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महाकाली नगरपाललका दार् चलुाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररर्ालन िथा व्यवस्थापन सम्बन्धि 
कायवुवलि २०७४,  

महाकाली नगर कायपुाललकाको बैठकबाट स्वीकृि लमलि 2074/12/30 

प्रस्िावना 

नेपालको संवविान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लनर्दुष्ट गरेको स्थानीय िहको अलिकार क्षेत्र 
लभत्रको ववकास लनमाुण सम्वन्धि काय ुसंर्ालनको लालग महाकाली नगरपाललकाले उपभोक्ता सलमलि गठन, 

पररर्ालन िथा व्यवस्थापन गन ुआवश्यक देन्िएकोले महाकाली कायपुाललकाले यो कायवुवलि जारी गरेको 
छ ।  
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पररच्छेद– १ 

                                                                            प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायवुवलिको नाम महाकाली नगरपाललकाको उपभोक्ता सलमलि 
गठन, पररर्ालन िथा व्यवस्थापन कायवुवलि, २०७४ रहेको छ ।  

(२) यो कायवुवलि िचरुधि प्रारम्भ हचनेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथ ुनलागेमा यस कायवुवलिमा:– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता सलमलिको अध्यक्षलाई सम्झनच पदुछ ।   

(ि) “आयोजना” भन्नाले महाकाली नगरपाललका वा सो अधिरगिको वडावाट पूण ु वा आंन्िक लागि 
साझेदारीमा सञ्चाललि योजना वा कायकु्रम वा आयोजना वा पररयोजनालाई सम्झनच पछु । र यसले 
महाकाली नगरपाललकाको नगरसभाबाट स्वीकृि भएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफामूलक संस्था 
वा अधय सामचदावयक संस्थाको आयोजना समेिलाई जनाउनेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्धवि हचने आयोजना सञ्चालन हचने क्षेत्र लभत्रका व्यन्क्तलाई 
जनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता सलमलि” भन्नाले आयोजनाको लनमाुण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममिु सम्भार गनकुो लालग 
उपभोक्ताले आफूहरू मध्येबाट गठन गरेको सलमलि सम्झनच पदुछ । 

(ङ) “कायाुलय” भन्नाले नगर नगरकायपुाललकाको कायाुलयलाई बचझाउँछ । सो िब्दले वडा कायाुलय 
समेिलाई बचझाउनेछ ।  

(र्) “कायपुाललका” भन्नाले महाकाली नगरपाललकाको नगर कायपुाललकालाई सम्झनच पदुछ । 

(छ)  “ठूला मेन्िनरी िथा उपकरण” भन्नाले वािावरणलाई अत्यलिक ह्रास पचर् याउने प्रकृलिका ठूला मेन्िनरी, 
उपकरण (बचल् डोजर, एक्साभेटर जस्िा) र श्रममूलक प्रववलिलाई ववस्थावपि गने िालका मेन्िनरी िथा 
उपकरण सम्झनच पदुछ । 

(ज)  “पदालिकारी” भन्नाले उपभोक्ता सलमलिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सन्र्व र कोषाध्यक्षलाई सम्झनच पदुछ ।  

(झ)  “वडा” भन्नाले महाकाली नगरपाललका लभत्रका वडालाई सम्झनच पदुछ ।  

(ञ)  “वडा अध्यक्ष”  भन्नाले आयोजना सञ्चालन भएको वडाको वडा अध्यक्षलाई सम्झनच पदुछ । 

(ट)  “सदस्य” भन्नाले उपभोक्ता सलमलिका सदस्यलाई जनाउनेछ र सो िब्दले उपभोक्ता सलमलिका 
पदालिकारीलाई समेि जनाउनेछ ।  
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(ठ)  “सम्झौिा”भन्नाले आयोजनाको लनमाुण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममिु सम्भार गनकुो लालग कायाुलय र 
उपभोक्ता सलमलिबीर् भएको ललन्िि करारनामा वा कबचललयिनामालाई जनाउनेछ ।  

३. कायवुवलिको पालना गनचपुनेः (१) नगरपाललका लभत्र कायाुधवयन हचन ेआयोजनाको लनमाुण, सञ्चालन, ममिु 

सम्भार काय ुगनकुो लालग गठन हचने उपभोक्ता सलमलिले पूणरुुपमा यो कायवुवलिको पालना गनचपुनेछ ।  

(२) कच ल लागि रु १ करोडसम्म भएको िथा स्थानीय सीप, श्रोि र सािन उपयोग हचने र स्थानीय स्िरमा 
काय ुसम्पन्न गन ुसक्ने आयोजनाको कायाुधवयन उपभोक्ता सलमलि माफुि गन ुसवकनेछ ।  

 

पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता सलमलिको गठन र सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता सलमलि गठन  सम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता सलमलि गठन देहाय बमोन्जम गनच ुपनेछ । 

(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्धवि उपभोक्ताहरुको आम भेलाबाट अलिकिम सहभालगिामा सम्बन्धिि 
आयोजनास्थलमा नै साि देन्ि एघार (७ देन्ि११ जना) सदस्यीय उपभोक्ता सलमलि गठन गनचपुनेछ । 

(ि) सलमलि गठनको लालग आम भेला हचने समय, लमलि, स्थान र भेलाको लबषय त्यस्िो भेला हचने लमलिले 
कन्म्िमा साि र्दन (७ र्दन) अगावै सावजुलनक रुपमा जानकारी गराउनच पनेछ ।  

(ग)  नगरपाललका स्िरीय आयोजना सञ्चालनको लालग उपभोक्ता सलमलिको गठन गदाु कायपुाललकाले 
िोकेको कायपुाललकाका सदस्य वा कायाुलयको प्रलिलनलिको रोहवरमा गनच ुपनेछ । 

(घ) वडास्िरीय आयोजना सञ्चालनको लालग उपभोक्ता सलमलि गठन गदाु सम्वन्धिि वडाको वडा अध्यक्ष 
वा वडा सदस्य वा कायाुलयले िोकेको कायाुलयको प्रलिलनलिको रोहवरमा गनच ुपनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता सलमलि गठनको लालग बोलाईएको भेलामा योजनाको संन्क्षप्त वववरण र सलमलिको संरर्ना 
सवहिको जानकारी कायाुलयको प्रलिलनलिले गराउनच पनेछ । 

(र्) उपभोक्ता सलमलि गठन गदाु समावेिी लसद्धाधिको अवलम्वन गनच ुपने छ । सलमलिमा कन्म्िमा िेत्तीस 
प्रलििि (३३%) मवहला सदस्य हचनचपनेछ । सलमलिको अध्यक्ष, सन्र्व र कोषाध्यक्ष मध्ये कम्िीमा 
एकजना मवहला पदालिकारी हचनचपनेछ ।  

(छ) एक व्यन्क्त एकभधदा बढी उपभोक्ता सलमलिको सदस्य हचन पाउने छैन । साथै सगोलका पररवारबाट 
एकजना भधदा बढी व्यन्क्त एउटै उपभोक्ता सलमलिको सदस्य हचन पाइने छैन ।  
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(ज) उपभोक्ता सलमलिको गठन सकेसम्म सवसुम्मि िररकाले गनचपुनेछ । सवसुम्मि हचन नसकेमा 
उपभोक्ताहरुको बहचमिबाट उपभोक्ता सलमलिको गठन गररने छ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको लागि सहभालगिामा सञ्चालन हचने आयोजनाहरु उपभोक्ता सलमलिबाट कायु् ाधवयन 
गन ुप्राथलमकिा र्दईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता सलमलिले सम्झौिा बमोन्जम गनच ुपने काम सलमलि आफैं ले गनच ुगराउनच पनेछ । अधय कच नै 
लनमाुण व्यवसायी वा अधय व्यन्क्त वा सस्थालाई ठेक्कामा र्दई गन ुगराउन पाइने छैन । 

(ट) कायाुलयले आयोजना सञ्चालन एवम  कायाुधवयनमा संलग्न उपभोक्ता सलमलिको अलभलेि अनचसूर्ी १ 
बमोन्जमको ढाँर्ामा व्यवन्स्थि गनच ुपनेछ । 

५. उपभोक्ता सलमलिका सदस्यको योग्यिाः (१) उपभोक्ता सलमलिका सदस्यको योग्यिा देहाय बमोन्जम हचनच 
पनेछ । 

 (क) सम्वन्धिि आयोजना क्षेत्रको स्थायी वालसधदा 
 (ि) १८ वष ुउमेर पचरा भएको 
 (ग) फौजदारी अलभयोगमा अदालिबाट कसचरदार नठहररएको 
 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौिा वा पेश्की फछ्र्यौट गन ुबाँकी नरहेको 
 (ङ) अधय उपभोक्ता सलमलिमा सदस्य नरहेको 
(२) दफा १ मा जचनसचकै कच रा लेन्िएको भएिापलन जनप्रलिलनलि, राजनीलिक दलका पदालिकारी, बहालवाला 

सरकारी कमरु्ारी र न्िक्षक उपभोक्ता सलमलिको सदस्यमा बस्न पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता सलमलिको काम, किबु्य र अलिकारः उपभोक्ता सलमलिको काम किबु्य र अलिकार देहाय 
बमोन्जम हचनेछ ।  

 (क)  सम्झौिा बमोन्जमको काय ुसम्पादन गने, 

 (ि)  उपभोक्ताहरुलाई कायाुलयबाट प्राप्त सूर्ना िथा मागदुिनुको जानकारी गराउने, 
(ग)  सम्झौिा बमोन्जम काय ुिचरु गदाु कायाुलयबाट आवश्यक लनदेिन प्राप्त गनच ु पने भए प्राप्त 

  गरेर मात्र िचरु गने, 

(घ)  उपभोक्ता सलमलिको काय ु सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सलमलिका सदस्यहरुको काय ु
ववभाजन र न्जम्मेवारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ)  उपभोक्ता सलमलिका सदस्यहरुको क्षमिा ववकास गने । 
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(र्)  सम्झौिा बमोन्जमको कामको पररमाण, गचणस्िर, समय र लागिमा पररविनु गनच ु पने 
 देन्िएमा कायाुलयलाई अनचरोि गने, 

 (छ) आयोजनाको र्दगो व्यवस्थापन सम्बधिी आवश्यक अधय काय ुगने । 

 

पररच्छेद – ३ 

कायाधुवयन िथा ब्यवस्थापन 

 

७. आयोजना कायाधुवयनः (१) कायाुलयले आ.व. िचरु भएको १५ र्दन लभत्र उपभोक्ता सलमलिबाट संर्ालन 
हचने आयोजना, पररयोजना र कायकु्रमहरु पवहर्ान/छनौट गरी कायाुधवयन योजना बनाउनच पनेछ । 
उपभोक्ता सलमलि गठन पश्चाि आयोजनाको ड्रईङ, लडजाईन र लागि अनचमान (नेपाली भाषामा ियार 
गररएको) स्वीकृि गरी उपभोक्ता सलमलिलाई उपलब्ि गराउनच पनेछ । 

(२) आयोजनाको कायाुधवयनको लालग उपभोक्ता सलमलि र कायलुयबीर् अनचसूर्ी २ बमोन्जमको ढाँर्ामा 
सम्झौिा गनचपुनेछ । 

(३) आयोजनाको प्रकृलि हेरी कायाुलयले लागि सहभालगिाको ढाँर्ा र अनचपाि (नगद वा श्रमदान वा 
बस्िचगि) िोक्नच पनेछ । 

८. आयोजना सम्झौिाको लालग आवश्यक कागजािहरुः (१) उपभोक्ता सलमलिले कायाुलयसँग सम्झौिा गदाु 
िपन्िलमा उन्ललन्िि कागजािहरु पेि गनचपुनेछ  

(क) उपभोक्ता सलमलि गठन गने आम भेलाको लनणयुको प्रलिललवप 

(ि) उपभोक्ता सलमलिका सदस्यहरुको नागररकिाको प्रलिललवप 

(ग) आयोजनाको लागि अनचमान वववरण 

(घ) उपभोक्ता सलमलिबाट सम्झौिाको लालग न्जम्मेवारपदालिकारी िोवकएको उपभोक्ता सलमलिको लनणयु  

(ङ) आयोजनाको कायाुधवयनको काय ुिाललका । 

(र्) िािा सञ्चालन गने पदालिकारी िोवकएको लनणयु र िािा सञ्चालनको लालग आवश्यक कागजािहरु  

 

९. उपभोक्ता सलमलिको क्षमिा ववकासः (१) कायाुलयले आयोजनाको कायाुधवयन अगावै उपभोक्ता 
सलमलिका पदालिकारीहरुलाई लनम्न ववषयमा अलभमचन्िकरण गनच ुपनेछ 

(क) उपभोक्ता सलमलिको काम, किबु्य र अलिकार, 

(ि) सम्पादन गनच ुपने कामको वववरण, काम सम्पन्न गनचपुने अवलि, लागि र उपभोक्ताको योगदान 

(ग) लनमाुण सामाग्रीको गचणस्िर र पररमाण 
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(घ) िररद, रकम लनकासा प्रकृया, िर्कुो लेिाकंन र अलभलेि व्यवस्थापन 

(ङ) कायाुधवयन र अनचगमन प्रकृया  

(र्) सावजुलनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्िाधिरण  

(छ)  अधय आवश्यक ववषयहरु ।  

 

१०. िािा सञ्चालनः (१) उपभोक्ता सलमलिको िािा कायाुलयले िोकेको बैंकमा सञ्चालन हचनेछ । 

(२) सलमलिको िािा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सन्र्व गरी िीन जनाको संयचक्त दस्िििबाट सञ्चालन हचनेछ 
। िािा सञ्चालकहरु मध्ये कन्म्िमा एकजना मवहला हचनच पनेछ । 

 

११. भ चक्तानी प्रकृयाः (१) आयोजनाको भ चक्तानी र्दंदा उपभोक्ता सलमलिको नाममा रहेको बैक िािा माफुि 
र्दनच पनेछ । उपभोक्ता सलमलिले एक व्यन्क्त वा सस्थालाई एकलाि भधदा मालथको रकम भ चक्तानी 
गदाु रे्क माफुि मात्र गनच ुपनेछ ।  

(२) उपभोक्ता सलमलिलाई सम्झौिा बमोन्जमको कामको प्राववलिक मूलयांकन, काय ुसम्पन्न प्रलिवेदन र अधय 
आवश्यक कागजािको आिारमा वकस्िागि र अन्धिम भ चक्तानी र्दईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता सलमलिले सम्पादन गरेको काम र भएको िर्कुो वववरण सलमलिको बैठकबाट लनणयु गरी 
भ चक्तानीको लालग आवश्यक कागजाि सवहि कायाुलयमा पेि गनचपुनेछ । 

(४) आयोजनाको अन्धिम भ चक्तानी हचनच भधदा अगावै कायाुलयबाट अनचगमन गने व्यवस्था लमलाउनच पनेछ    

(५) आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गनच ु भधदा अगावै उपभोक्ता सलमलिले अलनवाय ुरुपमा कायाुलयको 
प्रलिलनलिको रोहवरमा सावजुलनक परीक्षण गनच ुपनेछ । सावजुलनक परीक्षण प्रलिवेदनको ढाँर्ा अनचसूर्ी 
३ बमोन्जम हचनेछ ।  

(६) उपभोक्ता सलमलिले आफूले प्रत्येक वकस्िामा गरेको िर्कुो सूर्ना अनचसूर्ी ४ बमोन्जमको ढाँर्ामा 
सावजुलनक गनच ुपनेछ ।  

(७) आयोजनाको कच ल लागि रु ३ लाि भधदा बढी भएका आयोजनाहरुको हकमा उपभोक्ता सलमलिले 
काम िचरु गनच ुभधदा अगावै आयोजनाको नाम, लागि, लागि साझेदारीको अवस्था, काम िचरु र सम्पन्न 
गनच ुपने अवलि समेि देन्िने गरी ियार गररएको अनचसूर्ी ५ बमोन्जमको ढाँर्ामा आयोजना सूर्ना पाटी 
आयोजना स्थलमा राख्नच पनेछ  

(८) उपभोक्ता सलमलिलाई सम्बन्धिि कायाुलयले ड्रइङ्ग, लडजाइन, लागि अनचमान ियार गने, प्राववलिक सललाह 
र्दन,े जाँर्पास गने लगायि अधय प्राववलिक सहयोग उपलब्ि गराउनेछ । आयोजना कायाुधवयनको 
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समयमा कच नै कारणबाट कायाुलयले प्राववलिक सेवा उपलब्ि गराउन नसकेमा सम्झौिामा उललेि गरी 
िोवकएको िर्कुो सीमा लभत्र रही उपभोक्ता सलमलिले करारमा प्राववलिक लनयचक्त गन ुवा प्राववलिक सेवा 
ललन सक्नेछ । िर, ड्रइङ्ग, लडजाइन, लागि अनचमान, कायसुम्पन्न प्रलिवेदन र भ चक्तानी लसफाररसको काय ु
कायाुलयबाट नै हचनेछ । 

(९) उपभोक्ता सलमलिबाट लनमाुण हचने आयोजनाहरूको गचणस्िर कायम गने गराउने दावयत्व र न्जम्मेवारी 
जनप्रलिलनलि, सम्बन्धिि प्राववलिक कमरु्ारी, उपभोक्ता सलमलि र अनचगमन सलमलिको हचनेछ ।  

(१०) अनचकरणीय काय ुगने उपभोक्ता सलमलि, प्राववलिक कमरु्ारी र सम्बन्धिि कमरु्ारीलाई सभाको लनणयु 
बमोन्जम वावषकु रूपमा उन्र्ि पचरस्कार प्रदान गन ुसवकनेछ । 

(११) िोवकएको समयमा उपभोक्ता सलमलि गठन हचन नसकेमा, सम्झौिा हचन नसकेमा वा सम्झौिाको िि ु
बमोन्जम काय ुसम्पादन हचन नसकेमा कायाुलयले अधय प्रकृयाद्वारा काम गराउन सक्नेछ ।   

 

१२. लनमाणु कायकुो गचणस्िर सचलनन्श्चििा गनच ु पनेः उपभोक्ता सलमलिबाट सञ्चालन हचने आयोजना गचणस्िर 
सचलनन्श्चि गनच ुसम्वन्धिि उपभोक्ता सलमलिको किवु्य हचनेछ । गचणस्िर सचलनन्श्चििा गनकुो लालग अधय 
कच राहरुको अलिररक्त लनम्न ववषयहरु पूण ुरुपमा पालना गनच ुपनेछ ।  

(क) लनमाुण सामाग्रीको गचणस्िरः लनमाुण सामाग्री ड्रइङ, लडजाईन र स्पेलसवफकेसन बमोन्जमको गचणस्िर 
कायम गनच ुपनेछ । 

(ि) लनमाुण ववलि र प्रकृयाको गचणस्िरः लनमाुण ववलि र प्रकृया कायाुलयसँग भएको सम्झौिा बमोन्जम 
गनच ुपनेछ  

(ग)  लनमाुण कायकुो र्दगोपनाः उपभोक्ता सलमलिबाट कायाुधवयन भएको योजनाको र्दगोपनाको लालग 
सम्वन्धिि उपभोक्ता सलमलिले आवश्यक व्यवस्था गनच ुपनेछ । 

(घ) गचणस्िर सचलनन्श्चि गने न्जम्मेवारीः उपभोक्ता सलमलि माफुि हचन ेकामको लनिाुररि गचणस्िर कायम 
गने न्जम्मेवारी सम्बन्धिि कायकुो लालग कायाुलयबाट िवटएका प्राववलिक कमरु्ारी र उपभोक्ता 
सलमलिको हचनेछ । 

(ङ) लगि राख्नच पनेः उपभोक्ता सलमलिबाट हचने कामको सम्झौिा बमोन्जमको समय, लागि र 
गचणस्िरमा सम्पन्न हचन नसकेमा सम्वन्धिि प्राववलिक कमरु्ारीलाई सरे्ि गराउने र प्रकृलि हेरी 
आवश्यकिा अनचसार कारवाही गन ुसक्नेछ । त्यस्िा उपभोक्ता सलमलिको लगि रािी उपभोक्ता 
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सलमलिका पदालिकारीलाई लनन्श्चि समयसम्मको लालग अधय उपभोक्ता सलमलिमा रही काम गन ु
लनषिे गनेछ । 

१३. अनचगमन सलमलिको व्यवस्थाः (१) आयोजना िोवकएको गचणस्िर, पररमाण र समयमा सम्पन्न गन ु
गराउन उपभोक्ता सलमलिले सम्पादन गने कायकुो अनचगमन गरी आयोजनाको गचणस्िर, पररमाण सचलनन्श्चि 
गन ु दफा ४ (१) (क) बमोन्जमको भेलाबाट कन्म्िमा एक जना मवहला सवहि ३ सदस्यीय एक 
अनचगमन सलमलि गठन गनच ुपनेछ । 

(२)  अनचगमन सलमलिको काम, किवु्य अलिकार देहाय बमोन्जम हचनेछः 
(क) आयोजनाको कायाुधवयनमा सहजीकरण गने िथा देन्िएका बािा, व्यविान र समस्या समािानका 

लालग आवश्यक समधवय गने,  

(ि) आयोजनाको कायाुधवयन कायिुाललका अनचसार काम भए नभएको यकीन गने र नगरेको पाइएमा 
सम्बन्धिि पक्षलाई सरे्ि गराउने,    

(ग) आवश्यक अधय काय ुगने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद– ४ 

ववववि 
 

१४. अधय संस्थाबाट काय ु गराउन सवकनःेयस कायवुवलि बमोन्जम उपभोक्ता सलमलिबाट गररने काय ु
लाभग्राही समूह, सामचदावयक संस्था जस्िै सामचदावयक वन, सामचदावयक स्िरका सहकारी संस्थाहरू, टोल 
ववकास संस्था, आमा समूह, कृवष समूह, कानचन बमोन्जम गठन भएका अधय सामचदावयक संगठन जस्िा 
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संस्थाहरुबाट स्थानीय उपभोक्ताहरुको आमभेलाबाट लनणयु भई आएमा यस्िा संस्थाहरुबाट यस 
कायवुवलि बमोन्जम काय ुसंर्ालन गन/ुगराउन सवकने छ । 

१५. सहन्जकरण र सहयोग गनच ु पनेः उपभोक्ता सलमलिले आयोजनाको सचपररवेक्षण, अनचगमन/लनरीक्षण गन ु
कायाुलयबाट आएको अनचगमन सलमलि, पदालिकारी वा कमरु्ारीलाई आवश्यक वववरण उपलव्ि गराउने 
िथा आयोजनास्थल अनचगमनको लालग सहन्जकरण र सहयोग गनच ुपनेछ । 

१६. उपभोक्ता सलमलिको दावयत्वः उपभोक्ता सलमलिले कायाुलयसँग भएको सम्झौिा बमोन्जमको काय ु
सम्पादन गदाु कायाुलयले िोकेका ििहुरुको अलिररक्त लनम्न दावयत्व वहन गनच ुपनेछ । 

(क) आयोजनाको र्दगो व्यवस्थापनको लालग ममिु सम्भार गने सम्बधिी आवश्यक काय,ु 

(ि) आयोजना कायाुधवयनबाट पन ुसक्ने वािावरणीय सधिचलन कायम गने सम्बधिी काय,ु 

(ग) अधय आयोजनाहरुसँग अधिरसम्बधि कायम गनचपुने, 

(घ) असल नागररकको आर्रण पालना गनचपुने । 

(ङ) उपभोक्ता सलमलिले आयोजनाको फरफारकको लालग कायाुलयमा कागजाि पेि गदाु अनचसूर्ी ६ 
बमोन्जमको ढाँर्ामा आयोजनाको भौलिक िथा ववन्त्तय प्रलिवेदन पेि गनच ुपनेछ ।  

 १७. मापदण्ड बनाउन सक्नःे (१) आयोजनाको गचणस्िर सचलनन्श्चििाको लालग कायाुलयले अनचगमन, 

मचलयाङ्कन गरी सम्वन्धिि उपभोक्ता सलमलिलाई सललाह, सचझाव र आवश्यकिा अनचसार लनदेिन र्दन े
िथा समधवय गनच ुपनेछ . 

(२) उपभोक्ता सलमलिबाट सञ्चालन हचने आयोजनाको प्रकृलि हेरी  गचणस्िर सचलनन्श्चििा गने प्रयोजनको 
लालग कायाुलयले थप मापदण्ड िथा मागदुिनु बनाई लागच गन ुसक्नेछ । 

 

 

 

 

 

अनचसूर्ी १ 

(कायवुवलिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धिि) 

उपभोक्ता सलमलिको लगि 

महाकाली नगरपाललका 
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                                     आ.व....................... 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता सलमलिको 
नाम र ठेगाना 

पदालिकारीको नाम र सम्पकु नं. गठन लमलि बैंकको नाम िािा नं. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष सन्र्व कोषाध्यक्ष 
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अनचसूर्ी २ 

कायवुवलिको दफा ७(२) सगँ सम्वन्धिि) 
महाकाली नगरपाललका 
योजना सम्झौिा फाराम 

१. सम्झौिा गने पक्ष र आयोजनाः 
क) उपभोक्तासलमलिको वववरणः 
 १. नामः 
 २. ठेगानाः 
ि) आयोजनाको वववरणः 
 १. नामः 
 २. आयोजना स्थलः 
 ३ उद्देश्यः 
 ४. आयोजना सचरु हचने लमलिः 
२. आयोजनाको लागि सम्वन्धि वववरणः 
 क) लागि अनचमान रु 

 ि) लागि व्यहोने स्रोिहरु 

 १. कायाुलयः 
 २. उपभोक्ता सलमलिः 
 ३. अधयः  
ग) बस्िचगि अनचदानको वववरण  सामाग्रीको नाम    एकाई 

 १. संघबाट  
 २. प्रदेिबाट 

 ३. स्थानीय िहबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. ववदेिी दाि ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता सलमलिबाट  
 ७. अधय लनकायबाट  
घ) आयोजनाबाट लाभान्धवि हचनेः 
 १. घरपररवार संखयाः 
 २. जनसंखयाः 
 ३. संगर्ठि संस्था्ः 
४= अधयः  
३. उपभोक्ता सलमलि÷समचदायमा आिाररि संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वववरणः 
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क) गठन भएको लमलिः 
ि) पदालिकारीको नाम र ठेगाना (नागररकिा प्रमाणपत्र नं. र न्जलला) 
१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सन्र्व 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाु उपन्स्थि लाभान्धविको संखयाः 
४. आयोजना सञ्चालन सम्वन्धि अनचभवः 
५.उपभोक्ता सलमलि समचदायमा आिाररि संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गने वकस्िा वववरणः 
वकस्िाको क्रम  लमलि  वकस्िाको रकम  लनमाुण समाग्री पररमाण    कैवफयि 

पवहलो 
दोश्रो 
िेश्रो 
जम्मा 
६. आयोजना ममिु संभार सम्बधिी व्यवस्था  
क) आयोजना ममिु संभारको न्जम्मा ललने सलमलि÷संस्थाको नामः 
ि) ममिु सम्भारको सम्भाववि स्रोि (छ छैन िचलाउने) 

 जनश्रमदानः 
 सेवा िचलकः 
 दस्िचर, र्धदाबाट  
 अधय केही भएः  

 

 

सम्झौिाका ििहुरु 

उपभोक्ता सलमलिको न्जम्मेवारी िथा पालना गररन ेििहुरुः 
१. आयोजना लमलि ...............................देन्ि िचरु गरी लमलि........................सम्ममा पचरा गनच ुपनेछ । 

२= प्राप्त रकम िथा लनमाुण सामाग्री सम्वन्धिि आयोजनाको उदे्धश्यका लालग मात्र प्रयोग गनचपुनेछ । 

३= नगदी, न्जधसी सामानको प्राप्ती, िर् ुर बाँकी िथा आयोजनाको प्रगलि वववरण राख्नच पनेछ । 

४= आम्दानी िर्कुो वववरण र कायपु्रगलिको जानकारी उपभोक्ता समूहमा छलफल गरी अको वकस्िा माग गनच ुपनेछ । 

५= आयोजनाको कच ल लागि भधदा घटी लागिमा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मचिाववकनै अनचदान र श्रमदानको 
प्रलििि लनिाुरण गरी भ चक्तानी ललनच पनेछ । 
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६. उपभोक्ता सलमलिले प्राववलिकको राय, परामि ुएवं लनदेिन अनचरुप काम गनच ुपनेछ ।  
७= उपभोक्ता सलमलिले आयोजनासंग सम्वन्धिि ववल, भरपाईहरु, डोर हान्जरी फारामहरु, न्जधसी नगदी िािाहरु, सलमलि÷समचहको 

लनणयु पचन्स्िका आर्द कागजािहरु कायाुलयले मागेको बिि उपलव्ि गराउनच पनेछ र त्यसको लेिापरीक्षण पलन गराउनच 
पनेछ । 

 

८. कच नै सामाग्री िररद गदाु आधिररक राजस्व कायाुलयबाट स्थायी लेिा नम्वर र मचलय अलभबवृद्ध कर दिाु प्रमाण पत्र प्राप्त 
व्यन्क्त वा फम ुसंस्था वा कम्पनीबाट िररद गरी सोही अनचसारको ववल भरपाई आलिकारीक व्यन्क्तबाट प्रमान्णि गरी पेि 
गनच ुपनेछ । 

९.  मूलय अलभबवृद्ध कर (VAT) लाग्ने बस्िच िथा सेवा िररद गदाु रु २०,०००।– भधदा बढी मूलयको सामाग्रीमा अलनवाय ु
रुपमा मूलय अलभबवृद्ध कर दिाु प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यन्क्त फम ुसंस्था वा कम्पनीबाट िररद गनच ुपनेछ । साथै उक्त 
ववलमा उन्ललन्िि मच.अ.कर बाहेकको रकममा १.५% अग्रीम आयकर बापि करकर्ि गरी बाँकी रकम मात्र सम्वन्धिि 
सेवा प्रदायकलाई भ चक्तानी हचनेछ । रु २०,०००।– भधदा कम मूलयको सामाग्री िररदमा पान नम्वर ललएको व्यन्क्त वा 
फमबुाट िररद गनच ुपनेछ । अधयथा िररद गने पदालिकारी स्वयम  न्जम्मेवार हचनेछ । 

१०. डोजर रोलर लगायिका मेन्िनरी सामान भाडामा ललएको एवम  घर बहालमा ललई ववल भरपाई पेि भएको अवस्थामा 
१०% प्रलििि घर भाडा कर एबम  बहाल कर लिनच ुपनेछ । 

११. प्रन्िक्षकले पाउने पाररश्रलमक एवम  सहभागीले पाउने भत्तामा प्रर्ललि लनयमानचसार कर लाग्नेछ । 

१२. लनमाुण कायकुो हकमा िचरु लागि अनचमानका कच नै आईटमहरुमा पररविुन हचने भएमा अलिकार प्राप्त व्यन्क्त÷कायाुलयबाट 
लागि अनचमान संसोिन गरे पश्चाि मात्र काय ु गराउनच पनेछ । यसरी लागि अचनमान संिोिन नगरी काय ु गरेमा 
उपभोक्ता सलमलि÷समचहनै न्जम्मेवार हचनेछ । 

१३. उपभोक्ता सलमलिले काम सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका िप्ने सामानहरु ममिु संभार सलमलि गठन भएको भए सो 
सलमलिलाई र सो नभए सम्वन्धिि कायाुलयलाई बचझाउनच पनेछ । िर ममिु सलमलिलाई बचझाएको सामानको वववरण एक 
प्रलि सम्वन्धिि कायाुलयलाई जानकारीको लालग बचझाउनच पनेछ । 

१४. सम्झौिा बमोन्जम आयोजना सम्पन्न भएपलछ अन्धिम भ चक्तानीको लालग कायसुम्पन्न प्रलिवेदन, नापी वकिाव, प्रमान्णि ववल 
भरपाई, योजनाको फोटो, सम्वन्धिि उपभोक्ता सलमलिले आयोजना संर्ालन गदाु भएको आय व्ययको अनचमोदन सवहिको 
लनणयु, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सावजुलनक लेिा परीक्षणको लनणयुको प्रलिललपी िथा सम्वन्धिि कायाुलयको वडा 
कायाुलयको लसफाररस सवहि अन्धिम वकस्िा भ चक्तानीको लालग लनवेदन पेि गनच ुपनेछ । 

१५. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायाुलयबाट जाँर्पास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र ललनच पनेछ । साथै आयोजानाको आवश्यक 
ममिु संभारको व्यवस्था सम्वन्धिि उपभोक्ताहरुले नै गनच ुपनेछ । 

१६. आयोजना कायाुधवयन गने समचह वा उपभोक्ता सलमलिले आयोजनाको भौलिक िथा ववत्तीय प्रगिी प्रलिवेदन अनचसूर्ी ६ को 
ढाँर्ामा सम्झौिामा िोवकए बमोन्जम कायाुलयमा पेि गनच ुपनेछ । 

१७. आयोजनाको दीगो सञ्चालन िथा ममिु संभारको व्यवस्था गनच ुपनेछ । 

१८. आयोजनाको सवै काम उपभोक्ता सलमलि÷समचहको लनणयु अनचसार गनच ुगराउनच पनेछ । 
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कायालुयको न्जम्मेवारी िथा पालना गररन ेििहुरुः 
 

१. आयोजनाको वजेट, उपभोक्ता सलमलिको काम, किवु्य िथा अलिकार, िररद, लेिाङ्कन, प्रलिवेदन आर्द ववषयमा उपभोक्ता 
सलमलिका पदालिकारीहरुलाई अनचन्िक्षण कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

२.  आयोजनामा आवश्यक प्राववलिक सहयोग कायाुलयबाट उपलव्ि गराउन सवकने अवस्थामा गराईनेछ र नसवकने अवस्था 
भएमा उपभोक्ता सलमलिले बाह्य बजारबाट सेवा परामि ुअधिगिु सेवा ललन सक्नेछ ।  

३. आयोजनाको प्राववलिक सचपररवेक्षणका लालग कायाुलयको िफुबाट प्राववलिक िटाईनेछ । उपभोक्ता सलमलिबाट भएको 
कामको लनयलमि सचपररवेक्षण गने न्जम्मेवारी लनज प्राववलिकको हचनेछ ।  

४. पेश्की ललएर लामो समयसम्म आयोजना संर्ालन नगने उपभोक्ता सलमलिलाई कायाुलयले लनयम अनचसार कारवाही गनेछ । 

५. श्रममचलक प्रववलिबाट काय ुगराउन ेगरी लागि अनचमान स्वीकृि गराई सोही बमोन्जम सम्झौिा गरी मेन्िनरी उपकरणको 
प्रयोगबाट काय ुगरेको पाईएमा त्यस्िो उपभोक्ता सलमलिसंग सम्झौिा रद्ध गरी उपभोक्ता सलमलिलाई भ चक्तानी गररएको रकम 
मचलयांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असचल उपर गररनेछ । 

६. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायाुलयबाट जाँर् पास गरी फरफारक गनच ुपनेछ । 

७. आवश्यक कागजाि संलग्न गरी भ चक्तानी उपलव्ि गराउन सम्वन्धिि उपभोक्ता सलमलिबाट अनचरोि भई आएपलछ उपभोक्ता 
सलमलिको बैंक िािामा भ चक्तानी र्दनच पनेछ ।  

८. यसमा उललेि नभएका कच राहरु प्रर्ललि कानून वमोन्जम हचनेछ । 

  

मालथ उललेि भए बमोन्जमका ििहुरु पालना गन ुहामी लनम्न पक्षहरु मधजचर गदुछौं । 

 

 

उपभोक्ता सलमलि÷समचहको िफुबाट     कायाुलयको िफुबाट 

दस्ििि...................      दस्ििि............. 
नाम थर.....................      नाम थर............. 
पद.............................      पद................. 
ठेगाना..........................      ठेगाना.................. 
सम्पकु नं......................      सम्पकु नं............... 
लमलि............................      लमलि..................... 
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 अनचसूर्ी ३ 

(कायवुवलिको दफा ११ (५) सँग सम्वन्धिि) 
सावजुलनक परीक्षण फारामको ढाँर्ा पेि गरेको कायाुलय 

महाकाली नगरपाललका 
१. आयोजनाको नामः      क) स्थलः 
 ि) लागि अनचमानः        ग) आयोजना िचरू हचने लमलिः  घ) आयोजना सम्पन्न हचने लमलिः  
२. उपभोक्ता सलमलि÷सामचदावयक संस्थाको   क) नामः   
क) अध्यक्षको नामः   ि) सदस्य संखयाः      मवहलाः    पचरूषः  
३. आम्दानी िर्ुको वववरणः  
क) आम्दानीिफु जम्मा्ः 
आम्दानीको श्रोि (कहाबँाट कलि नगद िथा 
न्जधसी प्राप्त भयो िचलाउन)े रकम वा पररमाण कैवफयि 

रकम वा पररमाण कैवफयि 
 

   
   
ि) िर्िुफु 

िर्कुो वववरण दर पररमाण जम्मा 
१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद भयो ?)    

२. ज्याला (के मा कलि भ चक्तानी भयो ?)    

    

    

३. श्रमदान (कलि जनाले श्रमदान गरे ?)               

    

    

४. व्यवस्थापन िर् ु(ढचवानी िथा अधय िर्)ु     

    
 

ग) मौज्दाि  
 वववरण  रकम वा पररमाण  कैवफयि 

१ नगद   

बैंक 
  

व्यक्तिको क्िम्मा   

२ सामग्रीहरु   

घ) भ चक्तानी र्दन बाकँी 
वववरण रकम वा पररमाण 

  

४. सम्पन्न आयोजनाको लक्ष्य िथा प्रगलि वववरण 

 

कामको वववरण लक्ष्य प्रगलि 
   

५. आयोजनाले पच¥याएको लाभ िथा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्धवि जनसंखया (आयोजना सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आयोजना सञ्चालन गदा ुआयोजक संस्थामा कामको न्जम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसले कस्िो कस्िो कामको न्जम्मेवारी ललएका लथए < 

िचलाउने) 
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उपन्स्थलिः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहवरः नामथरः      पदः   लमलिः 
द्रष्टव्यः सावजुलनक पररक्षण कायकु्रममा उपन्स्थि सरोकारवालाहरुको उपन्स्थलि अलनवाय ुरूपमा संलग्न हचन चपनेछ । 

 

अनचसूर्ी ४ 

-कायवुवलिको दफा ११ (६) सँग सम्वन्धिि) 
िर् ुसावजुलनक सूर्ना फाराम 

 

लमलिः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नामः—        २. आयोजना स्थलः—  

३. ववलनयोन्जि वजेटः—    ४. आयोजना न्स्वकृि भएको आ.वः—     ५. आयोजना सम्झौिा भएको लमलिः—  

६. काम सम्पन्न गनच ुपने लमलिः—        ७. काम सम्पन्न भएको लमलिः—  

८. उ.स. को बैठकले िर् ुस्वीकृि गरेको लमलिः—    

आम्दानी र िर्कुो वववरण 

       

आम्दानी िर् ु
वववरण रकम रू वववरण रकम 

प्रथम वकस्िा  ज्याला  

दोश्रो वकस्िा  लनमाुण सामाग्री िररद  

िेश्रो वकस्िा  ढचवानी  

जनश्रमदान  भाडा  

वस्िचगि सहायिा  व्यवस्थापन िर् ु  

लागि सहभालगिा    

    

    

 

उपयचकु्तान चसारको आम्दानी िथा िर् ु वववरण यथाथ ुहो । यसमा सबै आम्दानी िथा िर्हुरु समावेि गररएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको 
प्रत्यक्ष सहभालगिामा आयोजना कायाुधवयन गररएको छ । यसको एक प्रलि वडा कायाुलयमा समेि पिे गररएको छ ।  
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    ......................   ............................... ...............................  कोषाध्यक्ष 
   सन्र्व      अध्यक्ष     

अनचसूर्ी ५ 

-कायवुवलिको दफा ११(७) संग सम्वन्धिि) 

आयोजना सूर्ना पाटीको नमूना 

१.  आयोजनाको नामः 

२. आयोजना संर्ालन गने कायाुलय/कायकु्रमको नामः 

३. उपभोक्ता सलमलिको अध्यक्षको नाम र सम्पकु नं.M 

४. आयोजनाको कच ल लागि रकम रुः 

 ४.१. आयोजनामा कायालुयबाट व्यहोने लागि रुः 

 ४.२. जनसहभालगिाबाट व्यहोने लागि रकम रुः 

 ४.३. आयोजनामा लगानी गने अधय लनकायको नाम  र व्यहोने लागि रकम रुः 

५. आयोजना सम्झौिा लमलिः 

६. आयोजना सम्पन्न गने लमलिः 

७. आयोजनाबाट लाभान्धवि जनसंखयाः 
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अनचसूर्ी  ६ 

-कायवुवलिको दफा १६(ङ) सँग सम्वन्धिि) 
उपभोक्ता सलमलिको भौलिक िथा ववत्तीय प्रगलि प्रलिवेदन 

वववरण पेि गरेको कायाुलय.................... 
 

१. आयोजनाको वववरण  
आयोजनाको नामः     वडा नं.M   टोल÷बस्िीः   उपभोक्ता सलमलिका अध्यक्षः 
सन्र्वः  

२. आयोजनाको लागिः प्राप्त अनचदान रकम रू. ............................  र्धदा रकम 
रू...................... जनसहभालगिा रकम रू. ==============   जम्मा रकम रू. 
............................. 

३. हालसम्मको िर् ुरू. ============== 
क. कायाुलयबाट प्राप्त रकम रू.............   
१. लनमाुण सामग्रीमा (लसमेधट, छड, काठ, ढचंगा वा फच वा, लगिी, उपकरण आर्द) रू. .  
२. ज्यालाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        जम्मा रू.  
३. मसलधद सामान (कवप, कलम, मसी, कागज आर्द) रू.   ४. दैलनक भ्रमण भत्ता (सम्झौिामा स्वीकृि 
भए) रू.   
५. प्राववलिक लनरीक्षण बापि िर् ु(सम्झौिामा स्वीकृि भए) रू.     

६. अधय   
ि. जनसहभालगिाबाट व्यहोररएको िर् ुरूः ................... श्रमको मूलय बराबर रकम रू. 
.......................  

न्जधसी सामान मूलय बराबर रकम रू. .............   कूल जम्मा रू. .............  
४. प्राववलिक प्रलिवेदन बमोन्जम मूलयांकन रकम रू. ............. 
५. उपभोक्ता समूहको लनणयु बमोन्जम÷समीक्षाबाट िर् ुदेन्िएको रू. ............. 
६. कायाुधवयनमा देन्िएका मचखय समस्याहरूः क. ि. ग.  
७. समािानका उपायहरू  
क.  
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ि. 
ग.  
८. कायाुलयबाट र अधय लनकायबाट अनचगमन भए अनचगमनको सचझावः  
९. हाल माग गरेको वकस्िा रकम रू.  
 १०. मचखय िर् ुप्रयोजन  
११. प्राप्त रकम आयोजना बाहेक अधय कायमुा िर् ुगने गराउने छैनौ ।   
.............    .............  .............  ............. 
ियार गने    सन्र्व    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 

 

 

 

                                                                                               आज्ञाले, 
                                                             िेम राज देवकोटा 

प्रमचि प्रिासकीय अलिकृि 


