
 

'मोलुङ गाईँपाललकाको ईपभोक्ता सलमलत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन 

सम्बलधध काययलवसलधः २०७५ 

मोलङु गाईँ काययपाललकाको बठैकबाट ्वसीकृत मभम िः- २०७५।०७।३० 

प्र्तावसना 

नेपालको संलवसधान र ्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लनर्ददष्ट गरेको 

्थानीय तहको ऄलधकार क्षेत्र लभत्रको लवसकास लनमायण सम्वसलधध कायय संचालनको 

लालग गाईँपाललकाले ईपभोक्ता सलमलत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन गनय 

अवसश्यक दलेिएकोले स्थामनम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४को दपा११ (६)  
बमोलजम गाईँ काययपाललकाले यो काययलवसलध जारी गरेको छ    

पररच्छेद– १ 

प्रारलम्भक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययलवसलधको नाम मोलुङ गाईपाललकाको 

ईपभोक्ता सलमलत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन काययलवसलध, २०७५ रहकेो छ 

   

(२) यो काययलवसलध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ   

२. पररभाषाः लवसषय वसा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययलवसलधमा:– 

(क) “ऄध्यक्ष” भन्नाले ईपभोक्ता सलमलतको ऄध्यक्षलाइ सम्झनु पदयछ     

(ि) “अयोजना” भन्नाले मोलुङ गाईँपाललका वसा सो ऄधतरगतको वसडावसाट पूणय वसा 

अंलिक लागत साझेदारीमा सञ्चाललत योजना वसा काययक्रम वसा अयोजना वसा 

पररयोजनालाइ सम्झनु पछय   र यसले गाईँसभाबाट ्वसीकृत भएको गैर सरकारी 

संघ स्था, गैर नाफामूलक सं्था वसा ऄधय सामुदालयक सं्थाको अयोजना 

समेतलाइ जनाईनेछ   

(ग) “ईपभोक्ता” भन्नाले अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभालधवसत हुने अयोजना सञ्चालन 

हुने क्षेत्र लभत्रका व्यलक्तलाइ जनाईछ    

(घ) “ईपभोक्ता सलमलत” भन्नाले अयोजनाको लनमायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र 

ममयत सम्भार गनयको लालग ईपभोक्ताले अफूहरू मध्येबाट गठन गरेको सलमलत 

सम्झनु पदयछ   



(ङ) “कायायलय” भन्नाले गाईँकाययपाललकाको कायायलयलाइ बुझाईँछ   सो िब्दले 

वसडा कायायलय समेतलाइ बुझाईनेछ    

(च) “काययपाललका” भन्नाले गाईँ काययपाललकालाइ सम्झनु पदयछ   

(छ) “ठूला मेलिनरी तथा ईपकरण” भन्नाले वसातावसरणलाइ ऄत्यलधक ह्रास पुर्याईने 

प्रकृलतका ठूला मेलिनरी, ईपकरण (बुलडोजर, एक्साभेटर ज्ता) र श्रममूलक 

प्रलवसलधलाइ लवस्थालपत गने िालका मेलिनरी तथा ईपकरण सम्झनु पदयछ  

(ज) “पदालधकारी” भन्नाले ईपभोक्ता सलमलतका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सलचवस र 

कोषाध्यक्षलाइ सम्झनु पदयछ    

(झ) “वसडा” भन्नाले मोलुङ गाईँपाललका लभत्रका वसडालाइ सम्झनु पदयछ    

(ञ) “वसडा ऄध्यक्ष” भन्नाले अयोजना सञ्चालन भएको वसडाको वसडा  ऄध्यक्षलाइ 

सम्झनु पदयछ   

(ट) “सद्य”भन्नाले ईपभोक्ता सलमलतका सद्यलाइ जनाईनेछ र सो िब्दले 

ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीलाइ समेत जनाईनेछ    

(ठ) “सम्झौता”भन्नाले अयोजनाको लनमायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममयत सम्भार 

गनयको लालग कायायलय र ईपभोक्ता सलमलतबीच भएको लललित करारनामा वसा 

कबुललयतनामालाइ जनाईनेछ    

३. काययलवसलधको पालना गनुयपनःे(१)गाईँपाललका लभत्र कायायधवसयन हुने अयोजनाको 

लनमायण, सञ्चालन,ममयत सम्भार कायय गनयको लालग गठन हुने ईपभोक्ता सलमलतले 

पूणयरुपमा यो काययलवसलधको पालना गनुय पनेछ    

(२) कुल लागत रु २० राख सम्म भएको तथा ्थानीय सीप, श्रोत र साधन 

ईपयोग हुने र ्थानीय ्तरमा कायय सम्पन्न गनय सके्नअयोजनाको कायायधवसयन 

ईपभोक्ता सलमलत माफय त गनय सककनेछ    

(३) फढिभा रु१ राख सम्भको मोजना सॊचारन को रागी फैक खा ा नखोमर सोझै 
बकु्त्तामन गनन सढकनेछ। 

 

पररच्छेद–२ 

ईपभोक्ता सलमलतको गठन र सञ्चालन 

 

४. ईपभोक्ता सलमलत गठनसम्बधधी व्यवस्थाः (१) ईपभोक्ता सलमलत गठन दहेाय 

बमोलजम गनुय पनेछ   



(क) अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभालधवसत ईपभोक्ताहरुको अम भेलाबाट ऄलधकतम 

सहभालगतामा सम्बलधधत अयोजना्थलमा नै सातदलेि एघार (७ दलेि ११ 

जना) सद्यीय ईपभोक्ता सलमलत गठन गनुयपनेछ   

(ि)सलमलत गठनको लालग अम भेला हुने समय, लमलत, ्थान र भेलाको लबषय 

त्य्तो भेला हुने लमलतले कलम्तमा सात कदन (७ कदन) ऄगावसै सावसयजलनक रुपमा 

जानकारी गराईनु पनेछ    

(ग) गाईँपाललका्तरीय अयोजना सञ्चालनको लालग ईपभोक्ता सलमलतको गठन 

गदाय काययपाललकाले तोकेको काययपाललकाका सद्य वसा कायायलयको 

प्रलतलनलधको रोहवसरमा गनुय पनेछ   

(घ) वसडा्तरीय अयोजना सञ्चालनको लालग ईपभोक्ता सलमलत गठन गदाय 

सम्वसलधधत वसडाको वसडा ऄध्यक्ष वसा वसडा सद्य वसा कायायलयले तोकेको 

कायायलयको प्रलतलनलधको रोहवसरमा गनुय पनेछ   

(ङ) ईपभोक्ता सलमलत गठनको लालग बोलाइएको भेलामा योजनाको संलक्षप्त लवसवसरण 

र सलमलतको संरचना सलहतको जानकारी कायायलयको प्रलतलनलधले गराईनु पनेछ 

  

(च) ईपभोक्ता सलमलत गठन गदाय समावसेिी लसद्धाधतको ऄवसलम्वसन गनुय पने छ   

सलमलतमा कलम्तमा तेत्तीस प्रलतित (३३%) मलहला सद्य हुनुपनेछ   

सलमलतको ऄध्यक्ष, सलचवस र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना मलहला 

पदालधकारी हुनुपनेछ    

(छ) एक व्यलक्त एकभधदा बढी ईपभोक्ता सलमलतको सद्य हुन पाईने छैन   साथै 

सगोलका पररवसारबाट एकजना भधदा बढी व्यलक्त एईटै ईपभोक्ता सलमलतको 

सद्य हुन पाआने छैन    

(ज) ईपभोक्ता सलमलतको गठन सकेसम्म सवसयसम्मत तररकाले गनुयपनेछ   सवसयसम्मत 

हुन नसकेमा ईपभोक्ताहरुको बहुमतबाट ईपभोक्ता सलमलतको गठन गररने छ   

(झ) ईपभोक्ताहरुको लागत सहभालगतामा सञ्चालन हुने अयोजनाहरु ईपभोक्ता 

सलमलतबाट कायायधवसयन गनय प्राथलमकता कदइनेछ   

(ञ) ईपभोक्ता सलमलतले सम्झौता बमोलजम गनुय पने काम सलमलत अफैं ले गनुय 

गराईनु पनेछ   ऄधय कुनै लनमायण व्यवससायी वसा ऄधय व्यलक्त वसा स्थालाइ 

ठेक्कामा कदइ गनय गराईन पाआने छैन   



(ट) कायायलयले अयोजना सञ्चालन एवसम् कायायधवसयनमा संलग्न ईपभोक्ता सलमलतको 

ऄलभलेि ऄनुसूची १ बमोलजमको ढाँचामा व्यवसल्थत गनुय पनेछ   

५. ईपभोक्ता सलमलतका सद्यको योग्यताः (१) ईपभोक्ता सलमलतका सद्यको 

योग्यता दहेाय बमोलजम हुनु पनेछ   

 (क) सम्वसलधधत अयोजना क्षेत्रको ्थायी वसालसधदा 

 (ि) १८ वसषय ईमेर पुरा भएको 

 (ग) फौजदारी ऄलभयोगमा ऄदालतबाट कसुरदार नठहररएको 

 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता वसा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी नरहकेो 

 (ङ) ऄधय ईपभोक्ता सलमलतमा सद्यनरहेको 

(२) दफा १ मा जुनसुकै कुरा लेलिएको भएतापलन जनप्रलतलनलध,राजनीलतक दलका 

पदालधकारी, बहालवसाला सरकारी कमयचारी र लिक्षक ईपभोक्ता सलमलतको 

सद्यमा बस्न पाइने छैन   

६.  ईपभोक्ता सलमलतको काम, कतयब्य र ऄलधकारः ईपभोक्ता सलमलतको काम कतयब्य 

र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ    

 (क) सम्झौता बमोलजमको कायय सम्पादन गने, 

 (ि) ईपभोक्ताहरुलाइ कायायलयबाट प्राप्त सूचना तथा मागयदियनको जानकारी 

गराईने, 

(ग) सम्झौता बमोलजम कायय िुरु गदाय कायायलयबाट अवसश्यक लनदिेन प्राप्त 

गनुय पने भए प्राप्त   गरेर मात्र िुरु गने, 

(घ) ईपभोक्ता सलमलतको कायय सम्पादनलाइ प्रभावसकारी बनाईन सलमलतका 

सद्यहरुको कायय लवसभाजन र लजम्मेवसारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ) ईपभोक्तासलमलतका सद्यहरुको क्षमता लवसकास गने   

(च) सम्झौता बमोलजमको कामको पररमाण, गुण्तर, समय र लागतमा 

पररवसतयन गनुय पने  दलेिएमा कायायलयलाइ ऄनुरोध गने, 

 (छ) अयोजनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बधधी अवसश्यक ऄधय कायय गने   

 

पररच्छेद – ३ 

कायायधवसयन तथा ब्यवस्थापन 

 

७. अयोजना कायायधवसयनः (१) कायायलयले अ.वस. िुरु भएको १५ कदन लभत्र 

ईपभोक्ता सलमलतबाट संचालन हुने अयोजना, पररयोजना र काययक्रमहरु 



पलहचान/छनौट गरी कायायधवसयन योजना बनाईनु पनेछ   ईपभोक्ता सलमलत गठन 

पश्चात अयोजनाको ड्रइङ, लडजाइन र लागत ऄनुमान (नेपाली भाषामा तयार 

गररएको) ्वसीकृत गरी ईपभोक्ता सलमलतलाइ ईपलब्ध गराईनु पनेछ   

(२) अयोजनाको कायायधवसयनको लालग ईपभोक्ता सलमलत र काययलयबीच ऄनुसूची २ 

बमोलजमको ढाँचामा सम्झौता गनुयपनेछ   

(३) अयोजनाको प्रकृलत हरेी कायायलयले लागत सहभालगताको ढाँचा र ऄनुपात 

(नगद वसा श्रमदान वसा ब्तुगत) तोकु्न पनेछ   

 

८. अयोजना सम्झौताको लालग अवसश्यक कागजातहरुः (१) ईपभोक्ता सलमलतले 

कायायलयसँग सम्झौता गदाय तपलिलमा ईललललित कागजातहरु पेि गनुयपनेछ  

(क) ईपभोक्ता सलमलत गठन गरेको अम भेलाको लनणययको प्रलतलललप 

(ि) ईपभोक्ता सलमलतका सद्यहरुको नागररकताको प्रलतलललप 

(ग) अयोजनाको लागत ऄनुमान लवसवसरण 

(घ) ईपभोक्ता सलमलतबाट सम्झौताको लालग लजम्मेवसार पदालधकारी तोककएको 

ईपभोक्ता सलमलतको लनणयय  

(ङ) अयोजनाको कायायधवसयनको कायय ताललका   

(च) िाता सञ्चालन गने पदालधकारी तोककएको लनणयय र िाता सञ्चालनको लालग 

अवसश्यक कागजातहरु  

 

९. ईपभोक्ता सलमलतको क्षमता लवसकासः (१) कायायलयले अयोजनाको कायायधवसयन 

ऄगावसै ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुलाइ लनम्न लवसषयमा ऄलभमुलिकरण 

गनुय पनेछ 

(क) ईपभोक्ता सलमलतको काम, कतयब्य र ऄलधकार, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कामको लवसवसरण, काम सम्पन्न गनुयपने ऄवसलध, लागत र 

ईपभोक्ताको योगदान 

(ग) लनमायण सामारीकीको गुण्तर र पररमाण 

(घ) िररद, रकम लनकासा प्रकृया, िचयको लेिाकंन र ऄलभलेि व्यवस्थापन 

(ङ) कायायधवसयन र ऄनुगमन प्रकृया  

(च) सावसयजलनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र ह्ताधतरण  

(छ)  ऄधय अवसश्यक लवसषयहरु    

 



१०. िाता सञ्चालनः (१) ईपभोक्ता सलमलतको िाता कायायलयले तोकेको बैंकमा 

सञ्चालन हुनेछ   

(२) सलमलतको िाता ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचवस गरी तीन जनाको संयुक्त 

द्तितबाट सञ्चालन हुनेछ   िाता सञ्चालकहरु मध्ये कलम्तमा एकजना 

मलहला हुनु पनेछ   

 

११. भकु्तानी प्रकृयाः(१) अयोजनाको भुक्तानी दददा ईपभोक्ता सलमलतको नाममा 

रहकेो बैक िातामाफय त कदनु पनेछ   ईपभोक्ता सलमलतले एक व्यलक्त वसा 

स्थालाइ एकलाि भधदा मालथको रकम भुक्तानी गदाय चेक माफय त मात्र गनुय 

पनेछ    

(२) ईपभोक्ता सलमलतलाइ सम्झौता बमोलजमको कामको प्रालवसलधक मूलयांकन, कायय 

सम्पन्न प्रलतवसेदन र ऄधय अवसश्यक कागजातको अधारमा कक्तागत र ऄलधतम 

भुक्तानी कदइनेछ    

(३) ईपभोक्ता सलमलतले सम्पादन गरेको काम र भएको िचयको लवसवसरण सलमलतको 

बैठकबाट लनणयय गरी भुक्तानीको लालग अवसश्यक कागजात सलहत कायायलयमा 

पेि गनुयपनेछ   

(४) अयोजनाको ऄलधतम भुक्तानी हुनु भधदा ऄगावसै कायायलयबाट ऄनुगमन गने 

व्यवस्था लमलाईनु पनेछ    

(५) अयोजना सम्पन्न भइ फरफारक गनुय भधदा ऄगावसै ईपभोक्ता सलमलतले ऄलनवसायय 

रुपमा कायायलयको प्रलतलनलधको रोहवसरमा सावसयजलनक परीक्षण गनुय पनेछ   

सावसयजलनक परीक्षण प्रलतवसेदनको ढाँचा ऄनुसूची ३ बमोलजम हुनेछ    

(६) ईपभोक्ता सलमलतले अफूले प्रत्येक कक्तामा गरेको िचयको सूचना ऄनुसूची ४ 

बमोलजमको ढाँचामा सावसयजलनक गनुय पनेछ    

(७) अयोजनाको कुल लागत रु ५ लाि भधदा बढी भएका अयोजनाहरुको 

हकमाईपभोक्ता सलमलतले काम िुरु गनुय भधदा ऄगावसै अयोजनाको नाम, लागत, 

लागत साझेदारीको ऄवस्था, काम िुरु र सम्पन्न गनुय पने ऄवसलध समेत देलिने 

गरी तयार गररएको ऄनुसूची ५ बमोलजमको ढाँचामा अयोजना सूचना पाटी 

अयोजना ्थलमा राख्नु पनेछ  

(८) ईपभोक्ता सलमलतलाइ सम्बलधधत कायायलयले ड्रआङ्ग, लडजाआन, लागत ऄनुमान 

तयार गने, प्रालवसलधक सललाह कदने, जाँचपास गने लगायत ऄधय प्रालवसलधक 



सहयोग ईपलब्ध गराईनेछ   अयोजना कायायधवसयनको समयमा कुनै कारणबाट 

कायायलयले प्रालवसलधक सेवसा ईपलब्ध गराईन नसकेमा सम्झौतामा ईललेि गरी 

तोककएको िचयको सीमा लभत्र रही ईपभोक्ता सलमलतले करारमा प्रालवसलधक 

लनयुक्त गनय वसा प्रालवसलधक सेवसा ललन सके्नछ   तर, ड्रआङ्ग, लडजाआन, लागत 

ऄनुमान, काययसम्पन्न प्रलतवसेदन र भुक्तानी लसफाररसको कायय कायायलयबाट नै 

हुनेछ   

(९) ईपभोक्ता सलमलतबाट लनमायण हुने अयोजनाहरूको गुण्तर कायम गने गराईने 

दालयत्वस र लजम्मेवसारी जनप्रलतलनलध, सम्बलधधत प्रालवसलधक कमयचारी, ईपभोक्ता 

सलमलत र ऄनुगमनसलमलतको हुनेछ    

(१०) ऄनुकरणीय कायय गने ईपभोक्ता सलमलत, प्रालवसलधक कमयचारी र सम्बलधधत 

कमयचारीलाइ सभाको लनणयय बमोलजम वसार्षषक रूपमा ईलचत पुर्कार प्रदान 

गनय सककनेछ   

(११) तोककएको समयमा ईपभोक्ता सलमलत गठन हुन नसकेमा, सम्झौता हुन 

नसकेमा वसा सम्झौताको ितय बमोलजम कायय सम्पादन हुन नसकेमा कायायलयले 

ऄधय प्रकृया्ारा काम गराईन सके्नछ     

 

१२. लनमायण काययको गुण्तर सुलनलश्चतता गनुय पनःे ईपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चालन 

हुने अयोजना गुण्तर सुलनलश्चत गनुय सम्वसलधधत ईपभोक्ता सलमलतको कतयव्य 

हुनेछ   गुण्तर सुलनलश्चतता गनयको लालग ऄधय कुराहरुको ऄलतररक्त लनम्न 

लवसषयहरु पूणय रुपमा पालना गनुय पनेछ    

(क) लनमायण सामारीकीको गुण्तरः लनमायण सामारीकी ड्रआङ, लडजाइन र 

्पेलसकफकेसन बमोलजमको गुण्तर कायम गनुय पनेछ   

(ि) लनमायण लवसलध र प्रकृयाको गुण्तरः लनमायण लवसलध र प्रकृया कायायलयसँग 

भएको सम्झौता बमोलजम गनुय पनेछ  

(ग) लनमायण काययको कदगोपनाः ईपभोक्ता सलमलतबाट कायायधवसयन भएको 

योजनाको कदगोपनाको लालग सम्वसलधधत ईपभोक्ता सलमलतले अवसश्यक 

व्यवस्था गनुय पनेछ   



(घ) गुण्तर सुलनलश्चत गने लजम्मेवसारीः ईपभोक्ता सलमलत माफय त हुने कामको 

लनधायररत गुण्तर कायम गने लजम्मेवसारी सम्बलधधत काययको लालग 

कायायलयबाट िरटएका प्रालवसलधक कमयचारी र ईपभोक्ता सलमलतको हुनेछ   

(ङ) लगत राख्नु पनेः ईपभोक्ता सलमलतबाट हुने कामको सम्झौता बमोलजमको 

समय, लागत र गुण्तरमा सम्पन्न हुन नसकेमा सम्वसलधधत प्रालवसलधक 

कमयचारीलाइ सचेत गराईने र प्रकृलत हरेी अवसश्यकता ऄनुसार कारवसाही 

गनय सके्नछ   त्य्ता ईपभोक्ता सलमलतको लगत रािी ईपभोक्ता सलमलतका 

पदालधकारीलाइ लनलश्चत समयसम्मको लालग ऄधय ईपभोक्ता सलमलतमा रही 

काम गनय लनषेध गनेछ   

१३.ऄनगुमन सलमलतको व्यवस्थाः(१) अयोजना तोककएको गुण्तर, पररमाण र 

समयमा सम्पन्न गनय गराईन ईपभोक्ता सलमलतले सम्पादन गने काययको ऄनुगमन 

गरी अयोजनाको गुण्तर, पररमाण सुलनलश्चत गनय दफा ४ (१) (क) बमोलजमको 

भेलाबाट कलम्तमा एक जना मलहला सलहत ३ सद्यीय एक ऄनुगमन सलमलत 

गठन गनुय पनेछ   

(२) ऄनुगमन सलमलतको काम, कतयव्य ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) अयोजनाको कायायधवसयनमा सहजीकरण गने तथा देलिएका बाधा, व्यवसधान 

र सम्या समाधानका लालग अवसश्यक समधवसय गने,  

(ि) अयोजनाको कायायधवसयन काययताललका ऄनुसार काम भए नभएको यकीन 

गने र नगरेको पाआएमा सम्बलधधत पक्षलाइ सचेत गराईने,    

(ग) अवसश्यक ऄधय कायय गने   

 

पररच्छेद– ४ 

लवसलवसध 
 

१४. ऄधय सं् थाबाट कायय गराईन सककनःेयस काययलवसलध बमोलजम ईपभोक्ता 

सलमलतबाट गररने कायय लाभरीकाही समूह,सामुदालयक सं्था ज्तै सामुदालयक 

वसन, सामुदालयक्तरका सहकारी सं्थाहरू, टोल लवसकास सं्था, अमा समूह, 

कृलष समूह, कानुन बमोलजम गठन भएका ऄधय सामुदालयक संगठन ज्ता 

सं्थाहरुबाट ्थानीय ईपभोक्ताहरुको अमभेलाबाट लनणयय भइ अएमा य्ता 

सं्थाहरुबाट यस काययलवसलध बमोलजम कायय संचालन गनय/गराईन सककने छ   



१५. सहलजकरण र सहयोग गनुय पनःेईपभोक्ता सलमलतले अयोजनाको सुपररवसेक्षण, 

ऄनुगमन/लनरीक्षण गनय कायायलयबाट अएको ऄनुगमन सलमलत, पदालधकारी वसा 

कमयचारीलाइ अवसश्यक लवसवसरण ईपलव्ध गराईने तथा अयोजना्थल 

ऄनुगमनको लालग सहलजकरण र सहयोग गनुय पनेछ   

१६. ईपभोक्ता सलमलतको दालयत्वसःईपभोक्ता सलमलतले कायायलयसँग भएको सम्झौता 

बमोलजमको कायय सम्पादन गदाय कायायलयले तोकेका ितयहरुको ऄलतररक्त लनम्न 

दालयत्वस वसहन गनुय पनेछ   

(क) अयोजनाको कदगो व्यवस्थापनको लालग ममयत सम्भार गने सम्बधधी 

अवसश्यक कायय, 

(ि) अयोजना कायायधवसयनबाट पनय सके्न वसातावसरणीय सधतुलन कायम गने 

सम्बधधी कायय, 

(ग) ऄधय अयोजनाहरुसँग ऄधतरसम्बधध कायम गनुयपने, 

(घ) ऄसल नागररकको अचरण पालना गनुयपने   

(ङ) ईपभोक्ता सलमलतले अयोजनाको फरफारकको लालग कायायलयमा कागजात 

पेि गदाय ऄनुसूची ६ बमोलजमको ढाँचामा अयोजनाको भौलतक तथा लवसलत्तय 

प्रलतवसेदन पेि गनुय पनेछ    

१७.मापदण्ड बनाईन सके्नः(१) अयोजनाको गुण्तर सुलनलश्चतताको लालग 

कायायलयले ऄनुगमन, मुलयाङ्कन गरी सम्वसलधधत ईपभोक्ता सलमलतलाइ 

सललाह, सुझावस र अवसश्यकता ऄनुसार लनदिेन कदने तथा समधवसय गनुय पनेछ. 

(२) ईपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चालन हुने अयोजनाको प्रकृलत हेरी गुण्तर 

सुलनलश्चतता गने प्रयोजनको लालग कायायलयले थप मापदण्ड तथा मागयदियन 

बनाइ लागु गनय सके्नछ   

 

 

 

 

 

               



अनसूुची १ 

(कामनढिमधको दपा ४ (१) ट सॊग सम्फन्धध ) 

उऩबोक्ता समभम को रग  

भोरङु गाउॉऩामरकाको कामानरम 

आ.ि. 

क्र.स. 
 

उऩबोक्ता समभम को 
नाभ य ठेगाना 

ऩदामधकायीको नाभ य सम्ऩकन  नॊ. गठन मभम  फैंकको 
नाभ 

खा ा नॊ. 
ऄध्यक्ष ईपाध्यक्ष सलचवस कोषाध्यक्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 



 


