बागमती नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बलधि कार्यलवलि ,२०७५
नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृ त लमलत
२०७५/२/३
राजपत्रमा प्रकालित लमलत : २०७५/२/५
प्रस्तावना
नेपािको संलविान र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गरे को स्थानीर् तहको अलिकार क्षेत्र लभत्रको लवकास
लनमायण सम्वलधि कार्य संचािनको िालग नगरपालिकािे उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन गनय आवश्र्क
देलिएकोिे र्स प्रर्ोजनको िालग िरीद लनर्मवािी सरह माधर् हुनेगरी कार्यपालिकािे र्ो कार्यलवलि जारी गरे को छ ।
पररच्छे द– १
प्रारलम्भक
१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स कार्यलवलिको नाम "बागमती नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा
व्यवस्थापन कार्यलवलि

, २०७५" रहेको छ ।

(२) र्ो कार्यलवलि तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यलवलिमा:–
(क) “अध्र्क्ष” भन्नािे उपभोक्ता सलमलतको अध्र्क्षिाई सम्झनु पदयछ ।
(ि) “आर्ोजना” भन्नािे बागमती नगरपालिका वा सो अधतरगतको वडावाट पूणय वा आंलिक िागत साझेदारीमा सञ्चालित
र्ोजना वा कार्यक्रम वा आर्ोजना वा पररर्ोजनािाई सम्झनु पछय । र र्सिे नगरसभाबाट स्वीकृ त भएको गैर सरकारी
संघ सस्था, गैर नाफामूिक संस्था वा अधर् सामुदालर्क संस्थाको आर्ोजना समेतिाई जनाउनेछ ।
(ग) “उपभोक्ता” भन्नािे आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष िाभालधवत हुने आर्ोजना सञ्चािन हुने क्षेत्र लभत्रका व्यलक्तिाई जनाउछ ।
(घ) “उपभोक्ता सलमलत” भन्नािे आर्ोजनाको लनमायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ममयत सम्भार गनयको िालग उपभोक्तािे आफू हरू
मध्र्ेबाट गठन गरे को सलमलत सम्झनु पदयछ ।
(ङ) “कार्ायिर्” भन्नािे नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई बुझाउँ छ । सो िब्दिे वडा कार्ायिर् समेतिाई बुझाउनेछ ।
(च) “कार्यपालिका” भन्नािे नगर कार्यपालिकािाई सम्झनु पदयछ ।
(छ) “ठू िा मेलिनरी तथा उपकरण” भन्नािे वातावरणिाई अत्र्लिक ह्रास पुर्र्ाउने प्रकृ लतका ठू िा मेलिनरी, उपकरण (बुिडोजर,
एक्साभेटर जस्ता) र श्रममूिक प्रलवलििाई लवस्थालपत गने िािका मेलिनरी तथा उपकरण सम्झनु पदयछ ।
(ज) “पदालिकारी” भन्नािे उपभोक्ता सलमलतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सलचव र कोषाध्र्क्षिाई सम्झनु पदयछ ।
(झ) “वडा” भन्नािे नगरपालिका लभत्रका वडािाई सम्झनु पदयछ ।
(ञ) “वडा अध्र्क्ष” भन्नािे आर्ोजना सञ्चािन भएको वडाको वडा अध्र्क्षिाई सम्झनु पदयछ ।
(ट) “सदस्र्”भन्नािे उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्िाई जनाउनेछ र सो िब्दिे उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीिाई समेत
जनाउनेछ ।
(ठ) “सम्झौता”भन्नािे आर्ोजनाको लनमायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ममयत सम्भार गनयको िालग कार्ायिर् र उपभोक्ता
सलमलतबीच भएको लिलित करारनामा वा कबुलिर्तनामािाई जनाउनेछ ।
३. कार्यलवलिको पािना गनुप
य नेः (१) नगरपालिका लभत्र कार्ायधवर्न हुने आर्ोजनाको लनमायण, सञ्चािन, ममयत सम्भार कार्य
गनयको िालग गठन हुने उपभोक्ता सलमलतिे
(२) कु ि िागत अनुमान जनसहभालगता सलहत

र्ो कार्यलवलिको पािना गनुय पनेछ ।
रु १ करोडसम्म भएको आर्ोजनाको कार्ायधवर्न उपभोक्ता सलमलत माफय त

गनय सककनेछ । उल्िेलित रु.१ करोडको िागत अनुमान तर्ार गदाय

ओभरहेड तथा कु नै पलन कं रटनजेंसी समाबेि

गररने छैन |

पररच्छे द–२
उपभोक्ता सलमलतको गठन र सञ्चािन
४. उपभोक्ता सलमलत गठन सम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता सलमलत गठन देहार् बमोलजम गनुय पनेछ ।
(क) आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष िाभालधवत उपभोक्ताहरुको आम भेिाबाट अलिकतम सहभालगतामा सम्बलधित आर्ोजनास्थिमा नै
सात देलि एघार (७ देलि ११ जना) सदस्र्ीर् उपभोक्ता सलमलत गठन गनुयपनेछ ।
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(ि) सलमलत गठनको िालग आम भेिा हुने समर्, लमलत, स्थान र भेिाको लबषर्

त्र्स्तो भेिा हुने लमलतिे कलम्तमा सात

कदन (७ कदन) अगावै सावयजलनक रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ ।
(ग) गाउँ पालिका वा नगरपालिकास्तरीर् आर्ोजना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलमलतको गठन गदाय कार्यपालिका वा नगर
प्रमुििे तोके को नगरपालिका सदस्र् वा कार्ायिर्को प्रलतलनलिको रोहवरमा गनुय पनेछ ।
(घ) वडास्तरीर् आर्ोजना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय सम्वलधित वडाको वडा अध्र्क्ष वा वडा सदस्र् वा
कार्ायिर्िे तोके को कार्ायिर्को प्रलतलनलिको रोहवरमा गनुय पनेछ ।
(ङ) उपभोक्ता सलमलत गठनको िालग बोिाईएको भेिामा र्ोजनाको संलक्षप्त लववरण र सलमलतको संरचना सलहतको जानकारी
कार्ायिर्को प्रलतलनलििे गराउनु पनेछ ।
(च) उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय समावेिी लसद्धाधतको अविम्वन गनुय पने छ । सलमलतमा कलम्तमा तेत्तीस प्रलतित (३३%)
मलहिा सदस्र् हुनुपनेछ । सलमलतको अध्र्क्ष, सलचव र कोषाध्र्क्षमध्र्े कम्तीमा एकजना मलहिा पदालिकारी हुनुपनेछ
।
(छ) एक व्यलक्त एकभधदा बढी उपभोक्ता सलमलतको सदस्र् हुन पाउने छैन । साथै सगोिका पररवारबाट एकजना भधदा बढी
व्यलक्त एउटै उपभोक्ता सलमलतको सदस्र् हुन पाइने छैन ।
(ज) उपभोक्ता सलमलतको गठन सके सम्म सवयसम्मत तररकािे गनुयपनेछ । सवयसम्मत हुन नसके मा उपभोक्ताहरुको बहुमतबाट
उपभोक्ता सलमलतको गठन गररने छ ।
(झ) उपभोक्ताहरुको िागत सहभालगतामा सञ्चािन हुने आर्ोजनाहरु उपभोक्ता सलमलतबाट कार्ायधवर्न गनय प्राथलमकता कदईनेछ
।
(ञ) उपभोक्ता सलमलतिे सम्झौता बमोलजम गनुय पने काम सलमलत आफैं िे गनुय गराउनु पनेछ । अधर् कु नै लनमायण व्यवसार्ी
वा अधर् व्यलक्त वा सस्थािाई ठे क्कामा कदई गनय गराउन पाइने छैन ।
(ट) कार्ायिर्िे आर्ोजना सञ्चािन एवम् कार्ायधवर्नमा संिग्न उपभोक्ता सलमलतको अलभिेि अनुसूची १ बमोलजमको ढाँचामा
व्यवलस्थत गनुय पनेछ ।
५. उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्को र्ोग्र्ताः (१) उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्को र्ोग्र्ता देहार् बमोलजम हुनु पनेछ ।
(क) सम्वलधित आर्ोजना क्षेत्रको स्थार्ी वालसधदा
(ि) १८ वषय उमेर पुरा भएको
(ग) फौजदारी अलभर्ोगमा अदाितबाट कसुरदार नठहररएको
(घ) सरकारी बाँकी बक्र्ौता वा पेश्की फछ्र्र्ौट गनय बाँकी नरहेको
(ङ) अधर् उपभोक्ता सलमलतमा सदस्र्नरहेको
(२) दफा १ मा जुनसुकै कु रा िेलिएको भएतापलन जनप्रलतलनलि, राजनीलतक दिका पदालिकारी, बहािवािा सरकारी कमयचारी
र लिक्षक उपभोक्ता सलमलतको सदस्र्मा बस्न पाईने छैन ।
६. उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयब्र् र अलिकारः उपभोक्ता सलमलतको काम कतयब्र् र अलिकार देहार् बमोलजम हुनेछ ।
(क) सम्झौता बमोलजमको कार्य सम्पादन गने,
(ि) उपभोक्ताहरुिाई कार्ायिर्बाट प्राप्त सूचना तथा मागयदियनको जानकारी गराउने,
(ग) सम्झौता बमोलजम कार्य िुरु गदाय कार्ायिर्बाट आवश्र्क लनदेिन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त गरे र मात्र

िुरु

गने,
(घ) उपभोक्ता सलमलतको कार्य सम्पादनिाई प्रभावकारी बनाउन सलमलतका सदस्र्हरुको कार्य लवभाजन र लजम्मेवारी
बाँडफाँड गने,
(ङ) उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्हरुको क्षमता लवकास गने ।
(च) सम्झौता बमोलजमको कामको पररमाण, गुणस्तर, समर् र िागतमा पररवतयन गनुय पने देलिएमा कार्ायिर्िाई
अनुरोि गने,
(छ) आर्ोजनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बधिी आवश्र्क अधर् कार्य गने ।
पररच्छे द – ३
कार्ायधवर्न तथा ब्र्वस्थापन
७. आर्ोजना कार्ायधवर्नः (१) स्वीकृ त आर्ोजनाको ड्रईङ, लडजाईन र िागत अनुमान

उपभोक्ता सलमलतिाई उपिब्ि गराउनु

पनेछ ।
(२) आर्ोजनाको कार्ायधवर्नको िालग उपभोक्ता सलमलत र कार्यिर्बीच अनुसूची २ बमोलजमको ढाँचामा सम्झौता गनुयपनेछ
।
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(३) उपभोक्ताको िागत सहभालगताको अंि कलम्तमा १० (दि) प्रलतित हुनेछ | तर नगरकार्यपालिकािे सहलभगताको अंि थप घट गनय
सक्ने छ |

८. आर्ोजना सम्झौताको िालग आवश्र्क कागजातहरुः (१) उपभोक्ता सलमलतिे कार्ायिर्सँग सम्झौता गदाय तपलििमा उलल्िलित
कागजातहरु पेि गनुयपनेछ
(क) उपभोक्ता सलमलत गठन गने आम भेिाको लनणयर्को प्रलतलिलप
(ि) उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्हरुको नागररकताको प्रलतलिलप
(ग) आर्ोजनाको िागत अनुमान लववरण
(घ) उपभोक्ता सलमलतबाट सम्झौताको िालग लजम्मेवारपदालिकारी तोककएको उपभोक्ता सलमलतको लनणयर्
(ङ) आर्ोजनाको कार्ायधवर्नको कार्य तालिका ।
(च) िाता सञ्चािन गने पदालिकारी तोककएको लनणयर् र िाता सञ्चािनको िालग आवश्र्क कागजातहरु
९. उपभोक्ता सलमलतको क्षमता लवकासः (१) कार्ायिर्िे आर्ोजनाको कार्ायधवर्न अगावै उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीहरुिाई
लनम्न लवषर्मा अलभमुलिकरण गनय सक्नेछ :
(क) उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयब्र् र अलिकार,
(ि) सम्पादन गनुय पने कामको लववरण, काम सम्पन्न गनुयपने अवलि, िागत र उपभोक्ताको र्ोगदान
(ग) लनमायण सामाग्रीको गुणस्तर र पररमाण
(घ) िररद, रकम लनकासा प्रकृ र्ा, िचयको िेिाकं न र अलभिेि व्यवस्थापन
(ङ) कार्ायधवर्न र अनुगमन प्रकृ र्ा
(च) सावयजलनक परीक्षण, र्ोजनाको फरफारक र हस्ताधतरण
(छ) अधर् आवश्र्क लवषर्हरु ।
१०. िाता सञ्चािनः (१) उपभोक्ता सलमलतको िाता कार्ायिर्िे तोके को बैंकमा सञ्चािन हुनेछ ।
(२) सलमलतको िाता अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सलचव गरी तीन जनाको संर्ुक्त दस्तितबाट सञ्चािन हुनेछ ।
११. भुक्तानी प्रकृ र्ाः (१) आर्ोजनाको भुक्तानी ददंदा उपभोक्ता सलमलतको नाममा रहेको बैक िातामाफय त कदनु पनेछ । तर
उपभोक्ता सलमलतको अनुरोिमा र्ोजना संचािनको िालग भएको िागत अनुमान बमोलजमको िचय उपभोक्ता सलमलतिे
कु नै अपुर्तयकताय वा सस्थािाई भुक्तानी गनुय पनेमा

उक्त अपुर्तयकताय वा सस्थािाई भुक्तानी गररकदन अनुरोि गरे मा

नगरपालिकािे सोझै उक्त अपुर्तयकताय वा सस्थाको नाममा चेक उपिब्ि गराउन सक्ने छ |
(२) उपभोक्ता सलमलतिाई सम्झौता बमोलजमको कामको प्रालवलिक मूल्र्ांकनको आिारमा ककस्तागत भुक्तानी कदन सककने छ
भने प्रालवलिक मूल्र्ांकन, कार्य सम्पन्न प्रलतवेदन र अधर् आवश्र्क कागजातको आिारमा

अलधतम भुक्तानी कदईनेछ ।

(३) उपभोक्ता सलमलतिे सम्पादन गरे को काम र भएको िचयको लववरण सलमलतको बैठकबाट लनणयर् गरी भुक्तानीको िालग
आवश्र्क कागजात सलहत कार्ायिर्मा पेि गनुयपनेछ ।
(४) आर्ोजनाको अलधतम भुक्तानी हुनु भधदा अगावै कार्ायिर्बाट अनुगमन गने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ
(५) आर्ोजना सम्पन्न भई फरफारक गनुय भधदा अगावै उपभोक्ता सलमलतिे अलनवार्य रुपमा कार्ायिर्को प्रलतलनलिको रोहवरमा
सावयजलनक परीक्षण गनुय पनेछ । सावयजलनक परीक्षण प्रलतवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बमोलजम हुनेछ ।
(६) उपभोक्ता सलमलतिे आफू िे प्रत्र्ेक ककस्तामा गरे को िचयको सूचना अनुसूची ४ बमोलजमको ढाँचामा सावयजलनक गनुय पनेछ
।
(७) आर्ोजनाको कु ि िागत रु ५ िाि भधदा बढी भएका आर्ोजनाहरुको हकमा उपभोक्ता सलमलतिे काम िुरु गनुय भधदा
अगावै आर्ोजनाको नाम, िागत, िागत साझेदारीको अवस्था, काम िुरु र सम्पन्न गनुय पने अवलि समेत देलिने गरी
तर्ार गररएको अनुसूची ५ बमोलजमको ढाँचामा आर्ोजना सूचना पाटी आर्ोजना स्थिमा राख्नु पनेछ |
(८) उपभोक्ता सलमलतिाई सम्बलधित कार्ायिर्िे ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनुमान तर्ार गने, प्रालवलिक सल्िाह कदने, जाँचपास
गने िगार्त अधर् प्रालवलिक सहर्ोग उपिब्ि गराउनेछ । आर्ोजना कार्ायधवर्नको समर्मा कु नै कारणबाट कार्ायिर्िे
प्रालवलिक सेवा उपिब्ि गराउन नसके मा सम्झौतामा उल्िेि गरी तोककएको िचयको सीमा लभत्र रही उपभोक्ता सलमलतिे
करारमा प्रालवलिक लनर्ुक्त गनय वा प्रालवलिक सेवा लिन सक्नेछ । तर, ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनुमान, कार्यसम्पन्न
प्रलतवेदन र भुक्तानी लसफाररसको कार्य कार्ायिर्बाट नै हुनेछ ।
(९) उपभोक्ता सलमलतबाट लनमायण हुने आर्ोजनाहरूको गुणस्तर कार्म गने गराउने दालर्त्व र लजम्मेवारी जनप्रलतलनलि,
सम्बलधित प्रालवलिक कमयचारी, उपभोक्ता सलमलत र अनुगमन सलमलतको हुनेछ ।
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(१०) अनुकरणीर् कार्य गने उपभोक्ता सलमलत, प्रालवलिक कमयचारी र सम्बलधित कमयचारीिाई सभाको लनणयर् बमोलजम वार्षयक
रूपमा उलचत पुरस्कार प्रदान गनय सककनेछ ।
(११) तोककएको समर्मा उपभोक्ता सलमलत गठन हुन नसके मा, सम्झौता हुन नसके मा वा सम्झौताको ितय बमोलजम कार्य
सम्पादन हुन नसके मा कार्ायिर्िे अधर् प्रकृ र्ाद्वारा काम गराउन सक्नेछ ।
१२. लनमायण कार्यको गुणस्तर सुलनलितता गनुय पनेः उपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन हुने आर्ोजना गुणस्तर सुलनलित गनुय
सम्वलधित उपभोक्ता सलमलतको कतयव्य हुनेछ । गुणस्तर सुलनलितता गनयको िालग अधर् कु राहरुको अलतररक्त लनम्न
लवषर्हरु पूणय रुपमा पािना गनुय पनेछ ।
(क) लनमायण सामाग्रीको गुणस्तरः लनमायण सामाग्री ड्रइङ, लडजाईन र स्पेलसकफके सन बमोलजमको गुणस्तर कार्म गनुय
पनेछ ।
(ि) लनमायण लवलि र प्रकृ र्ाको गुणस्तरः लनमायण लवलि र प्रकृ र्ा कार्ायिर्सँग भएको सम्झौता बमोलजम गनुय पनेछ
(ग)

लनमायण कार्यको कदगोपनाः उपभोक्ता सलमलतबाट कार्ायधवर्न भएको र्ोजनाको कदगोपनाको िालग सम्वलधित
उपभोक्ता सलमलतिे आवश्र्क व्यवस्था गनुय पनेछ ।

(घ) गुणस्तर सुलनलित गने लजम्मेवारीः उपभोक्ता सलमलत माफय त हुने कामको लनिायररत गुणस्तर कार्म गने लजम्मेवारी
सम्बलधित कार्यको िालग कार्ायिर्बाट िरटएका प्रालवलिक कमयचारी र उपभोक्ता सलमलतको हुनेछ ।
(ङ) िगत राख्नु पनेः उपभोक्ता सलमलतबाट हुने कामको सम्झौता बमोलजमको समर्, िागत र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन
नसके मा सम्वलधित प्रालवलिक कमयचारीिाई सचेत गराउने र प्रकृ लत हेरी आवश्र्कता अनुसार कारवाही गनय सक्नेछ
। त्र्स्ता उपभोक्ता सलमलतको िगत रािी उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीिाई लनलित समर्सम्मको िालग अधर्
उपभोक्ता सलमलतमा रही काम गनय लनषेि गनेछ ।
१३. अनुगमन सलमलतको व्यवस्थाः (१) आर्ोजना तोककएको गुणस्तर, पररमाण र समर्मा सम्पन्न गनय गराउन उपभोक्ता
सलमलतिे सम्पादन गने कार्यको अनुगमन गरी आर्ोजनाको गुणस्तर, पररमाण सुलनलित गनय दफा ४ (१) (क) बमोलजमको
भेिाबाट कलम्तमा एक जना मलहिा सलहत ३ सदस्र्ीर् एक अनुगमन सलमलत गठन गनुय पनेछ ।
(२) अनुगमन सलमलतको काम, कतयव्य अलिकार देहार् बमोलजम हुनेछः
(क) आर्ोजनाको कार्ायधवर्नमा सहजीकरण गने तथा देलिएका बािा, व्यविान र समस्र्ा समािानका िालग आवश्र्क
समधवर् गने,
(ि) आर्ोजनाको कार्ायधवर्न कार्यतालिका अनुसार काम भए नभएको र्कीन गने र नगरे को पाइएमा सम्बलधित पक्षिाई
सचेत गराउने,
(ग) आवश्र्क अधर् कार्य गने ।
पररच्छे द– ४
लवलवि
१४. अधर् संस्थाबाट कार्य गराउन सककनेःर्स कार्यलवलि बमोलजम उपभोक्ता सलमलतबाट गररने कार्य िाभग्राही समूह,
सामुदालर्क संस्था जस्तै सामुदालर्क वन, सामुदालर्कस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि लवकास संस्था, आमा समूह, कृ लष
समूह, कानुन बमोलजम गठन भएका अधर् सामुदालर्क संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीर् उपभोक्ताहरुको आमभेिाबाट
लनणयर् भई आएमा र्स्ता संस्थाहरुबाट र्स कार्यलवलि बमोलजम कार्य संचािन गनय/गराउन सककने छ ।
१५. सहलजकरण र सहर्ोग गनुय पनेः उपभोक्ता सलमलतिे आर्ोजनाको सुपररवेक्षण, अनुगमन/लनरीक्षण गनय कार्ायिर्बाट आएको
अनुगमन सलमलत, पदालिकारी वा कमयचारीिाई आवश्र्क लववरण उपिव्ि गराउने तथा आर्ोजनास्थि अनुगमनको
िालग सहलजकरण र सहर्ोग गनुय पनेछ ।
१६. उपभोक्ता सलमलतको दालर्त्वः उपभोक्ता सलमलतिे कार्ायिर्सँग भएको सम्झौता बमोलजमको कार्य सम्पादन गदाय कार्ायिर्िे
तोके का ितयहरुको अलतररक्त लनम्न दालर्त्व वहन गनुय पनेछ ।
(क) आर्ोजनाको कदगो व्यवस्थापनको िालग ममयत सम्भार गने सम्बधिी आवश्र्क कार्य,
(ि) आर्ोजना कार्ायधवर्नबाट पनय सक्ने वातावरणीर् सधतुिन कार्म गने सम्बधिी कार्य,
(ग) अधर् आर्ोजनाहरुसँग अधतरसम्बधि कार्म गनुयपने,
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(घ) असि नागररकको आचरण पािना गनुयपने ।
(ङ) उपभोक्ता सलमलतिे आर्ोजनाको फरफारकको िालग कार्ायिर्मा कागजात पेि गदाय अनुसूची ६ बमोलजमको ढाँचामा
आर्ोजनाको भौलतक तथा लवलत्तर् प्रलतवेदन पेि गनुय पनेछ ।
१८ . ठु िा मेलिनरी तथा उपकरणहरुको प्रर्ोग गनय सक्नेः उपभोक्ता सलमलतिे िागत अनुमानमा उल्िेि भएको कार्य सम्पन्न
गनय ठु िा मेलिनरी तथा उपकरण ( स्काभेटर , रोिर तथा डोजर जस्ता ) सम्बलधित प्रालवलिकको अनुमलतिे प्रर्ोग
गनय सक्नेछन् | तर श्रममुिक प्रलवलिबाट कार्य गराउने गरी िागत अनुमान स्वीकृ त गराई सोही बमोलजम सम्झौता
गरी मेलिनरी उपकरणको प्रर्ोगबाट कार्य गरे को पाईएमा त्र्स्तो उपभोक्ता सलमलतसंग सम्झौता रद्ध गरी उपभोक्ता
सलमलतिाई भुक्तानी गररएको रकम मुल्र्ांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुि उपर गररनेछ ।
१९. मापदण्ड बनाउन सक्नेः (१) आर्ोजनाको गुणस्तर सुलनलितताको िालग कार्ायिर्िे अनुगमन, मुल्र्ाङ्कन गरी सम्वलधित
उपभोक्ता सलमलतिाई सल्िाह, सुझाव र आवश्र्कता अनुसार लनदेिन कदने तथा समधवर् गनुय पनेछ .
(२) उपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन हुने आर्ोजनाको प्रकृ लत हेरी गुणस्तर सुलनलितता गने प्रर्ोजनको िालग
कार्ायिर्िे थप मापदण्ड तथा मागयदियन बनाई िागु गनय सक्नेछ ।
२०. आर्ोजनाको म्र्ाद थप सम्बधिमा : १) सम्झौता बमोलजमको समर्मा कार्यसम्पन्न हुन नसकी उपभोक्ता
सलमलतिे म्र्ाद थपको िालग सम्बलधित

िािामा कारण सलहत लनबेदन पेि गरे मा सोलह आर्थयक बषयको

लभत्रको समर्ाबलि को हकमा प्रालबलिक को लिफाररिको आिारमा प्रमुि प्रिासकीर् स्तरीर् लनणयर् बमोलजम
अबश्र्कता अनुसार आर्ोजनाको म्र्ाद थप

गनय सककने छ | तर म्र्ाद थप गदाय

चािु आर्थयक बषय सम्मको

अबलि नाघी अको आर्थयक वषयको अबलि सम्म थप हुने भएमा नगरकार्यपालिकािे वा नगरप्रमुििे मात्र म्र्ाद थप
गनय सक्ने छ |
२) अलघल्िो आर्थयक बषय सम्मको अबलि सम्म आर्ोजनाको म्र्ाद थप हुने भएमा नगरसभा बाट सो
आर्ोजनाहरुको हकमा समेत बजेट पाररत गनुय पने छ |
२१. लबलबि :
(१) र्स कार्यलवलि स्वीकृ त हुनुभधदा पलहिे उपभोक्ता सलमलतहरुको गठन , पररचािन र ब्र्बस्थापन भएकोमा सो सम्पूणय
प्रकक्रर्ाको समेत स्वकृ लत र समथयन भएको मालनने छ |
(२)उपभोक्ता सलमलत आम भेिाबाट गठन हुदा सामाधर्त: अनुिुची ७ बमोलजमको ढाचामा लनणयर् गनय सक्नेछन |
(३)उपभोक्ता सलमलतिे र्ोजना सम्झौता गनुय पुवय अनुसूची ८ बमोलजमको ढाचामा प्रस्ताब पेि गनुय पने छ |
(४)उपभोक्ता सलमलतिे र्ोजना सम्झौता गरे पिात अनुसूची ९ बमोलजमको कार्ायदि
े कदनु पने छ |
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अनुसच
ू ी १
(कार्यलवलिको दफा ४ (१) ट संग सम्बलधित)
उपभोक्ता सलमलतको िगत
बागमती नगरपालिका
आ.व.
क्र.स.

उपभोक्ता सलमलतको
नाम र ठे गाना

पदालिकारीको नाम र सम्पकय नं.
अध्र्क्ष
उपाध्र्क्ष
सलचव
कोषाध्र्क्ष
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गठन
लमलत

बैंकको
नाम

िाता नं.

अनुसच
ू ी २
कार्यलवलिको दफा ७(२) सँग सम्वलधित)
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8= o; ;Demf}tfdf cGt/lglxt ljifox?

%=_

s_ bf];|f] kIfn] dfly pNn]lvt of]hgfsf] ;+nUg nfut cg'dfg adf]lhdsf] sfd tf]lsPsf] :k]lzlkms]zg tyf 8|O+u
l8hfOg adf]lhd dfly pNn]lvt ;do leq ;DkGg ug]{ 5 .
v_ bf];|f] kIfn] sfo{;DkGg ul/ ;s] kZrft ;fj{hlgs k/LIf0f klg ug'{ kg]{ 5 . of]hgf ;Demf}tf eP kZrft
clgjfo{ ?kdf ;'rgf kfl6 /fVg' kg]{ 5 .
u_ nfut cg'dfgdf Nofj 6]i6 pNn]v eP clgjfo{ ?kdf Nofj kl/If0f k|ltj]bg klg bf];|f] kIfn] e'QmfgL dfu ubf{
k]z ug'{ kg]{ 5 . e'QmfgL x'+bf k|fljlws ljn, k|fljlws sfo{;DkGg k|ltj]bg tfy ;fj{hlgs k/LIf0f k|ltj]bg,
pkef]Qmfn] k]z u/]sf] jLn adf]lhd e'QmfgL ul/g] 5 . t/ /lg+u ljn e'QmfgLsf] xsdf k|fljlws d'Nof+sg jLnsf]
cwf/df e'QmfgL lbg ;lsg] 5 .
3_ o; ;Demf}tfdf pNn]lvt zt{ k'/f eP kZrft dfq k|yd kIfn] bf];|f] kIfnfO{ e'QmfgL ug]{ 5 .
8=_ o; ;Demf}tf df pNn]v gePsf ljifox? K|flnt sfg"g adf]lhd x'g] 5 .

k|yd kIf
jfudtL gu/kflnsfsf] tkm{af6
b:tvt ======================
gfd M
kb M
sfof{nosf] 5fk

bf];|f] kIf
pkef]Qmf ;ldltsf] tkm{af6
b:tvt M
gfd M
kb M
p=;=sf] 5fk M
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अनुसच
ू ी ३
(कार्यलवलिको दफा ११ (५) सँग सम्वलधित)
सावयजलनक परीक्षण फारामको ढाँचा
१. आर्ोजनाको नामः
ि) िागत अनुमानः

क) स्थिः
ग) आर्ोजना िुरू हुने लमलतः

२. उपभोक्ता सलमलत÷सामुदालर्क संस्थाको

घ) आर्ोजना सम्पन्न हुने लमलतः

क) नामः

क) अध्र्क्षको नामः

ि) सदस्र् संखर्ाः

मलहिाः

पुरूषः

३. आम्दानी िचयको लववरणः
क) आम्दानीतफय जम्माः
आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कलत नगद तथा
लजधसी प्राप्त भर्ो
िुिाउने)

रकम वा पररमाण

कै कफर्त

रकम वा
पररमाण
कै कफर्त
ि) िचयतफय
िचयको लववरण
१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद भर्ो ?)
२. ज्र्ािा (के मा कलत भुक्तानी भर्ो ?)

दर

पररमाण

जम्मा

३. श्रमदान (कलत जनािे श्रमदान गरे ?)
४. व्यवस्थापन िचय (ढु वानी तथा अधर् िचय)
ग) मौज्दात
लववरण
१ नगद
बैंक
व्यलक्तको लजम्मा
२ सामग्रीहरु
घ) भुक्तानी कदन बाँकी

रकम वा पररमाण

लववरण

कै कफर्त

रकम वा पररमाण

४. सम्पन्न आर्ोजनाको िक्ष्र् तथा प्रगलत लववरण
कामको लववरण

िक्ष्र्

प्रगलत

५. आर्ोजनािे पु¥र्ाएको िाभ तथा प्रत्र्क्ष रूपमा िाभालधवत जनसंखर्ा (आर्ोजना सञ्चािन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।
६. आर्ोजना सञ्चािन गदाय आर्ोजक संस्थामा कामको लजम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसिे कस्तो कस्तो कामको लजम्मेवारी लिएका लथए < िुिाउने)
उपलस्थलतः

१
२
३
४
५
रोहवरः नामथरः

पदः

द्रष्टव्यः सावयजलनक पररक्षण कार्यक्रममा उपलस्थत सरोकारवािाहरुको उपलस्थलत अलनवार्य रूपमा संिग्न हुनुपनेछ ।
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लमलतः

अनुसच
ू ी ४
-कार्यलवलिको दफा ११ (६) सँग सम्वलधित)
िचय सावयजलनक सूचना फाराम

लमलतः २०
१. आर्ोजनाको नामः—
३. लवलनर्ोलजत वजेटः—

।

।

.

२. आर्ोजना स्थिः—
४. आर्ोजना लस्वकृ त भएको आ.वः—

६. काम सम्पन्न गनुय पने लमलतः—

५. आर्ोजना सम्झौता भएको लमलतः—
७. काम सम्पन्न भएको लमलतः—

८. उ.स. को बैठकिे िचय स्वीकृ त गरे को लमलतः—
आम्दानी र िचयको लववरण

आम्दानी
लववरण
प्रथम ककस्ता
दोश्रो ककस्ता
तेश्रो ककस्ता
जनश्रमदान
वस्तुगत सहार्ता
िागत सहभालगता

िचय
रकम रू

लववरण

रकम

ज्र्ािा
लनमायण सामाग्री िररद
ढु वानी
भाडा
व्यवस्थापन िचय

उपर्ुयक्तानुसारको आम्दानी तथा िचय लववरण र्थाथय हो । र्समा सबै आम्दानी तथा िचयहरु समावेि गररएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको
प्रत्र्क्ष सहभालगतामा आर्ोजना कार्ायधवर्न गररएको छ । र्सको एक प्रलत वडा कार्ायिर्मा समेत पेि गररएको छ ।
......................
...............................

...............................
कोषाध्र्क्ष

अध्र्क्ष
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सलचव

अनुसच
ू ी ५
-कार्यलवलिको दफा ११(७) संग सम्वलधित)
आर्ोजना सूचना पाटीको नमूना
१.

आर्ोजनाको नामः

२. आर्ोजना संचािन गने कार्ायिर्/कार्यक्रमको नामः
३. उपभोक्ता सलमलतको अध्र्क्षको नाम र सम्पकय नं.M
४. आर्ोजनाको कु ि िागत रकम रुः
४.१. आर्ोजनामा कार्ायिर्बाट व्यहोने िागत रुः
४.२. जनसहभालगताबाट व्यहोने िागत रकम रुः
४.३. आर्ोजनामा िगानी गने अधर् लनकार्को नाम

र व्यहोने िागत रकम रुः

५. आर्ोजना सम्झौता लमलतः
६. आर्ोजना सम्पन्न गने लमलतः
७. आर्ोजनाबाट िाभालधवत जनसंखर्ाः
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अनुसच
ू ी ६
-कार्यलवलिको दफा १६(ङ) सँग सम्वलधित)
उपभोक्ता सलमलतको भौलतक तथा लवत्तीर् प्रगलत प्रलतवेदन
१. आर्ोजनाको लववरण
आर्ोजनाको नामः

वडा नं.M

टोि÷बस्तीः

उपभोक्ता सलमलतका अध्र्क्षः

सलचवः
२. आर्ोजनाको िागतः प्राप्त अनुदान रकम रू. ............................
रू...................... जनसहभालगता रकम रू. ==============
.............................

चधदा रकम
जम्मा रकम रू.

३. हािसम्मको िचय रू. ==============
क. कार्ायिर्बाट प्राप्त रकम रू.............
१. लनमायण सामग्रीमा (लसमेधट, छड, काठ, ढु ंगा वा फु वा, लगट्टी, उपकरण आकद) रू. .
२. ज्र्ािाः– दक्ष रूः–

अदक्ष रू.

जम्मा रू.

३. मसिधद सामान (कलप, किम, मसी, कागज आकद) रू.

४. दैलनक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्वीकृ त भए) रू.

५. प्रालवलिक लनरीक्षण बापत िचय (सम्झौतामा स्वीकृ त भए) रू.
६. अधर्
ि. जनसहभालगताबाट व्यहोररएको िचय रूः ...................
.......................

श्रमको मूल्र् बराबर रकम रू.

लजधसी सामान मूल्र् बराबर रकम रू. .............
.............

कू ि जम्मा रू.

४. प्रालवलिक प्रलतवेदन बमोलजम मूल्र्ांकन रकम रू. .............
५. उपभोक्ता समूहको लनणयर् बमोलजम÷समीक्षाबाट िचय देलिएको रू. .............
६. कार्ायधवर्नमा देलिएका मुखर् समस्र्ाहरूः क. ि. ग.
७. समािानका उपार्हरू
क.
ि.
ग.
८. कार्ायिर्बाट र अधर् लनकार्बाट अनुगमन भए अनुगमनको सुझावः

९. हाि माग गरे को ककस्ता रकम रू.
१०. मुखर् िचय प्रर्ोजन
११. प्राप्त रकम आर्ोजना बाहेक अधर् कार्यमा िचय गने गराउने छैनौ ।
.............
.............
तर्ार गने

.............
सलचव

कोषाध्र्क्ष
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.............
अध्र्क्ष

अनुसच
ू ी ७

-कार्यलवलिको दफा २१ (२) सँग सम्वलधित)
उपभोक्ता सलमलत गठनको लनणयर् सम्बलधि सामाधर् ढाचा

cfh ldlt @)&$ ;fn ====================ut] jfudtL gu/kflnsf j8f g+= =====================cWoIf
>L==============================================================================sf] /f]xj/ / ;lrj >L =============================================================sf]
pkl:yltdf jfudtL gu/kflnsf j8f g+===============sf]===============================================================================sfo{sf] of]hgf
;~rfng ug]{ ;DaGwdf k|ToIf nfeu|xLx?sf] e]nf ul/of] . cfhsf] pkl:ylt o; k|sf/ 5 .
pkl:ylt M
1=
2=
3=
4=
5=

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

.....................
.....................
k|:tjx?=
!= pkef]Qmf ;ldlt u7g ;DaGwdf M
@= vftf ;~rfng ;DaGwdf M
#= hg;xeflutf ;DaGwdf M
$= cg'udg ;ldlt u7g ;DaGwdf M
%= 7'nf d]lzg/L ;fdfg k|of]u ;DaGwdf
lg0f{ox? M
lg0f{o g ! M k|:tfj g+=! Dfly 5nkmn ubf{ o; j8fsf]================================================================
of]hgf ;~rfng ug{ tklzn adf]lhd ;b:ox? /xg] ul/ pkef]Qmf ;ldlt u7g ul/of] / pQm pkef]Qmf ;ldltsf]
gfd================================================================================ /fVg] lg0f{o ul/of] .
tklzn M
!_ >L=============================================================================================...cWoIf
@_ >L=============================================================================================== sf]iffWoIf
#_ >L=============================================================================================== ;b:o
$_ >L=============================================================================================== ;b:o
%_ >L================================================================================================;b:o
^_ >L================================================================================================ ;n:o
&_ >L===============================================================================================;b:o ;lrj
lg0f{o g++ @ k|:tfj g++ @ dfly 5nkmn ubf{ pkef]Qmf ;ldltsf] vftf cWoIf, sf]iffWoIf / ;lrjsf] ;+o'Qm b:tvtaf6 ;~rfng ug]{
lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+= # k|:tfj g+=# dfly 5nkmn ubf{ s'n nfutsf] ...................... k|ltzt hg;xeflutf hgfpg] lg0f{o ul/of].
lg0f{o g++=$ k|:tfj g++ $ dfly 5nkmn ubf{ o; of]hgf ;~rfng ubf{ xfdL pkef]Qmfx?af6 tklzn adf]lhd cg'udg ;ldlt u7g
ug]{ lg0f{o ul/of] M
tklzn M
!= >L=========================================================================== ;+of]hs
@= >L============================================================================ ;b:o
#= >L==============================================================================;b:o
lg0f{o g+= % k|:tfj g++= % dfly 5nkmn ubf{ gu/kflnsfsf] nfut cg'dfg / :k]lzlkms]zg adf]lhd sfo{ ug{ tyf u'0f:t/ sfod
ug{ u|]8/, /f]n/ tyf cfaZostf cg';f/ 7'nf d]ZfLg/L ;fdfg pkfof]u ug{ gu/kflnsf ;+u cg'dtL dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
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अनुसूची ८

-कार्यलवलिको दफा २१ (३ ) सँग सम्वलधित)

afudtL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
sd}{of,;nf{xL
@ g+= k|b]z,g]kfn

pkef]Qmf ;ldlt of]hgf k|:tfj

ldlt M================
!=

of]hgfsf] gfd M

@=

of]hgfsf] k|s[lt M ;8s . gfnf . dlGb/ . ejg . t6aGw . =======

#=

pkef]Qmf ;ldlt sf] gfd M

$=

pkef]Qmf ;ldlt ;+Vof M s_ k'?if M======== v_ dlxnf M=========

%=

pkef]Qmf ;ldltsf] kbflwsf/Lsf] gfd M

j8f g++ M

!= cWoIf M==================

@= sf]iffWoIf M===========
#= ;b:o M===============
$= ;b:o M=============
%= ;b:o M===============
^= ;b:o M================
&= ;lrj M=======================

^=

s'n nfut cg'dfg M
s_ gu/kflnsf ;xeflut - ... k|ltzt_ M====
v_ pkef]Qmf ;xeflutf - .....k|ltzt_ M===============

&=
*=

7'nf d]lzg/L ;fdfg pkof]u x'g] jf gx'g] M=================
Gfu/kflnsfn] tof/ u/]sf], 8|O+u l8hfOg tyf Oli6d]6 cg';f/ sfo{ ul/g] 5 .
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(=

sfo{;Dkfbg kZrft dfq e'QmfgL dfu ul/g] 5 . k]ZsL dfu ul/g] 5}g\ .

!)=

sfo{:yndf clgafo{ of]hgfsf] ljj/0f b]lvg] ul/ ;'rgf kfl6 /flvg] 5 .

!!=

of]hgf clGtd e'QmfgL dfu ubf{ clgjfo{ ;fj{hlgs k/LIf0f ul/g] 5 .

!@=

sfo{ x'g' eGbf cl3sf] kmf]6f] M

S_ cWoIf sf] b:tvt M======================================= sf]iffWoIf b:tvt M=================================v_ ;lrj b:tvt ========================
u_ ;b:ox? b:tvt M===============================

========================
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=======================

========================

==============

अनुसच
ू ी ९

-कार्यलवलिको दफा २१ (४) सँग सम्वलधित)

afudtL gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
sd}{of,;nf{xL
@ g+= k|b]z,g]kfn

Kfq ;+Vof M
R+f=g++ M

ldlt M
ljifo M sfof{b]z .

>L======================================
=========================================
pk/f]Qm ;DaGwdf o; gu/kflnsf / To; pkef]Qmf ;ldlt ljr ldlt===========================df ePsf]
;Demf}tfdf jdf]lhd ;+nUg 8|O+u ,l8hfOg tyf :k]zLlkms]zg adf]lhdsf] sfo{ ;~rfng ug{ of] sfo{fb]z lbOPsf] 5 . ;~rfng ug'{kg]{
of]hgfsf] ;+l5Kt ljj/0f tklzn adf]lhd /x]sf] 5 . e'QfgLsf] xsdf sfo{;DkGg k|ltj]bg ,k|rlnt sfg"g tyf ;Demf}tf zt{df
pNn]lvt a'+bf adf]lhd x'g] 5 .
tklzn M
!=of]hgfsf] gfd tyf 7]ufgf M=======================
@=s'n nfut cg'dfg M=======================
#=gu/kflnsf ;xeflutf -.... k|ltz_ M==================
$=p=;= ;xeflutf -.... k|ltzt_ M====================
%=;DkGg ug'{ kg]{ ldlt M============
=======================
gf]6 M ef/L ;jf/L ;fwg pko]fu ug'{ kg]{ kg]{ eP ;f]sf] ;d]t pNn]v ug]{ .
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