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सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलिलि संचािन सम्बन्धी कार्यलिलध
२०७८
प्रस्िािना
स्थानीर् स्िरको लिकास लनिायण कार्यिा सम्बलन्धि िाभकिाय उपभोक्ताहरुिाई सहभागी
गराउँ दै सहभालगिािूिक लिकास लनिायण प्रकृ र्ाको स्थापनाको िालग लिकास आर्ोजनाहरुको
छनौट, िजजयिा, कार्ायन्िर्न, सञ्चािन, अनजगिन िथा िजल्र्ाङ्कन उपभोक्ताहरु आफै िे गनजय
पदयछ । र्सबाट र्ोजनाप्रलि स्थानीर् सिजदार्को अपनत्ि िथा स्िालित्ि िहशजस हुन गई
र्ोजनाको दीगोपनका िालग आिश्र्क िियि संभार जस्िा क्रिर्ाकिापहरु स्थानीर् स्िरबाटै हुनज
पदयछ । र्ोजना कार्ायन्िर्न प्रकृ र्ािा सरििा, आर्थयक क्रिर्ाकिापिा पारदर्शयिा र स्थानीर्
उपभोक्तािाई लजम्िेिारी बोध गराउनका साथै जनसहभालगिा पररचािनिा सघाउ पजर्ायउन,
नेपािको संलिधान र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गरे को नगरपालिकाको
अलधकार क्षेत्र लभत्रको उपभोक्ता सलिलि िाफय ि संचािन गररने लिकास लनिायण सि्बलन्ध
कार्यिाई व्यिलस्थि बनाउनको िालग उपभोक्ता सलिलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन गनय
आिश्र्क देलिएकोिे र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बिोलजि
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नगरकार्यपालिकािे र्ो उपभोक्ता सलिलि संचािन सम्बन्धी कार्यलिलध २०७८ कार्यलिलध िजजयिा
गरे को छ ।
पररच्छेद– १
प्रारलम्भक
१. संलक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्स कार्यलिलधको नाि सिद्धार्थनगर

नगरपालिकाको

उपभोक्ता सलिलि संचािन सम्बलन्ध कार्यलिलध, २०७८ रहेको छ ।
(२) र्ो कार्यलिलध कार्थपासिकािे स्वीकृत गरी स्र्ानीर् राजपत्रमा प्रकाशन भए पश्चात ्
िागु हुनेछ ।
२. पररभाषाः लिषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलिलधिा:
(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ िाई सम्झनज पदयछ ।
(ि)“लनर्िाििी” भन्नािे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ बिोलजि बनेको
लनर्िाििीिाई सम्झनज पदयछ ।
(ग)“आर्थयक लनर्ि” भन्नािे प्रचलिि कानून बिोलजि नगरपालिको आर्थयक प्रशासन
संचािन गनय िोके का आर्थयक लनर्िहरु सम्झनज पदयछ ।
(घ) “अध्र्क्ष” भन्नािे उपभोक्ता सलिलिको अध्र्क्षिाई सम्झनज पदयछ ।
(ङ) “आर्ोजना” भन्नािे सिद्धार्थनगर नगरपालिका िा सो अन्िरगिको िडािाट पूणय िा
आंलशक िागि साझेदारीिा सञ्चालिि र्ोजना िा कार्यिि िा आर्ोजना िा
पररर्ोजनािाई सम्झनज पछय । र र्सिे नगरसभाबाट स्िीकृ ि भएको गैर सरकारी संघ
सस्था, गैर नाफािूिक संस्था िा अन्र् सािजदालर्क संस्थाको आर्ोजना सिेििाई
जनाउनेछ ।
(च) “उपभोक्ता” भन्नािे आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष िाभालन्िि हुने आर्ोजना सञ्चािन हुने क्षेत्र
लभत्रका व्यलक्तिाई जनाउछ ।
(छ) “उपभोक्ता सलिलि” भन्नािे आर्ोजनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र िियि सम्भार
गनयको िालग उपभोक्तािे आफू हरू िध्र्ेबाट गठन गरे को सलिलि सम्झनज पदयछ ।
(ज) “सािजदालर्क संस्था” भन्नािे सािजदालर्क लिकासको भािनािे अलभप्रेररि भई लनलिि
प्रक्रिर्ा अििम्बन गरी प्रचलिि कानूनबिोलजि स्थापना भएका सिजदार्स्िरका संस्था
िथा स्थानीर् लनकार्िा सूचीकृ ि भएका सिजदार्िा आधाररि संस्थासिेििाई
जनाउँ छ ।
(झ) “कार्ायिर्” भन्नािे सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका कार्ायिर्िाई
बजझाउँ छ । सो शब्दिे िडा कार्ायिर् सिेििाई बजझाउनेछ ।
(ञ) “कार्यपालिका” भन्नािे नगर कार्यपालिकािाई सम्झनज पदयछ ।
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(ट) “ठू िा िेलशनरी िथा उपकरण” भन्नािे िािािरणिाई अत्र्लधक ह्रास पजर्ायउने प्रकृ लिका
ठू िा िेलशनरी, उपकरण (बजिडोजर, एक्साभेटर जस्िा) र श्रििूिक प्रलिलधिाई
लिस्थालपि गने िािका िेलशनरी िथा उपकरण सम्झनज पदयछ।
(ठ) “पदालधकारी” भन्नािे उपभोक्ता सलिलिका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सलचि र कोषाध्र्क्षिाई
सम्झनज पदयछ ।
(ड) “िडा” भन्नािे सिद्धार्थनगर नगरपालिका लभत्रका िडािाई सम्झनज पदयछ ।
(ढ) “िडा अध्र्क्ष” भन्नािे आर्ोजना सञ्चािन भएको िडाको िडा अध्र्क्षिाई सम्झनज पदयछ
(ण) “सदस्र्”भन्नािे उपभोक्ता सलिलिका सदस्र्िाई जनाउनेछ र सो शब्दिे उपभोक्ता
सलिलिका पदालधकारीिाई सिेि जनाउनेछ ।
(ि) “सम्झौिा”भन्नािे आर्ोजनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र िियि सम्भार गनयको
िालग

कार्ायिर्

र

उपभोक्ता

सलिलिबीच

भएको

लिलिि

करारनािा

िा

कबजलिर्िनािािाई जनाउनेछ ।
३. उपभोक्ता सलिलिबाट संचािन गररने र्ोजनाहरु
सािान्र्िर्ा जरटि प्रालिलधक पक्ष सिािेश नभएका, ठू िा िेलशनरी िथा उपकरण प्रर्ोग नहुने,
उपभोक्ता सलिलिको िफय बाट सहभालगिा जजट्ने देहार् बिोलजिका कार्यहरु प्रचलिि कानूनिे
उपभोक्ता सलिलि िाफय ि कार्ायन्िर्न गनय पाउने बजेटको लसिालभत्र रही उपभोक्ता सलिलि
िाफय ि सञ्चािन गनय प्राथलिकिा क्रदइने छ ।
• सािजदालर्क संस्था, टोि लिकास संस्था, उपभोक्ता सलिलि िा सिूह, गैर सरकारी संस्था
िथा िडािासीको आफ्नै स्रोिबाट सञ्चािन हुने आर्ोजना िा कार्यिि,
• नगरपालिकासंगको िागि सहभालगिािा सञ्चािन हुने आर्ोजना िा कार्यिि,
• नगरपालिकाको आफ्नै िागििा सञ्चािन हुने आर्ोजना िा कार्यिि,
• उपभोक्तािे िागि सहभालगिा जजटाउने र्ोजनाहरु,
• जनसहभालगिा जजट्न सक्ने श्रििजिक र्ोजनाहरु,
• गरीलि लनिारणिा प्रत्र्क्ष रुपिा टेिा पजर्ायउने र्ोजनाहरु
• दलिि, लपछलडएका जनजालि, अपाङ्ग िथा िलहिाका िालग संचालिि आर्ोजनाहरु
• लिद्यािर्, स्िास््र् चौकी िथा उपस्िास््र् चौकी, भिन लनिायण, स–साना कल्भटय,
पलहरो रोकथाि, नक्रद लनर्न्त्रण, साियजलनक शौचािर् लनिायण, िन संरक्षण लिकास जस्िा
स साना आर्ोजनाहरु ।
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४. कार्यलिलधको पािना गनजप
य नेः(१) नगरपालिका लभत्र कार्ायन्िर्न हुने आर्ोजनाको लनिायण,
सञ्चािन,िियि सम्भार कार्य गनयको िालग गठन हुने उपभोक्ता सलिलििे पूणयरुपिा र्ो
कार्यलिलधको पािना गनजय पनेछ ।
(२) प्रचलिि कानून बिोलजि उपभोक्ता सलिलििे कार्ायन्िर्न गनय पाउने भनी िोक्रकएको
रकिको सीिा लभत्र रही स्थानीर् सीप, श्रोि र साधन उपर्ोग हुने र स्थानीर् स्िरिा कार्य
सम्पन्न गनय सक्ने आर्ोजनाको कार्ायन्िर्न उपभोक्ता सलिलि िाफय ि गनय सक्रकनेछ ।
पररच्छेद–२
उपभोक्ता सलिलिको गठन र सञ्चािन
५. उपभोक्ता सलिलि गठनसम्बन्धी व्यिस्थाः (१) उपभोक्ता सलिलि गठन देहार् बिोलजि गनजय
पनेछ ।
(क) उपभोक्ता सलिलिको गठन सम्बलन्धि आर्ोजना स्थििै आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष िाभालन्िि
उपभोक्ताहरुको आि भेिाबाट अलधकिि सहभालगिािा सम्बलन्धि आर्ोजनास्थििा नै
सािदेलि एघार (७ देलि ११ जना) सदस्र्ीर् उपभोक्ता सलिलि गठन गनजयपनेछ ।
(ि)सलिलि गठनको िालग आि भेिा हुने सिर्, लिलि, स्थान र भेिाको लबषर् त्र्स्िो भेिा हुने
लिलििे कलम्ििा िीन क्रदन (३ क्रदन) अगािै साियजलनक रुपिा जानकारी गराउनज पनेछ ।
सलिलि गठन गदाय उपभोक्ता सलिलिको छिफििा आर्ोजनाका िालग छज ट्याइएको बजेट,
िक्ष्र्, जनसहभालगिा िथा कार्य सम्पन्न गनय िाग्ने अिलधबारे स्पष्ट जानकारी गराउनज
पदयछ ।
(ग) नगरपालिकास्िरीर् आर्ोजना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलिलिको गठन गदाय
कार्यपालिकािे िोके को कार्यपालिकाका सदस्र् िा कार्ायिर्को प्रलिलनलधको रोहिरिा गनजय
पनेछ ।
(घ) िडास्िरीर् आर्ोजना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलिलि गठन गदाय सम्िलन्धि िडाको
िडा अध्र्क्ष िा िडा सदस्र् िा कार्ायिर्िे िोके को कार्ायिर्को प्रलिलनलधको रोहिरिा गनजय
पनेछ ।
(ङ) उपभोक्ता सलिलि गठनको िालग बोिाईएको भेिािा र्ोजनाको संलक्षप्त लििरण र
सलिलिको संरचना सलहिको जानकारी कार्ायिर्को प्रलिलनलधिे गराउनज पनेछ ।
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(च) उपभोक्ता सलिलि गठन गदाय सिािेशी लसद्धान्िको अििम्िन गनजय पने छ । सलिलििा
कलम्ििा िेत्तीस प्रलिशि (३३%) िलहिा सदस्र् हुनजपनेछ । सलिलिको अध्र्क्ष, सलचि र
कोषाध्र्क्ष िध्र्े कम्िीिा एकजना िलहिा पदालधकारी हुनजपनेछ ।
(छ) एउटै सिर्िा एक व्यलक्त एकभन्दा बढी उपभोक्ता सलिलिको सदस्र् हुन पाउने छैन । साथै
सगोिका पररिारबाट एकजना भन्दा बढी व्यलक्त एउटै उपभोक्ता सलिलिको सदस्र् हुन
पाइने छैन ।
(ज) उपभोक्ता सलिलिको गठन सके सम्ि सियसम्िि िररकािे गनजयपनेछ । सियसम्िि हुन नसके िा
उपभोक्ताहरुको बहुििबाट उपभोक्ता सलिलिको गठन गररने छ ।
(झ) उपभोक्ताहरुको िागि सहभालगिािा सञ्चािन हुने आर्ोजनाहरु उपभोक्ता सलिलिबाट
कार्याान्िर्न गनय प्राथलिकिा क्रदईनेछ ।
(ञ) कार्ायिर्िे आर्ोजना सञ्चािन एिि् कार्ायन्िर्निा संिग्न उपभोक्ता सलिलिको अलभिेि
अनजसूची १ बिोलजिको ढाँचािा व्यिलस्थि गनजय पनेछ ।
(ट) उपभोक्ता सलिलि गठन प्रकृ र्ािा लििाद भई गठन हुन नसके को अिस्थािा िा सलिलि गठन
सिजहिे चासो नदेिाएिा नगरपालिकािे कानून बिोलजि अन्र् प्रकृ र्ाद्धारा र्ोजना
सञ्चािन गनय सक्नेछ ।
६. उपभोक्ता सलिलिका सदस्र्को र्ोग्र्िाः (१) उपभोक्ता सलिलिका सदस्र्को र्ोग्र्िा देहार्
बिोलजि हुनज पनेछ ।
(क) सम्िलन्धि आर्ोजना क्षेत्रको स्थार्ी िालसन्दा
(ि) १८ िषय उिेर पजरा भएको
(ग) फौजदारी अलभर्ोगिा अदाििबाट कसजरदार नठहररएको
(घ) सरकारी बाँकी बक्र्ौिा िा पेश्की फछ्र्र्ौट गनय बाँकी नरहेको
(ङ) अन्र् उपभोक्ता सलिलििा सदस्र् नरहेकोऽ
िर सम्झौिा बिोलजि िोक्रकएको कार्य सम्पन्न भइ सके पलछ अको काि गनय बाधा पजग्ने छैन ।
(२) दफा १ िा जजनसजकै कज रा िेलिएको भएिापलन जनप्रलिलनलध, राजनीलिक दिका
पदालधकारी, बहाििािा सरकारी कियचारी लशक्षक,

लनिायण व्यिसार्को ईजाजि लिएका

व्यलक्तहरु, साियजलनक सम्पलत्त लहनालिना गरे का व्यलक्तहरु उपभोक्ता सलिलिको सदस्र्िा बस्न
पाईने छैन ।
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७. उपभोक्ता सलिलिको काि, कियब्र् र अलधकारः उपभोक्ता सलिलिको काि कियब्र् र अलधकार
देहार् बिोलजि हुनेछ ।
(क) उपभोक्ता सलिलिको गठनसँगै लिलनर्ोलजि िजेट रकि अनजसार सम्िलन्धि प्रालिलधकहरुको
सहर्ोगिा कार्यर्ोजना िनाई जनसहभालगिाको व्यिस्था लििाउने ।
(ि) र्ोजनाका िालग लनर्दयष्ट गररएको जनसहभालगिा बापिको अंश नगरपालिकाको
लसफाररसिा िोलिएको बैंक िािािा जम्िा गरी सक्कि बैंक भौचर सलहि नगरपालिकािा
पेश गरी सम्झौिा गने ।
(ग) सम्झौिापलछ नगरपालिकाबाट कार्ायदेश प्राप्त गरी कार्य शजरु गने ।
(घ) उपभोक्ता सलिलिको कार्य सम्पादनिाई प्रभािकारी बनाउन सलिलिका सदस्र्हरुको कार्य
लिभाजन र लजम्िेिारी बाँडफाँड गने,
(ङ) उपभोक्तासलिलिका सदस्र्हरुको क्षििा लिकास गने ।
(च) र्ोजना सञ्चािनका सन्दभयिा लनर्लिि रुपिा बैठक बस्ने, उपभोक्ताहरुिाई कार्ायिर्बाट
प्राप्त सूचना िथा िागयदशयनको जानकारी गराउने, लनणयर् सम्बलन्धि लनकार्िा पठाउने
व्यिस्था गने ।
(छ) कार्ायन्िर्नको लसिलसिािा लडजाईन भन्दाफरक कार्य नगने । सम्झौिा बिोलजिको
कािको पररिाण, गजणस्िर, सिर् र िागििा पररिियन गनजय पने भएिा सलिलिको बैठक
बसी फरक कार्य गनजयपने भएिा औलचत्र्को िारे िा छिफि गरी प्रालिलधक परािशय लिई
कार्ायिर्िे अनजिलि क्रदएिा िात्र फरक कार्य गने ।िोक्रकएको गजणस्िर बिोलजि काि सम्पन्न
नगरे िा काि सन्िोष जनक नभएिा कार्ायिर्िे जलिबेिा पलन सम्झौिा रद्ध गनय सक्नेछ ।
(ज) सम्झौिािा लनर्दयष्ट गरीएको कार्ायन्िर्न अिलधलभत्र कार्य सम्पन्न गररसक्ने ।
(झ) उपभोक्ता सलिलििाई पेश्की उपिब्ध गराइने छैन । प्रगलिको अनजपाि रकि िाग गनै पने
अिस्था आएिा देहार्का कज राहरु संिग्न गनेः
• उपभोक्ता सलिलिको बैठक िसी कािको प्रगलिको आधारिा रकि िाग गरे को लनणयर् ।
• प्रालिलधक िजल्र्ाङ्कन ।
• सलिलिको िफय िाट रकि िाग गरे को लनिेदन पत्र ।
• उपभोक्ता सलिलिका अध्र्क्षबाट प्रिालणि भएको र्थाथय िचयको लििरण सलहिको
फाँटिारी ।
• ज्र्ािी र लिस्त्री िगाईएको कार्यको हकिा डोर हालजरी फाराि ।
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(ञ) उपभोक्ता सलिलििे सम्झौिा बिोलजि गनजय पने काि आफै गनजयपनेछ । आफू िे लजम्िाािा
लिएको काि ठे क्कापट्टाबाट गराउन पाइने छैन । ठे क्कािा क्रदएकाो पाइएिा त्र्स्िा
उपभोक्ताा सलिलििाई कािोसूलचिा रालि कानून बिोलजि कारबाही गररनेछ ।
(ट) आर्ोजनाको साियजलनक पररक्षण गराउने,
(ठ) जाँचपास फरफारक गराई र्ोजना हस्िान्िरण गरी लजम्िा लिने ।
(ड) आर्ोजनाको क्रदगो व्यिस्थापन सम्बन्धी आिश्र्क अन्र् कार्य गने ।
(ढ) अन्र् प्रचलिि ऐन, लनर्िाििी, आर्थयक लनर्ििा उपभोक्ता सलिलििाई िोक्रकएका कार्यहरु
गने ।
८. िागि सहभालगिा जजटाउने सम्िन्धी व्यिस्था
उपभोक्ता सलिलिबाट सञ्चािन हुने र्ोजनािा उपभोक्तािे कम्िीिा देहार् बिोलजिको अंशदान
एिं िागि सहभालगिा व्यहोनजयपनेछः
• िागत िहभागगतामा िंचािन हुने गरी िागि सहभालगिा िोकी कार्यिि छज ट्याईको
हकिा सोही बिोलजि
• संरचना लनिायण कार्य जस्िै सडक कािोपत्रे, नािी, भिन, टेिा पिायि, कल्र्भट,
लिद्यजिीकरण जस्िा भौलिक पूिायधारसँग सम्बलन्धि आर्ोजनािा िागि अनजिानको
अंकको कम्िीिा २०%
िर, िालथ जेसजकै िेलिएको भएिापलन उल्िेलिि प्रलिशि भन्दा िढी जनसहभालगिा
जजटाउन िाधा पने छैन ।
• बैदेलशक लनकार्बाट सञ्चािन हुने र्ोजनाको हकिा सो लनकार्सँग भएको सम्झौिा
अनजसार हुने ।
• कृ षी, पशजसेिा जस्चा कार्यिििा कलम्ििा १५ प्रलिशििा नघट्ने गरी नगरपालिकािे
िोके बिोलजि सहभालगिा रहने ।
• लिपन्न िगय, दलिि, जनजालि िथा उत्पीलडि िगार्िका सिजदार्को िालग संचालिि
र्ोजनाको हकिा नेपाि सरकारिे छज ट्टै व्यिस्था गरे कोिा सोही बिोलजि र त्र्स्िो
व्यिस्था नगरे को हकिा र्ोजनाको प्रकृ लि हेरी नगरपालिकािे कलम्ििा १५ प्रलिशििा
नघट्ने गरी िोके बिोलजि हुनेछ ।
९. नगरपालिकाबाट उपभोक्ता सलिलििाई प्रदान गररने सेिाहरु
नगरपालिका कार्ायिर्िे उपभोक्ता सलिलििाई देहार्का सेिा उपिब्ध गराउँ नेछ ।
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• उपभोक्ता सलिलि गठन गदाय पािना गनजयपने ऐन, लनिर् र कार्थववगधबारे जानकारी
गराउने ।
• उपभोक्ता सलिलिबाट हुने जनसहभालगिाको िजल्र्ाङ्कन गने ।
• प्रचलिि कानून ििोलजि र्ोजना सम्झौिा गने ।
• र्ोजनाको स्थिगि भ्रिण गरी िागि अनजिान एिं भए गरे का कार्यको प्रालिलधक
िजल्र्ाङ्कन गने ।
• लिकास लनिायण कार्यको आिश्र्किा अनजसार स्थिगि लनररक्षण िथा साियजलनक
िेिापररक्षण गनय िगाई लनकासा छाड्ने ।
• उपभोक्ता सलिलिबाट पेश भएका र्ोजनागि कार्यप्रकृ र्ा पजगेको एक िलहनालभत्र
फरफारक गने ।
• आिश्र्किा अनजसारको प्रालिलधक परािशय क्रदने ।
पररच्छेद – ३
कार्ायन्िर्न िथा ब्र्िस्थापन
१०. आर्ोजना कार्ायन्िर्नः (१) कार्ायिर्िे आ.ि. शजरु भएको १५ क्रदन लभत्र उपभोक्ता
सलिलिबाट संचािन हुने आर्ोजना, पररर्ोजना र कार्यििहरु पलहचान/छनौट गरी
कार्ायन्िर्न र्ोजना बनाउनज पनेछ । उपभोक्ता सलिलि गठन पिाि आर्ोजनाको ड्रईङ,
लडजाईन र िागि अनजिान (सम्भि भएसम्ि नेपािी भाषािा िर्ार गररएको) स्िीकृ ि गरी
उपभोक्ता सलिलििाई उपिब्ध गराउनज पनेछ ।
(२) आर्ोजनाको कार्ायन्िर्नको िालग उपभोक्ता सलिलि र कार्यिर्बीच अनजसूची २
बिोलजिको ढाँचािा सम्झौिा गनजयपनेछ ।
(३) आर्ोजनाको प्रकृ लि हेरी कार्ायिर्िे िागि सहभालगिाको ढाँचा र अनजपाि (नगद िा
श्रिदान िा बस्िजगि) िोक्नज पनेछ ।
११. आर्ोजना सम्झौिाको िालग आिश्र्क कागजािहरुः (१) उपभोक्ता सलिलििे कार्ायिर्सँग
सम्झौिा गदाय िपलशििा उलल्िलिि कागजािहरु पेश गनजयपनेछ
(क) उपभोक्ता सलिलि गठन गने आि भेिाको लनणयर्को प्रलिलिलप
(ि) उपभोक्ता सलिलिका सदस्र्हरुको नागररकिाको प्रलिलिलप
(ग) आर्ोजनाको िागि अनजिान लििरण
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(घ) उपभोक्ता सलिलिबाट सम्झौिाको िालग लजम्िेिारपदालधकारी िोक्रकएको उपभोक्ता
सलिलिको लनणयर्
(ङ) आर्ोजनाको कार्ायन्िर्नको कार्य िालिका ।
(च) िािा सञ्चािन गने पदालधकारी िोक्रकएको लनणयर् र िािा सञ्चािनको िालग आिश्र्क
कागजािहरु
१२. उपभोक्ता सलिलिको क्षििा लिकासः (१) कार्ायिर्िे काि संचािनका िालग अनजसजलच ३
बिोलजि कार्ायदेश क्रदए पिाि उपभोक्ता सलिलिका पदालधकारीहरुिाई लनम्न लिषर्िा
अलभिजलिकरण गनजय पनेछ
(क) उपभोक्ता सलिलिको काि, कियब्र् र अलधकार,
(ि) सम्पादन गनजय पने कािको लििरण, काि सम्पन्न गनजयपने अिलध, िागि र उपभोक्ताको
र्ोगदान
(ग) लनिायण सािाग्रीको गजणस्िर र पररिाण
(घ) िररद, रकि लनकासा प्रकृ र्ा, िचयको िेिाकं न र अलभिेि व्यिस्थापन
(ङ) कार्ायन्िर्न र अनजगिन प्रकृ र्ा
(च) साियजलनक परीक्षण, र्ोजनाको फरफारक र हस्िान्िरण
(छ) अन्र् आिश्र्क लिषर्हरु ।

१३. िािा सञ्चािनः (१) उपभोक्ता सलिलिको िािा कार्ायिर्िे िोके को बैंकिा सञ्चािन
हुनेछ ।
(२) सलिलिको िािा अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सलचि गरी िीन जनाको संर्जक्त दस्िििबाट
सञ्चािन हुनेछ । िािा सञ्चािकहरु िध्र्े कलम्ििा एकजना िलहिा हुनज पनेछ ।
१४. भजक्तानी प्रकृ र्ाः(१) आर्ोजनाको भजक्तानी ददंदा उपभोक्ता सलिलिको नाििा रहेको बैक
िािािाफय ि क्रदनज पनेछ । उपभोक्ता सलिलििे एक व्यलक्त िा सस्थािाई पचास हजार भन्दा
िालथको रकि भजक्तानी गदाय चेक िाफय ि िात्र गनजय पनेछ ।
(२) उपभोक्ता सलिलििाई सम्झौिा बिोलजिको कािको प्रालिलधक िूल्र्ांकन, कार्य सम्पन्न
प्रलििेदन र अन्र् आिश्र्क कागजािको आधारिा भजक्तानी क्रदईनेछ ।
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(३) उपभोक्ता सलिलििे सम्पादन गरे को काि र भएको िचयको लििरण सलिलिको बैठकबाट
लनणयर् गरी भजक्तानीको िालग आिश्र्क कागजाि सलहि कार्ायिर्िा पेश गनजयपनेछ ।
(४) आर्ोजनाको अलन्िि भजक्तानी हुनज भन्दा अगािै कार्ायिर्बाट अनजगिन गने व्यिस्था
लििाउनज पनेछ ।
(५) आर्ोजना सम्पन्न भई फरफारक गनजय भन्दा अगािै उपभोक्ता सलिलििे अलनिार्य रुपिा
कार्ायिर्को प्रलिलनलधको रोहिरिा साियजलनक परीक्षण गनजय पनेछ । साियजलनक परीक्षण
प्रलििेदनको ढाँचा अनजसूची ४ बिोलजि हुनेछ ।
(६) उपभोक्ता सलिलििे आफू िे प्रत्र्ेक क्रकस्िािा गरे को िचयको सूचना अनजसूची ५ बिोलजिको
ढाँचािा साियजलनक गनजय पनेछ ।
(७) आर्ोजनाको कज ि िागि रु ५ िाि भन्दा बढी भएका आर्ोजनाहरुको हकिाउपभोक्ता
सलिलििे काि शजरु गनजय भन्दा अगािै आर्ोजनाको नाि, िागि, िागि साझेदारीको अिस्था,
काि शजरु र सम्पन्न गनजय पने अिलध सिेि देलिने गरी िर्ार गररएको अनजसूची ६ बिोलजिको
ढाँचािा आर्ोजना सूचना पाटी आर्ोजना स्थििा राख्नज पनेछ
(८) उपभोक्ता सलिलििाई कार्ायिर्िे ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागि अनजिान िर्ार गने, प्रालिलधक
सल्िाह क्रदने, जाँचपास गने िगार्ि अन्र् प्रालिलधक सहर्ोग उपिब्ध गराउनेछ । आर्ोजना
कार्ायन्िर्नको सिर्िा कज नै कारणबाट कार्ायिर्िे प्रालिलधक सेिा उपिब्ध गराउन नसके िा
सम्झौिािा उल्िेि गरी उपभोक्ता सलिलििे कार्ायिर्को सहिलििा प्रालिलधक सेिा लिन
सक्नेछ । िर, ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागि अनजिान, कार्यसम्पन्न प्रलििेदन र भजक्तानी
लसफाररसको कार्य कार्ायिर्बाट नै हुनेछ ।
(९) उपभोक्ता सलिलिबाट लनिायण हुने आर्ोजनाहरूको गजणस्िर कार्ि गने गराउने दालर्त्ि र
लजम्िेिारी जनप्रलिलनलध, सम्बलन्धि प्रालिलधक कियचारी, उपभोक्ता सलिलि र
अनजगिनसलिलिको हुनेछ ।
(१०) अनजकरणीर् कार्य गने उपभोक्ता सलिलि, प्रालिलधक कियचारी र सम्बलन्धि कियचारीिाई
सभाको लनणयर् बिोलजि िार्षयक रूपिा उलचि पजरस्कार प्रदान गनय सक्रकनेछ ।
(११) िोक्रकएको सिर्िा उपभोक्ता सलिलि गठन हुन नसके िा, सम्झौिा हुन नसके िा िा
सम्झौिाको शिय बिोलजि कार्य सम्पादन हुन नसके िा कार्ायिर्िे अन्र् प्रकृ र्ाद्वारा काि
गराउन सक्नेछ ।
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१५. लनिायण कार्यको गजणस्िर सजलनलिििा गनजय पनेः उपभोक्ता सलिलिबाट सञ्चािन हुने
आर्ोजना गजणस्िर सजलनलिि गनजय सम्िलन्धि उपभोक्ता सलिलिको कियव्य हुनेछ । गजणस्िर
सजलनलिििा गनयको िालग अन्र् कज राहरुको अलिररक्त लनम्न लिषर्हरु पूणय रुपिा पािना गनजय
पनेछ ।
(क) लनिायण सािाग्रीको गजणस्िरः लनिायण सािाग्री ड्रइङ, लडजाईन र स्पेलसक्रफके सन
बिोलजिको गजणस्िर कार्ि गनजय पनेछ । गजणस्िर कार्िको िालग कािको प्रकृ लि हेरी
कार्ायिर्िे िोके को िण्डिा र्ोजनाहरुको ल्र्ाब टेस्ट सिेि गनजयपनेछ
(ि) लनिायण लिलध र प्रकृ र्ाको गजणस्िरः लनिायण लिलध र प्रकृ र्ा कार्ायिर्सँग भएको
सम्झौिा बिोलजि गनजय पनेछ ।
(ग) लनिायण कार्यको क्रदगोपनाः उपभोक्ता सलिलिबाट कार्ायन्िर्न भएको र्ोजनाको
क्रदगोपनाको िालग सम्िलन्धि उपभोक्ता सलिलििे आिश्र्क व्यिस्था गनजय पनेछ ।
(घ) गजणस्िर सजलनलिि गने लजम्िेिारीः उपभोक्ता सलिलि िाफय ि हुने कािको लनधायररि
गजणस्िर कार्ि गने लजम्िेिारी सम्बलन्धि कार्यको िालग कार्ायिर्बाट िरटएका
प्रालिलधक कियचारी र उपभोक्ता सलिलिको हुनेछ ।
(ङ) िगि राख्नज पनेः उपभोक्ता सलिलिबाट हुने कािको सम्झौिा बिोलजिको सिर्, िागि
र गजणस्िरिा सम्पन्न हुन नसके िा सम्िलन्धि प्रालिलधक कियचारीिाई सचेि गराउने र
प्रकृ लि हेरी आिश्र्किा अनजसार कारिाही गनय सक्नेछ । त्र्स्िा उपभोक्ता सलिलिको
िगि रािी उपभोक्ता सलिलिका पदालधकारीिाई लनलिि सिर्सम्िको िालग अन्र्
उपभोक्ता सलिलििा रही काि गनय लनषेध गनेछ ।
१६.अनजगिन सलिलिको व्यिस्थाः(१) आर्ोजना िोक्रकएको गजणस्िर, पररिाण र सिर्िा सम्पन्न
गनय गराउन उपभोक्ता सलिलििे सम्पादन गने कार्यको अनजगिन गरी आर्ोजनाको गजणस्िर,
पररिाण सजलनलिि गनय दफा ५ (१) (क) बिोलजिको भेिाबाट कलम्ििा एक जना िलहिा
सलहि ३ सदस्र्ीर् एक अनजगिन सलिलि गठन गनजय पनेछ ।
(२) अनजगिन सलिलिको काि, कियव्य अलधकार देहार् बिोलजि हुनेछः
(क) आर्ोजनाको कार्ायन्िर्निा सहजीकरण गने िथा देलिएका बाधा, व्यिधान र सिस्र्ा
सिाधानका िालग आिश्र्क सिन्िर् गने,
(ि) आर्ोजनाको कार्ायन्िर्न कार्यिालिका अनजसार काि भए नभएको र्कीन गने र नगरे को
पाइएिा सम्बलन्धि पक्षिाई सचेि गराउने,
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(ग) आिश्र्क अन्र् कार्य गने ।
१७. म्र्ाद थप
म्र्ादथप सम्बलन्ध व्यिस्था देहार् बिोलजि हुनेछ ।
• उपभोक्ता सलिलििे सम्झौिािा िोक्रकएको म्र्ादलभत्र र्ोजना सम्पन्न गनजय पनेछ ।
• सम्झौिािा लनर्दयष्ट गररएको म्र्ादलभत्र सम्पन्न हुन नसक्ने अिस्था सृजना भएिा उपभोक्ता
सलिलििे लनणयर् गरी कारण सलहि म्र्ाद सिाप्त हुनज कम्िीिा ७ क्रदन अगािै सम्िलन्धि
प्रालिलधकको लसफाररससाथ उपभोक्ता सलिलिको लनणयर् रािी नगरपालिकािा लनिेदन
पेश गनजय पनेछ । र्सरी म्र्ाद थपको िाग भई आएपलछ सम्िलन्धि प्रालिलधकको कारण
िजिेको प्रलििेदनको आधारिा एक पटक कार्ायिर्िे म्र्ाद थप गनय सक्रकनेछ ।
• प्राकृ लिक प्रकोप िा भलििव्य परी िनालसि कारण िाहेक थप भएको म्र्ाद लभत्र काि
सम्पन्न हुन नसक्ने लिशेष पररलस्थलि भएिा िात्र कार्ायिर्िे पजन म्र्ाद थप गनय सक्नेछ ।
पररच्छेद– ४
लिलिध
१८. अन्र् संस्थाबाट कार्य गराउन सक्रकनेःर्स कार्यलिलध बिोलजि उपभोक्ता सलिलिबाट गररने
कार्य िाभग्राही सिूह, सािजदालर्क संस्था जस्िै सािजदालर्क िन, सािजदालर्कस्िरका
सहकारी संस्थाहरू, टोि लिकास संस्था, आिा सिूह, कृ लष सिूह, क्िब, कानजन बिोलजि
गठन भएका अन्र् सािजदालर्क संगठन जस्िा संस्थाहरुबाट स्थानीर् उपभोक्ताहरुको
आिभेिाबाट लनणयर् भई आएिा र्स्िा संस्थाहरुबाट र्स कार्यलिलध बिोलजि कार्य
संचािन गनय/गराउन सक्रकने छ ।
१९. सहलजकरण र सहर्ोग गनजय पनेःउपभोक्ता सलिलििे आर्ोजनाको सजपररिेक्षण,
अनजगिन/लनरीक्षण गनय कार्ायिर्बाट आएको अनजगिन सलिलि, पदालधकारी िा
कियचारीिाई आिश्र्क लििरण उपिव्ध गराउने िथा आर्ोजनास्थि अनजगिनको िालग
सहलजकरण र सहर्ोग गनजय पनेछ ।
२०. उपभोक्ता सलिलिको दालर्त्िःउपभोक्ता सलिलििे कार्ायिर्सँग भएको सम्झौिा
बिोलजिको कार्य सम्पादन गदाय कार्ायिर्िे िोके का शियहरुको अलिररक्त लनम्न दालर्त्ि िहन
गनजय पनेछ ।
(क) आर्ोजनाको क्रदगो व्यिस्थापनको िालग िियि सम्भार गने सम्बन्धी आिश्र्क कार्य,
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(ि) आर्ोजना कार्ायन्िर्नबाट पनय सक्ने िािािरणीर् सन्िजिन कार्ि गने सम्बन्धी कार्य,
(ग) अन्र् आर्ोजनाहरुसँग अन्िरसम्बन्ध कार्ि गनजयपने,
(घ) असि नागररकको आचरण पािना गनजयपने ।
२१ र्ोजना फरफारक
र्ोजना सम्पन्न भई सके पलछ नगरपालिकािाई जानकारी गराउने र लनर्िानजसार फरफारक
गराउने दालर्त्ि सम्िलन्धि उपभोक्ता सलिलिको हुने छ । फरफारकको िालग कार्ायिर्िा
कागजाि पेश गदाय अनजसच
ू ी ७ बिोलजिको ढाँचािा आर्ोजनाको भौलिक िथा लिलत्तर् प्रलििेदन
सलहि देहार्का कागजाि पेश गनजय पनेछ ।
क। उपभोक्ता सलिलिको लनणयर्
ि। प्रालिलधकको अलन्िि िजल्र्ाङ्कन , नापी लििरण र कार्य सम्पन्न प्रलििेदन र
ग। साियजलनक पररक्षणको प्रलििेदन
२२.िापदण्ड बनाउन सक्नेः(१) आर्ोजनाको गजणस्िर सजलनलिििाको िालग कार्ायिर्िे
अनजगिन, िजल्र्ाङ्कन गरी सम्िलन्धि उपभोक्ता सलिलििाई सल्िाह, सजझाि र आिश्र्किा
अनजसार लनदेशन क्रदने िथा सिन्िर् गनजय पनेछ.
(२) उपभोक्ता सलिलिबाट सञ्चािन हुने आर्ोजनाको प्रकृ लि हेरी गजणस्िर सजलनलिििा गने
प्रर्ोजनको िालग कार्ायिर्िे थप िापदण्ड िथा िागयदशयन बनाई िागज गनय सक्नेछ ।
२३. संशोधन, िारे जी िथा बचाउ
क। र्ो कार्यलबलधिा आिश्र्किा अनजसार नगरकार्यपालिकािे संशोधन, पररिाजयन िा
िारे ज सिेि गनय सक्नेछ ।
ि। र्ो कार्यलबलधिा उल्िेि भएको कज राहरुको हकिा र्सै कार्यलबलध अनजसार र उल्िेि
नभएको हकिा प्रचलिि ऐन लनर्ि अनजसार हुनेछ ।
ग। नगरपालिकाबाट सञ्चािन हुने लिशेष र्ोजना िा कार्यििका िालग िोक्रकएको
कार्यलिलधहरुको पािना गनय र्स र्ो कार्यलबलधिे बाधा पजर्ायएको िालनने छैन ।
घ। र्ो कार्यलबलधिा िा िेलिएका कज राहरु ऐन, लनर्िाििी र अन्र् कानूनसंग बालझएिा
बालझएका कज राहरु स्ििः लनष्कृ र् हुनेछन् ।
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२४. कार्थविधधको व्याख्र्ा
र्ो कार्यलबलधको अलन्िि व्याख्र्ा गने अलधकार नगर कार्यपालिकािाई हुनेछ ।
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अनजसच
ू ी१
(कार्यलिलधको दफा ५ (१) ञ संग सम्बलन्धि)
उपभोक्ता सलिलिको िगि
सिद्धार्थनगर नगरपालिका

आ.ि.
ि.स.

उपभोक्ता सलिलिको
नाि र ठे गाना

अध्र्क्ष

पदालधकारीको नाि र सम्पकय नं.
उपाध्र्क्ष
सलचि
कोषाध्र्क्ष
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गठन लिलि

बैंकको नाि

िािा नं.

अनजसच
ू ी२
कार्यलिलधको दफा १०(२) सँग सम्िलन्धि)
सिद्धार्थनगर नगरपालिका
र्ोजना सम्झौिा फाराि
१. सम्झौिा गने पक्ष र आर्ोजनाः
क) उपभोक्तासलिलिको लििरणः
१. नािः
२. ठे गानाः
ि) आर्ोजनाको लििरणः
१. नािः
२. आर्ोजना स्थिः
३ उद्देश्र्ः
४. आर्ोजना सजरु हुने लिलिः
२. आर्ोजनाको िागि सम्िलन्ध लििरणः
क) िागि अनजिान रु
ि) िागि व्यहोने स्रोिहरु
१. कार्ायिर्ः
२. उपभोक्ता सलिलिः
३. अन्र्ः
ग) बस्िजगि अनजदानको लििरण

सािाग्रीको नाि

१. संघबाट
२.प्रदेशबाट
३. स्थानीर् िहबाट
४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट
५. लिदेशी दािृ संघ संस्थाबाट
६. उपभोक्ता सलिलिबाट
७. अन्र् लनकार्बाट
घ) आर्ोजनाबाट िाभालन्िि हुनेः
१. घरपररिार संख्र्ाः
२. जनसंख्र्ाः
३. संगरठि संस्थााः
४= अन्र्ः
३. उपभोक्ता सलिलि÷सिजदार्िा आधाररि संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको लििरणः
क) गठन भएको लिलिः
ि) पदालधकारीको नाि र ठे गाना (नागररकिा प्रिाणपत्र नं. र लजल्िा)
१. अध्र्क्ष
२. उपाध्र्क्ष
३. कोषाध्र्क्ष
४. सलचि
५. सदस्र्
६. सदस्र्
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एकाई

७. सदस्र्
ग) गठन गदाय उपलस्थि िाभालन्ििको संख्र्ाः
४. आर्ोजना सञ्चािन सम्िलन्ध अनजभिः
५.उपभोक्ता सलिलि सिजदार्िा आधाररि संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थािे प्राप्त गने क्रकस्िा लििरणः
क्रकस्िाको िि

लिलि

क्रकस्िाको रकि

लनिायण सिाग्री पररिाण

कै क्रफर्ि

पलहिो
दोश्रो
िेश्रो
जम्िा
६. आर्ोजना िियि संभार सम्बन्धी व्यिस्था
क)आर्ोजना िियि संभारको लजम्िा लिने सलिलि÷संस्थाको नािः
ि) िियि सम्भारको सम्भालिि स्रोि (छ छैन िजिाउने)
जनश्रिदानः
सेिा शजल्कः
दस्िजर, चन्दाबाट
अन्र् के ही भएः

सम्झौिाका शियहरु
उपभोक्ता सलिलिको लजम्िेिारी िथा पािना गररने शियहरुः
१. आर्ोजना लिलि ...............................देलि शजरु गरी लिलि........................सम्ििा पजरा गनजय पनेछ ।
२= प्राप्त रकि िथा लनिायण सािाग्री सम्िलन्धि आर्ोजनाको उद्धेश्र्का िालग िात्र प्रर्ोग गनजयपनेछ ।
३= नगदी, लजन्सी सािानको प्राप्ती, िचय र बाँकी िथा आर्ोजनाको प्रगलि लििरण राख्नज पनेछ ।
४= आम्दानी िचयको लििरण र कार्यप्रगलिको जानकारी उपभोक्ता सिूहिा छिफि गरी अको क्रकस्िा िाग गनजय पनेछ ।
५= आर्ोजनाको कज ि िागि भन्दा घटी िागििा आर्ोजना सम्पन्न भएको अिस्थािा सो िजिालिकनै अनजदान र
श्रिदानको प्रलिशि लनधायरण गरी भजक्तानी लिनज पनेछ ।
६. उपभोक्ता सलिलििे प्रालिलधकको रार्, परािशय एिं लनदेशन अनजरुप काि गनजय पनेछ ।
७= उपभोक्ता सलिलििे आर्ोजनासंग सम्िलन्धि लिि, भरपाईहरु, डोर हालजरी फारािहरु, लजन्सी नगदी िािाहरु,
सलिलि÷सिजहको लनणयर् पजलस्िका आक्रद कागजािहरु कार्ायिर्िे िागेको बिि उपिव्ध गराउनज पनेछ र त्र्सको
िेिापरीक्षण पलन गराउनज पनेछ ।
८. कज नै सािाग्री िररद गदाय आन्िररक राजस्ि कार्ायिर्बाट स्थार्ी िेिा नम्िर र िजल्र् अलभबृलद्ध कर दिाय प्रिाण पत्र
प्राप्त व्यलक्त िा फिय संस्था िा कम्पनीबाट िररद गरी सोही अनजसारको लिि भरपाई आलधकारीक व्यलक्तबाट प्रिालणि
गरी पेश गनजय पनेछ ।
९. िूल्र् अलभबृलद्ध कर (VAT)िाग्ने बस्िज िथा सेिा िररद गदाय रु २०,०००।– भन्दा बढी िूल्र्को सािाग्रीिा अलनिार्य
रुपिा िूल्र् अलभबृलद्ध कर दिाय प्रिाणपत्र प्राप्त गरे का व्यलक्त फिय संस्था िा कम्पनीबाट िररद गनजय पनेछ । साथै उक्त
लिििा उलल्िलिि िज.अ.कर बाहेकको रकििा १.५% अग्रीि आर्कर बापि करकरट्ट गरी बाँकी रकि िात्र
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सम्िलन्धि सेिा प्रदार्किाई भजक्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– भन्दा कि िूल्र्को सािाग्री िररदिा पान नम्िर
लिएको व्यलक्त िा फियबाट िररद गनजय पनेछ । अन्र्था िररद गने पदालधकारी स्िर्ि् लजम्िेिार हुनेछ ।
१०. डोजर रोिर िगार्िका िेलशनरी सािान भाडािा लिएको एिि् घर बहाििा लिई लिि भरपाई पेश भएको
अिस्थािा १०% प्रलिशि घर भाडा कर एबि् बहाि कर लिनजय पनेछ ।
११. प्रलशक्षकिे पाउने पाररश्रलिक एिि् सहभागीिे पाउने भत्तािा प्रचलिि लनर्िानजसार कर िाग्नेछ ।
१२. लनिायण कार्यको हकिा शजरु िागि अनजिानका कज नै आईटिहरुिा पररियिन हुने भएिा अलधकार प्राप्त
व्यलक्त÷कार्ायिर्बाट िागि अनजिान संसोधन गरे पिाि िात्र कार्य गराउनज पनेछ । र्सरी िागि अजनिान संशोधन
नगरी कार्य गरे िा उपभोक्ता सलिलि÷सिजहनै लजम्िेिार हुनेछ ।
१३. उपभोक्ता सलिलििे काि सम्पन्न गररसके पलछ बाँकी रहन गएका िप्ने सािानहरु िियि संभार सलिलि गठन भएको
भए सो सलिलििाई र सो नभए सम्िलन्धि कार्ायिर्िाई बजझाउनज पनेछ । िर िियि सलिलििाई बजझाएको
सािानको लििरण एक प्रलि सम्िलन्धि कार्ायिर्िाई जानकारीको िालग बजझाउनज पनेछ ।
१४. सम्झौिा बिोलजि आर्ोजना सम्पन्न भएपलछ अलन्िि भजक्तानीको िालग कार्यसम्पन्न प्रलििेदन, नापी क्रकिाि,
प्रिालणि लिि भरपाई, र्ोजनाको फोटो, सम्िलन्धि उपभोक्ता सलिलििे आर्ोजना संचािन गदाय भएको आर्
व्यर्को अनजिोदन सलहिको लनणयर्, उपभोक्ता भेिाबाट भएको साियजलनक िेिा परीक्षणको लनणयर्को प्रलिलिपी
िथा सम्िलन्धि कार्ायिर्को िडा कार्ायिर्को लसफाररस सलहि अलन्िि क्रकस्िा भजक्तानीको िालग लनिेदन पेश गनजय
पनेछ ।
१५. आर्ोजना सम्पन्न भएपलछ कार्ायिर्बाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रिाणपत्र लिनज पनेछ । साथै आर्ोजानाको
आिश्र्क िियि संभारको व्यिस्था सम्िलन्धि उपभोक्ताहरुिे नै गनजय पनेछ ।
१६. आर्ोजना कार्ायन्िर्न गने सिजह िा उपभोक्ता सलिलििे आर्ोजनाको भौलिक िथा लित्तीर् प्रगिी प्रलििेदन अनजसूची
७ को ढाँचािा सम्झौिािा िोक्रकए बिोलजि कार्ायिर्िा पेश गनजय पनेछ ।
१७. आर्ोजनाको दीगो सञ्चािन िथा िियि संभारको व्यिस्था गनजय पनेछ ।
१८. आर्ोजनाको सिै काि उपभोक्ता सलिलि÷सिजहको लनणयर् अनजसार गनजय गराउनज पनेछ ।

कार्ायिर्को लजम्िेिारी िथा पािना गररने शियहरुः
१. आर्ोजनाको िजेट, उपभोक्ता सलिलिको काि, कियव्य िथा अलधकार, िररद, िेिाङ्कन, प्रलििेदन आक्रद लिषर्िा
उपभोक्ता सलिलिका पदालधकारीहरुिाई अनजलशक्षण कार्यिि सञ्चािन गररनेछ ।
२. आर्ोजनािा आिश्र्क प्रालिलधक सहर्ोग कार्ायिर्बाट उपिव्ध गराउन सक्रकने अिस्थािा गराईनेछ र नसक्रकने
अिस्था भएिा उपभोक्ता सलिलििे बाह्य बजारबाट सेिा परािशय अन्िगयि सेिा लिन सक्नेछ ।
३. आर्ोजनाको प्रालिलधक सजपररिेक्षणका िालग कार्ायिर्को िफय बाट प्रालिलधक िटाईनेछ । उपभोक्ता सलिलिबाट भएको
कािको लनर्लिि सजपररिेक्षण गने लजम्िेिारी लनज प्रालिलधकको हुनेछ ।
४. िािो सिर्सम्ि आर्ोजना संचािन नगने उपभोक्ता सलिलििाई कार्ायिर्िे लनर्ि अनजसार कारिाही गनेछ ।
५. श्रििजिक प्रलिलधबाट कार्य गराउने गरी िागि अनजिान स्िीकृ ि गराई सोही बिोलजि सम्झौिा गरी िेलशनरी
उपकरणको प्रर्ोगबाट कार्य गरे को पाईएिा त्र्स्िो उपभोक्ता सलिलिसंग सम्झौिा रद्ध गरी उपभोक्ता सलिलििाई
भजक्तानी गररएको रकि िजल्र्ांकन गरी बढी भएको रकि सरकारी बाँकी सरह असजि उपर गररनेछ ।
६. आर्ोजना सम्पन्न भएपलछ कार्ायिर्बाट जाँच पास गरी फरफारक गनजय पनेछ ।
७. आिश्र्क कागजाि संिग्न गरी भजक्तानी उपिव्ध गराउन सम्िलन्धि उपभोक्ता सलिलिबाट अनजरोध भई आएपलछ
उपभोक्ता सलिलिको बैंक िािािा भजक्तानी क्रदनज पनेछ ।
18

८. र्सिा उल्िेि नभएका कज राहरु प्रचलिि कानून ििोलजि हुनेछ ।
िालथ उल्िेि भए बिोलजिका शियहरु पािना गनय हािी लनम्न पक्षहरु िन्जजर गदयछौं ।

उपभोक्ता सलिलि÷सिजहको िफय बाट

कार्ायिर्को िफय बाट

दस्ििि...................

दस्ििि.............

नाि थर.....................

नाि थर.............

पद.............................

पद.................

ठे गाना..........................

ठे गाना..................

सम्पकय नं......................

सम्पकय नं...............

लिलि............................

लिलि.....................
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अनजसच
ू ी३

(कार्यलिलधको दफा १२ (१) सँग सम्िलन्धि)
कार्ायदेश ढाँचा

लिषर् कार्ायदेश क्रदईएको िारे ।
श्री ...................................
अध्र्क्ष
.....................उपभोक्ता सलिलि,

।

प्रस्िजि लिषर्िा सिद्धार्थनगर नगरपालिका िडा नं.. .

भएको र्ोजना .......................लस्थि िगि लस्टिेट रु..

कार्ायन्िर्नका िालग त्र्स उपभोक्ता सलिलि र र्स

सिद्धार्थनगर

नगरपालिकाको कार्ायिर् िीच

लिलि िा सम्पन्न सम्झौिा अनजसार िगि इलष्टिेट ििोलजि..............................सिद्धार्थनगर

नगरपालिकाको

कार्ायिर्िाट िरटएका प्रालिलधकको प्रत्र्क्ष रे िदेि लनदेशनिा रही सम्झौिािा िोक्रकएको अिलधलभत्र गजणस्िरर्जक्त ढंगिे
र्ोजनाको कार्य सम्पन्न गनजय गराउनज हुन र्ो कार्ायदेश क्रदईएको छ ।

......................
िोधाथय
श्री प्रालिलधक शािा – सिद्धार्थनगर नगरपालिका र्ोजना सञ्चािनिा आिश्र्क सहर्ोग गनजय हुन ।
श्री िेिा शािा, सिद्धार्थनगर नगरपालिका
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अनजसच
ू ी४
(कार्यलिलधको दफा १४ (५) सँग सम्िलन्धि)
साियजलनक परीक्षण फारािको ढाँचा पेश गरे को कार्ायिर्..........
१. आर्ोजनाको नािः

क) स्थिः

ि) िागि अनजिानः

ग) आर्ोजना शजरू हुने लिलिः

घ) आर्ोजना सम्पन्न हुने लिलिः

२. उपभोक्ता सलिलि÷सािजदालर्क संस्थाको क) नािः
क) अध्र्क्षको नािः

ि) सदस्र् संख्र्ाः

िलहिाः

पजरूषः

३. आम्दानी िचयको लििरणः
क) आम्दानीिफय जम्िााः
आम्दानीको श्रोि (कहाँबाट कलि नगद िथा
लजन्सी प्राप्त भर्ो िजिाउने)

रकि िा पररिाण
रकि िा पररिाण

कै क्रफर्ि
कै क्रफर्ि

ि) िचयिफय
िचयको लििरण

दर

पररिाण

जम्िा

१. सािाग्री (के के सािाग्री िररद भर्ो ?)
२. ज्र्ािा (के िा कलि भजक्तानी भर्ो ?)

३. श्रिदान (कलि जनािे श्रिदान गरे ?)

४. व्यिस्थापन िचय (ढज िानी िथा अन्र् िचय)

ग) िौज्दाि
लििरण

रकि िा पररिाण

कै क्रफर्ि

१ नगद
बैंक
व्यलक्तको लजम्िा
२ सािग्रीहरु

घ) भजक्तानी क्रदन बाँकी
लििरण

रकि िा पररिाण

४. सम्पन्न आर्ोजनाको िक्ष्र् िथा प्रगलि लििरण
कािको लििरण

िक्ष्र्

प्रगलि

५. आर्ोजनािे पज¥र्ाएको िाभ िथा प्रत्र्क्ष रूपिा िाभालन्िि जनसंख्र्ा (आर्ोजना सञ्चािन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।
६. आर्ोजना सञ्चािन गदाय आर्ोजक संस्थािा कािको लजम्िेिारी बाँडफाँड (कस कसिे कस्िो कस्िो कािको लजम्िेिारी लिएका लथए <िजिाउने)
उपलस्थलिः
१
२
३
४
५
रोहिरः नािथरः

पदः
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लिलिः

द्रष्टव्यः साियजलनक पररक्षण कार्यिििा उपलस्थि सरोकारिािाहरुको उपलस्थलि अलनिार्य रूपिा संिग्न हुनजपनेछ ।

अनजसच
ू ी५

-कार्यलिलधको दफा १४ (६) सँग सम्िलन्धि)
िचय साियजलनक सूचना फाराि

लिलिः २० । । .
१. आर्ोजनाको नािः—

२. आर्ोजना स्थिः—

३. लिलनर्ोलजि िजेटः—

४. आर्ोजना लस्िकृ ि भएको आ.िः—

५. आर्ोजना सम्झौिा भएको लिलिः—

६. काि सम्पन्न गनजय पने लिलिः—

७. काि सम्पन्न भएको लिलिः—

८. उ.स. को बैठकिे िचय स्िीकृ ि गरे को लिलिः—
आम्दानी र िचयको लििरण

आम्दानी
लििरण
प्रथि क्रकस्िा

िचय
रकि रू

लििरण

रकि

ज्र्ािा

दोश्रो क्रकस्िा

लनिायण सािाग्री िररद

िेश्रो क्रकस्िा

ढज िानी

जनश्रिदान

भाडा

िस्िजगि सहार्िा

व्यिस्थापन िचय

िागि सहभालगिा

उपर्जयक्तानजसारको आम्दानी िथा िचय लििरण र्थाथय हो । र्सिा सबै आम्दानी िथा िचयहरु सिािेश गररएको छ । साथै
उपभोक्ताहरुको प्रत्र्क्ष सहभालगिािा आर्ोजना कार्ायन्िर्न गररएको छ । र्सको एक प्रलि िडा कार्ायिर्िा सिेि पेश गररएको छ ।

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

............................... ...............................
सलचि

अध्र्क्ष
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कोषाध्र्क्ष

अनजसच
ू ी६

-कार्यलिलधको दफा १४(७) संग सम्िलन्धि)
आर्ोजना सूचना पाटीको निूना
१. आर्ोजनाको नािः
२. आर्ोजना संचािन गने कार्ायिर्/कार्यििको नािः
३. उपभोक्ता सलिलिको अध्र्क्षको नाि र सम्पकय नं.
४. आर्ोजनाको कज ि िागि रकि रुः
४.१. आर्ोजनािा कार्ायिर्बाट व्यहोने िागि रुः
४.२. जनसहभालगिाबाट व्यहोने िागि रकि रुः
४.३. आर्ोजनािा िगानी गने अन्र् लनकार्को नाि र व्यहोने िागि रकि रुः
५. आर्ोजना सम्झौिा लिलिः
६. आर्ोजना सम्पन्न गने लिलिः
७. आर्ोजनाबाट िाभालन्िि जनसंख्र्ाः
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अनजसच
ू ी७

-कार्यलिलधको दफा २१ सँग सम्िलन्धि)
उपभोक्ता सलिलिको भौलिक िथा लित्तीर् प्रगलि प्रलििेदन
लििरण पेश गरे को कार्ायिर्....................
१. आर्ोजनाको लििरण
िडा नं.M टोि÷बस्िीः

आर्ोजनाको नािः

२. आर्ोजनाको िागिः प्राप्त अनजदान रकि रू. ............................
रकि रू. ==============

उपभोक्ता सलिलिका अध्र्क्षः सलचिः

चन्दा रकि रू...................... जनसहभालगिा

जम्िा रकि रू. .............................

३. हािसम्िको िचय रू. ==============
क. कार्ायिर्बाट प्राप्त रकि रू.............
१. लनिायण सािग्रीिा (लसिेन्ट, छड, काठ, ढज ंगा िा फज िा, लगट्टी, उपकरण आक्रद) रू. .
२. ज्र्ािाः– दक्ष रूः–

अदक्ष रू.

३. िसिन्द सािान (कलप, किि, िसी, कागज आक्रद) रू.

जम्िा रू.
४. दैलनक भ्रिण भत्ता (सम्झौिािा स्िीकृ ि भए) रू.

५. प्रालिलधक लनरीक्षण बापि िचय (सम्झौिािा स्िीकृ ि भए) रू.
६. अन्र्
ि. जनसहभालगिाबाट व्यहोररएको िचय रूः ................... श्रिको िूल्र् बराबर रकि रू. .......................
लजन्सी सािान िूल्र् बराबर रकि रू. .............

कू ि जम्िा रू. .............

४. प्रालिलधक प्रलििेदन बिोलजि िूल्र्ांकन रकि रू. .............
५. उपभोक्ता सिूहको लनणयर् बिोलजि÷सिीक्षाबाट िचय देलिएको रू. .............
६. कार्ायन्िर्निा देलिएका िजख्र् सिस्र्ाहरूः क. ि. ग.
७. सिाधानका उपार्हरू
क.
ि.
ग.
८. कार्ायिर्बाट र अन्र् लनकार्बाट अनजगिन भए अनजगिनको सजझािः

९. हाि िाग गरे को क्रकस्िा रकि रू.
१०. िजख्र् िचय प्रर्ोजन
११. प्राप्त रकि आर्ोजना बाहेक अन्र् कार्यिा िचय गने गराउने छैनौ ।
.............
िर्ार गने

.............
सलचि

.............
कोषाध्र्क्ष

.............
अध्र्क्ष
आज्ञािे
िजल्सीराि िरालसनी
प्रिजि प्रशालसकर् अलधकृ ि
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