उपभोक्ता समितत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि काययववधि २०७४
िास्कोट नगि काययपामलकाको बैठकबाट स्वीकृत मितत २०७४।१२।२३
प्रस्तावना: नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ननर्दिष्ट गरे को स्थानीय तहको
अधधकार क्षेत्र भित्रको विकास ननर्ािण सम्िन्धध कायि संचालनको लाधग नगरपाभलकाले उपिोक्ता सभर्नत गठन,
पररचालन तथा व्यिस्थापन गनि आिश्यक दे खिएकोले रास्कोट नगरपाभलकाको प्रशासकीय कायिविधध ननयभर्त
गने ऐन २०७४ को दफा ४ बर्ोन्िर् कायिपाभलकाले यो कायिविधध िारी गरे को छ ।

परिच्छे द– १
प्रािन्म्भक
१. संक्षिप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस कायिविधधको नार् "रास्कोट नगरपाभलकाको उपिोक्ता सभर्नत
गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन कायिविधध, २०७४" रहे को छ ।
२) यो कायिविधध तरु
ु धत प्रारम्ि हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेर्ा यस कायिविधधर्ा
क) “अध्यक्ष” िधनाले उपिोक्ता सभर्नतको अध्यक्षलाई सम्झनु पदि छ ।
ि) “आयोिना” िधनाले रास्कोट नगरपाभलका िा सो अधतरगतको िडािाट पूणि िा आंभशक लागत
साझेदारीर्ा सञ्चाभलत योिना िा कायिक्रर् िा आयोिना िा पररयोिनालाई सम्झनु पछि । र यसले
रास्कोट नगरसिाबाट स्िीकृत िएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफार्ल
ू क संस्था िा अधय
सार्ुदानयक

संस्थाको

आयोिना

सर्ेतलाई

िनाउनेछ

।

यसर्ा

आयोिना

िधनाले

नगरपाभलकाभित्र सञ्चालन हुने सबै आयोिनाहरुलाई सर्ेत सम्झनु पछि ।

ग) “उपिोक्ता” िधनाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािान्धित हुने आयोिना सञ्चालन हुने क्षेत्र भित्रका
व्यन्क्तलाई िनाउछ ।

घ) “उपिोक्ता सभर्नत” िधनाले आयोिनाको ननर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको
लाधग उपिोक्ताले आफूहरू र्ध्येबाट गठन गरे को सभर्नत सम्झनु पदि छ ।
ङ) “कायािलय” िधनाले रास्कोट नगर कायिपाभलकाको कायािलयलाई बुझाउँ छ । सो शब्दले िडा कायािलय
सर्ेतलाई बुझाउनेछ ।
च) “कायिपाभलका” िधनाले रास्कोट नगर कायिपाभलकालाई सम्झनु पदि छ ।
छ) “ठूला र्ेभशनरी तथा उपकरण” िधनाले ठूला र्ेभशनरी, उपकरण (बुलडोिर, एक्सािेटर िस्ता) र
श्रर्र्ल
ू क प्रविधधलाई प्रिाि पाने िालका र्ेभशनरी तथा उपकरण सम्झनु पदि छ।
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ि) “पदाधधकारी” िधनाले उपिोक्ता सभर्नतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सधचि र कोषाध्यक्षलाई सम्झनु
पदि छ ।
(झ) “िडा” िधनालेे रास्कोट नगरपाभलका भित्रका िडालाई सम्झनु पदि छ ।
(ञ) “िडा अध्यक्ष” िधनाले आयोिना सञ्चालन िएको िडाको िडा

अध्यक्षलाई सम्झनु पदि छ ।

(ट) “सदस्य” िधनाले उपिोक्ता सभर्नतका सदस्यलाई िनाउनेछ र सो शब्दले उपिोक्ता सभर्नतका
पदाधधकारीलाई सर्ेत िनाउनेछ ।
ठ) “सम्झौता” िधनाले आयोिनाको ननर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको लाधग
कायािलय र उपिोक्ता सभर्नतबीच िएको भलखित करारनार्ा िा कबुभलयतनार्ालाई िनाउनेछ ।
८) "अननिायि बचत” िधनाले आयोिनाको ननर्ािण कायिर्ा संलग्न रहे का व्यन्क्तहरुको श्रर् िापत
प्राप्त हुने (ननिकै स्िाभर्त्िर्ा रहने गरी) रकर्को हुन आउने १० प्रनतशत रकर्लाई िनाउनेछ
।

३. काययववधिको पालना गनप
नय ननः (१) नगरपाभलका भित्र कायािधियन हुने आयोिनाको ननर्ािण,
सञ्चालन, र्र्ित सम्िार कायि गनिको लाधग गठन हुने उपिोक्ता सभर्नतले पूणरु
ि पर्ा यो
कायिविधधको पालना गनुि पनेछ ।

(२) कुल लागत रु १ करोडसम्र् िएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हुने र स्थानीय स्तरर्ा
कायि सम्पधन गनि सक्ने आयोिनाको कायािधियन उपिोक्ता सभर्नत र्ाफित गनि सककनेछ ।
परिच्छे द–२
उपभोक्ता समिततको गठन ि सञ्चालन
४. उपभोक्ता समितत गठन सम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपिोक्ता सभर्नत गठन दे हाय बर्ोन्िर् गनुि पनेछ
।
(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािान्धित उपिोक्ताहरुको आर् िेलाबाट अधधकतर् सहिाधगतार्ा
सम्बन्धधत आयोिनास्थलर्ा नै सातदे खि एघार (७ दे खि ११ िना) सदस्यीय उपिोक्ता सभर्नत
गठन गनप
ुि नेछ ।
(ि) सभर्नत गठनको लाधग आर् िेला हुने सर्य, भर्नत, स्थान र िेलाको बबषय त्यस्तो िेला हुने
भर्नतले कन्म्तर्ा सात र्दन (७ र्दन) अगािै सािििननक रुपर्ा िानकारी गराउनु पनेछ ।

(ग) नगरपाभलकास्तरीय आयोिना सञ्चालनको लाधग उपिोक्ता सभर्नतको गठन गदाि कायिपाभलकाले
तोकेको कायिपाभलकाका सदस्य िा कायािलयको प्रनतननधधको रोहिरर्ा गनुि पनेछ ।
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(घ) िडास्तरीय आयोिना सञ्चालनको लाधग उपिोक्ता सभर्नत गठन गदाि सम्िन्धधत िडाको िडा
अध्यक्ष िा िडा सदस्य िा कायािलयले तोकेको कायािलयको प्रनतननधधको रोहिरर्ा गनुि पनेछ ।
(ङ) उपिोक्ता सभर्नत गठनको लाधग बोलाईएको िेलार्ा योिनाको संक्षक्षप्त वििरण र सभर्नतको
संरचना सर्हतको िानकारी कायािलयको प्रनतननधधले गराउनु पनेछ ।
(च) उपिोक्ता सभर्नत गठन गदाि सर्ािेशी भसद्धाधतको अिलम्िन गनुि पने छ । सभर्नतर्ा कन्म्तर्ा
तेत्तीस प्रनतशत (३३%) र्र्हला सदस्य हुनुपनेछ । सभर्नतको अध्यक्ष, सधचि र कोषाध्यक्षर्ध्ये
कम्तीर्ा एकिना र्र्हला पदाधधकारी हुनुपनेछ ।

(छ) एक व्यन्क्त एकिधदा बढी उपिोक्ता सभर्नतको सदस्य हुन पाउने छै न । साथै सगोलका पररिारबाट
एकिना िधदा बढी व्यन्क्त एउटै उपिोक्ता सभर्नतको सदस्य हुन पाइने छै न ।

(ि) उपिोक्ता सभर्नतको गठन सकेसम्र् सििसम्र्त तररकाले गनप
ुि नेछ । सििसम्र्त हुन नसकेर्ा
उपिोक्ताहरुको बहुर्तबाट उपिोक्ता सभर्नतको गठन गररने छ ।

(झ) उपिोक्ताहरुको लागत सहिाधगतार्ा सञ्चालन हुने आयोिनाहरु उपिोक्ता सभर्नतबाट
कायिेाधियन गनि प्राथभर्कता र्दईनेछ ।

(ञ) उपिोक्ता सभर्नतले सम्झौता बर्ोन्िर् गनुि पने कार् सभर्नत आफैंले गनुि गराउनु पनेछ । अधय
कुनै ननर्ािण व्यिसायी िा अधय व्यन्क्त िा सस्थालाई ठे क्कार्ा र्दई गनि गराउन पाइने छै न ।
(ट) कायािलयले आयोिना सञ्चालन एिर् ् कायािधियनर्ा संलग्न उपिोक्ता सभर्नतको अभिलेि
अनुसूची १ बर्ोन्िर्को ढाँचार्ा व्यिन्स्थत गनुि पनेछ ।
५. उपभोक्ता समिततका सदस्यको योग्यताः (१) उपिोक्ता सभर्नतका सदस्यको योग्यता दे हाय
बर्ोन्िर् हुनु पनेछ ।

(क) सम्िन्धधत आयोिना क्षेत्रको स्थायी िाभसधदा
(ि) १८ िषि उर्ेर पुरा िएको
(ग) फौिदारी अभियोगर्ा अदालतबाट कसरु दार नठहररएको
(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहे को
(ङ) अधय उपिोक्ता सभर्नतर्ा सदस्य नरहे को

(२) दफा १ र्ा िुनसुकै कुरा लेखिएको िएतापनन िनप्रनतननधध, रािनीनतक दलका पदाधधकारी,
बहालिाला सरकारी कर्िचारी र भशक्षक उपिोक्ता सभर्नतको सदस्यर्ा बस्न पाईने छै न ।
६. उपभोक्ता समिततको काि, कतयब्य ि अधिकािः उपिोक्ता सभर्नतको कार्, कतिब्य र अधधकार दे हाय
बर्ोन्िर् हुनेछ ।

क) सम्झौता बर्ोन्िर्को कायि सम्पादन गने,
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ि) उपिोक्ताहरुलाई कायािलयबाट प्राप्त सूचना तथा र्ागिदशिनको िानकारी गराउने,
ग) सम्झौता बर्ोन्िर् कायि शरु
ु गदाि कायािलयबाट आिश्यक ननदे शन प्राप्त गनुि पने िए प्राप्त
गरे र र्ात्र शुरु गने,
(घ) उपिोक्ता सभर्नतको कायि सम्पादनलाई प्रिािकारी बनाउन सभर्नतका सदस्यहरुको कायि
वििािन र न्िम्र्ेिारी बाँडफाँड गने,
(ङ) उपिोक्ता सभर्नतका सदस्यहरुको क्षर्ता विकास गने ।
(च) सम्झौता बर्ोन्िर्को कार्को पररर्ाण, गुणस्तर, सर्य र लागतर्ा पररितिन गनुि पने
दे खिएर्ा कायािलयलाई अनुरोध गने,
(छ) आयोिनाको र्दगो व्यिस्थापन सम्बधधी आिश्यक अधय कायि गने ।
परिच्छे द – ३
कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन
७. आयोजना कायायधवयनः (१) कायािलयले आ.ि. शरु
ु िएको १५ र्दन भित्र उपिोक्ता सभर्नतबाट
संचालन हुने आयोिना, पररयोिना र कायिक्रर्हरु पर्हचान/छनौट गरी कायािधियन योिना बनाउनु
पनेछ । उपिोक्ता सभर्नत गठन पश्चात आयोिनाको ड्रईङ, डडिाईन र लागत अनुर्ान (नेपाली
िाषार्ा तयार गररएको) स्िीकृत गरी उपिोक्ता सभर्नतलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ
(२) आयोिनाको कायािधियनको लाधग उपिोक्ता सभर्नत र कायिलयबीच अनुसूची २ बर्ोन्िर्को
ढाँचार्ा सम्झौता गनप
ुि नेछ ।
(३) आयोिनाको प्रकृनत हेरी कायािलयले लागत सहिाधगताको ढाँचा र अनुपात (नगद िा श्रर्दान िा
बस्तग
ु त) तोक्नु पनेछ ।
८. आयोजना सम्झौताको लाधग आवश्यक कागजातहरः (१) उपिोक्ता सभर्नतले कायािलयसँग सम्झौता
गदाि तपभशलर्ा उन्ललखित कागिातहरु पेश गनप
ुि नेछ
(क) उपिोक्ता सभर्नत गठन गने आर् िेलाको ननणियको प्रनतभलवप
(ि) उपिोक्ता सभर्नतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रनतभलवप
(ग) आयोिनाको लागत अनर्
ु ान वििरण
(घ) उपिोक्ता सभर्नतबाट सम्झौताको लाधग न्िम्र्ेिारपदाधधकारी तोककएको उपिोक्ता सभर्नतको
ननणिय
(ङ) आयोिनाको कायािधियनको कायि ताभलका ।
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(च) िाता सञ्चालन गने पदाधधकारी तोककएको ननणिय र िाता सञ्चालनको लाधग आिश्यक
कागिातहरु
९. उपभोक्ता समिततको ििता ववकासः (१) कायािलयले आयोिनाको कायािधियन अगािै उपिोक्ता
सभर्नतका पदाधधकारीहरुलाई ननम्न विषयर्ा अभिर्ुखिकरण गनुि पनेछ
(क) उपिोक्ता सभर्नतको कार्, कतिब्य र अधधकार,
(ि) सम्पादन गनुि पने कार्को वििरण, कार् सम्पधन गनप
ुि ने अिधध, लागत र उपिोक्ताको
योगदान
(ग) ननर्ािण सार्ाग्रीको गुणस्तर र पररर्ाण
(घ) िररद, रकर् ननकासा प्रकृया, िचिको लेिाकंन र अभिलेि व्यिस्थापन
(ङ) कायािधियन र अनुगर्न प्रकृया
(च) सािििननक परीक्षण, योिनाको फरफारक र हस्ताधतरण
(छ) अधय आिश्यक विषयहरु ।
१०. खाता सञ्चालनः (१) उपिोक्ता सभर्नतको िाता कायािलयले तोकेको बैंकर्ा सञ्चालन हुनेछ ।

(२) सभर्नतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सधचि गरी तीन िनाको संयक्
ु त दस्तितबाट सञ्चालन
हुनेछ । िाता सञ्चालकहरु र्ध्ये कन्म्तर्ा एकिना र्र्हला हुनु पनेछ ।

११. भनक्तानी प्रकृयाः (१) आयोिनाको िुक्तानी र्दंदा उपिोक्ता सभर्नतको नार्र्ा रहे को बैक
िातार्ाफित र्दनु पनेछ । उपिोक्ता सभर्नतले एक व्यन्क्त िा सस्थालाई एकलाि िधदा र्ाधथको
रकर् िुक्तानी गदाि चेक र्ाफित र्ात्र गनुि पनेछ । उपिोक्ता सभर्नतले प्रत्येक कार्दारको
नार्र्ा िाता िोलन लगाई एकाउधट पेयी चेकबाट िातार्ा नै रकर् िुक्तानी र्दनु पने
छ ।
(२) उपिोक्ता सभर्नतलाई सम्झौता बर्ोन्िर्को कार्को प्राविधधक र्ूलयांकन, कायि सम्पधन प्रनतिेदन
र अधय आिश्यक कागिातको आधारर्ा ककस्तागत र अन्धतर् िक्
ु तानी र्दईनेछ ।
(३) उपिोक्ता सभर्नतले सम्पादन गरे को कार् र िएको िचिको वििरण सभर्नतको बैठकबाट ननणिय गरी
िक्
ु तानीको लाधग आिश्यक कागिात सर्हत कायािलयर्ा पेश गनप
ुि नेछ ।
(४) आयोिनाको अन्धतर् िुक्तानी हुनु िधदा अगािै कायािलयबाट अनुगर्न गने व्यिस्था भर्लाउनु
पनेछ
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(५) आयोिना सम्पधन िई फरफारक गनुि िधदा अगािै उपिोक्ता सभर्नतले अननिायि रुपर्ा
कायािलयको प्रनतननधधको रोहिरर्ा सािििननक परीक्षण गनुि पनेछ । सािििननक परीक्षण
प्रनतिेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बर्ोन्िर् हुनेछ ।

(६) उपिोक्ता सभर्नतले आफूले प्रत्येक ककस्तार्ा गरे को िचिको सच
ू ना अनस
ु च
ू ी ४ बर्ोन्िर्को ढाँचार्ा
सािििननक गनुि पनेछ ।
(७) आयोिनाको कुल लागत रु ३ लाि िधदा बढी िएका आयोिनाहरुको हकर्ा उपिोक्ता सभर्नतले
कार् शुरु गनुि िधदा अगािै आयोिनाको नार्, लागत, लागत साझेदारीको अिस्था, कार् शुरु र
सम्पधन गनुि पने अिधध सर्ेत दे खिने गरी तयार गररएको अनुसूची ५ बर्ोन्िर्को ढाँचार्ा
आयोिना सूचना पाटी आयोिना स्थलर्ा राख्नु पनेछ
(८) उपिोक्ता सभर्नतलाई सम्बन्धधत कायािलयले ड्रइङ्ग, डडिाइन, लागत अनुर्ान तयार गने,
प्राविधधक सललाह र्दने, िाँचपास गने लगायत अधय प्राविधधक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
आयोिना कायािधियनको सर्यर्ा कुनै कारणबाट कायािलयले प्राविधधक सेिा उपलब्ध गराउन
नसकेर्ा सम्झौतार्ा उललेि गरी तोककएको िचिको सीर्ा भित्र रही उपिोक्ता सभर्नतले करारर्ा
प्राविधधक ननयुक्त गनि िा प्राविधधक सेिा भलन सक्नेछ । तर, ड्रइङ्ग, डडिाइन, लागत अनुर्ान,
कायिसम्पधन प्रनतिेदन र िुक्तानी भसफाररसको कायि कायािलयबाट नै हुनेछ ।

(९) उपिोक्ता सभर्नतबाट ननर्ािण हुने आयोिनाहरूको गुणस्तर कायर् गने गराउने दानयत्ि र
न्िम्र्ेिारी

िनप्रनतननधध,

सम्बन्धधत

प्राविधधक

कर्िचारी,

उपिोक्ता

सभर्नत

र

अनुगर्नसभर्नतको हुनेछ ।

(१०) अनुकरणीय कायि गने उपिोक्ता सभर्नत, प्राविधधक कर्िचारी र सम्बन्धधत कर्िचारीलाई सिाको
ननणिय बर्ोन्िर् िावषिक रूपर्ा उधचत परु स्कार प्रदान गनि सककनेछ ।
(११) तोककएको सर्यर्ा उपिोक्ता सभर्नत गठन हुन नसकेर्ा, सम्झौता हुन नसकेर्ा िा सम्झौताको
शति बर्ोन्िर् कायि सम्पादन हुन नसकेर्ा कायािलयले अधय प्रकृयाद्िारा कार् गराउन सक्नेछ ।

१२. तनिायण काययको गण
न स्ति सतन नन्श्चतता गननय पननः उपिोक्ता सभर्नतबाट सञ्चालन हुने आयोिना

गुणस्तर सुननन्श्चत गनुि सम्िन्धधत उपिोक्ता सभर्नतको कतिव्य हुनेछ । गण
ु स्तर सुननन्श्चतता
गनिको लाधग अधय कुराहरुको अनतररक्त ननम्न विषयहरु पण
ू ि रुपर्ा पालना गनुि पनेछ ।

(क) ननर्ािण सार्ाग्रीको गुणस्तरः ननर्ािण सार्ाग्री ड्रइङ, डडिाईन र स्पेभसकफकेसन बर्ोन्िर्को
गुणस्तर कायर् गनुि पनेछ ।
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(ि) ननर्ािण विधध र प्रकृयाको गुणस्तरः ननर्ािण विधध र प्रकृया कायािलयसँग िएको सम्झौता
बर्ोन्िर् गनुि पनेछ

(ग) ननर्ािण कायिको र्दगोपनाः उपिोक्ता सभर्नतबाट कायािधियन िएको योिनाको र्दगोपनाको
लाधग सम्िन्धधत उपिोक्ता सभर्नतले आिश्यक व्यिस्था गनुि पनेछ ।
(घ) गुणस्तर सुननन्श्चत गने न्िम्र्ेिारीः उपिोक्ता सभर्नत र्ाफित हुने कार्को ननधािररत गुणस्तर
कायर् गने न्िम्र्ेिारी सम्बन्धधत कायिको लाधग कायािलयबाट िर्टएका प्राविधधक कर्िचारी र
उपिोक्ता सभर्नतको हुनेछ ।
(ङ) लगत राख्नु पनेः उपिोक्ता सभर्नतबाट हुने कार्को सम्झौता बर्ोन्िर्को सर्य, लागत र
गुणस्तरर्ा सम्पधन हुन नसकेर्ा सम्िन्धधत प्राविधधक कर्िचारीलाई सचेत गराउने र प्रकृनत

हे री आिश्यकता अनुसार कारिाही गनि सक्नेछ । त्यस्ता उपिोक्ता सभर्नतको लगत रािी
उपिोक्ता सभर्नतका पदाधधकारीलाई ननन्श्चत सर्यसम्र्को लाधग अधय उपिोक्ता
सभर्नतर्ा रही कार् गनि ननषेध गनेछ ।
१३.अनग
न िन समिततको व्यवस्थाः (१) आयोिना तोककएको गण
ु स्तर, पररर्ाण र सर्यर्ा सम्पधन गनि
गराउन उपिोक्ता सभर्नतले सम्पादन गने कायिको अनुगर्न गरी आयोिनाको गुणस्तर, पररर्ाण
सुननन्श्चत गनि दफा ४ (१) (क) बर्ोन्िर्को िेलाबाट कन्म्तर्ा एक िना र्र्हला सर्हत ३ सदस्यीय
एक अनुगर्न सभर्नत गठन गनुि पनेछ ।
(२) अनुगर्न सभर्नतको कार्, कतिव्य अधधकार दे हाय बर्ोन्िर् हुनेछः

(क) आयोिनाको कायािधियनर्ा सहिीकरण गने तथा दे खिएका बाधा, व्यिधान र सर्स्या
सर्ाधानका लाधग आिश्यक सर्धिय गने,
(ि) आयोिनाको कायािधियन कायिताभलका अनस
ु ार कार् िए निएको यकीन गने र नगरे को
पाइएर्ा सम्बन्धधत पक्षलाई सचेत गराउने,
(ग) आिश्यक अधय कायि गने ।
परिच्छे द– ४
ववववि

१४. अधय संस्थाबाट कायय गिाउन सककनेःयस कायिविधध बर्ोन्िर् उपिोक्ता सभर्नतबाट गररने कायि
लािग्राही सर्ह
ू ,सार्द
ु ानयक संस्था िस्तै सार्द
ु ानयक िन, सार्द
ु ानयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू,
टोल विकास संस्था, आर्ा सर्ूह, कृवष सर्ूह, कानुन बर्ोन्िर् गठन िएका अधय सार्ुदानयक
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संगठन िस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय उपिोक्ताहरुको आर्िेलाबाट ननणिय िई आएर्ा यस्ता
संस्थाहरुबाट यस कायिविधध बर्ोन्िर् कायि संचालन गनि/गराउन सककने छ ।
१५. सहन्जकिण ि सहयोग गननय पननःउपिोक्ता सभर्नतले आयोिनाको सुपररिेक्षण, अनुगर्न/ ननरीक्षण
गनि कायािलयबाट आएको अनग
ु र्न सभर्नत, पदाधधकारी िा कर्िचारीलाई आिश्यक वििरण
उपलव्ध गराउने तथा आयोिनास्थल अनुगर्नको लाधग सहन्िकरण र सहयोग गनुि पनेछ ।
१६. उपभोक्ता समिततको दातयत्वः उपिोक्ता सभर्नतले कायािलयसँग िएको सम्झौता बर्ोन्िर्को कायि
सम्पादन गदाि कायािलयले तोकेका शतिहरुको अनतररक्त ननम्न दानयत्ि िहन गनुि पनेछ ।
(क) आयोिनाको र्दगो व्यिस्थापनको लाधग र्र्ित सम्िार गने सम्बधधी आिश्यक कायि,
(ि) आयोिना कायािधियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय सधतुलन कायर् गने सम्बधधी कायि,
(ग) अधय आयोिनाहरुसँग अधतरसम्बधध कायर् गनप
ुि ने,
(घ) असल नागररकको आचरण पालना गनप
ुि ने ।
(ङ) उपिोक्ता सभर्नतले आयोिनाको फरफारकको लाधग कायािलयर्ा कागिात पेश गदाि अनुसूची
६ बर्ोन्िर्को ढाँचार्ा आयोिनाको िौनतक तथा विन्त्तय प्रनतिेदन पेश गनुि पनेछ ।
१७. िापदण्ड बनाउन सक्नेः (१) आयोिनाको गुणस्तर सुननन्श्चतताको लाधग कायािलयले अनुगर्न,
र्ुलयाङ्कन गरी सम्िन्धधत उपिोक्ता सभर्नतलाई सललाह, सुझाि र आिश्यकता अनुसार ननदे शन
र्दने तथा सर्धिय गनुि पनेछ.
(२) उपिोक्ता सभर्नतबाट सञ्चालन हुने आयोिनाको प्रकृनत हे री गुणस्तर सुननन्श्चतता गने
प्रयोिनको लाधग कायािलयले थप र्ापदण्ड तथा र्ागिदशिन बनाई लागु गनि सक्नेछ ।
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अननसूची १
(काययववधिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धित)
उपभोक्ता समिततको लगत
िास्कोट नगिपामलका
आ.ि.
क्र.स.

उपभोक्ता
समिततको नाि
ि ठे गाना

पदाधिकािीको नाि ि सम्पकय नं.
अध्यि

उपाध्यि

सधचव

9

कोषाध्यि

गठन

बैंकको

मितत

नाि

खाता नं.

अननसूची २
काययववधिको दफा ७(२) सँग सम्वन्धित)
िास्कोट नगिपामलका
योजना सम्झौता फािाि
१. सम्झौता गने पक्ष र आयोिनाः
क) उपिोक्तासभर्नतको वििरणः
१. नार्ः
२. ठे गानाः
ि) आयोिनाको वििरणः
१. नार्ः
२. आयोिना स्थलः
३ उद्देश्यः
४. आयोिना सरु
ु हुने भर्नतः

२. आयोिनाको लागत सम्िन्धध वििरणः
क) लागत अनुर्ान रु
ि) लागत व्यहोने स्रोतहरु
१. कायािलयः
२. उपिोक्ता सभर्नतः
३. अधयः
ग) बस्तग
ु त अनद
ु ानको वििरण

सार्ाग्रीको नार्

१. संघबाट
२.प्रदे शबाट
३. स्थानीय तहबाट
४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट
५. विदे शी दात ृ संघ संस्थाबाट
६. उपिोक्ता सभर्नतबाट
७. अधय ननकायबाट
घ) आयोिनाबाट लािान्धित हुनेः
१. घरपररिार संख्याः
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एकाई

२. िनसंख्याः
३. संगर्ठत संस्थाेः
४= अधयः
३. उपिोक्ता सभर्नत÷सर्द
ु ायर्ा आधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वििरणः
क) गठन िएको भर्नतः
ि) पदाधधकारीको नार् र ठे गाना (नागररकता प्रर्ाणपत्र नं. र न्िलला)
१. अध्यक्ष
२. उपाध्यक्ष
३. कोषाध्यक्ष
४. सधचि
५. सदस्य
६. सदस्य
७. सदस्य
ग) गठन गदाि उपन्स्थत लािान्धितको संख्याः
४. आयोिना सञ्चालन सम्िन्धध अनुििः
५.उपिोक्ता सभर्नत सर्ुदायर्ा आधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गने ककस्ता वििरणः
ककस्ताको क्रर्

भर्नत

ककस्ताको रकर्

ननर्ािण सर्ाग्री पररर्ाण

कैकफयत
पर्हलो
दोश्रो
तेश्रो
िम्र्ा
६. आयोिना र्र्ित संिार सम्बधधी व्यिस्था
क) आयोिना र्र्ित संिारको न्िम्र्ा भलने सभर्नत÷संस्थाको नार्ः
ि) र्र्ित सम्िारको सम्िावित स्रोत (छ छै न िल
ु ाउने)
िनश्रर्दानः
सेिा शल
ु कः
दस्तुर, चधदाबाट
अधय केही िएः
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सम्झौताका शतयहर
उपभोक्ता समिततको न्जम्िेवािी तथा पालना गरिने शतयहरः
१. आयोिना भर्नत ...............................दे खि शुरु गरी भर्नत........................सम्र्र्ा पुरा गनुि पनेछ
।
२= प्राप्त रकर् तथा ननर्ािण सार्ाग्री सम्िन्धधत आयोिनाको उद्धेश्यका लाधग र्ात्र प्रयोग गनप
ुि नेछ ।
३= नगदी, न्िधसी सार्ानको प्राप्ती, िचि र बाँकी तथा आयोिनाको प्रगनत वििरण राख्नु पनेछ ।
४= आम्दानी िचिको वििरण र कायिप्रगनतको िानकारी उपिोक्ता सर्ह
ू र्ा छलफल गरी अको ककस्ता
र्ाग गनुि पनेछ ।
५= आयोिनाको कुल लागत िधदा घटी लागतर्ा आयोिना सम्पधन िएको अिस्थार्ा सो र्त
ु ाविकनै
अनुदान र श्रर्दानको प्रनतशत ननधािरण गरी िुक्तानी भलनु पनेछ ।
६. उपिोक्ता सभर्नतले प्राविधधकको राय, परार्शि एिं ननदे शन अनुरुप कार् गनुि पनेछ ।
७= उपिोक्ता सभर्नतले आयोिनासंग सम्िन्धधत विल, िरपाईहरु, डोर हान्िरी फारार्हरु, न्िधसी
नगदी िाताहरु, सभर्नत÷सर्ुहको ननणिय पुन्स्तका आर्द कागिातहरु कायािलयले र्ागेको बित
उपलव्ध गराउनु पनेछ र त्यसको लेिापरीक्षण पनन गराउनु पनेछ ।
८. कुनै सार्ाग्री िररद गदाि आधतररक रािस्ि कायािलयबाट स्थायी लेिा नम्िर र र्ुलय अभिबवृ द्ध कर
दताि प्रर्ाण पत्र प्राप्त व्यन्क्त िा फर्ि संस्था िा कम्पनीबाट िररद गरी सोही अनुसारको विल िरपाई
आधधकारीक व्यन्क्तबाट प्रर्ाखणत गरी पेश गनुि पनेछ ।
९. र्ूलय अभिबवृ द्ध कर (VAT)लाग्ने बस्तु तथा सेिा िररद गदाि रु २०,०००।– िधदा बढी र्ूलयको
सार्ाग्रीर्ा अननिायि रुपर्ा र्ल
ू य अभिबवृ द्ध कर दताि प्रर्ाणपत्र प्राप्त गरे का व्यन्क्त फर्ि संस्था िा
कम्पनीबाट िररद गनुि पनेछ । साथै उक्त विलर्ा उन्ललखित र्ु.अ.कर बाहे कको रकर्र्ा १.५%
अग्रीर् आयकर बापत करकर्ि गरी बाँकी रकर् र्ात्र सम्िन्धधत सेिा प्रदायकलाई िक्
ु तानी हुनेछ
। रु २०,०००।– िधदा कर् र्ूलयको सार्ाग्री िररदर्ा पान नम्िर भलएको व्यन्क्त िा फर्िबाट
िररद गनुि पनेछ । अधयथा िररद गने पदाधधकारी स्ियर् ् न्िम्र्ेिार हुनेछ ।

१०. डोिर रोलर लगायतका र्ेभशनरी सार्ान िाडार्ा भलएको एिर् ् घर बहालर्ा भलई विल िरपाई पेश
िएको अिस्थार्ा १०% प्रनतशत घर िाडा कर एबर् ् बहाल कर नतनुि पनेछ ।
११. प्रभशक्षकले पाउने पाररश्रभर्क एिर् ् सहिागीले पाउने ित्तार्ा प्रचभलत ननयर्ानस
ु ार कर लाग्नेछ ।
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१२. ननर्ािण कायिको हकर्ा शुरु लागत अनुर्ानका कुनै आईटर्हरुर्ा पररिितन हुने िएर्ा अधधकार

प्राप्त व्यन्क्त÷कायािलयबाट लागत अनर्
ु ान संसोधन गरे पश्चात र्ात्र कायि गराउनु पनेछ । यसरी
लागत अुनर्ान संशोधन नगरी कायि गरे र्ा उपिोक्ता सभर्नत÷सर्ुहनै न्िम्र्ेिार हुनेछ ।

१३. उपिोक्ता सभर्नतले कार् सम्पधन गररसकेपनछ बाँकी रहन गएका िप्ने सार्ानहरु र्र्ित संिार
सभर्नत गठन िएको िए सो सभर्नतलाई र सो निए सम्िन्धधत कायािलयलाई बुझाउनु पनेछ । तर
र्र्ित सभर्नतलाई बुझाएको सार्ानको वििरण एक प्रनत सम्िन्धधत कायािलयलाई िानकारीको
लाधग बुझाउनु पनेछ ।
१४. सम्झौता बर्ोन्िर् आयोिना सम्पधन िएपनछ अन्धतर् िुक्तानीको लाधग कायिसम्पधन प्रनतिेदन,
नापी ककताि, प्रर्ाखणत विल िरपाई, योिनाको फोटो, सम्िन्धधत उपिोक्ता सभर्नतले आयोिना
संचालन गदाि िएको आय व्ययको अनुर्ोदन सर्हतको ननणिय, उपिोक्ता िेलाबाट िएको
सािििननक लेिा परीक्षणको ननणियको प्रनतभलपी तथा सम्िन्धधत कायािलयको िडा कायािलयको
भसफाररस सर्हत अन्धतर् ककस्ता िुक्तानीको लाधग ननिेदन पेश गनुि पनेछ ।
१५. आयोिना सम्पधन िएपनछ कायािलयबाट िाँचपास गरी फरफारकको प्रर्ाणपत्र भलनु पनेछ । साथै
आयोिानाको आिश्यक र्र्ित संिारको व्यिस्था सम्िन्धधत उपिोक्ताहरुले नै गनुि पनेछ ।
१६. आयोिना कायािधियन गने सर्ुह िा उपिोक्ता सभर्नतले आयोिनाको िौनतक तथा वित्तीय प्रगती
प्रनतिेदन अनुसूची ६ को ढाँचार्ा सम्झौतार्ा तोककए बर्ोन्िर् कायािलयर्ा पेश गनुि पनेछ ।
१७. आयोिनाको दीगो सञ्चालन तथा र्र्ित संिारको व्यिस्था गनुि पनेछ ।
१८. आयोिनाको सिै कार् उपिोक्ता सभर्नत÷सर्ुहको ननणिय अनुसार गनुि गराउनु पनेछ ।

कायायलयको न्जम्िेवािी तथा पालना गरिने शतयहरः
१. आयोिनाको ििेट, उपिोक्ता सभर्नतको कार्, कतिव्य तथा अधधकार, िररद, लेिाङ्कन, प्रनतिेदन
आर्द विषयर्ा उपिोक्ता सभर्नतका पदाधधकारीहरुलाई अनुभशक्षण कायिक्रर् सञ्चालन गररनेछ ।
२.

आयोिनार्ा आिश्यक प्राविधधक सहयोग कायािलयबाट उपलव्ध गराउन सककने अिस्थार्ा
गराईनेछ र नसककने अिस्था िएर्ा उपिोक्ता सभर्नतले बाह्य बिारबाट सेिा परार्शि अधतगित
सेिा भलन सक्नेछ ।

३. आयोिनाको प्राविधधक सुपररिेक्षणका लाधग कायािलयको तफिबाट प्राविधधक िटाईनेछ । उपिोक्ता
सभर्नतबाट िएको कार्को ननयभर्त सुपररिेक्षण गने न्िम्र्ेिारी ननि प्राविधधकको हुनेछ ।
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४. पेश्की भलएर लार्ो सर्यसम्र् आयोिना संचालन नगने उपिोक्ता सभर्नतलाई कायािलयले ननयर्
अनस
ु ार कारिाही गनेछ ।
५. श्रर्र्ुलक प्रविधधबाट कायि गराउने गरी लागत अनुर्ान स्िीकृत गराई सोही बर्ोन्िर् सम्झौता गरी
र्ेभशनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायि गरे को पाईएर्ा त्यस्तो उपिोक्ता सभर्नतसंग सम्झौता रद्ध
गरी उपिोक्ता सभर्नतलाई िुक्तानी गररएको रकर् र्ुलयांकन गरी बढी िएको रकर् सरकारी बाँकी
सरह असुल उपर गररनेछ ।
६. आयोिना सम्पधन िएपनछ कायािलयबाट िाँच पास गरी फरफारक गनुि पनेछ ।
७. आिश्यक कागिात संलग्न गरी िुक्तानी उपलव्ध गराउन सम्िन्धधत उपिोक्ता सभर्नतबाट अनुरोध
िई आएपनछ उपिोक्ता सभर्नतको बैंक िातार्ा िुक्तानी र्दनु पनेछ ।
८. यसर्ा उललेि निएका कुराहरु प्रचभलत कानून िर्ोन्िर् हुनेछ ।
र्ाधथ उललेि िए बर्ोन्िर्का शतिहरु पालना गनि हार्ी ननम्न पक्षहरु र्धिुर गदि छौं ।

उपिोक्ता सभर्नत÷सर्ुहको तफिबाट

कायािलयको तफिबाट

दस्तित...................

दस्तित.............

नार् थर.....................

नार् थर.............

पद.............................

पद.................

ठे गाना..........................

ठे गाना..................

सम्पकि नं......................

सम्पकि नं...............

भर्नत............................

भर्नत.....................
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अननसूची ३
(कायिविधधको दफा ११ (५) सँग सम्िन्धधत)
सािििननक परीक्षण फारार्को ढाँचा पेश गरे को कायािलय..........
१. आयोिनाको नार्ः
ि) लागत अनुर्ानः
भर्नतः

क) स्थलः
ग) आयोिना शुरू हुने भर्नतः

घ) आयोिना सम्पधन हुने

२. उपिोक्ता सभर्नत÷सार्द
ु ानयक संस्थाको क) नार्ः
क) अध्यक्षको नार्ः

ि) सदस्य संख्याः

र्र्हलाः

पुरूषः

३. आम्दानी िचिको वििरणः
क) आम्दानीतफय जम्िाःः
आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कतत

िकि वा परििाण

कैकफयत

नगद तथा न्जधसी प्राप्त भयो
खल
न ाउने)

िकि वा परििाण कैकफयत

ख) खचयतफय
खचयको ववविण

दि

परििाण

जम्िा

१. सार्ाग्री (के के सार्ाग्री िररद ियो ?)
२. ज्याला (के र्ा कनत िुक्तानी ियो ?)
३. श्रर्दान (कनत िनाले श्रर्दान गरे ?)
४. व्यिस्थापन िचि (ढुिानी तथा अधय
िचि)

ग) िौज्दात
ववविण

िकि वा परििाण

१ नगद
बैंक
व्यन्क्तको न्िम्र्ा
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कैकफयत

२ सार्ग्रीहरु
घ) भक्
न तानी ददन बाँकी

ववविण

िकि वा परििाण

४. सम्पधन आयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगतत ववविण
कािको ववविण

लक्ष्य

प्रगतत

५. आयोिनाले पु¥याएको लाि तथा प्रत्यक्ष रूपर्ा लािान्धित िनसंख्या (आयोिना सञ्चालन िएको
स्थानका उपिोक्ताहरू) ।
६. आयोिना सञ्चालन गदाि आयोिक संस्थार्ा कार्को न्िम्र्ेिारी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो
कार्को न्िम्र्ेिारी भलएका धथए <िल
ु ाउने)
उपन्स्थनतः
१
२
३
४
५
रोहिरः नार्थरः

पदः

भर्नतः

द्रष्टव्यः सािििननक पररक्षण कायिक्रर्र्ा उपन्स्थत सरोकारिालाहरुको उपन्स्थनत अननिायि रूपर्ा
संलग्न हुनुपनेछ ।
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अननसूची ४
-कायिविधधको दफा ११ (६) सँग सम्िन्धधत)
िचि सािििननक सूचना फारार्
मिततः २० । । .
१. आयोजनाको नािः—
३. ववतनयोन्जत वजेटः—

२. आयोजना स्थलः—
४. आयोजना न्स्वकृत भएको आ.वः— ५. आयोजना सम्झौता भएको

मिततः—
६. काि सम्पधन गननय पनन मिततः—

७. काि सम्पधन भएको मिततः—

८. उ.स. को बैठकले खचय स्वीकृत गिे को मिततः—
आम्दानी ि खचयको ववविण
आम्दानी
ववविण

खचय
िकि रू

ववविण

प्रथर् ककस्ता

ज्याला

दोश्रो ककस्ता

ननर्ािण सार्ाग्री िररद

तेश्रो ककस्ता

ढुिानी

िनश्रर्दान

िकि

िाडा

िस्तुगत सहायता

व्यिस्थापन िचि

लागत सहिाधगता

उपयक्
ुि तानुसारको आम्दानी तथा िचि वििरण यथाथि हो । यसर्ा सबै आम्दानी तथा िचिहरु सर्ािेश
गररएको छ । साथै उपिोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहिाधगतार्ा आयोिना कायािधियन गररएको छ । यसको
एक प्रनत िडा कायािलयर्ा सर्ेत पेश गररएको छ ।
......................

............................... ...............................
सधचि

अध्यक्ष
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कोषाध्यक्ष
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अननसूची ५
-कायिविधधको दफा ११(७) संग सम्िन्धधत)
आयोिना सूचना पाटीको नर्ूना
१. आयोिनाको नार्ः
२. आयोिना संचालन गने कायािलय/कायिक्रर्को नार्ः
३. उपिोक्ता सभर्नतको अध्यक्षको नार् र सम्पकि नं.M
४. आयोिनाको कुल लागत रकर् रुः
४.१. आयोिनार्ा कायािलयबाट व्यहोने लागत रुः
४.२. िनसहिाधगताबाट व्यहोने लागत रकर् रुः
४.३. आयोिनार्ा लगानी गने अधय ननकायको नार् र व्यहोने लागत रकर् रुः
५. आयोिना सम्झौता भर्नतः
६. आयोिना सम्पधन गने भर्नतः
७. आयोिनाबाट लािान्धित िनसंख्याः
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अननसूची ६
-कायिविधधको दफा १६(ङ) सँग सम्िन्धधत)
उपिोक्ता सभर्नतको िौनतक तथा वित्तीय प्रगनत प्रनतिेदन
वििरण पेश गरे को कायािलय....................
१. आयोिनाको वििरण
आयोिनाको नार्ः

िडा नं.M

टोल÷बस्तीः

उपिोक्ता सभर्नतका

अध्यक्षः सधचिः
२. आयोिनाको लागतः प्राप्त अनुदान रकर् रू. ............................

चधदा रकर्

रू...................... िनसहिाधगता रकर् रू. …………………….

िम्र्ा रकर् रू.

.............................
३. हालसम्र्को िचि रू. ………………………
क. कायािलयबाट प्राप्त रकर् रू.............
१. ननर्ािण सार्ग्रीर्ा (भसर्ेधट, छड, काठ, ढुंगा िा फुिा, धगिी, उपकरण आर्द) रू. .
२. ज्यालाः– दक्ष रूः–

अदक्ष रू.

िम्र्ा रू.

३. र्सलधद सार्ान (कवप, कलर्, र्सी, कागि आर्द) रू.

४. दै ननक भ्रर्ण ित्ता (सम्झौतार्ा

स्िीकृत िए) रू.
५. प्राविधधक ननरीक्षण बापत िचि (सम्झौतार्ा स्िीकृत िए) रू.
६. अधय
ि. िनसहिाधगताबाट व्यहोररएको िचि रूः ...................

श्रर्को र्ूलय बराबर रकर् रू.

.......................
न्िधसी सार्ान र्ूलय बराबर रकर् रू. .............

कूल िम्र्ा रू. .............

४. प्राविधधक प्रनतिेदन बर्ोन्िर् र्ल
ू यांकन रकर् रू. .............
५. उपिोक्ता सर्ूहको ननणिय बर्ोन्िर्÷सर्ीक्षाबाट िचि दे खिएको रू. .............
६. कायािधियनर्ा दे खिएका र्ुख्य सर्स्याहरूः क. ि. ग.
७. सर्ाधानका उपायहरू
क.
ि.
ग.
८. कायािलयबाट र अधय ननकायबाट अनग
ु र्न िए अनग
ु र्नको सझ
ु ािः
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९. हाल र्ाग गरे को ककस्ता रकर् रू.
१०. र्ुख्य िचि प्रयोिन
११. प्राप्त रकर् आयोिना बाहे क अधय कायिर्ा िचि गने गराउने छै नौ ।
.............
तयार गने

.............
सधचि

.............
कोषाध्यक्ष
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.............
अध्यक्ष

