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महाकाली नगरपाललकाको योजना सं चालन सम्बन्धी काययविलध, 2074
महाकाली नगरपाललका अन्तगयत सं चाललत योजना तथा आयोजनाहरु उपभोक्ता सलमलत मार्यत कायायन्ियन गने
प्रवियालाई व्यिस्थथत, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, गुणथतरीय बनाउन बाञ्छनीय भएकोले साियस्जनक खररद ऐन र
लनयमािलीको प्रािधान सँग प्रलतकुल नहुने गरी महाकाली नगरपाललकाको नगर काययपाललकाबाट यो काययलबलध
जारी गररएको छ।
1. साियजलनक खररद ऐन, 2063 र लनयमािली, 2064 को अलधनमा रही रु. 1 करोड सम्म लागत
अनुमान भएको लनमायण कायय िा सो सम्बन्धी सेिा उपभोक्ता सलमलत िा लाभग्राही समुदाबाट गराउन िा प्राप्त
गनय सवकनेछ।
ँ ा नं. 1 मा उस्ललस्खत एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानमा मुलय अलभबृवि कर, ओभरहे ड
2. बुद
कन्टीजेन्सी रकम३ प्रलतर्शत, लागत सहभालगता/जनसहभागीताको अं र्श समेतको रकम समािेर्श हुनेछ।यसरी
लागत सहभालगताको अंर्श कायम गदाय १५ प्रलतर्शत भन्दा कम नहुने गरर कायम गररनेछ ।

ँ ा नं. 1 को प्रयोजनको लालग सम्बस्न्धत काम िा सेिाको प्रकृलत, पररमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता
3. बुद
सलमलत िा

लाभग्राही समुदायले व्यहोने िा व्यहोनुप
य ने रकम र अन्य आिश्यक कुराहरु खुलाई साियजलनक
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लनकायले साियजलनक सुचना प्रकार्शन गरी प्रथताि माग गनय िा त्यथतो सलमलत िा समुदाय आर्ैले प्रथताि िा
लनिेदन पेर्श गनय सक्नेछ।

ँ ा नं.3 बमोस्जम प्रथताि िा लनिेदन प्राप्त भएपलछ नगरपाललका र त्यथतो उपभोक्ता सलमलत िा लाभग्रही
4. बुद
समूदायले आिश्यकता अनुसार छलर्ल, िाताय िा लनमायणथथलको भ्रमण गरी त्यथतो काम िा सेिाका
सम्बन्धमा प्रचललत कानून बमोस्जम सम्झौता गनुप
य नेछ।
5. उपभोक्ता सलमलत िा लाभग्राही समुदायलाई लनमायण कायय िा से िाको काम दददा लागत अनुमानमा रहे को
मुलय अलभबृवि कर, ओभरहे ड कन्टीजेन्सी, रकम ममयत सम्भार कोष िापतको रकम र जनसहभागीताको अंर्श
कट्टा गरे र मात्र भ ुक्तानी ददनुपनेछ।

6. आयोजनाहरु सं चालन गनय पेश्की ददने काययलाई लनरुत्सावहत गररनेछ तर आयोजना सं चलन गदाय उपभोक्ता
सलमलतलाई पेश्की नददई नहुने दे स्खएमा उपभोक्ता सलमलतले योजना सं चालनका लालग व्यहोरे को लागत

अनुमानको बढीमा तस्िस प्रलतर्शत रकम पेश्की ददन सवकनेछ । साथै लतन लाख भन्दा िढी लागतको सामलग्र
खररद गरर योजना सं चालन गनुप
य ने अिथथामा सम्बस्न्धत उपभोक्ता सलमलतको लनणयय योजना सं चालन रहे को
िडा सलमलतको लसर्ाररस र सम्बन्ध प्राविलधक एिं योजना र्शाखाको पुथयाई सवहतको पत्रको आधारमा मात्र
पेश्की रकम सम्झौता रकमको बढीमा एक लतहाइ रकम सम्मको अलग्रम रुपमा पेश्की ददन सवकनेछ ।
7. उपभोक्ता सलमलत िा लाभग्रही समुदायले हरे क वकथताको कामको प्राविलधक मुलयाङ्कन लबल भपायइ र खचय
प्रमास्णत गने अन्य कागजात त्यथतो सलमलत िा समुदायको बैठकमा अनुमोदन गराइ नगर काययपाललकामा पेर्श
गनुप
य नेछ।
8. उपभोक्ता सलमलतबाट योजना सं चालन गदाय योजना लनमायण थथलमा सबैले दे ख्ने र बझुने गरर नेपाली भाषामा

योजनाको लबिरण सवहतको होलडयङ्गबोडयअलनिायय रुपमा राख्नु पनेछ साथै उपभोक्ता सलमलत िा लाभग्राही
समुदायले आर्ुले प्रत्येक वकथतामा गरे को खचयको सुचना साियजलनक रुपमा टाँस गनुप
य नेछ र आर्ुले गरे का
काम कारबाहीको सम्बन्धमा सामास्जक ले खापररक्षण गनुप
य नेछ।
9. नगरपाललकाले उपभोक्तामा सलमलत िा लाभग्राही समुदायलाई सम्बस्न्धत कामको लालग प्राविलधक सहयोग
उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सो कामको लालग आिश्यक प्राविलधक जनर्शस्क्त सो सलमलत िा समुदाय
आर्ैले करारमा

लनयुक्त गनय सक्नेछ।त्यसरी लनयुक्त गररएको प्राविलधकलाइ ददनुपने पाररश्रलमक साियजलनक

लनकायले कट्टा गरे को कन्टीजेन्सी बाट गरी भ ुक्तानी गनुप
य नेछ।तर त्यथतो पाररश्रलमक लागत अनुमानको 3
प्रलतर्शत भन्दा बढी हुनेछैन।
10. उपभोक्ता सलमलत िा लाभग्रही समुदायबाट सञ्चाललत हुने लनमायण काययमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर,

डोजर, ग्रेडर लबटुलमसन, लडस्थिव्युटर विटु लमन, व्िाइलर जथता हे भी मेसीनहरु उपयोग गनय सवकने छै न।तर
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लागत अनुमान तयार गदाय को समयमा हे भी मेसीन प्रयोग गनुप
य ने जवटल प्रकृलतको कायय भनी उललेख भएको
रहेछ भने सम्बस्न्धत प्राविलधकको लसर्ाररसमा नगरपाललकाबाट सहमलत ललई त्यथतो मेसीन प्रयोग गनय
सवकनेछ।
11. उपभोक्ता सलमलत िा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आर्ैले सम्पन्न गनयपनेछ र कुनै लनमायण व्यिसायी
िा सब कन््याक्टरबाट काम गराउन सवकने छै न। कुनै कारणिर्श सो सलमलत िा समुदाय आर्ैले समयमा

काम सम्पन्न गनय नसक्ने भएमा सो कुराको सुचना नगरपाललकालाई ददनुपनेछ। यसरी सुचना प्राप्त भएपलछ
नगरपाललकाले सो सम्बन्धमा आिश्यक जाँचबुझ गरी सो सलमलत िा समूदायसँग भएको सम्झौता तोडी बाँकी

काम प्रचललत ऐन तथा लनयमािली बमोस्जम गराउनु पनेछ।उपभोक्ता सलमलत िा लाभग्राही समुदायले प्राप्त

गरे को कुनै काममा लनमायण व्यिसायीलाई सं लग्न गराइएको पाइएमा नगरपाललकाले उक्त उपभोक्ता सलमलत िा
लाभग्राही समूदायसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यथतो उपभोक्ता सलमलत िा लाभग्राही समुदायलाई भविष्यमा
त्यथतो वकलसमको कुनै काम गनय नददने अलभले ख राखी सो काम गने लनमायण व्यिसायीलाई कालो सूचीमा राख्न
साियजलनक खररद अनुगमन कायायलयलाई लसर्ाररस गररनेछ।
12. उपभोक्ता सलमलत िा लाभग्राही समुदायले लनमायण कायय सम्पन्न गररसकेपलछ नगरपाललकाले खटाएको
प्राविलधक कमयचारीबाट त्यथतो कामको जाँचपास गराइ त्यथतो लनकायबाट प्राप्त रकम र जनसहभागीताबाट

व्यहोररएको श्रम नगद िा स्जन्सी समेत कूल खचयको वििरण सो लनकायमा पेर्श गनुप
य नेछ। नगरपाललकाले
त्यसरी प्राप्त भएको वििरण तथा उक्त लनमायण काययको सभे , लडजाइन, लागत अनुमान सुपररिेक्षण र
काययसम्पादन गने व्यस्क्त तथा पदालधकारीको नाम र पद समेत खुलने गरी कायय सम्पन्न प्रलतिेदन तयार गरी
अलभलेख राख्नुपनेछ।
13. उपभोक्ता सलमलत िा लाभग्राही समुदायले आर्ुले प्राप्त गरे को कुनै रकम दुरुपयोग गरे को पाइएमा
सम्बस्न्धत उपभोक्ता सलमलतले छानविन गरी त्यथतो रकम उपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुबाट दामासाहीले
सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गनुप
य नेछ।
14. उपभोक्ता सलमलतमार्यत सञ्चालन भएका आयोजनाहरुको काययसम्पन्न भएपलछ नगरपाललकाले सो को
रे खदे ख ममयत सम्भार गने स्जम्मेिारी समेत तोकी उपभोक्ता सलमलतलाई हथतान्तरण गनयसक्नेछ।यसरी
आयोजना हथतान्तरण भएमा नगरपाललकाको सहमलत ललई उपभोक्ता सलमलतले सेिा र्शुलक जम्मा गने कुनै

कोष खडा गरी सेिा र्शुलक ललन र सोको लनयलमत ममयत सम्भार र सं चालनको व्यिथथा गनय सक्नेछ।यसका
लालग आिश्यकता अनुसार काययिम तथा आयोजना सं चालन काययलबलध तयार गरी नगरपाललकाबाट थिीकृत
गरी लागु गनय सवकनेछ।
15. उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय दे हाय बमोस्जमको प्रकृया पुरा गनुप
य नेछ:
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क. उपभोक्ता सलमलतबाट आयोजना कायायन्ियन र सं चालन गदाय आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभास्न्ित हुने

घरपररिारको पवहचान गरी त्यथतो घर पररिारको आम भेलाबाट सम्बस्न्धत आयोजना थथलमा नै सात दे स्ख

एघार सदथयीय उपभोक्ता सलमलत गठन गनुप
य नेछ। उपभोक्ता सलमलतका सदथयहरुले आफ्नो नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रलतललपी पेर्श गनुप
य नेछ।
ख. नगरपाललका िा िडा सलमलतमा बहालिाला पदालधकारी, राजलनलतक दलको प्रलतलनलधको रुपमा

नगरपाललकाको कुनै पलन पदमा आलसन व्यस्क्त, बहालिाला सरकारी कमयचारी, स्र्शक्षक, लनमायण व्यिसायी,
सरकारी पेश्की िा बेरुजु र्र्छ्यौट नगरे को व्यस्क्त, नैलतक पतन दे स्खने र्ौजदारी अलभयोगमा सजाय पाई उक्त

सजाय भ ुक्तान गरे को तीन बषय ननाघेको व्यस्क्त, साियजलनक सम्पिी वहनालमना गरे को व्यस्क्त उपभोक्ता
सलमलतको सदथय हुन पाउने छै नन्।

ग. उपभोक्ता सलमलतमा कस्म्तमा 33 प्रलतर्शत मवहला हुनपु नेछ। सलमलतको अध्यक्ष, सस्चि िा

ु ो साथै
कोषाध्यक्ष मध्ये कस्म्तमा एक जना मवहला हुनपु नेछ।उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय समािेर्शी हुनक
उपभोक्ता सलमलतमा आिि व्यस्क्तहरु सामान्यतया साक्षर हुनपु नेछ।

घ. एउटै समयमा एक व्यस्क्त एक भन्दा बढी उपभोक्ता सलमलतको सदथय हुन पाउने छै न साथै एक
सगोलका पररिारबाट एक जना भन्दा बढी व्यस्क्त सलमलतको सदथय हुन पाउने छै न।
ङ. उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय िडा सलमलतको अध्यक्ष िा सदथय तथा नगरपाललकाले तोकेको

कमयचारीको रोहिरमा गनुप
य नेछ।यसरी उपभोक्ता सलमलत गठन गरे पश्चात सो सम्बन्धी प्रलतिेदन सम्बस्न्धत
थथानीय तहमा पेर्श गनुप
य नेछ।
च. प्रचललत ऐन लनयम प्रविया र मापदण्ड विपररत उपभोक्ता सलमलत िा अनुगमन सलमलत गठन गरे को
िा लसर्ाररस गरे को पाइएमा यसरी गठन िा लसर्ाररस गने कमयचारी, व्यस्क्त िा सं थथालाई समेत कारबाही
हुनेछ।

छ. उपभोक्ता सलमलत सियसम्मत तररकाले गठन हुनपु नेछ।सियसम्मत हुन नसकेको अिथथामा तोकेको

विलध अनुसार खवटएको कमयचारीले उपभोक्ता सलमलत गठन गरी सोको जानकारी सम्बस्न्धत थथानीय तहलाई
गराउनुपनेछ।

ज. उपभोक्ता सलमलत मार्यत कायायन्ियन गनय थिीकृत योजनाहरुको लालग उपभोक्ता सलमलत गठन हुन नसकेमा
अन्य बैकस्लपक माध्यमबाट आयोजना सं चालन गनय सवकनेछ।

16. थथानीय तहले आयोजना/काययिम छनौट गदाय उपभोक्ता सलमलतको तर्यबाट नगद लागत सहभागीता
जुट्ने आयोजनालाई प्राथलमकता ददनुपनेछ। यसरी नगद सहभागीता तोकेको अिथथामा उपभोक्ता सलमलतको
तर्यबाट व्यहोनुप
य ने सहभागीता बापतको रकम सम्बस्न्धत नगरपाललकाको खातामा दास्खला गरी सोको भौचर

प्राप्त भएपलछ मात्र उपभोक्ता सलमलतसँग योजना सम्झौता गनुप
य नेछ।नगद सहभागीता नजुटने गरी आयोजना
थिीकृत भएको अिथथामा थथानीय लनकायले योजना सम्झौता गरी लनधायरण गरे बमोस्जमको जनसहभागीता
बराबरको काम गरे को प्रालबलधक मुलयाङ्कन सवहतको प्रलतिेदन प्राप्त भएपलछ काययप्रगलतको आधारमा
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ु ानी गनुप
आयोजनाको लालग नगरपाललकाले उपलब्ध गराउने रकमबाट भक्त
य नेछ।लागत सहभागीता नभएको

कुनै पलन योजना उपभोक्ता सलमलतमार्यत सञ्चालन गनय पाइने छै न।बवढमा पाँच लाख सम्मका योजनाहरुको
सम्झौता सम्बस्न्धत िडा कायायलय मार्यत गररनेछ र सो भन्दा बवढ रकमको सम्झौता नगरपाललका कायायलय
मार्यत गररनेछ ।

17. यस बमोस्जम काययिम थिीकृत नभई विगत बषयमा िा यसै आलथयक बषयमा पलन सम्झौता हुनपु ूि य कायय
ु ानी माग गररएको काययिम िा आयोजनाहरुमा र आलथयक बषयको अन्त्यमा काम
सम्पन्न गररएका भनी भक्त
ु ानी ददन पाइने छै न।उपभोक्ता
भइसकेको दे खाई िा पलछ काम गने गरी उपभोक्ता सलमलतलाई रकम भक्त
ु ानी ददइनेछ ।
सलमलतले थिीकृत काययिम बमोस्जम गरे को कामको मात्र भक्त

18. तोकीएको काम भन्दा बढी गने िा काम नै नगरी िा िाथतविक काम भन्दा बढी काम गरे को दे खाइ
अथिा कुनै आइटमको सट्टा अको आइटमको कायय पुरा गरे को दे खाइ लागत अनुमान भन्दा बढी रकम माग्ने

ु ानी नददइ कालो सूचीमा राखी कारबाही गनुक
उपभोक्ता सलमलतलाई उक्त रकम भक्त
य ो अलतररक्त सम्बस्न्धत
प्रालबलधकलाई समेत कारबाही गररनेछ।
19. नगरपाललकाले उपभोक्ता सलमलतको काम कतयब्य र अलधकार लगायत आयोजना लागत, लनमायण

ु ानी प्रविया, पारदस्र्शयता,
सामाग्रीको पररमाण, आयोजनाको गुणथतर, राख्नुपने खाता, वकथता लनकासा तथा भक्त
ु य एक िा सो भन्दा बढी उपभोक्ता
अनुगमन सम्बन्धी व्यिथथाका बारे मा काययिम िा आयोजना सम्झौता हुनपु ि
सलमलतका अध्यक्ष्य सस्चि र कोषाध्यक्षलाई सामुवहक रुपमा अनुस्र्शक्षण काययिम सं चालन गररनेछ।
ु
20. उपभोक्ता सलमलतको खाता अध्यक्ष, सस्चि र कोषाध्यक्षको सं यक्त
दथतखतबाट सं चालन हुनेछ।खाता

सं चालकहरुको तीनपुथते खुलाई आयोजना खाता र नगरपाललकामा अलभले ख राख्नुपनेछ। उपभोक्ता सलमलतको
गठन र यसको बैठकको लनणययहरुको अलभले ख उपभोक्ता सलमलतको सस्चिले राख्नुपनेछ। तीन लाख भन्दा

ु
कम बजेट विलनयोजन भएको आयोजनाहरुको खाता अध्यक्ष र सस्चि िा कोषाध्यक्षको सं यक्त
दथतखतबाट
पलन सं चालन गनय सवकनेछ।

21. उपभोक्ता सलमलतले आर्ुले प्रत्येक वकथतामा गरे को खचयको सूचना साियजलनक गनुक
य ो साथै सम्बस्न्धत
उपभोक्ता र नगरपाललकालाई जानकारी गराउनुपनेछ।सम्बस्न्धत लनकायबाट कुनैपलन समयमा उपभोक्ता सलमलत

तथा आयोजना कायायन्ियन गने ईकाई िा सं घसं थथाको आलथयक कारोबारको बारे मा जाँचबुझ िा लनररक्षण गनय
सक्नेछ।
22. उपभोक्ता सलमलतले आफ्नो खाताबाट पचास हजार भन्दा बढी आलथयक कारोबार गदाय बैकं िा वििीय
सं थथा मार्यत गनुप
य नेछ।

23. सामास्जक पररचालनका माध्यमबाट गठन भएका समूह सामुदावयक सं थथा काययिम िा आयोजना
सं चालन गनय इच्छु क भएमा छु ट्टै उपभोक्ता सलमलत गठन नगरी सं चालन गनय सवकने भएमा त्यथता समूह
मार्यत काययिम सं चालन गनय सवकनेछ।
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24. उपभोक्ता सलमलत मार्यत सञ्चालन गररने आयोजनाहरु श्रममूलक प्रलबलधमा आधाररत रही थथानीय श्रमको
उपयोग र पररचालनलाई उच्च प्राथलमकता ददनुपनेछ।

25. श्रममूलक प्रलबलधबाट कायय गराउने गरी लागत अनुमान थिीकृत गराइ सोही बमोस्जम सम्झौता गरी
मेर्शीनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायय गरे को पाइएमा त्यथतो उपभोक्ता सलमलतसँग भएको सम्झौता रद्द गरी

ु ान गरे को रकम मुलयाङ्कन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर
उपभोक्ता सलमलतलाई भक्त
गनुप
य नेछ।
26. आयोजना कायायन्ियन गने लनकाय िा उपभोक्ता सलमलतले आयोजनाको भौलतक र वििीय प्रगलत प्रलतिेदन
तोकीएको ढाँचामा सम्झौतामा तोकीए बमोस्जमको समयमा नगरपाललकामा पेर्श गनुप
य नेछ।

27. नगरपाललकाले आयोजना सं चालन एिं कायायन्ियनमा सं लग्न उपभोक्ता सलमलत सं थथा एिं गैर सरकारी
सं घसं थथाको अलभलेखीकरण गरी लगत व्यिस्थथत गनुप
य नेछ।

28. उपभोक्ता सलमलतसँग सम्झौता गनुय अगाडी नगरपाललकाको योजना र्शाखा िा योजना सम्बन्धी काम गने
कमयचारीले प्रचललत कानुन, काययलबलध, लनदे स्र्शका बमोस्जम आिश्यक कागजात सवहत उपभोक्ता सलमलत गठन
भए नभएको बारे एकीन गरी आफ्नो थपष्ट राय साथ सम्झौताको लालग लनणयय गने अलधकारी समक्ष पेर्श गरी
लनणयय भए बमोस्जम गनुप
य नेछ।
29. उपभोक्ता सलमलतले काययिम सं चालन गदाय उपभोक्ता समूहको लनणययको आधारमा गने, आयोजनाको
लनमायण कायय नगरपाललकाको तर्यबाट तोकीएको प्रालबलधकले तयार गरे को लागत अनुमान तथा प्रालबलधक
सललाहको अलधनमा रही गने र आयोजना कायायन्ियन गदाय थथानीय स्रोत साधन र श्रम र्शस्क्तको अलधकतम
पररचालन गने गरी गनुप
य दयछ।
30. उपभोक्ता सलमलतले मालसक रुपमा बैठक बथनुपनेछ, बैठकबाट भएको लनणयय नगरपाललकालाई जानकारी
गराउने आयोजना सं चालन सं रक्षण र ममयत सम्भार गने आर्ुले स्जम्मा ललएको काम लनधायररत समयमा सम्पन्न

गनय नसकेमा उपभोक्ता समुहको लनणयय सवहत थप म्याद माग गने काययिम कायायन्ियनसँग सम्बस्न्धत सम्पूण य
खचयहरुको बील भरपाई सुरस्क्षत राख्ने, सम्बस्न्धत कामको प्रगलत वििरण नगरपाललकामा उपलब्ध गराउने

कामको र्रर्ारक गराउनु अस्घ सलमक्षाको लालग उपभोक्ता समूहको बैठक बोलाई बैठकमा राखी छलर्ल
गराउने यथतो बैठकको उपस्थथलत र लनणययको प्रलतललपी सम्बस्न्धत नगरपाललकामा प्रथतुत गने आदी कायय
सम्पादन गनुप
य नेछ।
31. उपभोक्ता सलमलतले गरे को कामको लागत मूलय, कायय, काययथथलमा लागेको रकम, उपभोक्ता सलमलतको
पदालधकारीको नाम, कायय र्शुरु तथा सम्पन्न लमलत समेत खुलने गरी सम्बस्न्धत काययथथलमा साियजलनक पररक्षण
गरे को प्रलतिेदन नगरपाललकामा प्रथतुत गनुप
य दयछ।
32. उपभोक्ता सलमलत मार्यत गररएको लनमायण िा सं चालन गरे को काययिमको जानकारी थथानीय जनताले
माग गरे मा उपभोक्ता सलमलतले उपलब्ध गराउनुपनेछ।
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33. उपभोक्ता सलमलत मार्यत सञ्चालन हुने िा लनमायण हुने विकास लनमायण काययको थथलगत अनुगमन गने
स्जम्मेिारी सम्बस्न्धत िडा सलमलतको हुनेछ।

34. उपभोक्ता सलमलतले कामको लालग ललइएको लनयमानुसार पेश्की रकम र्र्छ्यौट गदाय प्रथम वकथताको
प्राविलधक मुलयाङ्कन, सम्झौता अनुसारको नाप जाँच र मूलय खुलेको रलनङ्ग लबल, उपभोक्ता सलमलतको बैठकको
प्रलतललपी समेत राखी नगरपाललकामा लनिेदन ददनुपनेछ। यस वििरण को आधारमा अस्घललो वकथताको पेश्की
र्र्छ्यौट गरी थप कामको मात्र अको वकथता कायम गरी सोही बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ।उपभोक्ता
सलमलत थियंले प्रत्येक वकथतामा गरे को खचयको सूचना साियजलनक थथानमा टाँस गनुप
य उनेछ।

35. उपभोक्ता सलमलतले कायय सम्पन्न गरे पलछ प्राविलधक जाँचपास र कायय सम्पन्न प्रलतिेदन प्राप्त गरी

सम्बस्न्धत थथानीय तहको प्रलतलनलधको रोहबरमा साियजलनक पररक्षण गराउनु पनेछ। र्रर्ारकको लालग उक्त

ु ानी ददँदा उक्त योजनाको र्ोटो (लनमायण
साियजलनक पररक्षणको प्रलतिेदन समेत पेर्श गनुप
य नेछ। अस्न्तम भक्त
पूि,य लनमायणालधन र लनमायण सम्पन्न भ]ए पश्चात) र सो अनुसार लनमायण भएको हो भनी उपभोक्ता सलमलतको
लनणयय तथा उपभोक्ता सलमलतका अध्यक्ष, सस्चि र कोषाध्यक्षको दथतखत गराई सम्बस्न्धत र्ाइलमा समािेर्श
गनुप
य नेछ।
36. उपभोक्ता सलमलत, गैरसरकारी सं थथा लगायत अन्य सामास्जक सं घसं थथा मार्यत सं चालन गररने ताललम
गोष्ठी सेलमनार अलभमुखीकरण काययिम काययर्शाला जथता काययिमको भ ुक्तानी गदाय उक्त काययिम सं चालन

गने विषयमा भएको लनणयय काययिम सं चालन भएको थथान र काययिम अिलध, काययिमको उद्देश्य र अपेस्क्षत
उपलब्धी काययिमा सहभागीको उपस्थथलत, काययिमको काययताललका काययिमममा प्रथतुत भएको काययपत्रको
प्रलतललपी काययिम सं चालन गदायको अिथथाको तथिीरहरु सवहत आलथयक प्रर्शासन लनयम बमोस्जमको अन्य
लबल भपायइ र कागजात सं लग्न गरी काययसम्पन्न प्रलतिेदनका आधारमा गनुप
य नेछ।
37. उपभोक्ता सलमलतले आयोजनाहरु सं चालन गदाय तोवकए बमोस्जमको गुणथतर कायम गने गराउने दावयत्ि
र स्जम्मेिारी सम्बस्न्धत प्राविलधक कमयचारी, उपभोक्ता सलमलत र अनुगमन तथा सहजीकरण सलमलत तथा
जनप्रलतलनधहरुको हुनेछ।

38. अनुकरणीय कायय गने उपभोक्ता सलमलत, प्राविलधक कमयचारी र सम्बस्न्धत कमयचारीलाई नगर
काययपाललकाको लनणयय बमोस्जम बावषयक रुपमा पुरथकार प्रदान गनय सवकनेछ।
39. अनुगमन, मुलयाङ्कन तथा सहजीकरणसम्बन्धी व्यिथथााः
(क) उपभोक्ता सलमलतबाट काययिम िा आयोजना सं चालन िा कायायन्ियनमा अनुगमन तथा
सहजीकरण गनय एक िडाथतररय अनुगमन तथा सहजीकरण सलमलत रहनेछ।उक्त सलमलतमा सम्भि भएसम्म
सबै पक्षको समेत प्रलतलनलधत्ि हुने गरी कस्म्तमा २ जना मवहला सवहत लाभग्राही समुदायबाट 5 जनाको
प्रलतलनलधत्ि हुनेछ।

ख) खण्ड (क) बमोस्जमको सलमलत उपभोक्ता सलमलतबाट सं चालन गररने काययिम िा आयोजनाको

हकमा सम्झौता हुनपु ूि य आयोजना अनुगमन तथा सहजीकरण सलमलत गठन गनुप
य नेछ।काययिम िा आयोजनाको
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अस्न्तम भ ुक्तानी एिं र्रर्ारक गनुप
य ूि य यथतो सलमलतको लसर्ाररस आिश्यक पनेछ।साथै नगरपाललकाको
ु ानीको लनस्म्त लसर्ाररस गनेछ ।
प्राविलधक र्शाखाले अनुगमन गरर अस्न्तम भक्त

(ग) आयोजना सं चालनको िममा बाधा अिरोध आइपरे मा आिश्यक सहजीकरण गने , सम्पन्न

काययिम िा आयोजनाको साियजलनक पररक्षण गनय सहयोग गने तथा नगरपाललकासँग गरे को सम्झौता र

प्रचललत कानुन बमोस्जम काययिम तथा आयोजना सं चालन भएको नपाइएमा सम्बस्न्धत उपभोक्ता सलमलतका
सदथयहरुलाई र नगरपाललकालाई सोको जानकारी गराउनु आयोजना अनुगमन तथा सहजीकरण सलमलतको
कतयव्य हुनेछ।

(घ) अनुगमन तथा सहजीकरण सलमलतले आयोजना सम्पन्न भएको सात ददनलभत्र आयोजनाको अस्न्तम

भ ुक्तानीको र र्रर्ारकको लनस्म्त लसर्ाररस नगरे को कारणबाट प्रचललत कानुन बमोस्जम भए गरे को काययको
भ ुक्तानी ददन र्रर्ारक गराउने लगायतका थप काययहरु अगाडी बढाउन बाधा परे को मालनने छै न।

(ङ) नगरपाललकाले काययिम िा आयोजना अनुगमन सलमलतको थप स्जम्मेिारी र आचर सं वहता
लनधायरण गनय सक्नेछ। यथतो व्यिथथा आयोजना सम्झौता र्ारममा उलले ख गररनेछ ।

(च) कुनै पलन िडामा सं चाललत योजनाको सम्बस्न्धत िडा सलमलतले अनुगमन र मुलयाङ्कन गनेछ।

तोकीए बमोस्जम काम नभए काम गराउन र कामको गुणथतरीयता कायम गनय िडा सलमलतले आिश्यक
लनदयर्शन ददन सक्नेछ। िडामा सञ्चाललत योजनाहरुको काम सम्पन्न भएको िडा सलमलतको लसर्ाररस लबना
ु ानी ददइने छै न।
कुनैपलन योजनाको भक्त
(ज) नगर काययपाललकाले अनुगमनको लालग छु ट्टै सलमलत गठन गरी अनुगमन र मुलयाङ्कनको व्यिथथा
गनय सक्नेछ। उक्त सलमलतले आयोजना लनमायण सम्बन्धमा भएको प्रगलत वििरण उपभोक्ता सलमलत र
नगरपाललकाको सम्बस्न्धत र्शाखा बाट प्राप्त गरी आयोजनाको ले खाजोखा गने, आयोजना सञ्चाचालन बाट
थथानीय जनतालाई पुगेको सुलबधा, सेिाको गुणथतर, सेिा बृवि गराउनु पने अिथथा आददको सुपररिेक्षण गरी
जानकारी ललने, आयोजना सं चालनको िममा दे खा परे को बाधा व्यिधान हटाउनको लालग उपयुक्त सुझाि
सवहतको लसर्ाररस नगरपाललकामा पेर्श गने तथा उपभोक्ता सलमलतले थथानीय तहसँग गरे को सम्झौता र
प्रचललत कानुन बमोस्जम आयोजना सं चालन भएको नपाइएमा सोको जानकारी सम्बस्न्धत नगरपाललकामा
गराउने दावयत्ि र स्जम्मेिारी लनिायह गनुक
य ो साथै योजनाको अनुगमन तथा मुलयाङ्कन गरी योजना कायायन्ियनमा
गनुप
य ने नीलतगत सुधार र योजना कायायन्ियनमा दे स्खएका समथया समाधानका लालग आिश्यक लनदे र्शन ददने र
योजना कायायन्ियनमा विलभन्न लनकाय लबच समन्ियकारी भूलमका समेत लनिायह गनेछ।
(झ) अनुगमन सम्बन्धी थप व्यिथथााः नगरपाललकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रर्शासकीय
अलधकृतले नगरपाललकाको कोषमा प्राप्त बजेटबाट सं चाललत कुनैपलन योजना तथा आयोजनाहरु कुनैपलन बेला
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अनुगमन र मुलयाङ्कन गनय सक्नेछ। यसरी अनुगमनको िममा नगर प्रमुख, उप प्रमुख र प्रमुख प्रर्शासकीय
अधकृतले ददएको लनदे र्शन पालना गनुय सम्बस्न्धत उपभोक्ता सलमलतको कतयव्य हुनेछ।
40. यो काययविलध

नगर काययपाललकाबाट पाररत भएको लमलत दे स्ख लागु हुनेछ। यस अस्घ उपभोक्ता सलमलत

ु ानी भइसकेका योजनाहरु समेत यसै काययविलध बमोस्जम
मार्यत सं चालन भइ चालु रहे का िा सम्पन्न भइ भक्त
भएको/गरे को मालननेछ।
आज्ञाले,
खेम राज दे िकोटा
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