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दउेरा, बझाङ्ग 



केदारस्युँ  गाउुँपालिका अन्तगगत संचालित ्ोजना तथा आ्ोजनाहरु उपभोक्ता सलिलत िार्ग त का्ागन्व्न गने 
प्रक्रि्ािाइ व््वस्सथत, पारदर्शी, अनयिान्ोग््, गयणसतरी् बनाउन बाञ्छनी् भएकोिे सावगस्जनक खररद ऐन र 
लन्िाविीको प्रावधान सुँग प्रलतकय ि नहयने गरी केदारस्युँ  गाउुँ का्गपालिकाबाट ्ो का्गलबलध जारी गररएको 
छ। 

१ सावगजलनक खररद ऐन २०६३ र लन्िाविी २०६४ को अलधनिा रक्रह जम्िा १  करोड सम्ि िागत 
अनयिान भएको लनिागण का्ग वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सियदाबाट गराउन वा 
प्राप्त गनग सक्रकनेछ। 

२ बयुँदा नं. 1 िा उस्लिस्खत एक करोड रुपै्ाुँसम्िको िागत अनयिानिा ियल् अलभबकृ्रि कर, ओभरहेड 
कन्टीजेन्सी रकि र जनसहभागीताको अंर्श सिेतको रकि सिावेर्श हयनछे।  

३ बयुँदा नं  .१ को प्र्ोजनको िालग सम्बस्न्धत काि वा सेवाको प्रकृलत, पररणाि, िाग्ने रकि, उपभोक्ता 
सलिलत वा िाभग्राही सियदा्िे व््होने वा व््होनयगपने रकि र अन्् आवश््क कय राहरु खयिाई गाउुँपालिकािे 
सावगजलनक सूचना प्रकार्शन गरी प्रसताव िाग गनग वा त््सतो सलिलत वा सियदा् आरै्िे प्रसताव वा लनवेदन 
पेर्श गनग सक्नछे। 

४ बयुँदा नं३ बिोस्जि प्रसताव वा लनवेदन प्राप्त भएपलछ गाउुँपालिका र त््सतो उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही 
सिूदा्िे आवश््कता अनयसार छिर्ि, वाताग वा लनिागणसथिको भ्रिण गरी त््सतो काि वा सेवाका 
सम्बन्धिा लनिागण सम्झौता गनयगपनेछ । त््सतो सम्झौतािा देहा्का कय राहरु उलिेख गनयगपनेछ। 

क लनिागण का्ग वा सेवाको प्रकृलत, पररणाि, िागत अनयिान, उपभोक्ता सलिलत र िाभग्राही सियदा्िे 
व््होने वा व््होनयगपने रकि, का्ग वा सेवा सम्पन्न गनयगपने अवलध ।  

ख साठी िाख रुपै्ाुँ भन्दा बढी िागत अनयिान भएको का्गको प्रत््ेक का्ग इकाइिा उपभोक्ता 
सलिलत वा िाभग्राही सिूदा्िे गनयगपने ्ोगदान। 

ग सावगजलनक लनका्िे सम्बस्न्धत का्गको लडजाइन, िागत अनयिान त्ार गने, सवीकृत गने, 
प्राक्रवलधक सलिाह ददने, नापजाुँच गने, जाुँचपास गने र अन्् आवश््क प्राक्रवलधक सह्ोग उपिब्ध 
गराउने, सयपररवेक्षण गयणसतर लन्न्रण गने क्रवष्। 

घ लनिागण का्ग वा सेवा सावगजलनक लनका् र उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राहीको सहभागीतािा सम्पन्न 
वा उपिब्ध हयने क्रवष्। 

ª सम्पन्न लनिागण का्गको सञ्चािन वा ििगत सम्भार उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सियदा्िे 
गने। 

च सावगजलनक लनका्िे उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सियदा्िाई उपिब्ध गराइन ेपेश्की रकि 
। 

छ सम्पन्न लनिागण का्ग वा सेवाको भ यक्तानीको र्शतग र तररका र 



ज अन्् आवश््क कय रा। 

५ उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिूदा्िाई लनिागण का्ग वा सेवाको काि ददंदा िागत अनयिानिा रहेको 
ियल् अलभबकृ्रि कर, ओभरहेड कन्टीन्जेन्सी रकि र जनसहभालगताको अंर्श कट्टा गरेर िार भ यक्तानी 
ददनयपनेछ ।  

६ आ्ोजनाहरु संचािन गनग पेश्की ददन ेका्गिाई लनरुत्साक्रहत गररनछे तर गाउुँपालिकािे आवश््कता 
देखेिा बूुँदा नं. 4 बिोस्जि खररद सम्झौता रकिको बढीिा एक लतहाइ रकि सम्िको अलग्रि रुपिा 
पेश्की ददन सक्नेछ। त््सरी ददएको पेश्की रकि अको क्रकसता भ यक्तानी गनयग अस्ि र्र्छ्यौट गरी सक्नयपनेछ। 

७ उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्रही सिूदा्िे हरेक क्रकसताको कािको प्राक्रवलधक ियल्ाङ्कन क्रवि भरपागइ र खचग 
प्रिास्णत गने अन्् कागजात त््सतो सलिलत वा सिूदा्को बैठकिा अनयिोदन गराइ गाउुँपालिकािा पेर्श 
गनयगपनेछ। 

८ उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिूदा्िे आर्य िे प्रत््ेक क्रकसतािा गरेको खचगको सयचना सावगजलनक रुपिा 
टाुँस गनयगपनेछ र आर्य िे गरेका काि कारबाहीको सम्बन्धिा सािास्जक िेखापररक्षण गनयगपनेछ । 

९ गाउुँपालिकािे उपभोक्तािा सलिलत वा िाभग्राही  सिूदा्िाई सम्बस्न्धत कािको िालग प्राक्रवलधक सह्ोग 
उपिब्ध गराउन नसक्ने भएिा सो कािको िालग आवश््क प्राक्रवलधक जनर्शस्क्त सो सलिलत वा सियदा् 
आरै्िे करारिा  लन्यक्त गउनग सक्नेछ।त््सरी लन्यक्त गररएको प्राक्रवधकिाइ ददनयपने पाररश्रलिक 
सावगजलनक लनका्िे कट्टा गरेको कन्टीजेन्सीबाट  गरी भ यक्तानी गनयगपनेछ।तर त््सतो पाररश्रलिक िागत 
अनयिानको 3 प्रलतर्शत भन्दा बढी हयने छैन। 

१० उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्रही सिूदा्बाट सञ्चालित हयने लनिागण का्गिा िोडर, एक्साभेटर, रोिर, डोजर, 
ग्रडेर लबटयलिसन, लडस्सिव््यटर क्रवटयलिन, व्वाइिर जसता हेभी िेसीनहरु उप्ोग गनग सक्रकने छैन।तर िागत 
अनयिान त्ार गदाग को सि्िा हेभी िेसीन प्र्ोग गनयगपने जक्रटि प्रकृलतको का्ग भनी उलिेख भएको 
रहेछ भने सम्बस्न्धत प्राक्रवलधकको लसर्ाररसिा गाउुँपालिकाबाट सहिलत लिइ त््सतो िेसीन प्र्ोग गनग 
सक्रकनछे। 

११ उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिूदा्िे पाएको काि आरै्िे सम्पन्न गनगपनेछ र कय नै लनिागण व््वसा्ी 
वा सव कन्््ाक्टरबाट काि गराउन सक्रकने छैन। कय नै कारणबार्श सो सलिलत वा सिूदा् आुँरे्िे 
सि्िा काि सम्पन्न गनग नसक्ने भएिा सो कय राको सयचना गाउुँपालिकािाई ददनयपनेछ। ्सरी सयचना 
प्राप्त भएपलछ गाउुँपालिकािे सो सम्बन्धिा आवश््क जाुँचबयझ गरी सो सलिलत वा सिूदा्सुँग भएको 
सम्झौता तोडी बाुँकी काि प्रचलित ऐन तथा लन्िाविी बिोस्जि गराउनय पनेछ। उपभोक्ता सलिलत वा 
िाभग्राही सिूदा्िे प्राप्त गरेको कय नै काििा लनिागण व््वसा्ीिाई संिग्न गराइएको पाइएिा 
गाउुँपालिकािे उक्त उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिूदा्सुँग भएको सम्झौता रद्द गरी त््सतो उपभोक्ता 
सलिलत वा िाभग्राही सिूदा्िाई भक्रवष््िा त््सतो क्रकलसिको कय नै काि गनग नददने अलभिेख राखी सो 
काि गने लनिागण व््वसा्ीिाई कािो सूचीिा राख्न सावगजलनक खररद अनयगिन का्ागि्िाई लसर्ाररस 
गनयगपनेछ। 



१२ उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिूदा्िे लनिागण का्ग सम्पन्न गररसकेपलछ गाउुँपालिकािे खटाएको 
प्राक्रवलधक किगचारीबाट त््सतो कािको जाुँचपास गराइ त््सतो लनका्बाट प्राप्त रकि र जनसहभागीताबाट 
व््होररएको श्रि नगद वा स्जन्सी सिेत कय ि खचगको क्रववरण सो लनका्िा पेर्श गनयगपनेछ। गाउुँपालिकािे 
त््सरी प्राप्त भएको क्रववरण तथा उक्त लनिागण का्गको सभे, लडजाइन, िागत अनयिान सयपररवेक्षण र 
का्गसम्पादन गने व््स्क्त तथा पदालधकारीको नाि र पद सिेत खयलने गरी का्ग सम्पन्न प्रलतवेदन त्ार 
गरी अलभिेख राख्नयपनेछ। 

१३ उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्राही सिूदा्िे आर्य िे प्राप्त गरेको कय नै रकि दयरुप्ोग गरेको पाइएिा 
सम्बस्न्धत उपभोक्ता सलिलतिे छानक्रवन गरी त््सतो रकि उपभोक्ता सलिलतका पदालधकारीहरुबाट 
दािासाहीिे सरकारी बाुँकी सरह अर्शयि उपर गनयगपनेछ ।  

१४ उपभोक्ता सलिलतिार्ग त सञ्चािन भएका आ्ोजनाहरुको का्ग सम्पन्न भएपलछ गाउुँपालिकािे सोको रेखदेख 
ििगत सम्भार गने स्जम्िेवारी सिेत तोकी उपभोक्ता सलिलतिाई हसतान्तरण गनयगपदगछ।्सरी आ्ोजना 
हसतान्तरण भएिा गाउुँपालिकाको सहिलत लिई उपभोक्ता सलिलतिे सेवा र्शयलक जम्िा गने कय नै कोष खडा 
गरी सेवा र्शयलक लिन र सोको लन्लित ििगत सम्भार र संचािनको व््वसथा गनग सक्नेछ।्सका िालग 
आवश््कता अनयसार का्गिि तथा आ्ोजना संचािन का्गलबलध त्ार गरी गाउुँपालिकाबाट सवीकृत गरी 
िागय गनग सक्रकनछे। 

१५ उपभोक्ता सलिलत गठन गदाग देहा् बिोस्जिको प्रकृ्ा पयरा गनयगपनेछ : 

क उपभोक्ता सलिलतबाट आ्ोजना का्ागन्व्न र संचािन गदाग आ्ोजनाबाट प्रत््क्ष िाभास्न्वत हयन े
िरपररवारको पक्रहचान गरी त््सतो िर पररवारको आि भेिाबाट सम्बस्न्धत आ्ोजना सथििा नै 
सात देस्ख एिार सदस्ी् उपभोक्ता सलिलत गठन गनयगपनेछ। उपभोक्ता सलिलतका सदस्हरुिे 
आफ्नो नागररकता प्रिाणपरको प्रलतलिपी पेर्श गनयगपनेछ। 

ख गाउुँपालिका वा वडा सलिलतिा बहािवािा पदालधकारी, राजलनलतक दिको प्रलतलनलधको रुपिा 
गाउुँपालिकाको कय नै पलन पदिा आलसन व््स्क्त, बहािवािा सरकारी किगचारी, स्र्शक्षक, लनिागण 
व््वसा्ी, सरकारी पेश्की वा बेरुजय र्र्छ्यौट नगरेको व््स्क्त, नैलतक पतन देस्खने र्ौजदारी 
अलभ्ोगिा सजा् पाई उक्त सजा् भ यक्तान गरेको तीन बषग ननािेको व््स्क्त, सावगजलनक सम्पत्ती 
क्रहनालिना गरेको व््स्क्त उपभोक्ता सलिलतको सदस् हयन पाउने छैनन । क्रवद्याि्को हकिा उपभोक्ता 
वा आि भेिािे क्रवद्याि् व््वसथापन सलिलतिाई नै स्जम्िेवारी ददने लनणग्  गरेिा क्रवद्याि् 
व््वसथापन सलिलतिे नै 1 क्रवद्याि् व््वसथापन सलिलतको िातहतिा रहने गरी छय टै्ट लनिागण वा 
खररद सलिलत लनिागण गनयगपनेछ तर खाता भने क्रवद्याि्को नै पलन प्र्ोग गनग सक्रकने छ ।  

ग उपभोक्ता सलिलतिा कस्म्तिा 33 प्रलतर्शत िक्रहिा हयन यपनेछ। सलिलतको अध््क्ष, सस्चव वा 
कोषाध््क्ष िध््े कस्म्तिा एक जना िक्रहिा हयन यपनेछ।उपभोक्ता सलिलत गठन गदाग सिावेर्शी हयन यको 
साथै उपभोक्ता सलिलतिा आवि व््स्क्तहरु सािान््त्ा साक्षर हयन यपनेछ। 

                                                                 
1 मिमि २०७४।१०।२१ को कार्यपामिकाको मिर्यर्बाट थप 



घ एउटै सि्िा एक व््स्क्त एक भन्दा बढी उपभोक्ता सलिलतको सदस् हयन पाउने छैन साथै एक 
सगोिका पररवारबाट एक जना भन्दा बढी व््स्क्त सलिलतको सदस् हयन पाउने छैन। 

ª उपभोक्ता सलिलत गठन गदाग वडा सलिलतको अध््क्ष वा सदस् तथा गाउुँपालिकािे तोकेको 
किगचारीको रहोबरिा गनयगपनेछ।्सरी उपभोक्ता सलिलत गठन गरे पश्चात सो सम्बन्धी प्रलतवेदन 
सम्बस्न्धत सथानी् तहिा पेर्श गनयगपनेछ। 

च प्रचलित ऐन लन्ि प्रक्रि्ा र िापदण्ड क्रवपररत उपभोक्ता सलिलत वा अनयगिन सलिलत गठन गरेको 
वा लसर्ाररस गरेको पाइएिा ्सरी गठन वा लसर्ाररस गने किगचारी, व््स्क्त वा संसथािाइ सिेत 
कारबाही हयनेछ। 

छ उपभोक्ता सलिलत सवगसम्ित तररकािे गठन हयन यपनेछ।सवगसम्ित हयन नसकेको अवसथािा तोकेको 
क्रवलध अनयसार खक्रटएको किगचारीिे उपभोक्ता सलिलत गठन गरी सोको जानकारी सम्बस्न्धत सथानी् 
तहिाई गराउनयपनेछ। 

ज उपभोक्ता सलिलत िार्ग त का्ागन्व्न गनग सवीकृत ्ोजनाहरुको िालग उपभोक्ता सलिलत गठन हयन 
नसकेिा अन्् बैकस्लपक िाध््िबाट आ्ोजना संचािन गनग सक्रकनेछ। 

१६ गाउुँपालिकािे आ्ोजना/ का्गिि छनौट गदाग उपभोक्ता सलिलतको तर्ग बाट न््ूनति १५% (सम्बस्न्धत 
आ्ोजनाको) नगद िागत सहभालगता जयट्न ेआ्ोजनािाई प्राथलिकता ददनयपनेछ। उपभोक्ता सलिलतको 
तर्ग बाट व््होनयगपने िागत सहभागीता बापतको रकि सम्बस्न्धत गाउुँपालिकाको खातािा (सम्बस्न्धत 
उपभोक्ता सलिलतिे आफ्नै खातािा पलन दास्खिा गनग सक्रकने तर दास्खिा गरे जलतको रकि बराबरको 
न््ूनति िौज्दात रहने गरी गाउुँपालिकािे उपभोक्ता सलिलतको खाता कारोबार रोक्का गनेछ र का्ग 
सम्पन्नता पश्चातिार कारोबार र्य कय वा गररनेछ ।) दास्खिा गरी सोको भौचर प्राप्त भएपलछ िार उपभोक्ता 
सलिलतसुँग ्ोजना सम्झौता गनयगपनेछ । क्रवद्याि्को हकिा भन ेक्रवद्याि्को खातािा रहेको रकिको बैँक 
सटेटिेन्ट उपिब्ध गराएर पलन सम्झौता गनग सक्रकन ेछ । तर क्रवद्याि्को खातािा आ्ोजनाको जम्िा 
रकिको १५Ü रकि उपिब्ध भने हयन यपनेछ । साथै िागत सहभालगता बापतको हयन आउने रकिको 
कारोबार रोक्का गररनेछ जयन का्गसम्पन्न प्रलतवेदन पश्चातिार र्य कय वा गररनछे ।2 नगद सहभागीता नजयट्न े
गरी आ्ोजना सवीकृत भएको अवसथािा गाउुँपालिकािे ्ोजना सम्झौता गरी लनधागरण गरे बिोस्जिको 
जनसहभागीता बराबरको काि गरेको प्रालबलधक ियल्ाङ्कन सक्रहतको प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ का्गप्रगलतको 
आधारिा आ्ोजनाको िालग गाउपालिकािे उपिब्ध गराउने रकिबाट भ यक्तानी गनयग पनेछ।िागत 
सहभागीता नभएको कय नै पलन ्ोजना उपभोक्ता सलिलतिार्ग त सञ्चािन गनग पाइने छैन । 

१७ ्स बिोस्जि का्गिि सवीकृत नभई क्रवगत बषगिा वा ्सै आलथगक बषगिा पलन सम्झौता हयन यपूवग का्ग 
सम्पन्न गररएका भनी भ यक्तानी िाग गररएको का्गिि वा आ्ोजनाहरुिा र आलथगक बषगको अन्त््िा काि 
भइसकेको देखाइ पलछ काि गने गरी कय नै पलन हाितिा उपभोक्ता सलिलतिाई रकि भ यक्तानी ददन पाइन े
छैन।उपभोक्ता सलिलतिे सवीकृत का्गिि बिोस्जि गरेको कािको िार भ यक्तानी ददनय पनेछ। 
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१८ तोकीएको काि भन्दा बढी गने वा काि नै नगरी वा वासतक्रवक काि भन्दा बढी काि गरेको देखाइ 
अथवा कय नै आइटिको सट्टा अको आइटिको का्ग प यरा गरेको देखाइ िागत अनयिान भन्दा बढी रकि 
िाग्ने उपभोक्ता सलिलतिाई उक्त रकि भ यक्तानी नददइ कािो सूचीिा राखी कारबाही गनयगको अलतररक्त 
सम्बस्न्धत प्रालबलधकिाइ सिेत कारबाही गनयगपनेछ। 

१९ गाउुँपालिकािे उपभोक्ता सलिलतको काि कतगब्् र अलधकार िगा्त आ्ोजना िागत, लनिागण सािग्रीको 
पररणाि, आ्ोजनाको गयणसतर, राख्नयपने खाता, क्रकसता लनकासा तथा भ यक्तानी प्रक्रि्ा, पारदस्र्शगता, अनयगिन 
सम्बस्न्ध व््वसथाका बारेिा का्गिि वा आ्ोजना सम्झौता हयन यप यवग एक वा सो भन्दा बढी उपभोक्ता 
सलिलतका अध््क्ष््, सस्चव र कोषाध््क्षिाई साियक्रहक रुपिा अनयस्र्शक्षण का्गिि संचािन गनयगपनेछ। 

२० उपभोक्ता सलिलतको खाता अध््क्ष, सस्चव र कोषाध््क्षको सं्यक्त दसतखतबाट संचािन हयनेछ । खाता 
संचािकहरुको तीनपयसते खयिाई आ्ोजना खाता र गाउुँपालिकािा अलभिेख राख्नयपनेछ । उपभोक्ता 
सलिलतको गठन र ्सको बैठकको लनणग् हरुको अलभिेख उपभोक्ता सलिलतको सस्चविे राख्नयपनेछ। तीन 
िाख भन्दा कि बजेट क्रवलन्ोजन भएको आ्ोजनाहरु को खाता अध््क्ष र सस्चव वा कोषाध््क्षको 
सं्यक्त दसतखतबाट पलन संचािन गनग सक्रकनेछ। 

२१ उपभोक्ता सलिलतिे आर्य िे प्रत््ेक क्रकसतािा गरेको खचगको सूचना सावगजलनक गनयगको साथै सम्बस्न्धत 
उपभोक्ता र गाउुँपालिकािाई जानकारी गराउनयपनेछ।सम्बस्न्धत लनका्बाट कय नैपलन सि्िा उपभोक्ता 
सलिलत तथा आ्ोजना का्ागन्व्न गने इकाइ वा संिसंसथाको आलथगक कारोबारको बारेिा जाुँचबयझ वा 
लनररक्षण गनग सक्नछे। 

२२ उपभोक्ता सलिलतिे आफ्नो खाताबाट एक िाख 3भन्दा बढी आलथगक कारोबार गदाग सम्भव भए सम्ि बैक 
वा क्रवत्ती् संसथा िार्ग त गनयगपनेछ। 

२३ सािास्जक पररचािनका िाध््िबाट गठन भएका सिूह साियदाक्र्क संसथा का्गिि वा आ्ोजना संचािन 
गनग इच्छयक भएिा छय टै्ट उपभोक्ता सलिलत गठन नगरी संचािन गनग सक्रकने भएिा त््सता सिूह िार्ग त 
का्गिि संचािन गनग सक्रकनेछ। 

२४ उपभोक्ता सलिलत िार्ग त सञ्चािन गररन ेआ्ोजनाहरु श्रििूिक प्रलबलधिा आधाररत रही सथानी् श्रिको 
उप्ोग र पररचािनिाई उच्च प्राथलिकता ददनयपनेछ। 

२५ श्रििूिक प्रलबलधबाट का्ग गराउने गरी िागत अनयिान सवीकृत गराइ सोही बिोस्जि सम्झौता गरी 
िेर्शीनरी उपकरणको प्र्ोगबाट का्ग गरेको पाइएिा त््सतो उपभोक्ता सलिलतसुँग भएको सम्झौता रद्द गरी 
उपभोक्ता सलिलतिाई भ यक्तान गरेको रकि ियल्ाङ्कन गरी बढी भएको रकि सरकारी बाुँकी सरह अर्शयि 
उपर गनयगपनेछ। 

२६ आ्ोजना का्ागन्व्न गने लनका् वा उपभोक्ता सलिलतिे  आ्ोजनाको भौलतक र क्रवत्ती् प्रगलत प्रलतवेदन 
तोकीएको ढाुँचािा सम्झौतािा तोकीए बिोस्जिको सि्िा गाउुँपालिकािा पेर्श गनयगपनेछ। 
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२७ गाउुँपालिकािे आ्ोजना संचािन एवं का्ागन्व्निा संिग्न उपभोक्ता सलिलत संसथा एवं गैर सरकारी 
संिसंसथाको अलभिेखीकरण गरी िगत व््वस्सथत गनयगपननेछ। 

२८ उपभोक्ता सलिलतसुँग सम्झौता गनयग अगाडी गाउुँपालिकाको ्ोजना र्शाखा वा ्ोजना सम्बन्धी काि गने 
किगचारीिे प्रचलित कानयन, का्गक्रवलध, लनदेस्र्शका बिोस्जि आवश््क कागजात सक्रहत उपभोक्ता सलिलत 
गठन भए नभएको बारे एकीन गरी आफ्नो सपष्ट रा् साथ सम्झौताको िालग लनणग्  गने अलधकारी सिक्ष 
पेर्श गरी लनणग्  भए बिोस्जि गनयगपनेछ। 

२९ उपभोक्ता सलिलतिे का्गिि संचािन गदाग उपभोक्ता सिूहको लनणग् को आधारिा गने, आ्ोजनाको लनिागण 
का्ग गाउुँपालिकाको तर्ग बाट तोक्रकएका प्राक्रवलधकिे त्ार गरेको िागत अनयिान तथा प्राक्रवधक सलिाहको 
अलधनिा रक्रह गने र आ्ोजना का्ागन्व्न गदाग सथानी् स्रोत साधन र श्रि र्शस्क्तको अलधकति पररचािन 
गने गरी गनयगपदगछ ।  

३० उपभोक्ता सलिलतिे लन्लित रुपिा बैठक बसनयपनेछ, बैठकबाट भएको लनणग्  गाउुँपालिकािाई जानकारी 
गराउने आ्ोजना सञ्चािन, संरक्षण र ििगत सम्भार गने आरू्िे स्जम्िा लिएको काि लनधागररत सि्िा 
सम्पन्न गनग नसकेिा उपभोक्ता सियहको लनणग्  सक्रहत थप म््ाद िाग गने का्गिि का्ागन्व्नसुँग 
सम्बस्न्धत सम्पयणग खचगहरुको बीि भरपाई सयरस्क्षत राख्न,े सम्बस्न्धत कािको प्रगलत क्रववरण गाउुँपालिकािा 
उपिब्ध गराउने कािको र्रर्ारक गराउनय अस्ि सलिक्षाको िालग उपभोक्ता सियहको बैठक बोिाई 
बैठकिा छिर्ि  गराउन,े त््सतो बैठकको उपस्सथलत र लनणग् को प्रलतलिक्रप सम्बस्न्धत गाउुँपालिकािा 
प्रसतयत गने आदी का्ग सम्पादन गनयगपनेछ। 

३१ उपभोक्ता सलिलतिे गरेको कािको िागत िूल्, का्ग, का्गसथििा िागेको रकि, उपभोक्ता सलिलतको 
पदालधकारीको नाि, का्ग र्शयरु तथा सम्पन्न लिलत सिेत खयलने गरी सम्बस्न्धत का्गसथििा सावगजलनक 
परीक्षण गरेको प्रलतवेदन गाउुँपालिकािा प्रसतयत गनयगपदगछ। 

३२ उपभोक्ता सलिलत िार्ग त गररएको लनिागण वा संचािन गरेको का्गििको जानकारी सथानी् जनतािे िाग 
गरेिा उपभोक्ता सलिलतिे उपिब्ध गराउनयपनेछ। ्सरी िाग गरेको क्रववरण उपिब्ध नगराएको भनी 
सम्बस्न्धत उपभोक्तािे उपभोक्ता सलिलत भंग गनग िाग गरेिा गाउुँपालिकािे सो क्रवष्िा सत्् तथ्् बयझी 
उपभोक्ता सलिलतको पयनगठन गनग  ,सलिलत भंग गनग वा अन्् िाध््िबाट का्ग सम्पन्न गनग सक्नेछ।  

३३ उपभोक्ता सलिलत िार्ग त सञ्चािन हयने वा लनिागण हयने क्रवकास लनिागण का्गको सथिगत अनयगिन गने 
स्जम्िेवारी सम्बस्न्धत वडा सलिलतको हयनछे। 

३४ उपभोक्ता सलिलतिे कािको िालग लिइएको लन्िानयसार पेश्की रकि र्र्छ्यौट गदाग प्रथि क्रकसताको 
प्राक्रवलधक िूल्ाङ्कन, सम्झौता अनयसारको नाप जाुँच र िूल् खयिेको रलनङ्गबीि, उपभोक्ता सलिलतको 
बैठकको प्रलतलिपी सिेत रास्ख गाउुँपालिकािा लनवेदन ददनयपनेछ । ्स क्रववरण को आधारिा अस्िलिो 
कीसताको पेश्की र्र्छ्यौट गरी थप कािको िार अको क्रकसता का्ि गरी सोही बराबरको रकि उपिब्ध 
गराइनेछ।उपभोक्ता सलिलत सव्ंिे प्रत््ेक क्रकसतािा गरेको खचगको सूचना सावगजलनक सथानिा टाुँस 
गनयगपउनेछ। 



३५ उपभोक्ता सलिलतिेेः का्ग सम्पन्न गरेपलछ प्राक्रवलधक जाुँचपास र का्ग सम्पन्न प्रलतवेदन प्राप्त गरी सम्बस्न्धत 
सथानी् तहको प्रलतलनलधको रहोबरिा सावगजलनक पररक्षण गराउनय पनेछ। र्रर्ारकको िालग उक्त 
सावगजलनक पररक्षणको प्रलतवेदन सिेत पेर्श गनयगपनेछ। अस्न्ति भ यक्तानी ददुँदा उक्त ्ोजनाको र्ोटो र सो 
अनयसार लनिागण भएको हो भनी उपभोक्ता सलिलतको लनणग्  तथा उपभोक्ता सलिलतका अध््क्ष सस्चव र 
कोषाध््क्षको दसतखत गराइ सम्बस्न्धत र्ाइििा सिावेर्श गनयगपनेछ। 

३६ उपभोक्ता सलिलत, गैरसरकारी संसथा िगा्त अन्् सािास्जक संिसंसथा िार्ग त संचािन गररन ेतालिि 
गोक्रि सेलिनार अलभियस्खकरण का्गिि का्गर्शािा जसता का्गििको भ यक्तानी गदाग उक्ता का्गिि संचािन 
गने क्रवष्िा भएको लनणग् , का्गिि संचािन भएको सथान र का्गिि अवलध, का्गििको उद्देश्् र 
अपेस्क्षत उपिब्धी, का्गिििा सहभागीको उपस्सथलत, का्गििििा प्रसतयत भएको का्गपरको प्रलतलिपी 
का्गिि संचािन गदागको अवसथाको तसवीरहरु सक्रहत आलथगक प्रर्शासन लन्ि बिोस्जिको अन्् बीि 
भरपाइ र कागजात संिग्न गरी का्गसम्पन्न प्रलतवेदनका आधारिा गनयगपनेछ ।  

३७ उपभोक्ता सलिलतिे आ्ोजनाहरु संचािन गदाग तोकीए बिोस्जिको गयणसतर का्ि गने उगराउन ेदाक्र्त्व 
र स्जम्िेवारी सम्बस्न्धत प्राक्रवलधक किगचारी, उपभोक्ता सलिलत र अनयगिन तथा सहस्जकरण सलिलत तथा 
लनवागस्चत जनप्रलतलनलधहरुको हयनेछ ।  

३८ अनयकरणी् का्ग गने उपभोक्ता सलिलत, प्राक्रवलधक किगचारी र सम्बस्न्धत किगचारीिाई गाउुँ का्गपालिकाको 
लनणग्  बिोस्जि बाक्रषगक रुपिा पयरसकार प्रदान गनग सक्रकनेछ। 

३९ अनयगिन, ियल्ाङ्कन तथा सहस्जकरण सम्बन्धी व््वसथाेः 

क उपभोक्ता सलिलतबाट का्गिि वा आ्ोजना संचािन वा का्ागन्व्निा अनयगिन तथा सहजीकरण 
गनग एक अनयगिन तथा सहजीकरण सलिलत रहनेछ।उक्त सलिलतिा सम्भव भएसम्ि सबै पक्षको 
सिेत प्रलतलनलधत्व हयने गरी कस्म्तिा २ जना िक्रहिा सक्रहत िाभग्राही सियदा्बाट ५ जनाको 
प्रलतलनलधत्व हयनछे ।  

ख खण्ड क बिोस्जिको सलिलत उपभोक्ता सलिलतबाट संचािन गररने का्गिि वा आ्ोजनाको हकिा 
सम्झौता हयन यप यवग अनयगिन तथा सहजीकरण सलिलत गठन गनयगपनेछ।का्गिि वा आ्ोजनाको 
अस्न्ति भकू्तानी एवं र्रर्ारक गनयगपूवग ्सतो सलिलतको लसर्ाररस आवश््क पनेछ। 

ग आ्ोजना संचािनको िििा बाधा अवरोध आइपरेिा आवश््क सहजीकरण गने, सम्पन्न का्गिि 
वा आ्ोजनाको सावगजलनक परीक्षण गनग सह्ोग गने तथा गाउुँपालिकासुँग गरेको सम्झौता र 
प्रचलित कानयन बिोस्जि का्गिि तथा आ्ोजना संचािन भएको नपाइएिा सम्बस्न्धत उपभोक्ता 
सलिलतका सदस्हरुिाई र गाउुँपालिकािाई सोको जानकारी गराउनय आ्ोजना अनयगिन तथा 
सहजीकरण सलिलतको कतगव्् हयनेछ। 

घ अनयगिन तथा सहजीकरण सलिलतिे आ्ोजना सम्पन्न भएको सात ददनलभर आ्ोजनाको अस्न्ति 
भ यक्तानीको र र्रर्ारकको लनस्म्त सर्ाररस नगरेको कारणबाट प्रचलित कानयन बिोस्जि भए गरेको 



का्गको भ यक्तानी ददन र्रर्ारक गराउने िगा्तका थप का्गहरु अगाडी बढाउन बाधा परेको 
िालनने छैन। 

ª गाउुँपालिकािे का्गिि वा आ्ोजना अनयगिन सलिलतको थप स्जम्िेवारी र आचर संक्रहता लनधागरण 
गनग सक्नेछ। ्सतो व््वसथा आ्ोजना सम्झौता र्ारििा उलिेख गनयगपनेछ। 

च कय नै पलन वडािा संचालित ् ोजनाको सम्बस्न्धत वडा सलिलतिे अनयगिन र ियल्ाङ्कन गनेछ। तोकीए 
बिोस्जि काि नभए काि गराउन र कािको गयणसतरी्ता का्ि गनग वडा सलिलतिे आवश््क 
लनदगर्शन ददन सक्नछे। वडािा सञ्चालित ्ोजनाहरुको काि सम्पन्न भएको वडा सलिलतको लसर्ाररस 
लबना कय नैपलन ्ोजनाको भ यक्तानी ददइने छैन। 

छ गाउुँ का्गपालिकािे अनयगिनको िालग छय टै्ट सलिलत गठन गरी अनयगिन र ियल्ाङ्कनको व््वसथा 
गनग सक्नेछ। उक्त सलिलतिे आ्ोजना लनिागण सम्बन्धिा भएको प्रगलत क्रववरण उपभोक्ता सलिलत 
र गाउुँपालिकाको सम्बस्न्धत र्शाखा बाट प्राप्त गरी आ्ोजनाको िेखाजोखा गने, आ्ोजना 
संचािनबाट सथानी् जनतािाई पयगेको सयक्रवधा, सेवाको गयणसतर, सेवा वृक्रि गराउनय पने अवसथा 
आददको सयपररवेक्षण गरी जानकारी लिन,े आ्ोजनाक संचािनको िििा देखा परेको बाधा व््वधान 
हटाउनका िालग उप्यक्त सयझाव सक्रहतको लसर्ाररस गाउुँपालिकािा पेर्श गने तथा उपभोक्ता 
सलिलतिे गाउुँपालिकासुँग गरेको सम्झौता र प्रचलित कानयन बिोस्जि आ्ोजना संचािन भएको 
नपाइएिा सोको जानकारी सम्बस्न्धत गाउुँपालिकािा गराउने दाक्र्त्व र स्जम्िेवारी लनवागह गनयगको 
साथै ्ोजनाको अनयगिन तथा ियल्ाङ्कन गरी ्ोजना का्ागन्व्निा गनयगपने नीलतगत सयधार र ्ोजना 
का्ागन्व्निा देस्खएका सिस्ा सिाधानका िालग आवश््क लनदेर्शन ददने र ्ोजना का्ागन्व्निा 
क्रवलभन्न लनका् लबच सिन्व्कारी भलूिका सिेत लनवागह गनेछ। 

ज अनयगिन सम्बन्धी थप व््वसथाेः गाउुँपालिकाका अध््क्ष, उपाध््क्ष र प्रियख प्रर्शासकी् अलधकृतिे 
गाउुँपालिकाको कोषिा प्राप्त बजेटबाट संचालित कय नैपलन ्ोजना तथा आ्ोजनाहरु कय नैपलन बेिा 
अनयगिन र ियल्ाङ्कन गनग सक्नेछ । ्सरी अनयगिनको िििा अध््क्ष, उपाध््क्ष  र प्रियख 
प्रर्शासकी् अलधकृतिे ददएको लनदेर्शन पािना गनयग सम्बस्न्धत उपभोक्ता सलिलतको कतगव्् हयनछे ।  

४१ ्ो का्गक्रवलध  गाउुँ का्गपालिकाबाट पाररत भएको लिलत देस्ख िागय हयनेछ। ्स अस्ि उपभोक्ता सलिलत 
िार्ग त संचािन भइ चािय रहेका वा सम्पन्न भइ भ यक्तानी भइ सकेका ्ोजनाहरु सिेत ्सै का्गक्रवलध 
बिोस्जि भएको/ गरेको िालननेछ ।  
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