।  

  (ञ) “िडय ऄध्यक्ष” भधनयले अयोजनय सञ्चयलन भएको िडयको िडय  ऄध्यक्षलयइ 

सम्झन ुपदयछ । 

  (ट) “सदस्य”भधनयले ईपभोक्तय समममतकय सदस्यलयइ जनयईनेछ र सो शब्दले ईपभोक्तय समममतकय 

पदयमधकयरीलयइ समेत जनयईनेछ ।  

  (ठ)  “सम्झौतय”भधनयले अयोजनयको मनमययण, सञ्चयलन, व्यिस्थयपन र ममयत सम्भयर गनयको 

लयमग कययययलय र ईपभोक्तय समममतबीच भएको मलमखत करयरनयमय िय कबुमलयतनयमयलयइ 

जनयईनेछ ।  



३. काययलवलधको पािना गननयपननः (१) गयईँ/नगरपयमलकय मभत्र कययययधियन हुने अयोजनयको 

मनमययण, सञ्चयलन,  ममयत सम्भयर कययय गनयको लयमग गठन हुने ईपभोक्तय समममतले पणूयरुपमय 

यो कयययमिमधको पयलनय गनुय पनेछ ।  

(२) कुल लयगत रु १ करोडसम्म भएको तथय स्थयनीय सीप, श्रोत र सयधन ईपयोग हुने र स्थयनीय 

स्तरमय कययय सम्पधन गनय सक्ने अयोजनयको कययययधियन ईपभोक्तय समममत मयफय त गनय 

समकनेछ ।  

 

पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता सलमलतको गठन र सञ्चािन 

 

४. उपभोक्ता सलमलत गठन सम्बधधी व्यवस्थाः (१) ईपभोक्तय समममत गठन देहयय बमोमजम गनुय 

पनेछ । 

(क) अयोजनयबयट प्रत्यक्ष लयभयमधित ईपभोक्तयहरुको अम भेलयबयट ऄमधकतम सहभयमगतयमय 

सम्बमधधत अयोजनयस्थलमय नै सयत देमख एघयर (७ देमख ११ जनय) सदस्यीय ईपभोक्तय 

समममत गठन गनुयपनेछ । 

(ख) समममत गठनको लयमग अम भेलय हुने समय, मममत, स्थयन र भेलयको मबषय  त्यस्तो भेलय हुने 

मममतले कमम्तमय सयत मदन (७ मदन) ऄगयिै सयियजमनक रुपमय जयनकयरी गरयईन ुपनेछ ।  

(ग)  गयईँपयमलकय िय नगरपयमलकयस्तरीय अयोजनय सञ्चयलनको लयमग ईपभोक्तय समममतको गठन 

गदयय कयययपयमलकयले तोकेको कयययपयमलकयकय सदस्य िय कययययलयको प्रमतमनमधको रोहिरमय 

गनुय पनेछ । 

(घ) िडयस्तरीय अयोजनय सञ्चयलनको लयमग ईपभोक्तय समममत गठन गदयय सम्िमधधत िडयको िडय 

ऄध्यक्ष िय िडय सदस्य िय कययययलयले तोकेको कययययलयको प्रमतमनमधको रोहिरमय गनुय 

पनेछ । 

(ङ) ईपभोक्तय समममत गठनको लयमग बोलयइएको भेलयमय योजनयको संमक्षप्त मििरण र समममतको 

संरचनय समहतको जयनकयरी कययययलयको प्रमतमनमधले गरयईन ुपनेछ । 

(च)  ईपभोक्तय समममत गठन गदयय समयिेशी मसद्धयधतको ऄिलम्िन गनुय पने छ । समममतमय कमम्तमय 

तेत्तीस प्रमतशत (३३%) ममहलय सदस्य हुनपुनेछ । समममतको ऄध्यक्ष, समचि र 

कोषयध्यक्षमध्ये कम्तीमय एकजनय ममहलय पदयमधकयरी हुनपुनेछ ।  

(छ)  एक व्यमक्त एकभधदय बढी ईपभोक्तय समममतको सदस्य हुन पयईने छैन । सयथै सगोलकय 

पररियरबयट एकजनय भधदय बढी व्यमक्त एईटै ईपभोक्तय समममतको सदस्य हुन पयआने छैन ।  



(ज) ईपभोक्तय समममतको गठन सकेसम्म सियसम्मत तररकयले गनुयपनेछ । सियसम्मत हुन नसकेमय 

ईपभोक्तयहरुको बहुमतबयट ईपभोक्तय समममतको गठन गररने छ । 

(झ) ईपभोक्तयहरुको लयगत सहभयमगतयमय सञ्चयलन हुने अयोजनयहरु ईपभोक्तय समममतबयट 

कययययधियन गनय प्रयथममकतय मदइनेछ । 

(ञ) ईपभोक्तय समममतले सम्झौतय बमोमजम गनुय पने कयम समममत अफैं ले गनुय गरयईन ुपनेछ । ऄधय 

कुनै मनमययण व्यिसययी िय ऄधय व्यमक्त िय सस्थयलयइ ठेक्कयमय मदइ गनय गरयईन पयआने छैन । 

(ट) कययययलयले अयोजनय सञ्चयलन एिम ्कययययधियनमय संलग्न ईपभोक्तय समममतको ऄमभलेख 

ऄनसुचूी १ बमोमजमको ढयँचयमय व्यिमस्थत गनुय पनेछ । 

५. उपभोक्ता सलमलतका सदस्यको योग्यताः (१) ईपभोक्तय समममतकय सदस्यको योग्यतय देहयय 

बमोमजम हुन ुपनेछ । 

 (क) सम्िमधधत अयोजनय के्षत्रको स्थययी ियमसधदय 

 (ख) १८ िषय ईमेर परुय भएको 

 (ग) फौजदयरी ऄमभयोगमय ऄदयलतबयट कसरुदयर नठहररएको 

 (घ) सरकयरी बयँकी बक्यौतय िय पेश्की फछ्र्यौट गनय बयँकी नरहकेो 

 (ङ) ऄधय ईपभोक्तय समममतमय सदस्यनरहकेो 

(२) दफय १ मय जनुसकैु कुरय लेमखएको भएतयपमन जनप्रमतमनमध, रयजनीमतक दलकय पदयमधकयरी, 

बहयलियलय सरकयरी कमयचयरी र मशक्षक ईपभोक्तय समममतको सदस्यमय बस्न पयइने छैन । 

६.  उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयब्य र ऄलधकारः ईपभोक्तय समममतको कयम कतयब्य र 

ऄमधकयर देहयय बमोमजम हुनेछ ।  

 (क)  सम्झौतय बमोमजमको कययय सम्पयदन गने, 

 (ख)  ईपभोक्तयहरुलयइ कययययलयबयट प्रयप्त सचूनय तथय मयगयदशयनको जयनकयरी गरयईने, 

(ग)  सम्झौतय बमोमजम कययय शुरु गदयय कययययलयबयट अिश्यक मनदेशन प्रयप्त गनुय पने    

भए प्रयप्त गरेर मयत्र शरुु गने, 

(घ) ईपभोक्तय समममतको कययय सम्पयदनलयइ प्रभयिकयरी बनयईन समममतकय सदस्यहरुको 

कययय मिभयजन र मजम्मेियरी बयँडफयँड गने, 

 (ङ)  ईपभोक्तय समममतकय सदस्यहरुको क्षमतय मिकयस गने । 

(च)  सम्झौतय बमोमजमको कयमको पररमयण, गुणस्तर, समय र लयगतमय पररितयन गनुय 

पने  देमखएमय कययययलयलयइ ऄनरुोध गने, 

 (छ)   अयोजनयको मदगो व्यिस्थयपन सम्बधधी अिश्यक ऄधय कययय गने । 

 

 

 



पररच्छेद – ३ 

कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन 

 

७. अयोजना कायायधवयनः (१) कययययलयले अ.ि. शुरु भएको १५ मदन मभत्र ईपभोक्तय 

समममतबयट संचयलन हुने अयोजनय, पररयोजनय र कयययक्रमहरु पमहचयन/छनौट गरी कययययधियन 

योजनय बनयईन ुपनेछ । ईपभोक्तय समममत गठन पश्चयत अयोजनयको ड्रइङ, मडजयइन र लयगत 

ऄनमुयन (नेपयली भयषयमय तययर गररएको) स्िीकृत गरी ईपभोक्तय समममतलयइ ईपलब्ध गरयईन ु

पनेछ । 

(२) अयोजनयको कययययधियनको लयमग ईपभोक्तय समममत र कयययलयबीच ऄनुसूची २ बमोमजमको 

ढयँचयमय सम्झौतय गनुयपनेछ । 

(३) अयोजनयको प्रकृमत हरेी कययययलयले लयगत सहभयमगतयको ढयँचय र ऄनपुयत (नगद िय श्रमदयन 

िय बस्तुगत) तोक्न ुपनेछ । 

 

८. अयोजना सम्झौताको िालग अवश्यक कागजातहरः (१) ईपभोक्तय समममतले 

कययययलयसँग सम्झौतय गदयय तपमशलमय ईमललमखत कयगजयतहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) ईपभोक्तय समममत गठन गने अम भेलयको मनणययको प्रमतमलमप 

(ख) ईपभोक्तय समममतकय सदस्यहरुको नयगररकतयको प्रमतमलमप 

(ग) अयोजनयको लयगत ऄनमुयन मििरण 

(घ) ईपभोक्तय समममतबयट सम्झौतयको लयमग मजम्मेियरपदयमधकयरी तोमकएको ईपभोक्तय 

समममतको मनणयय  

(ङ) अयोजनयको कययययधियनको कययय तयमलकय । 

(च) खयतय सञ्चयलन गने पदयमधकयरी तोमकएको मनणयय र खयतय सञ्चयलनको लयमग अिश्यक 

कयगजयतहरु  

 

९. उपभोक्ता सलमलतको िमता लवकासः (१) कययययलयले अयोजनयको कययययधियन ऄगयिै 

ईपभोक्तय समममतकय पदयमधकयरीहरुलयइ मनम्न मिषयमय ऄमभममुखकरण गनुय पनेछ 

(क) ईपभोक्तय समममतको कयम, कतयब्य र ऄमधकयर, 

(ख) सम्पयदन गनुय पने कयमको मििरण, कयम सम्पधन गनुयपने ऄिमध, लयगत र ईपभोक्तयको 

योगदयन 

(ग) मनमययण सयमयग्रीको गुणस्तर र पररमयण 

(घ) खररद, रकम मनकयसय प्रकृयय, खचयको लेखयकंन र ऄमभलेख व्यिस्थयपन 

(ङ) कययययधियन र ऄनगुमन प्रकृयय  



(च) सयियजमनक परीक्षण, योजनयको फरफयरक र हस्तयधतरण  

(छ)  ऄधय अिश्यक मिषयहरु ।  

 

१०. खाता सञ्चािनः (१) ईपभोक्तय समममतको खयतय कययययलयले तोकेको बैंकमय सञ्चयलन 

हुनेछ । 

(२) समममतको खयतय ऄध्यक्ष, कोषयध्यक्ष र समचि गरी तीन जनयको संयकु्त दस्तखतबयट 

सञ्चयलन हुनेछ । खयतय सञ्चयलकहरु मध्ये कमम्तमय एकजनय ममहलय हुन ुपनेछ । 

 

११. भनक्तानी प्रकृयाः (१) अयोजनयको भकु्तयनी मदंदय ईपभोक्तय समममतको नयममय रहकेो बैक 

खयतयमयफय त मदनु पनेछ । ईपभोक्तय समममतले एक व्यमक्त िय सस्थयलयइ एकलयख भधदय 

मयमथको रकम भकु्तयनी गदयय चेक मयफय त मयत्र गनुय पनेछ ।  

(२) ईपभोक्तय समममतलयइ सम्झौतय बमोमजमको कयमको प्रयमिमधक मलूययंकन, कययय सम्पधन 

प्रमतिेदन र ऄधय अिश्यक कयगजयतको अधयरमय मकस्तयगत र ऄमधतम भकु्तयनी मदइनेछ ।  

(३) ईपभोक्तय समममतले सम्पयदन गरेको कयम र भएको खचयको मििरण समममतको बैठकबयट मनणयय 

गरी भकु्तयनीको लयमग अिश्यक कयगजयत समहत कययययलयमय पेश गनुयपनेछ । 

      (४) अयोजनयको ऄमधतम भकु्तयनी हुन ुभधदय ऄगयिै कययययलयबयट ऄनगुमन गने व्यिस्थय ममलयईनु 

पनेछ    

(५) अयोजनय सम्पधन भइ फरफयरक गनुय भधदय ऄगयिै ईपभोक्तय समममतले ऄमनिययय रुपमय 

कययययलयको प्रमतमनमधको रोहिरमय सयियजमनक परीक्षण गनुय पनेछ । सयियजमनक परीक्षण 

प्रमतिेदनको ढयँचय ऄनसुचूी ३ बमोमजम हुनेछ ।  

(६) ईपभोक्तय समममतले अफूले प्रत्येक मकस्तयमय गरेको खचयको सचूनय ऄनसुूची ४ बमोमजमको 

ढयँचयमय सयियजमनक गनुय पनेछ ।  

(७) अयोजनयको कुल लयगत रु ३ लयख भधदय बढी भएकय अयोजनयहरुको हकमय ईपभोक्तय 

समममतले कयम शरुु गनुय भधदय ऄगयिै अयोजनयको नयम, लयगत, लयगत सयझेदयरीको ऄिस्थय, 

कयम शरुु र सम्पधन गनुय पने ऄिमध समेत देमखने गरी तययर गररएको ऄनसुचूी ५ बमोमजमको 

ढयँचयमय अयोजनय सचूनय पयटी अयोजनय स्थलमय रयखन ुपनेछ  

(८) ईपभोक्तय समममतलयइ सम्बमधधत कययययलयले ड्रआङ्ग, मडजयआन, लयगत ऄनमुयन तययर गने, 

प्रयमिमधक सललयह मदने, जयँचपयस गने लगययत ऄधय प्रयमिमधक सहयोग ईपलब्ध गरयईनेछ । 

अयोजनय कययययधियनको समयमय कुनै कयरणबयट कययययलयले प्रयमिमधक सेिय ईपलब्ध 

गरयईन नसकेमय सम्झौतयमय ईललेख गरी तोमकएको खचयको सीमय मभत्र रही ईपभोक्तय 

समममतले करयरमय प्रयमिमधक मनयकु्त गनय िय प्रयमिमधक सेिय मलन सक्नेछ । तर, ड्रआङ्ग, 



मडजयआन, लयगत ऄनमुयन, कयययसम्पधन प्रमतिेदन र भकु्तयनी मसफयररसको कययय कययययलयबयट नै 

हुनेछ । 

(९) ईपभोक्तय समममतबयट मनमययण हुने अयोजनयहरूको गुणस्तर कययम गने गरयईने दयमयत्ि र 

मजम्मेियरी जनप्रमतमनमध, सम्बमधधत प्रयमिमधक कमयचयरी, ईपभोक्तय समममत र ऄनगुमन 

समममतको हुनेछ ।  

(१०) ऄनकुरणीय कययय गने ईपभोक्तय समममत, प्रयमिमधक कमयचयरी र सम्बमधधत कमयचयरीलयइ 

सभयको मनणयय बमोमजम ियमषयक रूपमय ईमचत परुस्कयर प्रदयन गनय समकनेछ । 

(११) तोमकएको समयमय ईपभोक्तय समममत गठन हुन नसकेमय, सम्झौतय हुन नसकेमय िय सम्झौतयको 

शतय बमोमजम कययय सम्पयदन हुन नसकेमय कययययलयले ऄधय प्रकृयय्यरय कयम गरयईन सक्नेछ 

।   

 

१२. लनमायण काययको गनणस्तर सनलनलितता गननय पननः ईपभोक्तय समममतबयट सञ्चयलन हुने 

अयोजनय गुणस्तर सुमनमश्चत गनुय सम्िमधधत ईपभोक्तय समममतको कतयव्य हुनेछ । गुणस्तर 

समुनमश्चततय गनयको लयमग ऄधय कुरयहरुको ऄमतररक्त मनम्न मिषयहरु पूणय रुपमय पयलनय गनुय 

पनेछ ।  

(क) मनमययण सयमयग्रीको गुणस्तरः मनमययण सयमयग्री ड्रआङ, मडजयइन र स्पेमसमफकेसन 

बमोमजमको गुणस्तर कययम गनुय पनेछ । 

(ख) मनमययण मिमध र प्रकृययको गुणस्तरः मनमययण मिमध र प्रकृयय कययययलयसँग भएको 

सम्झौतय बमोमजम गनुय पनेछ  

(ग)  मनमययण कयययको मदगोपनयः ईपभोक्तय समममतबयट कययययधियन भएको योजनयको 

मदगोपनयको लयमग सम्िमधधत ईपभोक्तय समममतले अिश्यक व्यिस्थय गनुय पनेछ । 

(घ) गुणस्तर समुनमश्चत गने मजम्मेियरीः ईपभोक्तय समममत मयफय त हुने कयमको मनधययररत 

गुणस्तर कययम गने मजम्मेियरी सम्बमधधत कयययको लयमग कययययलयबयट खमटएकय 

प्रयमिमधक कमयचयरी र ईपभोक्तय समममतको हुनेछ । 

 (ङ)  लगत रयखन ु पनेः ईपभोक्तय समममतबयट हुने कयमको सम्झौतय बमोमजमको समय, 

लयगत र गुणस्तरमय सम्पधन हुन नसकेमय सम्िमधधत प्रयमिमधक कमयचयरीलयइ सचेत 

गरयईने र प्रकृमत हरेी अिश्यकतय ऄनसुयर कयरियही गनय सक्नेछ । त्यस्तय ईपभोक्तय 

समममतको लगत रयखी ईपभोक्तय समममतकय पदयमधकयरीलयइ मनमश्चत समयसम्मको 

लयमग ऄधय ईपभोक्तय समममतमय रही कयम गनय मनषेध गनेछ । 



१३. ऄननगमन सलमलतको व्यवस्थाः (१) अयोजनय तोमकएको गुणस्तर, पररमयण र समयमय 

सम्पधन गनय गरयईन ईपभोक्तय समममतले सम्पयदन गने कयययको ऄनगुमन गरी अयोजनयको 

गुणस्तर, पररमयण समुनमश्चत गनय दफय ४ (१) (क) बमोमजमको भेलयबयट कमम्तमय एक जनय 

ममहलय समहत ३ सदस्यीय एक ऄनगुमन समममत गठन गनुय पनेछ । 

(२)   ऄनगुमन समममतको कयम, कतयव्य ऄमधकयर देहयय बमोमजम हुनेछः 

(क) अयोजनयको कययययधियनमय सहजीकरण गने तथय देमखएकय बयधय, व्यिधयन र समस्यय 

समयधयनकय लयमग अिश्यक समधिय गने,  

(ख) अयोजनयको कययययधियन कयययतयमलकय ऄनुसयर कयम भए नभएको यकीन गने र नगरेको 

पयआएमय सम्बमधधत पक्षलयइ सचेत गरयईने,    

(ग) अिश्यक ऄधय कययय गने । 

 

पररच्छेद– ४ 

लवलवध 

 

१४. ऄधय ससं्थाबाट कायय गराउन सलकनेःयस कयययमिमध बमोमजम ईपभोक्तय समममतबयट गररने 

कययय लयभग्रयही समहू, सयमदुयमयक संस्थय जस्तै सयमदुयमयक िन, सयमदुयमयकस्तरकय 

सहकयरी संस्थयहरू, टोल मिकयस संस्थय, अमय समहू, कृमष समूह, कयननु बमोमजम गठन 

भएकय ऄधय सयमदुयमयक संगठन जस्तय संस्थयहरुबयट स्थयनीय ईपभोक्तयहरुको अमभेलयबयट 

मनणयय भइ अएमय यस्तय संस्थयहरुबयट यस कयययमिमध बमोमजम कययय संचयलन गनय/गरयईन 

समकने छ । 

१५. सहलजकरण र सहयोग गननय पननः ईपभोक्तय समममतले अयोजनयको सपुररिेक्षण, 

ऄनगुमन/मनरीक्षण गनय कययययलयबयट अएको ऄनगुमन समममत, पदयमधकयरी िय 

कमयचयरीलयइ अिश्यक मििरण ईपलव्ध गरयईने तथय अयोजनयस्थल ऄनगुमनको लयमग 

सहमजकरण र सहयोग गनुय पनेछ । 

१६. उपभोक्ता सलमलतको दालयत्वः ईपभोक्तय समममतले कययययलयसँग भएको सम्झौतय 

बमोमजमको कययय सम्पयदन गदयय कययययलयले तोकेकय शतयहरुको ऄमतररक्त मनम्न दयमयत्ि 

िहन गनुय पनेछ । 

(क) अयोजनयको मदगो व्यिस्थयपनको लयमग ममयत सम्भयर गने सम्बधधी अिश्यक कययय, 

(ख) अयोजनय कययययधियनबयट पनय सक्ने ियतयिरणीय सधतुलन कययम गने सम्बधधी कययय, 

(ग) ऄधय अयोजनयहरुसँग ऄधतरसम्बधध कययम गनुयपने, 

(घ) ऄसल नयगररकको अचरण पयलनय गनुयपने । 



(ङ) ईपभोक्तय समममतले अयोजनयको फरफयरकको लयमग कययययलयमय कयगजयत पेश गदयय 

ऄनसुचूी ६ बमोमजमको ढयँचयमय अयोजनयको भौमतक तथय मिमत्तय प्रमतिेदन पेश गनुय 

पनेछ ।  

 १७. मापदण्ड बनाउन सकनेः (१) अयोजनयको गुणस्तर समुनमश्चततयको लयमग कययययलयले 

ऄनगुमन, मलुययङ्कन गरी सम्िमधधत ईपभोक्तय समममतलयइ सललयह, सझुयि र अिश्यकतय 

ऄनसुयर मनदेशन मदने तथय समधिय गनुय पनेछ . 

(२)      ईपभोक्तय समममतबयट सञ्चयलन हुने अयोजनयको प्रकृमत हरेी  गुणस्तर समुनमश्चततय गने 

प्रयोजनको लयमग कययययलयले थप मयपदण्ड तथय मयगयदशयन बनयइ लयगु गनय सक्नेछ । 

 

 

  



ऄननसचूी १ 

(काययलवलधको दफा ४ (१) ट सगं सम्बलधधत) 

उपभोक्ता सलमलतको िगत 

तारकेश्वर नगरपालिका 

अ.ि. 

क्र.

स 

 

उपभोक्ता 

सलमलत

को नाम 

र ठेगाना 

पदालधकारीको नाम र सम्पकय  नं. गठन 

लम

लत 

बैंक

को 

नाम 

खा

ता नं. ऄध्य

ि 

उपाध्य

ि 

सलच

व 

कोषाध्य

ि 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

  



ऄननसचूी २ 

काययलवलधको दफा ७ (२) सगँ सम्वलधधत) 

तारकेश्वर नगरपालिका 

योजना सम्झौता फाराम 

१. सम्झौतय गने पक्ष र अयोजनयः 

क) ईपभोक्तयसमममतको मििरणः 

 १. नयमः 

 २. ठेगयनयः 

ख) अयोजनयको मििरणः 

 १. नयमः 

 २. अयोजनय स्थलः 

 ३ ईद्देश्यः 

 ४. अयोजनय सरुु हुने मममतः 

२. अयोजनयको लयगत सम्िमधध मििरणः 

 क) लयगत ऄनमुयन रु 

 ख) लयगत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कययययलयः 

 २. ईपभोक्तय समममतः 

 ३. ऄधयः  

ग) बस्तुगत ऄनदुयनको मििरण  सयमयग्रीको नयम   

 एकयइ 

 १. संघबयट  

 २. प्रदेशबयट 

 ३. स्थयनीय तहबयट 

 ४. गैह्रसरकयरी संघसंस्थयबयट  

 ५. मिदेशी दयत ृसंघ संस्थयबयट  

 ६. ईपभोक्तय समममतबयट  

 ७. ऄधय मनकययबयट  

घ) अयोजनयबयट लयभयमधित हुनेः 

 १. घरपररियर संखययः 

 २. जनसंखययः 

 ३. संगमठत संस्थयः 



                 ४.ऄधयः  

३. ईपभोक्तय समममत/समदुययमय अधयररत संस्थय÷गैह्रसरकयरी संस्थयको मििरणः 

क) गठन भएको मममतः 

ख) पदयमधकयरीको नयम र ठेगयनय (नयगररकतय प्रमयणपत्र नं. र मजललय) 

       १. ऄध्यक्ष 

२. ईपयध्यक्ष 

३. कोषयध्यक्ष 

४. समचि 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदयय ईपमस्थत लयभयमधितको संखययः 

४. अयोजनय सञ्चयलन सम्िमधध ऄनभुिः 

५.ईपभोक्तय समममत समदुययमय अधयररत संस्थय÷गैह्रसरकयरी संस्थयले प्रयप्त गने मकस्तय मििरणः 

    मकस्तयको क्रम  मममत      मकस्तयको रकम 

 मनमययण समयग्री पररमयण                     कैमफयत 

  पमहलो 

  दोश्रो 

  तेश्रो 

  जम्मय 

६. अयोजनय ममयत संभयर सम्बधधी व्यिस्थय  

    क) अयोजनय ममयत संभयरको मजम्मय मलने समममत÷संस्थयको नयमः 

    ख) ममयत सम्भयरको सम्भयमित स्रोत (छ छैन खलुयईने) 

      जनश्रमदयनः 

      सेिय शलुकः 

      दस्तुर, चधदयबयट  

      ऄधय केही भएः  

 

 

 

 

 



सम्झौताका ितयहर 

उपभोक्ता सलमलतको लजम्मेवारी तथा पािना गररने ितयहरः 

१.     अयोजनय मममत ...............................देमख शरुु गरी मममत........................सम्ममय परुय 

गनुय पनेछ । 

२.     प्रयप्त रकम तथय मनमययण सयमयग्री सम्िमधधत अयोजनयको ईदे्धश्यकय लयमग मयत्र प्रयोग गनुयपनेछ 

। 

३.       नगदी, मजधसी सयमयनको प्रयप्ती, खचय र बयँकी तथय अयोजनयको प्रगमत मििरण रयखन ुपनेछ । 

४.     अम्दयनी खचयको मििरण र कयययप्रगमतको जयनकयरी ईपभोक्तय समूहमय छलफल गरी ऄको 

मकस्तय मयग गनुय पनेछ । 

५.     अयोजनयको कुल लयगत भधदय घटी लयगतमय अयोजनय सम्पधन भएको ऄिस्थयमय सो 

मतुयमिकनै ऄनदुयन र श्रमदयनको प्रमतशत मनधययरण गरी भकु्तयनी मलन ुपनेछ । 

६.      ईपभोक्तय समममतले प्रयमिमधकको रयय, परयमशय एिं मनदेशन ऄनुरुप कयम गनुय पनेछ ।  

७.      ईपभोक्तय समममतले अयोजनयसंग सम्िमधधत मिल, भरपयइहरु, डोर हयमजरी फयरयमहरु, मजधसी 

नगदी खयतयहरु, समममत÷समहुको मनणयय पमुस्तकय अमद कयगजयतहरु कययययलयले मयगेको 

बखत ईपलव्ध गरयईन ुपनेछ र त्यसको लेखयपरीक्षण पमन गरयईन ुपनेछ । 

 

८.    कुनै सयमयग्री खररद गदयय अधतररक रयजस्ि कययययलयबयट स्थययी लेखय नम्िर र मलुय 

ऄमभबमृद्ध कर दतयय प्रमयण पत्र प्रयप्त व्यमक्त िय फमय संस्थय िय कम्पनीबयट खररद गरी सोही 

ऄनसुयरको मिल भरपयइ अमधकयरीक व्यमक्तबयट प्रमयमणत गरी पेश गनुय पनेछ । 

  ९.    मलूय ऄमभबमृद्ध कर (VAT) लयग्ने बस्तु तथय सेिय खररद गदयय रु २०,०००।– भधदय बढी 

मलूयको सयमयग्रीमय ऄमनिययय रुपमय मलूय ऄमभबमृद्ध कर दतयय प्रमयणपत्र प्रयप्त गरेकय व्यमक्त 

फमय संस्थय िय कम्पनीबयट खररद गनुय पनेछ । सयथै ईक्त मिलमय ईमललमखत म.ुऄ.कर 

बयहकेको रकममय १.५% ऄग्रीम अयकर बयपत करकरि गरी बयँकी रकम मयत्र सम्िमधधत 

सेिय प्रदययकलयइ भकु्तयनी हुनेछ । रु २०,०००।– भधदय कम मलूयको सयमयग्री खररदमय पयन 

नम्िर मलएको व्यमक्त िय फमयबयट खररद गनुय पनेछ । ऄधयथय खररद गने पदयमधकयरी स्ियम् 

मजम्मेियर हुनेछ । 

१०.   डोजर रोलर लगययतकय मेमशनरी सयमयन भयडयमय मलएको एिम ् घर बहयलमय मलइ मिल 

भरपयइ पेश भएको ऄिस्थयमय १०% प्रमतशत घर भयडय कर एबम ्बहयल कर मतनुय पनेछ । 

११.     प्रमशक्षकले पयईने पयररश्रममक एिम ्सहभयगीले पयईने भत्तयमय प्रचमलत मनयमयनुसयर कर 

          लयग्नेछ । 

१२.   मनमययण कयययको हकमय शरुु लयगत ऄनमुयनकय कुनै अइटमहरुमय पररियतन हुने भएमय 

ऄमधकयर प्रयप्त व्यमक्त÷कययययलयबयट लयगत ऄनमुयन संसोधन गरे पश्चयत मयत्र कययय गरयईनु 



पनेछ । यसरी लयगत ऄुनमयन संशोधन नगरी कययय गरेमय ईपभोक्तय समममत/ समहुनै 

मजम्मेियर हुनेछ । 

१३.    ईपभोक्तय समममतले कयम सम्पधन गररसकेपमछ बयँकी रहन गएकय खप्ने सयमयनहरु ममयत संभयर 

समममत गठन भएको भए सो समममतलयइ र सो नभए सम्िमधधत कययययलयलयइ बुझयईन ुपनेछ 

। तर ममयत समममतलयइ बुझयएको सयमयनको मििरण एक प्रमत सम्िमधधत कययययलयलयइ 

जयनकयरीको लयमग बुझयईन ुपनेछ । 

१४.  सम्झौतय बमोमजम अयोजनय सम्पधन भएपमछ ऄमधतम भकु्तयनीको लयमग कयययसम्पधन 

प्रमतिेदन, नयपी मकतयि, प्रमयमणत मिल भरपयइ, योजनयको फोटो, सम्िमधधत ईपभोक्तय 

समममतले अयोजनय संचयलन गदयय भएको अय व्ययको ऄनुमोदन समहतको मनणयय, 

ईपभोक्तय भेलयबयट भएको सयियजमनक लेखय परीक्षणको मनणययको प्रमतमलपी तथय 

सम्िमधधत कययययलयको िडय कययययलयको मसफयररस समहत ऄमधतम मकस्तय भकु्तयनीको 

लयमग मनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५.    अयोजनय सम्पधन भएपमछ कययययलयबयट जयँचपयस गरी फरफयरकको प्रमयणपत्र मलनु पनेछ । 

सयथै अयोजयनयको अिश्यक ममयत संभयरको व्यिस्थय सम्िमधधत ईपभोक्तयहरुले नै गनुय 

पनेछ । 

१६.    अयोजनय कययययधियन गने समहु िय ईपभोक्तय समममतले अयोजनयको भौमतक तथय मित्तीय 

प्रगती प्रमतिेदन ऄनसुचूी ६ को ढयँचयमय सम्झौतयमय तोमकए बमोमजम कययययलयमय पेश गनुय 

पनेछ । 

१७.     अयोजनयको दीगो सञ्चयलन तथय ममयत संभयरको व्यिस्थय गनुय पनेछ । 

१८.     अयोजनयको सिै कयम ईपभोक्तय समममत÷समहुको मनणयय ऄनसुयर गनुय गरयईन ुपनेछ । 

 

 

कायायियको लजम्मेवारी तथा पािना गररने ितयहरः 

 

१.  अयोजनयको िजेट, ईपभोक्तय समममतको कयम, कतयव्य तथय ऄमधकयर, खररद, लेखयङ्कन, 

प्रमतिेदन अमद मिषयमय ईपभोक्तय समममतकय पदयमधकयरीहरुलयइ ऄनमुशक्षण कयययक्रम 

सञ्चयलन गररनेछ ।  

२.  अयोजनयमय अिश्यक प्रयमिमधक सहयोग कययययलयबयट ईपलव्ध गरयईन समकने ऄिस्थयमय 

गरयइनेछ र नसमकने ऄिस्थय भएमय ईपभोक्तय समममतले बयय ब बजयरबयट सेिय परयमशय ऄधतगयत 

सेिय मलन सक्नेछ ।  



३.  अयोजनयको प्रयमिमधक सपुररिेक्षणकय लयमग कययययलयको तफय बयट प्रयमिमधक खटयइनेछ । 

ईपभोक्तय समममतबयट भएको कयमको मनयममत सपुररिेक्षण गने मजम्मेियरी मनज प्रयमिमधकको 

हुनेछ ।  

४.  पेश्की मलएर लयमो समयसम्म अयोजनय संचयलन नगने ईपभोक्तय समममतलयइ कययययलयले 

मनयम ऄनसुयर कयरियही गनेछ । 

५.   श्रममलुक प्रमिमधबयट कययय गरयईने गरी लयगत ऄनमुयन स्िीकृत गरयइ सोही बमोमजम सम्झौतय 

गरी मेमशनरी ईपकरणको प्रयोगबयट कययय गरेको पयइएमय त्यस्तो ईपभोक्तय समममतसंग सम्झौतय 

रद्ध गरी ईपभोक्तय समममतलयइ भकु्तयनी गररएको रकम मलुययंकन गरी बढी भएको रकम 

सरकयरी बयँकी सरह ऄसलु ईपर गररनेछ । 

६.   अयोजनय सम्पधन भएपमछ कययययलयबयट जयँच पयस गरी फरफयरक गनुय पनेछ । 

७.  अिश्यक कयगजयत संलग्न गरी भकु्तयनी ईपलव्ध गरयईन सम्िमधधत ईपभोक्तय समममतबयट 

ऄनरुोध भइ अएपमछ ईपभोक्तय समममतको बैंक खयतयमय भकु्तयनी मदन ुपनेछ ।  

८.    यसमय ईललेख नभएकय कुरयहरु प्रचमलत कयननू िमोमजम हुनेछ । 

  

मयमथ ईललेख भए बमोमजमकय शतयहरु पयलनय गनय हयमी मनम्न पक्षहरु मधजरु गदयछौं । 

 

 

ईपभोक्तय समममत/समहुको तफय बयट                              कययययलयको तफय बयट 

दस्तखत...................                  दस्तखत............. 

नयम थर.....................   नयम थर............. 

पद.............................   पद................. 

ठेगयनय..........................                ठेगयनय.................. 

सम्पकय  नं......................   सम्पकय  नं............... 

मममत............................   मममत..................... 

  



                                                 ऄननसचूी ३ 

(कयययमिमधको दफय ११ (५) सँग सम्िमधधत) 

सयियजमनक परीक्षण फयरयमको ढयँचय पेश गरेको कययययलय.......... 

१. अयोजनयको नयमः     

 क) स्थलः 

 ख) लयगत ऄनुमयनः         

 ग) अयोजनय शरुू हुने मममतः  

 घ) अयोजनय सम्पधन हुने मममतः  

२. ईपभोक्तय समममत/सयमदुयमयक संस्थयको   क) नयमः   

क) ऄध्यक्षको नयमः   ख) सदस्य संखययः     

 ममहलयः          पुरूषः  

३. अम्दयनी खचयको मििरणः  

क) अम्दानीतफय  जम्माः 

अम्दानीको श्रोत (कहाँबाट 

कलत नगद तथा लजधसी प्राप्त 

भयो खनिाउने) रकम वा पररमाण कैलफयत 

रकम वा पररमाण कैलफयत 

 

   

   

ख) खचयतफय  

खचयको लववरण दर पररमाण जम्मा 

१. सयमयग्री (के के सयमयग्री खररद   

भयो ?) 

   

२. ज्ययलय (के मय कमत भकु्तयनी भयो 

?) 

   

    

    

३. श्रमदयन (कमत जनयले श्रमदयन गरे 

?)            

   

    

    

४. व्यिस्थयपन खचय (ढुियनी तथय 

ऄधय खचय)  

   

    

 



 

ग) मौज्दात  

 लववरण  रकम वा पररमाण  कैलफयत 

१ नगद   

बैंक   

व्यमक्तको मजम्मय   

२ सयमग्रीहरु   

घ) भनक्तानी लदन बाँकी 

लववरण रकम वा पररमाण 

  

४. सम्पधन अयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत लववरण 

 

कामको लववरण िक्ष्य प्रगलत 

   

५. अयोजनयले पयुययएको लयभ तथय प्रत्यक्ष रूपमय लयभयमधित जनसंखयय (अयोजनय सञ्चयलन 

भएको स्थयनकय ईपभोक्तयहरू) ।  

६.  अयोजनय सञ्चयलन गदयय अयोजक संस्थयमय कयमको मजम्मेियरी बयँडफयँड (कस कसले कस्तो 

कस्तो कयमको मजम्मेियरी मलएकय मथए  ? खलुयईने) 

ईपमस्थमतः 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहिरः नयमथरः  पदः         मममतः 

द्रष्टव्यः सयियजमनक पररक्षण कयययक्रममय ईपमस्थत सरोकयरियलयहरुको ईपमस्थमत ऄमनिययय रूपमय 

संलग्न हुनपुनेछ । 

 

 

 

 

 



 

ऄननसचूी ४ 

कयययमिमधको दफय ११ (६) सँग सम्िमधधत) 

खचय सयियजमनक सचूनय फयरयम 

 

लमलतः २०  ।   ।    

१. अयोजनाको नामः—         

२. अयोजना स्थिः—  

३. लवलनयोलजत वजेटः—    

४. अयोजना लस्वकृत भएको अ.वः—     

५. अयोजना सम्झौता भएको लमलतः—  

६. काम सम्पधन गननय पनन लमलतः—        

 ७. काम सम्पधन भएको लमलतः—  

८. उ.स. को बैठकिे खचय स्वीकृत गरेको लमलतः—    

अम्दानी र खचयको लववरण     

अम्दानी खचय 

लववरण रकम रू लववरण रकम 

प्रथम मकस्तय  ज्ययलय  

दोश्रो मकस्तय  मनमययण सयमयग्री खररद  

तेश्रो मकस्तय  ढुियनी  

जनश्रमदयन  भयडय  

िस्तुगत सहययतय  व्यिस्थयपन खचय  

लयगत सहभयमगतय    

    

ईपयुयक्तयनसुयरको अम्दयनी तथय खचय मििरण यथयथय हो । यसमय सबै अम्दयनी तथय खचयहरु 

समयिेश गररएको छ । सयथै ईपभोक्तयहरुको प्रत्यक्ष सहभयमगतयमय अयोजनय कययययधियन गररएको छ 

। यसको एक प्रमत िडय कययययलयमय समेत पेश गररएको छ ।   

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

 कोषयध्यक्ष          समचि                      ऄध्यक्ष   

   



                                                  ऄननसचूी ५ 

कयययमिमधको दफय ११(७) संग सम्िमधधत) 

अयोजनय सचूनय पयटीको नमनूय 

 

१.  अयोजनयको नयमः 

२. अयोजनय संचयलन गने कययययलय/कयययक्रमको नयमः 

३. ईपभोक्तय समममतको ऄध्यक्षको नयम र सम्पकय  नं. 

४. अयोजनयको कुल लयगत रकम रुः 

         ४.१. अयोजनयमय कययययलयबयट व्यहोने लयगत रुः 

          ४.२. जनसहभयमगतयबयट व्यहोने लयगत रकम रुः 

           ४.३. अयोजनयमय लगयनी गने ऄधय मनकययको नयम  र व्यहोने लयगत रकम रुः 

५. अयोजनय सम्झौतय मममतः 

६. अयोजनय सम्पधन गने मममतः 

७. अयोजनयबयट लयभयमधित जनसंखययः 

  



 

ऄननसचूी  ६ 

कयययमिमधको दफय १६ (ङ) सँग सम्िमधधत) 

ईपभोक्तय समममतको भौमतक तथय मित्तीय प्रगमत प्रमतिेदन 

मििरण पेश गरेको कययययलय.................... 

 

१. अयोजनयको मििरण  

अयोजनयको नयमः     िडय नं.         

टोल/बस्तीः                 ईपभोक्तय समममतकय ऄध्यक्षः समचिः  

२. अयोजनयको लयगतः प्रयप्त ऄनदुयन रकम रू. ..........................चधदय रकम रू................. 

जनसहभयमगतय रकम रू. „„„„जम्मय रकम रू. ............................. 

३. हयलसम्मको खचय रू. ............................. 

क. कययययलयबयट प्रयप्त रकम रू.............   

१. मनमययण सयमग्रीमय (मसमेधट, छड, कयठ, ढंुगय िय फुिय, मगिी, ईपकरण अमद) रू. .  

२. ज्ययलयः–  दक्ष रूः–                               ऄदक्ष रू.                 जम्मय रू.  

३. मसलधद सयमयन (कमप, कलम, मसी, कयगज अमद) रू.   ४. दैमनक भ्रमण भत्तय (सम्झौतयमय 

स्िीकृत भए) रू.   

५. प्रयमिमधक मनरीक्षण बयपत खचय (सम्झौतयमय स्िीकृत भए) रू.     

६. ऄधय   

ख. जनसहभयमगतयबयट व्यहोररएको खचय रूः ................... श्रमको मलूय बरयबर रकम रू. 

....................... मजधसी सयमयन मलूय बरयबर रकम रू. ..................     कूल जम्मय रू. 

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

४. प्रयमिमधक प्रमतिेदन बमोमजम मलूययंकन रकम रू. ............. 

५. ईपभोक्तय समहूको मनणयय बमोमजम÷समीक्षयबयट खचय देमखएको रू. ............. 

६. कययययधियनमय देमखएकय मखुय समस्ययहरूः क. ख. ग.  

७. समयधयनकय ईपययहरू  

     क.  

     ख. 

     ग.  

८. कययययलयबयट र ऄधय मनकययबयट ऄनुगमन भए ऄनगुमनको सझुयिः  

 

 



९. हयल मयग गरेको मकस्तय रकम रू.  

१०. मखुय खचय प्रयोजन  

 

११. प्रयप्त रकम अयोजनय बयहके ऄधय कयययमय खचय गने गरयईने छैनौ ।   

 

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

तययर गन े            समचि                  कोषयध्यक्ष  ऄध्यक्ष 

 

 

 

प्रमालणकरण लमलत : २०७५।३।१५ 

                                                                                                            

                                                                              अज्ञािे, 

       जाननका सनवेदी                                                                                               

प्रमनख प्रिासलकय ऄलधकृत 

 

 


