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��तावना: नेपालको संिवधान र �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ ले 

िनिद�� गरेको �थानीय तहको अिधकार !"े िभ"को िवकास िनमा�ण स&वि'ध 

काय� संचालनको लािग गाउँपािलकाले उपभो*ा सिमित गठन, प,रचालन 

तथा -यव�थापन गन� आव/यक देिखएकोले............. गाउँपािलकाको 

3शासक5य काय�िविध िनयिमत गन6 ऐन २०७४ को दफा ....... बमोिजम...... 

काय�पािलकाले यो काय�िविध जारी गरेको छ ।  
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प�र�छेद–१ 
�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भः  

(१) यस कायिविधको नाम :yfgLo txsf] pkef]Qmf ;ldlt u7g, 
kl/rfng tyf Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% 
गाउँपािलका/नगरपािलकाको उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन 
तथा �यव�थापन कायिविध, २०७४ रहकेो छ ।  

(२) यो कायिविध तु !त "ार#भ ह%नेछ । 

२.  प�रभाषाः िवषय वा "सङ्गले अक+ अथ नलागेमा यस कायिविधमा 
(क) “अ�य�” भ!नाले उपभो�ा सिमितको अ,य-लाई स#झनु पदछ ।   
(ख) “आयोजना” भ!नाले .... …............. गाउँपािलका/नगरपािलका 

वा सो अ!तरगतको वडावाट पणू वा आंिशक लागत साझदेारीमा 
स8चािलत योजना वा काय:म वा आयोजना वा प�रयोजनालाई 
स#झन ु पछ र यसले .......गाऊँ/नगरसभाबाट �वीकृत भएको गैर 
सरकारी संघ स�था, गैर नाफामूलक सं�था वा अ!य सामुदाियक 
सं�थाको आयोजना समेतलाई जनाउनेछ । 

(ग) “उपभो�ा” भ!नाले आयोजनाबाट "Aय- लाभाि!वत ह%ने 

आयोजना स8चालन ह%ने -ेB िभBका �यि�लाई जनाउँछ ।  
(घ) “उपभो�ा सिमित” भ!नाले आयोजनाको िनमाण, स8चालन, 

�यव�थापन र ममत स#भार गनको लािग उपभो�ाल े आफूहD 
म,येबाट गठन गरेको सिमित स#झनु पदछ । 

(ङ) “काया�लय” भ!नाले गाउँ/नगरकायपािलकाको कायालयलाई 

बुझाउँछ । सो शEदले वडा कायालय समेतलाई बुझाउनेछ ।  
(च) “काय�पािलका” भ!नाले गाऊँ/नगर कायपािलकालाई स#झनु 

पदछ । 
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(छ) “ठूला मेिशनरी तथा उपकरण” भ!नाले वातावरणलाई अAयिधक 

Gास पयुाउने "कृितका ठूला मेिशनरी, उपकरण (बलुडोजर, 
एHसाभेटर ज�ता) र Iममूलक "िविधलाई िव�थािपत गनJ खालका 
मेिशनरी तथा उपकरण स#झनु पदछ । 

(ज) “पदािधकारी” भ!नाले उपभो�ा सिमितका अ,य-, उपा,य-, 

सिचव र कोषा,य-लाई स#झनु पदछ ।  
(झ) “वडा” भ!नाले ....गाऊँपािलका/नगरपािलका िभBका वडालाई 

स#झन ुपदछ ।  
(ञ) “वडा अ�य�” भ!नाले आयोजना स8चालन भएको वडाको वडा 

अ,य-लाई स#झन ुपदछ । 
(ट) “सद�य” भ!नाले उपभो�ा सिमितका सद�यलाई जनाउनछे र सो 

शEदले उपभो�ा सिमितका पदािधकारीलाई समेत जनाउनेछ ।  
(ठ) “स�झौता” भ!नाले आयोजनाको िनमाण, स8चालन, �यव�थापन 

र ममत स#भार गनको लािग कायालय र उपभो�ा सिमितबीच 
भएको िलिखत करारनामा वा कबुिलयतनामालाई जनाउनेछ ।  

३. काय�िविधको पालना गनु�पन%ः 

(१) गाउँ/नगरपािलका िभB काया!वयन ह%ने आयोजनाको िनमाण, 
स8चालन,ममत स#भार काय गनको लािग गठन ह%ने उपभो�ा 
सिमितले पणू पमा यो कायिविधको पालना गनु पनJछ ।  

(२) कुल लागत   १ करोडस#म भएको तथा �थानीय सीप, Iोत र 
साधन उपयोग ह%ने र �थानीय �तरमा काय स#प!न गन सHन े
आयोजनाको काया!वयन उपभो�ा सिमित माफ त गन सिकनछे ।  
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प�र�छेद–२ 
उपभो�ा सिमितको गठन र स�चालन 

४. उपभो�ा सिमित गठनस�ब(धी *यव�थाः  

 (१) उपभो�ा सिमित गठन देहाय बमोिजम गनु पनJछ । 
(क) आयोजनाबाट "Aय- लाभाि!वत उपभो�ाह को आम 

भेलाबाट अिधकतम सहभािगतामा स#बि!धत 
आयोजना�थलमा नै सातदेिख एघार (७ देिख ११ जना) 
सद�यीय उपभो�ा सिमित गठन   गनुपनJछ । 

(ख) सिमित गठनको लािग आम भेला ह%ने समय, िमित, �थान र 
भेलाको िबषय  Aय�तो भेला ह%ने िमितले कि#तमा सात िदन (७ 
िदन) अगावै सावजिनक  पमा जानकारी गराउनु पनJछ ।  

(ग) गाउँपािलका वा नगरपािलका�तरीय आयोजना स8चालनको 
लािग उपभो�ा सिमितको गठन गदा कायपािलकाले तोकेको 
कायपािलकाका सद�य वा कायालयको "ितिनिधको रोहवरमा 
गनु पनJछ । 

(घ) वडा�तरीय आयोजना स8चालनको लािग उपभो�ा सिमित 
गठन गदा स#वि!धत वडाको वडा अ,य- वा वडा सद�य वा 
कायालयले तोकेको कायालयको "ितिनिधको रोहवरमा गनु 
पनJछ । 

(ङ) उपभो�ा सिमित गठनको लािग बोलाईएको भेलामा योजनाको 
संि-L िववरण र सिमितको संरचना सिहतको जानकारी 
कायालयको "ितिनिधले गराउनु पनJछ । 

(च) उपभो�ा सिमित गठन गदा समावेशी िसMा!तको अवल#वन 
गनु पनJ छ । सिमितमा कि#तमा तेNीस "ितशत (३३%) मिहला 
सद�य ह%नपुनJछ । सिमितको अ,य-, सिचव र कोषा,य-म,ये 
क#तीमा एकजना मिहला पदािधकारी ह%नपुनJछ ।  
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(छ) एक �यि� एकभ!दा बढी उपभो�ा सिमितको सद�य ह%न पाउने  
छैन । साथ ै सगोलका प�रवारबाट एकजना भ!दा बढी �यि� 
एउटै उपभो�ा सिमितको सद�य ह%न पाइने छैन ।  

(ज) उपभो�ा सिमितको गठन सकेस#म सवस#मत त�रकाले 
गनुपनJछ । सवस#मत ह%न नसकेमा उपभो�ाह को बह%मतबाट 
उपभो�ा सिमितको गठन ग�रने छ । 

(झ) उपभो�ाह को लागत सहभािगतामा स8चालन ह%ने 
आयोजनाह  उपभो�ा सिमितबाट काया!वयन गन "ाथिमकता 
िदईनेछ । 

(ञ) उपभो�ा सिमितले स#झौता बमोिजम गनु पनJ काम सिमित 
आफR ले गनु गराउन ु पनJछ । अ!य कुनै िनमाण �यवसायी वा 
अ!य �यि� वा स�थालाई ठेHकामा िदई गन गराउन पाइने छैन । 

(ट) कायालयले आयोजना स8चालन एवम् काया!वयनमा संलSन 
उपभो�ा सिमितको अिभलेख अनुसूची १ बमोिजमको ढाँचामा 
�यवि�थत गनु पनJछ । 

५. उपभो�ा सिमितका सद�यको यो,यताः  

 (१) उपभो�ा सिमितका सद�यको योSयता दहेाय बमोिजम ह%नु पनJछ । 
 (क) स#वि!धत आयोजना -Bेको �थायी वािस!दा 
 (ख) १८ वष उमेर परुा भएको 
 (ग) फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसुरदार नठह�रएको 
 (घ) सरकारी बाँकT बHयौता वा पेUकT फVयौट गन बाँकT नरहेको 
 (ङ) अ!य उपभो�ा सिमितमा सद�यनरहेको 
(२) दफा १ मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन 

जन"ितिनिध,राजनीितक दलका पदािधकारी, बहालवाला सरकारी 
कमचारी र िश-क उपभो�ा सिमितको सद�यमा ब�न पाईने छैन । 
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६. उपभो�ा सिमितको काम, कत�-य र अिधकारः उपभो�ा सिमितको 

काम कतEय र अिधकार दहेाय बमोिजम ह%नेछ ।  
(क) स#झौता बमोिजमको काय स#पादन गनJ, 
(ख) उपभो�ाह लाई कायालयबाट "ाL सूचना तथा मागदशनको 

जानकारी गराउन,े 
(ग) स#झौता बमोिजम काय शु  गदा कायालयबाट आवUयक िनदJशन 

"ाL गनु पनJ भए "ाL गरेर माB श ु गनJ, 
(घ) उपभो�ा सिमितको काय स#पादनलाई "भावकारी बनाउन 

सिमितका सद�यह को काय िवभाजन र िज#मेवारी बाँडफाँड गनJ, 
(ङ) उपभो�ासिमितका सद�यह को -मता िवकास गनJ । 
(च) स#झौता बमोिजमको कामको प�रमाण, गुण�तर, समय र लागतमा 

प�रवतन गनु पनJ  देिखएमा कायालयलाई अनुरोध गनJ, 
(छ) आयोजनाको िदगो �यव�थापन स#ब!धी आवUयक अ!य काय गनJ । 
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प�र�छेद – ३ 
काया��वयन तथा �यव�थापन 

७. आयोजना काया�(वयनः  

(१) कायालयले आ.व. शु  भएको १५ िदन िभB उपभो�ा सिमितबाट 
संचालन ह%ने आयोजना, प�रयोजना र काय:मह  पिहचान/छनौट 
गरी काया!वयन योजना बनाउन ु पनJछ । उपभो�ा सिमित गठन 
पWात आयोजनाको Xईङ, िडजाईन र लागत अनुमान (नेपाली 
भाषामा तयार ग�रएको) �वीकृत गरी उपभो�ा सिमितलाई उपलEध 
गराउन ुपनJछ । 

(२) आयोजनाको काया!वयनको लािग उपभो�ा सिमित र कायलयबीच 
अनसूुची–२ बमोिजमको ढाँचामा स#झौता गनुपनJछ । 

(३) आयोजनाको "कृित हरेी कायालयले लागत सहभािगताको ढाँचा र 
अनपुात (नगद वा Iमदान वा ब�तुगत) तोHन ुपनJछ । 

८. आयोजना स�झौताको लािग आव0यक कागजातह2ः  

(१) उपभो�ा सिमितले कायालयसँग स#झौता गदा तपिशलमा 
उिYलिखत कागजातह  पेश गनुपनJछ  
(क) उपभो�ा सिमित गठन गनJ आम भेलाको िनणयको "ितिलिप 
(ख) उपभो�ा सिमितका सद�यह को नाग�रकताको "ितिलिप 
(ग) आयोजनाको लागत अनुमान िववरण 
(घ) उपभो�ा सिमितबाट स#झौताको लािग िज#मेवार पदािधकारी 

तोिकएको उपभो�ा सिमितको िनणय  
(ङ) आयोजनाको काया!वयनको काय तािलका । 
(च) खाता स8चालन गनJ पदािधकारी तोिकएको िनणय र खाता 

स8चालनको लािग आवUयक कागजातह  । 
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९. उपभो�ा सिमितको �मता िवकासः  

 (१) कायालयले आयोजनाको काया!वयन अगावै उपभो�ा सिमितका 
पदािधकारीह लाई िन#न िवषयमा अिभमुिखकरण गनु पनJछ । 
(क) उपभो�ा सिमितको काम, कतEय र अिधकार, 
(ख) स#पादन गनु पनJ कामको िववरण, काम स#प!न गनुपनJ अविध, 

लागत र उपभो�ाको योगदान 
(ग) िनमाण सामाZीको गणु�तर र प�रमाण 
(घ) ख�रद, रकम िनकासा "कृया, खचको लेखाकंन र अिभलेख 

�यव�थापन 
(ङ) काया!वयन र अनुगमन "कृया  
(च) सावजिनक परी-ण, योजनाको फरफारक र ह�ता!तरण  
(छ) अ!य आवUयक िवषयह  ।  

१०. खाता स4चालनः  

(१) उपभो�ा सिमितको खाता कायालयले तोकेको बRकमा स8चालन 
ह%नेछ । 

(२) सिमितको खाता अ,य-, कोषा,य- र सिचव गरी तीन जनाको 
संयु� द�तखतबाट स8चालन ह%नेछ । खाता स8चालकह  म,ये 
कि#तमा एकजना मिहला ह%नु पनJछ । 

११. भु�ानी �कृयाः 

(१) आयोजनाको भ�ुानी िदंदा उपभो�ा सिमितको नाममा रहेको बैक 
खातामाफ त िदन ु पनJछ । उपभो�ा सिमितले एक �यि� वा 

स+�थालाई एकलाख भ!दा मािथको रकम भ�ुानी गदा चेक माफ त 
माB गनु पनJछ ।  

(२) उपभो�ा सिमितलाई स#झौता बमोिजमको कामको "ािविधक 
मूYयांकन, काय स#प!न "ितवेदन र अ!य आवUयक कागजातको 
आधारमा िक�तागत र अि!तम भ�ुानी िदईनेछ ।  
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(३) उपभो�ा सिमितले स#पादन गरेको काम र भएको खचको िववरण 

सिमितको बैठकबाट िनणय गरी भ�ुानीको लािग आवUयक 
कागजात सिहत कायालयमा पेश गनुपनJछ । 

(४) आयोजनाको अि!तम भ�ुानी ह%न ु भ!दा अगावै कायालयबाट 
अनगुमन गनJ �यव�था िमलाउनु पनJछ    

(५) आयोजना स#प!न भई फरफारक गनु भ!दा अगावै उपभो�ा 
सिमितले अिनवाय  पमा कायालयको "ितिनिधको रोहवरमा 
सावजिनक परी-ण गनु पनJछ । सावजिनक परी-ण "ितवदेनको 
ढाँचा अनसूुची ३ बमोिजम ह%नेछ ।  

(६) उपभो�ा सिमितले आफूले "Aयेक िक�तामा गरेको खचको सूचना 
अनसूुची ४ बमोिजमको ढाँचामा सावजिनक गनु पनJछ ।  

(७) आयोजनाको कुल लागत   ३ लाख भ!दा बढी भएका 
आयोजनाह को हकमाउपभो�ा सिमितले काम शु  गनु भ!दा 
अगावै आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको अव�था, 
काम शु  र स#प!न गनु पनJ अविध समेत दिेखने गरी तयार ग�रएको 
अनसूुची ५ बमोिजमको ढाँचामा आयोजना सूचना पाटी आयोजना 
�थलमा रा[न ुपनJछ  

(८) उपभो�ा सिमितलाई स#बि!धत कायालयले Xइङ्ग, िडजाइन, 
लागत अनमुान तयार गनJ, "ािविधक सYलाह िदने, जाँचपास गनJ 
लगायत अ!य "ािविधक सहयोग उपलEध गराउनेछ । आयोजना 
काया!वयनको समयमा कुनै कारणबाट कायालयले "ािविधक सेवा 
उपलEध गराउन नसकेमा स#झौतामा उYलेख गरी तोिकएको 
खचको सीमा िभB रही उपभो�ा सिमितले करारमा "ािविधक 
िनयु� गन वा "ािविधक सेवा िलन सHनेछ । तर Xइङ्ग, िडजाइन, 
लागत अनमुान, कायस#प!न "ितवेदन र भ�ुानी िसफा�रसको काय 
कायालयबाट नै ह%नेछ । 
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(९) उपभो�ा सिमितबाट िनमाण ह%ने आयोजनाहDको गणु�तर कायम 

गनJ गराउने दाियAव र िज#मेवारी जन"ितिनिध, स#बि!धत 
"ािविधक कमचारी, उपभो�ा सिमित र अनगुमनसिमितको ह%नेछ ।  

(१०) अनकुरणीय काय गनJ उपभो�ा सिमित, "ािविधक कमचारी र 
स#बि!धत कमचारीलाई सभाको िनणय बमोिजम वािषक Dपमा 
उिचत पुर�कार "दान गन सिकनछे । 

(११) तोिकएको समयमा उपभो�ा सिमित गठन ह%न नसकेमा, स#झौता 
ह%न नसकेमा वा स#झौताको शत बमोिजम काय स#पादन ह%न 
नसकेमा कायालयले अ!य "कृया\ारा काम गराउन सHनेछ ।   

 
१२. िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिनि8तता गनु� पन%ः उपभो�ा सिमितबाट 

स8चालन ह%ने आयोजना गुण�तर सिुनिWत गनु स#वि!धत उपभो�ा 
सिमितको कत�य ह%नेछ । गुण�तर सुिनिWतता गनको लािग अ!य 
कुराह को अित�र� िन#न िवषयह  पणू  पमा पालना गनु पनJछ ।  
(क) िनमाण सामाZीको गुण�तरः िनमाण सामाZी Xइङ, िडजाईन र 

�पेिसिफकेसन बमोिजमको गुण�तर कायम गनु पनJछ । 
(ख) िनमाण िविध र "कृयाको गुण�तरः िनमाण िविध र "कृया 

कायालयसँग भएको स#झौता बमोिजम गनु पनJछ  
(ग) िनमाण कायको िदगोपनाः उपभो�ा सिमितबाट काया!वयन भएको 

योजनाको िदगोपनाको लािग स#वि!धत उपभो�ा सिमितले 
आवUयक �यव�था गनु पनJछ । 

(घ) गुण�तर सुिनिWत गनJ िज#मेवारीः उपभो�ा सिमित माफ त ह%ने 
कामको िनधा�रत गुण�तर कायम गनJ िज#मेवारी स#बि!धत कायको 
लािग कायालयबाट खिटएका "ािविधक कमचारी र उपभो�ा 
सिमितको   ह%नेछ । 
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(ङ) लगत रा[न ु पनJः उपभो�ा सिमितबाट ह%ने कामको स#झौता 

बमोिजमको समय, लागत र गुण�तरमा स#प!न ह%न नसकेमा 
स#वि!धत "ािविधक कमचारीलाई सचेत गराउन े र "कृित हेरी 
आवUयकता अनसुार कारवाही गन सHनेछ । Aय�ता उपभो�ा 
सिमितको लगत राखी उपभो�ा सिमितका पदािधकारीलाई िनिWत 
समयस#मको लािग अ!य उपभो�ा सिमितमा रही काम गन िनषेध 
गनJछ । 

१३. अनुगमन सिमितको *यव�थाः 

(१) आयोजना तोिकएको गुण�तर, प�रमाण र समयमा स#प!न गन 
गराउन उपभो�ा सिमितल े स#पादन गनJ कायको अनुगमन गरी 
आयोजनाको गुण�तर, प�रमाण सुिनिWत गन दफा ४ (१) (क) 
बमोिजमको भेलाबाट कि#तमा एक जना मिहला सिहत ३ सद�यीय 
एक अनगुमन सिमित गठन गनु पनJछ । 

(२) अनगुमन सिमितको काम, कत�य अिधकार देहाय बमोिजम ह%नेछः 
(क) आयोजनाको काया!वयनमा सहजीकरण गनJ तथा देिखएका 

बाधा, �यवधान र सम�या समाधानका लािग आवUयक 
सम!वय गनJ,  

(ख) आयोजनाको काया!वयन कायतािलका अनुसार काम भए 
नभएको यकTन गनJ र नगरेको पाइएमा स#बि!धत प-लाई सचेत 
गराउन,े    

(ग) आवUयक अ!य काय गनJ । 
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प�र�छेद– ४ 
िविवध 

१४. अ(य सं�थाबाट काय� गराउन सिकनेःयस कायिविध बमोिजम 

उपभो�ा सिमितबाट ग�रने काय लाभZाही समूह,सामुदाियक सं�था 
ज�तै सामुदाियक वन, सामुदाियक�तरका सहकारी सं�थाहD, टोल 
िवकास सं�था, आमा समूह, कृिष समूह, काननु बमोिजम गठन भएका 
अ!य सामुदाियक संगठन ज�ता सं�थाह बाट �थानीय उपभो�ाह को 
आमभेलाबाट िनणय भई आएमा य�ता सं�थाह बाट यस कायिविध 
बमोिजम काय संचालन गन/गराउन सिकने छ । 

१५. सहिजकरण र सहयोग गनु� पन%ः उपभो�ा सिमितले आयोजनाको 
सुप�रवे-ण, अनगुमन/िनरी-ण गन कायालयबाट आएको अनुगमन 
सिमित, पदािधकारी वा कमचारीलाई आवUयक िववरण उपल�ध गराउने 
तथा आयोजना�थल अनुगमनको लािग सहिजकरण र सहयोग गनु   
पनJछ । 

१६. उपभो�ा सिमितको दािय;वःउपभो�ा सिमितले कायालयसँग भएको 

स#झौता बमोिजमको काय स#पादन गदा कायालयले तोकेका शतह को 
अित�र� िन#न दाियAव वहन गनु पनJछ । 
(क) आयोजनाको िदगो �यव�थापनको लािग ममत स#भार गनJ स#ब!धी 

आवUयक काय, 
(ख) आयोजना काया!वयनबाट पन सHने वातावरणीय स!तुलन कायम 

गनJ स#ब!धी काय, 
(ग) अ!य आयोजनाह सँग अ!तरस#ब!ध कायम गनुपनJ, 
(घ) असल नाग�रकको आचरण पालना गनुपनJ । 
(ङ) उपभो�ा सिमितले आयोजनाको फरफारकको लािग कायालयमा 

कागजात पेश गदा अनसूुची ६ बमोिजमको ढाँचामा आयोजनाको 
भौितक तथा िविNय "ितवेदन पेश गनु पनJछ ।  
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१७.मापद<ड बनाउन स=नेः 

(१) आयोजनाको गुण�तर सुिनिWतताको लािग कायालयले अनुगमन, 
मुYयाङ्कन गरी स#वि!धत उपभो�ा सिमितलाई सYलाह, सुझाव र 
आवUयकता अनुसार िनदJशन िदने तथा सम!वय गनु पनJछ. 

(२) उपभो�ा सिमितबाट स8चालन ह%ने आयोजनाको "कृित हेरी 
गुण�तर सुिनिWतता गनJ "योजनको लािग कायालयले थप मापद^ड 
तथा मागदशन बनाई लागु गन सHनेछ । 
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