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आ्ोजनाहरु उपभोक् ा सलमत  मार्ा   
का्ाान्व्न गने प्रक्रि्ािाई व््वस्थथ  ,

पारराप ,अनोमान्ोन् ,गोरथ रु् ननाउन 

नानछना् भलकोिभ सावास्जनक खिरर  ऐन र 
तन्माविुको प्रावधान सँग प्रत को ि नहोनभ 



गरुमामाा गाउँ का्ापालिकानाट ्ो का्ाबनधध 
जारु गिरलको छ। 
1. सावाजतनक खिरर ऐन, 2063 र तन्माविु, 2064 को अधधनमा रहु 
रु. 1 करोड सम्म िाग  अनोमान भलको तनमाार का्ा वा सो सम्नन्धा सभवा 
उपभोक् ा सलमत  वा िाभग्राहु समोरानाट गराउन वा प्राप्  गना सक्रकनभछ।  

 

2. नोँरा न.ं 1 मा उस्लिखख  लक करोड रुपै् ासँम्मको िाग  अनोमानमा 
मोल् अलभनदृ्धध कर, ओभरहभड कन्टुजभन्सा रकम र जनसहभागा ाको अंा 
समभ को रकम समावभा होनभछ। 
 

3. नोँरा न.ं 1 को प्र्ोजनको िाधग सम्नस्न्ध  काम वा सभवाको प्रकृत , 
पिरमार, िाननभ रकम,उपभोक् ा सलमत  वािाभग्राहु समोरा्िभ व््होने वा 
व््होनोापने रकम र अन्् आवश््क को राहरु खोिाई सावाजतनक तनका्िभ 
सावाजतनक सोचना प्रकाान गरु प्रथ ाव माग गना वा त््थ ो सलमत  वा 
समोरा् आरै्िभ प्रथ ाव वा तनवभरन पभा गना सक्नभछ। 
 

4. नोँरा न.ं3 नमोस्जम प्रथ ाव वा तनवभरन प्राप्  भलपतछ गाउँपालिका र 
त््थ ो उपभोक् ा सलमत  वा िाभग्राहु समूरा्िभ आवश््क ा अनोसार 
छिर्ि, वा ाा वा तनमाारथथिको भ्रमर गरु त््थ ो काम वा सभवाका 
सम्नन्धमा प्रचलि  काननू नमोस्जम सम्झौ ा गनोापनेछ। 
 

5. उपभोक् ा सलमत  वा िाभग्राहु समोरा्िाई तनमाार का्ा वा सभवाको काम 
दररा िाग  अनोमानमा रहभको मोल् अलभनदृ्धध कर, ओभरहभड कन्टुजभन्सा 
रकम र जनसहभागा ाको अां कट्टा गरभर मात्र भोक् ाना दरनोपनेछ। 
 

6.आ्ोजनाहरु सचंािन गना पभश्की दरनभ का्ािाई तनरुत्सादह  गिरनभछ  र 
गाउँपालिकािभ आवश््क ा रभखभमा प्राववधधक ााखाको लसर्ािरसमा सम्झौ ा 
रकमको नढुमा लक त हाइ रकम सम्मको अधग्रम रुपमा पभश्की दरन सक्नभछ। 
सो भन्रा माधथ आवश््क परभमा सम्नस्न्ध   प्रववधधक ााखा को लसर्ािरसमा 
िभखाााखाको रा्का आधारमा आवश््क ाका आधारमा मात्र दरइनभछ । त््सरु 
दरलको पभश्की रकम अको क्रकथ ा भोक् ाना गनोा अति र्र्छा्ौट गरु 
सक्नोपनेछ। 
 

7. उपभोक् ा सलमत  वा िाभग्रहु समोरा्िभ हरभक क्रकथ ाको कामको 
प्राववधधक मोल्ाङ्कन बनि भपााइ र खचा प्रमाखर  गने अन्् कागजा  
त््थ ो सलमत  वा समोरा्को नठैकमा अनोमोरन गराइ गाउँपालिकामा पभा 
गनोापनेछ। 
 

8. उपभोक् ा सलमत  वा िाभग्राहु समोरा्िभ आर्ो िभ प्रत् भ्क क्रकथ ामा गरभको 
खचाको सोचना सावाजतनक रुपमा टासँ गनोापनेछ र आर्ो िभ गरभका काम 
कारनाहुको सम्नन्धमा सामास्जक िभखापिरक्षर गनोापनेछ। 
 



9. गाउँपालिकािभ उपभोक् ामा सलमत  वा िाभग्राहु समोरा्िाई सम्नस्न्ध  
कामको िाधग प्राववधधक सह्ोग उपिब्ध गराउन नसक्नभ भलमा सो कामको 
िाधग आवश््क प्राववधधक जनास्क्  सो सलमत  वा समोरा् आरै्िभ करारमा  
तन्ोक्  गना सक्नभछ।त््सरु तन्ोक्  गिरलको प्राववधधकिाइ दरनोपने 
पािरश्रलमक सावाजतनक तनका्िभ कट्टा गरभको कन्टुजभन्सानाट गरु भोक् ाना 
गनोापनेछ। र त््थ ो पािरश्रलमक िाग  अनोमानको 3 प्रत ा  भन्रा नढु 
होनभछैन। 
 

10. उपभोक् ा सलमत  वा िाभग्रहु समोरा्नाट सनचालि  होनभ तनमाार 
का्ामा िोडर, लक्साभभटर, रोिर, डोजर, ग्रभडर बनटो लमसन, डडस्थिव््ोटर 
ववटो लमन, व्वाइिर जथ ा हभभा मभसानहरु उप्ोग गना सक्रकनभ छैन। र िाग  
अनोमान  ्ार गराा को सम्मा हभभा मभसान प्र्ोग गनोापने जदटि प्रकृत को 
का्ा भना उलिभख भलको रहभछ भनभ सम्नस्न्ध  प्राववधधकको लसर्ािरसमा 
गाउँपालिकानाट सहमत  लिई त््थ ो मभसान प्र्ोग गना सक्रकनभछ। 
 

11.उपभोक् ा सलमत  वा िाभग्राहु समोरा्िभ पालको काम आरै्िभ सम्पन्न 
गनापनेछ र को न ैतनमाार व््वसा्ा वा सन कन्््ाक्टरनाटकाम गराउन सक्रकनभ 
छैन। को न ैकाररवा सो सलमत  वा समोरा् आरै्िभ सम्मा काम सम्पन्न 
गना नसक्नभ भलमा सो को राको सोचना गाउँपालिकािाई दरनोपनेछ। ्सरु सोचना 
प्राप्  भलपतछ गाउँपालिकािभ सो सम्नन्धमा आवश््क जाँचनोझ गरु सो 
सलमत  वा समूरा्सँग भलको सम्झौ ा  ोडा नाँकी काम प्रचलि  ऐन  था 
तन्माविु नमोस्जम गराउनो पनेछ।उपभोक् ा सलमत  वा िाभग्राहु समोरा्िभ 
प्राप्  गरभको को न ै काममा तनमाार व््वसा्ािाई संिनन गराइलको पाइलमा 
गाउँपालिकािभ उक्  उपभोक् ा सलमत  वा िाभग्राहु समूरा्सँग भलको 
सम्झौ ा रद्र गरु त््थ ो उपभोक् ा सलमत  वा िाभग्राहु समोरा्िाई 
भववष््मा त््थ ो क्रकलसमको को न ैकाम गना नदरनभ अलभिभख राखा सो काम 
गने तनमाार व््वसा्ािाई कािो सचूामा राख्न सावाजतनक खिरर अनोगमन 
का्ााि्िाई लसर्ािरस गिरनभछ। 
 

12.उपभोक् ा सलमत  वा िाभग्राहु समोरा्िभ तनमाार का्ा सम्पन्न 
गिरसकभ पतछ गाउँपालिकािभ खटालको प्राववधधक कमाचारुनाट त््थ ो कामको 
जाँचपास गराइ त््थ ो तनका्नाट प्राप्  रकम र जनसहभागा ानाट 
व््होिरलको श्रम नगर वा स्जन्सा समभ  कूि खचाको वववरर सो तनका्मा 
पभा गनोापनेछ।गाउँपालिकािभ त््सरु प्राप्  भलको वववरर  था उक्  तनमाार 
का्ाको सभे, डडजाइन, िाग  अनोमान सोपिरवभक्षर र का्ासम्पारन गने 
व््स्क्   था पराधधकारुको नाम र पर समभ  खोलनभ गरु का्ा सम्पन्न 
प्रत वभरन  ्ार गरु अलभिभख राख्नोपनेछ। 
 

13.उपभोक् ा सलमत  वा िाभग्राहु समोरा्िभ आर्ो िभ प्राप्  गरभको को न ैरकम 
रोरुप्ोग गरभको पाइलमा सम्नस्न्ध  उपभोक् ा सलमत िभ छानववन गरु त््थ ो 
रकम उपभोक् ा सलमत का पराधधकारुहरुनाट रामासाहुिभ सरकारु नाँकी सरह 
असोि उपर गनोापनेछ। 
 



41 . उपभोक् ा सलमत मार्ा   सनचािन भलका आ्ोजनाहरुको का्ासम्पन्न 
भलपतछ गाउँपालिकािभ सोको रभखरभख ममा  सम्भार गने स्जम्मभवारु समभ  
 ोकी उपभोक् ा सलमत िाई हथ ान् रर गनोापराछ।्सरु आ्ोजना हथ ान् रर 
भलमा गाउँपालिकाको सहमत  लिई उपभोक् ा सलमत िभ सभवा ाोलक जम्मा 
गने को न ैकोष खडा गरु सभवा ाोलक लिन र सोको तन्लम  ममा  सम्भार र 
संचािनको व््वथथा गना सक्नभछ।्सका िाधग आवश््क ा अनोसार का्ािम 
 था आ्ोजना संचािन का्ाबनधध  ्ार गरु गाउँपालिकानाट थवाकृ  गरु 
िागो गना सक्रकनभछ। 
 

54 . उपभोक् ा सलमत  गठन गराा रभहा् नमोस्जमको प्रकृ्ा पोरा गनोापनेछ: 

  क  .उपभोक् ा सलमत नाट आ्ोजना का्ाान्व्न र सचंािन गराा 

आ्ोजनानाट प्रत््क्ष िाभास्न्व  होनभ िरपिरवारक ोो पदहचान गरु त््थ ो िर 
पिरवारको आम भभिानाट सम्नस्न्ध  आ्ोजना थथिमा न ैसा  रभखख लिार 
सरथ्ा् उपभोक् ा सलमत  गठन गनोापनेछ। उपभोक् ा सलमत का सरथ्हरुिभ 
आफ्नो नागिरक ा प्रमारपत्रको प्रत लिपा पभा गनोापनेछ। 

ख  .गाउँपालिका वा वडा सलमत मा नहािवािा पराधधकारु,  

राजतनत क रिको प्रत तनधधको रुपमा गाउँपालिकाको को न ैपतन परमा आलसन 
व््स्क्  ,नहािवािा सरकारु कमाचारु ,लाक्षक ,तनमाार व््वसा्ा ,सरकारु 

पभश्की वा नभरुजो र्र्छा्ौट नगरभको व््स्क्  ,नतै क प न रभखखनभ र्ौजरारु 

अलभ्ोगमा सजा् पाई उक्  सजा् भोक् ान गरभको  ान नषा ननािभ को 
व््स्क्  ,सावाजतनक सम्पम्ा दहनालमना गरभको व््स्क्  उपभोक् ा सलमत को 

सरथ् होन पाउनभ छैनन।ै  

ग  .उपभोक् ा सलमत मा कस्म् मा 33 प्रत ा  मदहिा होनोपनेछ। 

सलमत को अय्क्ष ,सधचव वा कोषाय्क्ष मय भ् कस्म् मा लक जना मदहिा 

होनोपनेछ।उपभोक् ा सलमत  गठन गराा समावभाा होनोको साथै उपभोक् ा 
सलमत मा आवद्ध व््स्क् हरु सामान्् ्ा साक्षर होनोपनेछ। 

ि  .लउटै सम्मा लक व््स्क्  लक भन्रा नढु उपभोक् ा सलमत को 

सरथ् होन पाउनभ छैन साथै लक सगोिका पिरवारनाट लक जना भन्रा नढु 

व््स्क्  सलमत को सरथ् होन पाउनभ छैन।  

ङ  .उपभोक् ा सलमत  गठन गराा वडा सलमत को अय्क्ष वा सरथ् 
 था गाउँपालिकािभ  ोकभ को कमाचारुको रोहवरमा गनोापनेछ।्सरु उपभोक् ा 
सलमत  गठन गरभ पश्चा  सो सम्नन्धा प्रत वभरन सम्नस्न्ध  थथाना्  हमा 
पभा गनोापनेछ। 

च  .प्रचलि  ऐन तन्म प्रक्रि्ा र मापरण्ड ववपिर  उपभोक् ा 

सलमत  वा अ नोगमन सलमत  गठन गरभको वा लसर्ािरस गरभको पाइलमा ्सरु 
गठन वा लसर्ािरस गने कमाचारु  ,व््स्क्  वा संथथािाई समभ  कारनाहु 

होनभछ। 
छ  .उपभोक् ा सलमत  सवासम्म   िरकािभ गठन होनोपनेछ।सवासम्म  

होन नसकभ को अवथथामा  ोकभ को ववधध अनोसार खदटलको कमाचारुिभ उपभोक् ा 

सलमत  गठन गरु सोको जानकारु सम्नस्न्ध  थथाना्  हिाई गराउनोपनेछ। 



 ज.उपभोक् ा सलमत  मार्ा   का्ाान्व्न गना थवाकृ  ्ोजनाहरुको िाधग 

उपभोक् ा सलमत  गठन होन नसकभ मा अन्् नकैस्लपक माय्मनाट आ्ोजना 

संचािन गना सक्रकनभछ।  

 

41. थथाना्  हिभ आ्ोजना /का्ािम छनौट गराा उपभोक ोै ा सलमत को 
 र्ा नाट नगर िाग  सहभागा ा जोट्नभ आ्ोजनािाई प्राथलमक ा दरनोपनेछ। 
्सरु नगर सहभागा ा  ोकभ को अवथथामा उपभोक् ा सलमत को  र्ा नाट 
व््होनोापने सहभागा ा नाप को रकम सम्नस्न्ध  गाउँपालिकाको खा ामा 
राखखिा गरु सोको भौचर प्राप्  भलपतछ मात्र उपभोक् ा सलमत सँग ्ोजना 
सम्झौ ा गनोापनेछ।नगर सहभागा ा नजोटनभ गरु आ्ोजना थवाकृ  भलको 
अवथथामा थथाना् तनका्िभ ्ोजना सम्झौ ा गरु तनधाारर गरभ नमोस्जमको 
जनसहभागा ा नरानरको काम गरभको प्राबनधधक मोल्ाङ्कन सदह को प्रत वभरन 
प्राप्  भलपतछ का्ाप्रगत को आधारमा आ्ोजनाको िाधग गाउँपालिकािभ 
उपिब्ध गराउनभ रकमनाट भोक् ाना गनोापनेछ।िाग  सहभागा ा नभलको को न ै
पतन ्ोजना उपभोक् ा सलमत मार्ा   सनचािन गना पाइनभ छैन।नदढमा पाँच 
िाख सम्मका ्ोजनाहरुको सम्झौ ा सम्नस्न्ध  वडा का्ााि् मार्ा   गिरनभछ 
र सो भन्रा नदढ रकमको सम्झौ ा गाउँपालिका का्ााि् मार्ा   गिरनभछ । 
 

41. ्स नमोस्जम का्ािम थवाकृ  नभई ववग  नषामा वा ्सै आधथाक नषामा 
पतन सम्झौ ा होनोपवूा का्ा सम्पन्न गिरलका भना भोक् ाना माग गिरलको 
का्ािम वा आ्ोजनाहरुमा र आधथाक नषाको अन्त््मा काम भइसकभ को 
रभखाईवा पतछ काम गने गरु उपभोक् ा सलमत िाई रकम भोक् ाना दरन पाइनभ 
छैन।उपभोक् ा सलमत िभ थवाकृ  का्ािम नमोस्जम गरभको कामको मात्र 
भोक् ाना दरइनभछ। 
 

41 .  ोकीलको काम भन्रा नढु गने वा काम न ैनगरु वा वाथ ववक काम 
भन्रा नढु काम गरभको रभखाइ अथवा को न ैआइटमको सट्टा अको आइटमको 
का्ा पोरा गरभको रभखाइ िाग  अनोमान भन्रा नढु रकम माननभ उपभोक् ा 
सलमत िाई उक्  रकम भोक् ाना नदरइ कािो सचूामा राखा कारनाहु गनोाको 
अत िरक्  सम्नस्न्ध  प्राबनधधकिाई समभ  कारनाहु गिरनभछ। 
 

41 . गाउँपालिकािभ उपभोक् ा सलमत को काम क ाब्् र अधधकार िगा्  
आ्ोजना िाग  ,तनमाार सामाग्राक ोो पिरमार  ,आ्ोजनाको गोरथ र ,

राख्नोपने खा ा ,क्रकथ ा तनकासा  था भोक् ाना प्रक्रि्ा ,पाररलाा ा ,अनोगमन 

सम्नन्धा व््वथथाका नारभमा का्ािम वा आ्ोजना सम्झौ ा होनोपोवा लक वा 

सो भन्रा नढु उपभोक् ा सलमत का अय्ध्् सधचव र कोषाय्क्षिाई सामोदहक 

रुपमा अनोलाकै षर का्ािम संचािन गिरनभछ। 
 

02 . उपभोक् ा सलमत को खा ा अय्क्ष  ,सधचव र कोषाय्क्षको सं्ोक्  

रथ ख नाट संचािन होनभछ।खा ा सचंािकहरुको  ानपोथ भ खोिाई आ्ोजना 

खा ा र गाउँपालिकामा अलभिभख राख्नोपनेछ। उपभोक् ा सलमत को गठन र 
्सको नठैकको तनरा्हरुको अलभिभख उपभोकै  ा सलमत को सधचविभ 

राख्नोपनेछ।  ान िाख भन्रा कम नजभट ववतन्ोजन भलको आ्ोजनाहरुको 



खा ा अय्क्ष र सधचव वा कोषाय्क्षको सं्ोक्  रथ ख नाट पतन संचािन 
गना सक्रकनभछ। 
 

04. उपभोक् ा सलमत िभ आर्ो िभ प्रत् भ्क क्रकथ ामा गरभको खचाको सचूना 
सावाजतनक गनोाको साथ ै सम्नस्न्ध  उपभोक् ा र गाउँपालिकािाई जानकारु 
गराउनोपनेछ।सम्नस्न्ध  तनका्नाट को नपैतन सम्मा उपभोक् ा सलमत   था 
आ्ोजना का्ाान्व्न गने ईकाई वा संिसंथथाको आधथाक कारोनारको नारभमा 
जाँचनोझ वा तनिरक्षर गना सक्नभछ। 
 

00. उपभोक् ा सलमत िभ आफ्नो खा ानाट लक िाख भन्रा नढु आधथाक 
कारोनार गराा नकंै वा ववम्ा् संथथा मार्ा   गनोापनेछ। 
 

03. सामास्जक पिरचािनका माय्मनाट गठन भलका समूह सामोरात्क संथथा 
का्ािम वा आ्ोजना सचंािन गना इच्छो क भलमा छो ट्टै उपभोक् ा सलमत  
गठन नगरु संचािन गना सक्रकनभ भलमा त््थ ा समहू मार्ा   का्ािम 
संचािन गना सक्रकनभछ। 
 

01 . उपभोक् ा सलमत  मार्ा   सनचािन गिरनभ आ्ोजनाहरु श्रममिूक 
प्रबनधधमा आधािर  रहु थथाना् श्रमको उप्ोग र पिरचािनिाई उच्च 
प्राथलमक ा दरनोपनेछ। 
 

05 . श्रममूिक प्रबनधधनाट का्ा गराउनभ गरु िाग  अनोमान थवाकृ  गराइ 
सोहु नमोस्जम सम्झौ ा गरु मभाानरु उपकररको प्र्ोगनाट का्ा गरभको 
पाइलमा त््थ ो उपभोक् ा सलमत सँग भलको सम्झौ ा रद्रगरु उपभोक् ा 
सलमत िाई भोक् ान गरभको रकम मोल्ाङ्कन गरु नढु भलको रकम सरकारु 
नाँकी सरह असोि उपर गनोापनेछ। 
 

01 . आ्ोजना का्ाान्व्न गने तनका् वा उपभोक् ा सलमत िभआ्ोजनाको 
भौत क र ववम्ा् प्रगत  प्रत वभरन  ोकीलको ढाँचामा सम्झौ ामा  ोकील 
नमोस्जमको सम्मा गाउँपालिकामा पभा गनोापनेछ। 
 

01 . गाउँपालिकािभ आ्ोजना सचंािन लव ंका्ाान्व्नमा संिनन उपभोक् ा 
सलमत  संथथा लव ं गरै सरकारु संिसंथथाको अलभिभखाकरर गरु िग  
व््वस्थथ  गनोापनेछ। 
 

01 .उपभोक् ा सलमत सँग सम्झौ ा गनोा अगाडा गाउँपालिकाको ्ोजना ााखा 

वा ्ोजना सम्नन्धा काम गने कमाचारुिभ प्रचलि  कानोन ,का्ाबनधध ,

तनरेलाका नमोस्जम आवश््क कागजा  सदह  उपभोक् ा सलमत  गठन भल 

नभलको नारभ लकीन गरु आफ्नो थपष्ट रा् साथ सम्झौ ाको िाधग तनरा् 

गने अधधकारु समक्ष पभा गरु तनरा् भल नमोस्जम गनोापनेछ। 
 

01 . उपभोक् ा सलमत िभ का्ािम सचंािन गराा उपभोक् ा समूहको तनरा्को 
आधारमा गने  ,आ्ोजनाको तनमाार का्ा गाउँपालिकाको  र्ा नाट  ोकीलको 

प्राबनधधकिभ  ्ार गरभको िाग  अनोमान  था प्राबनधधक सलिाहको अधधनमा 



रहोा गने र आ्ोजना का्ाान्व्न गराा थथाना् स्रो  साधन र श्रम 
ास्क् को अधधक म पिरचािन गने गरु गनोापराछ। 
 

32 . उपभोक् ा सलमत िभ मालसक रुपमा नठैक नथनोपनेछ  ,नठैकनाट भलको 

तनरा् गाउँपालिकािाई जानकारु गराउनभ आ्ोजना सचंािन संरक्षर र ममा  

सम्भार गने आर्ो िभ स्जम्मा लिलको काम तनधाािर  सम्मा सम्पन्न गना 
नसकभ मा उपभोक् ा समोहको तनरा् सदह  थप म््ार माग गने का्ािम 
का्ाान्व्नसँग सम्नस्न्ध  सम्परूा खचाहरुको नाि भरपाई सोरक्षक्ष  राख्नभ ,

सम्नस्न्ध  कामको प्रगत  वववरर गाउँपालिकामा उपिब्ध गराउनभ कामको 

र्रर्ारक गराउनो  अति सलमक्षाको िाधग उपभोक् ा समहूको नठैक नोिाई 
नठैकमा राखा छिर्ि गराउनभ ्थ ो नठैकको उपस्थथत  र तनरा्को प्रत लिपा 
सम्नस्न्ध  गाउँपालिकामा प्रथ ो  गने आरु का्ा सम्पारन गनोापनेछ। 
 

34 . उपभोक् ा सलमत िभ गरभको कामको िाग  मूल्  ,का्ा ,का्ाथथिमा 

िागभको र कम  ,उपभोक् ा सलमत को पराधधकारुको नाम ,का्ा ाोरु  था 

सम्पन्न लमत  समभ  खोलनभ गरु सम्नस्न्ध  का्ाथथिमा सावाजतनक पिरक्षर 

गरभको प्रत वभरन गाउँपालिकामा प्रथ ो  गनोापराछ।  

 

30 . उपभोक् ा सलमत  मार्ा   गिरलको तनमाार वा संचािन गरभको का्ािमको 
जानकारु थथाना् जन ािभ माग गरभमा उपभोक् ा सलमत िभ उपिब्ध 
गराउनोपनेछ। 
 

33 . उपभोक् ा सलमत  मार्ा   सनचािन होनभ वा तनमाार होनभ ववकास तनमाार 
का्ाको थथिग  अनोगमन गने स्जम्मभवारु सम्नस्न्ध  वडा सलमत को होनभछ। 
 

31 . उपभोक् ा सलमत िभ कामको िाधग लिइलको तन्मानोसार पभश्की रकम 
र्र्छा्ौट गराा प्रथम क्रकथ ाको प्राववधधक मोल्ाङ्कन  ,सम्झौ ा अनोसारको नाप 

जाँच र मूल् खोिभको रतनङ्ग बनि ,उपभोक् ा सलमत को नठैकको प्रत लिपा 

समभ  राखा गाउँपालिकामा तनवभरन दरनोपनेछ।्स वववरर को आधारमा 

अतिलिो क्रकथ ाको पभश्की र्र्छा्ौट गरु थप कामको मात्र अका ोो क्रकथ ा 
का्म गरु सोहु नरानरको रकम उपिब्ध गराइनभछ।उपभोक् ा सलमत  थव्िंभ 
प्रत् भ्क क्रकथ ामा गरभको खचाको सूचना सावाजतनक थथानमा टाँस गनोापउनेछ। 
 

35 . उपभोक् ा सलमत िभ का्ा सम्पन्न गरभपतछ प्राववधधक जाँचपास र 
का्ासम्पन्न प्रत वभरन प्राप्  गरु सम्नस्न्ध  थथाना्  हको प्रत तनधधको 
रोहनरमा सावाजतनक पिरक्षर गराउनो पनेछ।र्रर्ारकको िाधग उक्  
सावाजतनक पिरक्षरको प्रत वभरन समभ  पभा गनोापनेछ। अस्न् म भोक् ाना दरँरा 
उक्  ्ोजनाको र्ोटो (तनमाार पवूा ,तनमााराधधन र तनमाार सम्पन्न भ ]ल 
पश्चा  )र सो अनोसार तनमाार भलक ोो हो भना उपभोक् ा सलमत को तनरा् 
 था उपभोक् ा सलमत का अय्क्ष  ,सधचव र कोषाय्क्षको रथ ख  गराई 

सम्नस्न्ध  र्ाइिमा समावभा गनोापनेछ।  

 



31 . उपभोक् ा सलमत  ,गरैसरकारु संथथा िगा्  अन्् सामास्जक 

संिसंथथा मार्ा   संचािन गिरनभ  ालिम गोष्ठग सभलमनार अलभमोखाकरर 

का्ािम का्ााािा जथ ा का्ािमको भोक् ाना गराा उक्  का्ािम सचंािन 
गने ववष्मा भलको तनरा् का्ािम संचािन भलको थथान र का्ािम 
अवधध  ,का्ािमको उद्रभश्् र अपभक्षक्ष  उपिब्धा का्ािमा सहभागाको 

उपस्थथत  ,का्ािमको का्ा ालिका का्ािमममा प्रथ ो  भलको का्ापत्रको 
प्रत लिपा का्ािम संचािन गरााको अवथथाको  थवारहरु सदह  आधथाक 
प्राासन तन्म नमोस्जमको अन्् बनि भपााइ र कागजा  सिंनन गरु 
का्ासम्पन्न प्रत वभरनका आधारमा गनोापनेछ। 
 

31 . उपभोक् ा सलमत िभ आ्ोजनाहरु संचािन गराा  ोक्रकल नमोस्जमको 
गोरथ र का्म गने गराउनभ रात्त्व र स्जम्मभवारु सम्नस्न्ध  प्राववधधक 
कमाचारु  ,उपभोक् ा सलमत  र अनोगमन  था सहजाकरर सलमत   था 

जनप्रत तनधहरुको होनभछ।  

 

31 . अनोकररा् का्ा गने उपभोक् ा सलमत  ,प्राववधधक कमाचारु र 

सम्नस्न्ध  कमाचारुिाई गाउँका्ापालिकाको तनरा् नमोस्जम नावषाक रुपमा 
पोरथकार प्ररान गना सक्रकनभछ। 
 

31 . अनोगमन  ,मोल्ाङ्कन  था सहजाकररसम्नन्धा व््वथथाः  

  (क )उपभोक् ा सलमत नाट का्ािम वा आ्ोजना सचंािन वा 

का्ाान्व्नमा अनोगमन  था सहजाकरर गना लक वडाथ िर् अनोगमन  था 

सहजाकरर सलमत  रहनभछ।उक्  सलमत मा सम्भव भलसम ोैम सन ै
पक्षकोसमभ  प्रत तनधधत्व होनभ गरु कस्म् मा २ जना मदहिा सदह  िाभग्राहु 
समोरा्नाट 5 जनाको प्रत तनधधत्व होनभछ।  

ख )खण्ड (क )नमोस्जमको सलमत  उपभोक् ा सलमत नाट संचािन 

गिरनभ का्ािम वा आ्ोजनाको हकमा सम्झौ ा होनोपवूा आ्ोजना अनोगमन 

 था सहजाकरर सलमत  गठन गनोा पनेछ।का्ािम वा आ्ोजनाको अस्न् म 
भोक् ाना लव ं र्रर्ारक गनोापवूा ्थ ो सलमत को लसर्ािरस आवश््क 
पनेछ।साथै गाउँपालिकाको प्राववधधक ााखािभ अनोगमन गिर अस्न् म 
भोक् ानाको तनस्म्  लसर्ािरस गनेछ । 

(ग )आ्ोजना सचंािनको िममा नाधा अवरोध आइपरभमा आवश््क 

सहजाकरर गना ोभ  ,सम्पन्न का्ािम वा आ्ोजनाको सावाजतनक पिरक्षर गना 

सह्ोग गने  था गाउँपालिकासँग गरभको सम्झौ ा र प्रचलि  कानोन नमोस्जम 

का्ािम  था आ्ोजना सचंािन भलको नपाइलमा सम्नस्न्ध  उपभोक् ा 

सलमत का सरथ्हरुिाई र गाउँपालिकािाई सोको जानकारु गराउनो आ्ोजना 

अनोगमन  था  सहजाकरर सलमत को क ाव्् होनभछ। 
(ि )अनोगमन  था सहजाकरर सलमत िभ आ्ोजना सम्पन्न भलको 

सा  दरनलभत्र आ्ोजनाको अस्न् म भोक् ानाको र र्रर्ारकको तनस्म्  

लसर्ािरस नगरभको काररनाट प्रचलि  कानोन नमोस्जम भल गरभको का्ाको 

भोक् ाना दरन र्रर्ारक गराउनभ िगा् का थप का्ाहरु अगाडा न ढाउन नाधा 
परभको मातननभ छैन। 



(ङ )गाउँपालिकािभ का्ािम वा आ्ोजना अनोगमन सलमत को थप 

स्जम्मभवारु र आचर संदह ा तनधाारर गना सक्नभछ। ्थ ो व््वथथा आ्ोजना 

सम्झौ ा र्ारममा उलिभख गिरनभछ।  

(च )को नै पतन वडामा सचंालि  ्ोजनाको सम्नस्न्ध  वडा सलमत िभ 

अनोगमन र मोल्ाङ्क न गनेछ।  ोकील नमोस्जम काम नभल काम गराउन र 
कामको गोरथ रु् ा का्म गना वडा सलमत िभ आवश््क तनराान दरन 
सक्नभछ। वडामा सनचालि  ्ोजनाहरुको काम सम्पन्न भलको वडा सलमत को 
लसर्ािरस बनना को नपैतन ्ोजनाको भोक् ाना दरइनभ छैन। 

(ज )गाउँ का्ापालिकािभ अनोगमनको िाधग छो ट्ट ोै सलमत  गठन 
गरु अनोगमन र मोल्ाङ्कनको व््वथथा गना सक्नभछ।उक्  सलमत िभ 
आ्ोजना तनमाार सम्नन्धमा भलको प्रगत  वववरर उपभोक् ा सलमत  र 
गाउँपालिकाको सम्नस्न्ध  ााखा नाट प्राप्  गरु आ्ोजनाको िभखाजोखा गने ,

आ्ोजना सनचाचािन नाट थथाना् जन ािाई पोगभको सोबनधा ,सभव ोाको 
गोरथ र  ,सभवा नदृ्धध गराउनो पने अवथथा आदरको सोपिरवभक्षर गरु जानकारु 

लिनभ ,आ्ोजना संचािनको िममा रभखा परभको नाधा व््वधान हटाउनको 

िाधग उप्ोक्  सोझाव सदह को लसर्ािरस गाउँपालिकामा पभा गने  था 

उपभोक् ा सलमत िभ थथाना्  हसँग गरभको सम्झौ ा र प्रचलि  कानो न 
नमोस्जम आ्ोजना संचािन भलको नपाइलमा सोको जानकारु सम्नस्न्ध  
गाउँपालिकामा गराउनभ रात्त्व र स्जम्मभवारु तनवााह गनोाको साथै ्ोजनाको 
अनोगमन  था मोल्ाङ्कन गरु ्ोजना का्ाान्व्नमा गनोापने नात ग  सोधार 
र ्ोजना का्ाान्व्नमा रभखखलका समथ्ा समाधानका िाधग आवश््क 
तनरेान दरनभर ्ोजना का्ाान्व्नमा ववलभन्न तनका् बनच समन्व्कारु 
भूलमका समभ  तनवााह गनेछ। 
 

(झ )अनोगमन सम्नन्धा थप व््वथथाः  गाउँपालिकाका अय्क्ष ,

उपाय्क्ष र प्रमोख प्राासकी् अधधकृ िभ गाउँपालिकाको कोषमा प्राप्  

नजभटनाट सचंालि  को नपैतन ्ोजना  था आ्ोजनाह रु को नपैतन नभिा अनोगमन 
र मोल्ाङ्कन गना सक्नभछ। ्सरु अनोगमनको िममा अय्क्ष  ,उपाय्क्ष र 

प्रमोख प्राासकी् अधकृ िभ दरलको तनरेान पािना गनोा सम्नस्न्ध  उपभोक् ा 

सलमत को क ाव्् होनभछ।  
 

04 . ्ो का्ाववधध  गाउँ का्ापालिकानाट पािर  भलको लमत  रभखख िागो 
होनभछ। ्स अति उपभोक् ा सलमत  मार्ा   संचािन भइ चािो रहभका वा 
सम्पन्न भइ भोक् ाना भइसकभ का ्ोजनाहरु समभ  ्सै का्ाववधध नमोस्जम 
भलको /गरभको मातननभछ।  
 

आज्ञािभ 
 ारानाथ पनभरु 



प्रमोख प्राासक्रक् अधधकृ  
 


