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स्थानीय सरकार
वीरगन्ज महानगरपालिका द्वारा प्रकालित
खण्ड (२) वीरगन्ज, जेष्ठ महिना २५ गते 2075 साल सं ख्या (१)
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स्थानीय

सरकार

मिानगरपाललकाको

सञचालन
नगर

ऐन

२०७४

काययपाललकाले

को

दफा

बनाएको

१०२
तल

को

ले जखए

(२) बमोजजम वीरगन्ज
बमोजजमको

काययहवलि

सवयसािारणको जानकारीको लालग प्रकाशन गररएको छ ।
संवत २०७५ सािको काययलवलि नं १

काययलवलिको नामः वीरगन्ज महानगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलत गठन
पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी काययलवलि ऐन, २०७५
प्रस्तावनााः
नेपालको सं हविान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ ले लनर्दयष्ट गरे को स्थानीय तिको

अलिकार क्षेत्र भ ल्त्र भको हवकास लनमायण सम्बन्िी कायय सञचालनको लालग उप्ोक्ता सलमलत गठन,
पररचालन तथा व्यवस्थापन गनय आवश्यक दे जखएकोले सं हविान तथा कानुनको अलिनमा रिी
वीरगन्ज मिानगरपाललकाको काययपाललकाको बैठकले उप्ोक्ता सलमलत गठन पररचालन तथा
व्यवस्थापन सम्बन्िी काययहवलि २०७५ लाई स्वीकृत गरी कायायन्वयनमा ल्याएको छ ।
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पररच्छे द– १
प्रारजम््क
१.सङ्जक्षप्त नाम र प्रारम््ाः
(१) यस काययहवलिको नाम वीरगन्ज मिानगरपाललकाको उप्ोक्ता सलमलत गठन, पररचालन
तथा व्यवस्थापन काययहवलि, २०७५ रिे को छ ।
(२) यो काययहवलि तुरुन्त प्रारम्् िुनेछ ।
२. परर्ाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययहवलिमा:–
(क) “अध्यक्ष” ्न्नाले उप्ोक्ता सलमलतको अध्यक्षलाई सम्झनु पदयछ ।
(ख) “आयोजना” ्न्नाले वीरगन्ज मिानगरपाललकार यस मिानगरपाललका ल्त्र भका वडावाट
पूणय वा आंजशक लागत साझेदारीमा सञचाललत योजना वा काययक्रम वा आयोजना वा
पररयोजनालाई सम्झनु पछय । र यसले वीरगन्ज मिानगरपाललकाको नगरकाययपाललका
बैठकबाट स्वीकृत ्एको गैर सरकारी सं घ सस्था, गैर नाफामूलक सं स्था वा अन्य
सामुदाहयक सं स्थाको आयोजना समेतलाई जनाउने छ ।
(ग) “उप्ोक्ता” ्न्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष ला्ाजन्वत िुने आयोजना सञचालन िुने क्षेत्र भ
ल्त्र भका व्यजक्तलाई जनाउछ ।

(घ) “उप्ोक्ता सलमलत” ्न्नाले आयोजनाको लनमायण, सञचालन, व्यवस्थापन र ममयत सम््ार
गनयको लालग उप्ोक्ताले आफूिरू मध्येबाट गठन गरे को सलमलत सम्झनु पदयछ ।

(ङ) “कायायलय” ्न्नाले वीरगन्ज मिानगरपाललकाको नगरकाययपाललकाको कायायलयलाई
बुझाउँछ । सो शब्दले वडा कायायलय समेतलाई बुझाउनेछ ।

(च) “काययपाललका” ्न्नाले वीरगन्ज मिानगरपाललकाको काययपाललकालाई सम्झनु पदयछ ।
(छ)

“ठू ला मेजशनरी तथा उपकरण” ्न्नाले वातावरणलाई अत्यालिक ह्रास पुयायउने प्रकृलतका
ठू ला मेजशनरी, उपकरण (बुलडोजर, एक्सा्ेटर जस्ता) र श्रममूलक प्रहवलिलाई
हवस्थाहपत गने खालका मेजशनरी तथा उपकरण सम्झनु पदयछ।

(ज)

“पदालिकारी” ्न्नाले उप्ोक्ता सलमलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सजचव र कोषाध्यक्षलाई
सम्झनु पदयछ ।

(झ)

“वडा” ्न्नाले वीरगन्ज मिानगरपाललका ल्त्र भका वडालाई सम्झनु पदयछ ।

(ञ)

“वडा अध्यक्ष” ्न्नाले आयोजना सञचालन ्एको वडाको वडा अध्यक्षलाई सम्झनु
पदयछ ।
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(ट)

“सदस्य” ्न्नाले उप्ोक्ता सलमलतका सदस्यलाई जनाउनेछ र सो शब्दले उप्ोक्ता
सलमलतका पदालिकारीलाई समेत जनाउनेछ ।

(ठ)

“सम्झौता” ्न्नाले आयोजनाको लनमायण, सञचालन, व्यवस्थापन र ममयत सम््ार गनयको

लालग कायायलय र उप्ोक्ता सलमलत लबच ्एको ललजखत करारनामा वा कबुललयतनामालाई
जनाउनेछ ।
३. काययहवलिको पालना गनुप
य नेाः
(१)

मिानगरपाललका ल्त्र भ कायायन्वयन िुने आयोजनाको लनमायण, सञचालन,ममयत सम््ार कायय

गनयको लालग गठन िुने उप्ोक्ता सलमलतले पूण य रुपमा यो काययहवलिको पालना गनुय
पनेछ ।
(२)

कुल लागत रु १ करोडसम्म ्एको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र सािन उपयोग िुने र
स्थानीय स्तरमा कायय सम्पन्न

गनय सक्ने आयोजनाको कायायन्वयन उप्ोक्ता सलमलत

माफयत गनय सहकने छ ।
पररच्छे द–२
उप्ोक्ता सलमलतको गठनको उद्देश्य गठन र सञचालन
४.

गठनको उद्देश्य
उप्ोक्ता सलमलत गठन गनुक
य ा मुख्य उद्देश्यिरू लनम्नानुसार छन् ।
१.

स्थानीय टोल, बस्ती स्तरमा मिानगरपाललकाको सियोगमा सञचालन िुने एक
करोड सम्म लागत अनुमानका आयोजनालाई स्थानीय उप्ोक्ताको अगुवाइ र
नेतत्ृ वमा सम्पन्न

२.

गराउने ।

स्थानीय स्तरमा सम्पन्न

िुने आयोजनाका लनणयय एवम् कायायन्वयन प्रहक्रयामा

उप्ोक्तािरुलाई पलन समान अवसर र अलिकार प्रदान गने ।
३.

स्थानीय

स्तरमा सम्पन्न

िुने योजनामा स्थानीय

जनताको समेत लनजित योगदान

ललने ।
४.

स्थानीय

स्तरमा िुने आयोजनामा स्थानीय जनताको अपनत्व स्थाहपत गने ।

५.

स्थानीय उप्ोक्ता सलमलतिरुलाइ हवषयगत रुपमा वगीकरण र सूजचकृत गरी
उनीिरुको लगत अध्यावलिक गने ।

५. उप्ोक्ता सलमलत गठन सम्बन्िी व्यवस्थााः
(१)

उप्ोक्ता सलमलत गठन दे िाय बमोजजम गनुप
य ने छ :
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(क)

आयोजनाबाट

प्रत्यक्ष

ला्ाजन्वत

उप्ोक्तािरुको

आम

्ेलाबाट

अलिकतम

सि्ालगतामा सम्बजन्ित आयोजनास्थलमा नै सातदे जख एघार (७ दे जख ११ जना)
सदस्यीय उप्ोक्ता सलमलत गठन गनुप
य नेछ ।

(ख)

सलमलत गठनको लालग आम ्ेला िुने समय, लमलत, स्थान र ्ेलाको हवषय त्यस्तो
्ेला िुने लमलतले कजम्तमा सात र्दन (७ र्दन) अगावै सावयजलनक रुपमा जानकारी
गराउनु पने छ ।

(ग)

मिानगरपाललकास्तरीय आयोजना सञचालनको लालग उप्ोक्ता सलमलतको गठन
गदाय काययपाललकाले तोकेको काययपाललकाका सदस्य वा कायायलयको प्रलतलनलिको
रोिवरमा गनुय पने छ ।

(घ)

वडास्तरीय आयोजना सञचालनको लालग उप्ोक्ता सलमलत गठन गदाय सम्बजन्ित
वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायलयले तोकेको कायायलयको
प्रलतलनलिको रोिवरमा गनुय पने छ ।

(ङ)

उप्ोक्ता सलमलत गठनको लालग बोलाइएको ्ेलामा योजनाको सजषक्षप्त हववरण र
सलमलतको सं रचना सहितको जानकारी कायायलयको प्रलतलनलिले गराउनु पनेछ ।

(च)

उप्ोक्ता सलमलत गठन गदाय समावेशी लसद्धान्तको अवलम्वन गनुय पने छ ।
सलमलतमा कम्तीमा ते त्तीस प्रलतशत (३३%) महिला सदस्य िुनपु नेछ । सलमलतको
अध्यक्ष, सजचव र कोषाध्यक्ष मध्ये कम्तीमा एकजना महिला पदालिकारी िुनपु ने छ
।

(छ)

एक व्यजक्त एक्न्दा बढी उप्ोक्ता सलमलतको सदस्य िुन पाउने छै न । साथै
सगोलका पररवारबाट एकजना ्न्दा बढी व्यजक्त एउटै उप्ोक्ता सलमलतको सदस्य
िुन पाइने छै न ।

(ज)

उप्ोक्ता सलमलतको गठन सकेसम्म सवयसम्मत तररकाले गनुप
य नेछ । सवयसम्मत
िुन नसकेमा उप्ोक्तािरुको बिुमतबाट उप्ोक्ता सलमलतको गठन गररने छ ।

(झ)

उप्ोक्तािरुको

लागत

सि्ालगतामा

सञचालन

सलमलतबाट कायायन्वयन गनय प्राथलमकता र्दईने छ ।
(ञ)

िुने

आयोजनािरु

उप्ोक्ता

उप्ोक्ता सलमलतले सम्झौता बमोजजम गनुप
य ने काम सलमलत आफैंले गनुय गराउनु
पनेछ । अन्य कुनै लनमायण व्यवसायी वा अन्य व्यजक्त वा सस्थालाई ठे क्कामा
र्दई गनय गराउन पाइने छै न ।

(ट)

कायायलयले आयोजना सञचालन एवम् कायायन्वयनमा सं लग्न उप्ोक्ता सलमलतको
अल्ले ख अनुसूची १ बमोजजमको ढाँचामा व्यवजस्थत गनुय पने छ ।

६.

उप्ोक्ता सलमलतका सदस्यको योग्यतााः
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उप्ोक्ता सलमलतका सदस्यको योग्यता दे िाय बमोजजम िुन ु पनेछ ।

(१)
(क)

सम्बजन्ित आयोजना क्षेत्र भको स्थायी बालसन्दा,

(ख)

१८ वषय उमेर पूरा ्एको,

(ग)

फौजदारी अल्योगमा अदालतबाट कसुरदार नठिररएको,

(घ)

सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछययौट गनय बाँकी नरिे को,

(ङ)

अन्य उप्ोक्ता सलमलतमा सदस्य नरिे को,
दफा १ मा जुनसुकै कुरा ले जखएको ्एता पलन जनप्रलतलनलि, राजनीलतक दलका

(२)

पदालिकारी, बिालवाला सरकारी कमयचारी र जशक्षक उप्ोक्ता सलमलतको सदस्यमा
बस्न पाइने छै न ।
७. उप्ोक्ता सलमलतको काम, कतयब्य र अलिकाराः
उप्ोक्ता सलमलतको काम कतयब्य र अलिकार दे िाय बमोजजम िुनेछ ।
(क)

सम्झौता बमोजजमको कायय सम्पादन गने,

(ख)

उप्ोक्तािरुलाई कायायलयबाट प्राप्त सूचना तथा मागयदशयनको जानकारी गराउने,

(ग)

सम्झौता बमोजजम कायय सुरु गदाय कायायलयबाट आवश्यक लनदे शन प्राप्त गनुय पने
्ए प्राप्त गरे र मात्र भ सुरु गने,

(घ)

उप्ोक्ता सलमलतको कायय सम्पादनलाई प्र्ावकारी बनाउन सलमलतका सदस्यिरुको
कायय हव्ाजन र जजम्मेवारी बाँडफाँड गने,

(ङ)

उप्ोक्ता सलमलतका सदस्यिरुको क्षमता हवकास गने ।

(च) सम्झौता बमोजजमको कामको पररमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा पररवतयन गनुय पने
दे जखएमा कायायलयलाई अनुरोि गने ,
(छ)

आयोजनाको र्दगो व्यवस्थापन सम्बन्िी आवश्यक अन्य कायय गने ।
पररच्छे द – ३
कायायन्वयन तथा व्यवस्थापन

८. आयोजना कायायन्वयनाः
(१)

कायायलयले आ.व. सुरु ्एको १५ र्दन ल्त्र भ उप्ोक्ता सलमलतबाट सञचालन िुने
आयोजना, पररयोजना र काययक्रमिरु पहिचान/छनोट गरी कायायन्वयन योजना

बनाउनु पनेछ । उप्ोक्ता सलमलत गठन पाश्चात आयोजनाको ड्रईङ, लडजाईन र
लागत

अनुमान

(नेपाली

्ाषामा

तयार

गररएको)

स्वीकृत

गरी

उप्ोक्ता

सलमलतलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
(२)

आयोजनाको कायायन्वयनको लालग उप्ोक्ता सलमलत र काययलयबीच अनुसूची २
बमोजजमको ढाँचामा सम्झौता गनुप
य नेछ ।

(३)

आयोजनाको प्रकृलत िेरी कायायलयले लागत सि्ालगताको ढाँचा र अनुपात (नगद
वा श्रमदान वा बस्तुगत) तोक्नु पनेछ ।
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आयोजना सम्झौताको लालग आवश्यक कागजातिरुाः (१) उप्ोक्ता सलमलतले कायायलयसँग

९.

सम्झौता गदाय तपलसलमा उजल्लजखत कागजातिरु पेश गनुप
य नेछ
(क)

उप्ोक्ता सलमलत गठन गने आम ्ेलाको लनणययको प्रलतललहप,

(ख)

उप्ोक्ता सलमलतका सदस्यिरुको नागररकताको प्रलतललहप,

(ग)

आयोजनाको लागत अनुमान हववरण,

(घ)

उप्ोक्ता सलमलतबाट सम्झौताको लालग जजम्मेवार पदालिकारी तोहकएको उप्ोक्ता
सलमलतको लनणयय,

(ङ)

आयोजनाको कायायन्वयनको कायय ताललका,

(च)

खाता सञचालन गने पदालिकारी तोहकएको लनणयय र खाता सञ्चालनको लालग
आवश्यक कागजातिरु,

१०. उप्ोक्ता सलमलतको क्षमता हवकासाः
(१)

कायायलयले

आयोजनाको

कायायन्वयन

अगावै

उप्ोक्ता

सलमलतका

पदालिकारीिरुलाई लनम्न हवषयमा अल्मुजखकरण गनुय पनेछ,
(क)

उप्ोक्ता सलमलतको काम, कतयब्य र अलिकार,

(ख)

सम्पादन गनुय पने कामको हववरण, काम सम्पन्न

गनुप
य ने अवलि, लागत र

उप्ोक्ताको योगदान
(ग)
(घ)

लनमायण सामग्रीको गुणस्तर र पररमाण

खररद, रकम लनकासा प्रकृया, खचयको लेखाषकन र अल्ले ख व्यवस्थापन

(ङ)

कायायन्वयन र अनुगमन प्रकृया

(च)

सावयजलनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र िस्तान्तरण

(छ)

अन्य आवश्यक हवषयिरु ।

११. खाता सञचालनाः
(१) उप्ोक्ता सलमलतको खाता कायायलयले तोकेको वैंकमा सञचालन िुनेछ ।

ु
(२) सलमलतको खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सजचव गरी तीन जनाको सं यक्त
दस्तखतबाट
सञचालन िुनेछ । खाता सञचालकिरु मध्ये कम्तीमा एकजना महिला िुन ु पनेछ ।

१२. ् ुक्तानी प्रकृयााः
(१)

आयोजनाको ् ुक्तानी र्दं दा उप्ोक्ता सलमलतको नाममा रिे को वैंक खातामाफयत
र्दनु पने छ।उप्ोक्ता सलमलतले एक व्यजक्त वा सस्थालाई एकलाख ्न्दा
मालथको रकम ् ुक्तानी गदाय चेक माफयत मात्र भ गनुय पनेछ ।

(२)

उप्ोक्ता सलमलतलाई सम्झौता बमोजजमको कामको प्राहवलिक मूल्याङ्कन, कायय
सम्पन्न

प्रलतवेदन र अन्य आवश्यक कागजातको आिारमा हकस्तागत र अजन्तम
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ु ानी र्दईनेछ ।
्क्त
(३)

उप्ोक्ता सलमलतले सम्पादन गरे को काम र ्एको खचयको हववरण सलमलतको
ु ानीको लालग आवश्यक कागजात सहित कायायलयमा
बैठकबाट लनणयय गरी ्क्त
पेश गनुप
य ने छ ।

(४)

आयोजनाको अजन्तम ् ुक्तानी िुन ु ्न्दा अगावै कायायलयबाट अनुगमन गने
व्यवस्था लमलाउनु पनेछ ।

(५)

आयोजना सम्पन्न

्ई फरफारक गनुय ्न्दा अगावै उप्ोक्ता सलमलतले अलनवायय

रुपमा कायायलयको प्रलतलनलिको रोिवरमा सावयजलनक परीक्षण गनुप
य ने छ ।
सावयजलनक परीक्षण प्रलतवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बमोजजम िुने छ ।
(६)

उप्ोक्ता सलमलतले आफूले प्रत्येक हकस्तामा गरे को खचयको सूचना अनुसूची ४
बमोजजमको ढाँचामा सावयजलनक गनुय पनेछ ।

(७)

आयोजनाको कुल लागत रु ३ लाख ्न्दा बढी ्एका आयोजनािरुको िकमा
उप्ोक्ता सलमलतले काम सुरु गनुय ्न्दा अगावै आयोजनाको नाम, लागत, लागत
साझेदारीको अवस्था, काम सुरु र सम्पन्न

गनुय पने अवलि समेत दे जखने गरी

तयार गररएको अनुसूची ५ बमोजजमको ढाँचामा आयोजना सूचना पाटी आयोजना
स्थलमा राख्नु पनेछ
(८)

उप्ोक्ता सलमलतलाई सम्बजन्ित कायायलयले ड्रइङ्ग, लडजाइन, लागत अनुमान तयार
गने, प्राहवलिक सल्लाि र्दने, जाँचपास गने लगायत अन्य प्राहवलिक सियोग उपलब्ि
गराउने

छ।आयोजना

कायायन्वयनको

समयमा

कुनै

कारणबाट

कायायलयले

प्राहवलिक सेवा उपलब्ि गराउन नसकेमा सम्झौतामा उल्ले ख गरी तोहकएको
खचयको सीमा ल्त्र भ रिी उप्ोक्ता सलमलतले करारमा प्राहवलिक लनयुक्त गनय वा
प्राहवलिक सेवा ललन सक्नेछ । तर, ड्रइङ्ग, लडजाइन, लागत अनुमान, काययसम्पन्न
प्रलतवेदन र ् ुक्तानी लसफाररसको कायय कायायलयबाट नै िुनेछ ।
(९)

उप्ोक्ता सलमलतबाट लनमायण िुने आयोजनािरूको गुणस्तर कायम गने गराउने
दाहयत्व र जजम्मेवारी जनप्रलतलनलि, सम्बजन्ित प्राहवलिक कमयचारी, उप्ोक्ता सलमलत
र अनुगमन सलमलतको िुने छ ।

(१०)

अनुकरणीय

कायय

गने

उप्ोक्ता

सलमलत, प्राहवलिक

कमयचारी

र

सम्बजन्ित

कमयचारीलाई स्ाको लनणयय बमोजजम वाहषयक रूपमा उजचत पुरस्कार प्रदान गनय
सहकने छ ।
(११)

तोहकएको समयमा उप्ोक्ता सलमलत गठन िुन नसकेमा, सम्झौता िुन नसकेमा वा
सम्झौताको शतय बमोजजम कायय सम्पादन िुन नसकेमा कायायलयले अन्य प्रकृयाद्वारा
काम गराउन सक्नेछ ।
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१३. लनमायण काययको गुणस्तर सुलनजश्चतता गनुय पनेाः
उप्ोक्ता सलमलतबाट सञचालन िुने आयोजना गुणस्तर सुलनजित गनुय सम्बजन्ित उप्ोक्ता
सलमलतको कतयव्य िुनेछ। गुणस्तर सुलनजितता गनयको लालग अन्य कुरािरुको अलतररक्त लनम्न
हवषयिरु पूणय रुपमा पालना गनुप
य ने छ ।
(क)

लनमायण

सामाग्रीको

गुणस्तराः- लनमायण सामाग्री ड्रइङ, लडजाईन

बमोजजमको गुणस्तर कायम गनुप
य ने छ ।

र स्पेलसहफकेसन

(ख) लनमायण हवलि र प्रकृयाको गुणस्तराः- लनमायण हवलि र प्रकृया कायायलयसँग ्एको सम्झौता
बमोजजम गनुप
य ने छ ।
(ग)

लनमायण

काययको

र्दगोपनााः-

उप्ोक्ता

सलमलतबाट

कायायन्वयन

्एको

योजनाको

र्दगोपनाको लालग सम्बजन्ित उप्ोक्ता सलमलतले आवश्यक व्यवस्था गनुय पनेछ ।
(घ) गुणस्तर सुलनजश्चत गने जजम्मेवारीाः- उप्ोक्ता सलमलत माफयत िुने कामको लनिायररत

गुणस्तर कायम गने जजम्मेवारी सम्बजन्ित काययको लालग कायायलयबाट खहटएका
प्राहवलिक कमयचारी र उप्ोक्ता सलमलतको िुनेछ ।

(ङ) लगत राख्नु पनेाः- उप्ोक्ता सलमलतबाट िुने कामको सम्झौता बमोजजमको समय, लागत
र गुणस्तरमा सम्पन्न

िुन नसकेमा सम्बजन्ित प्राहवलिक कमयचारीलाई सचेत गराउने र

प्रकृलत िे री आवश्यकता अनुसार कारवािी गनय सक्नेछ । त्यस्ता उप्ोक्ता सलमलतको
लगत राखी उप्ोक्ता सलमलतका पदालिकारीलाई लनजश्चत समयसम्मको लालग अन्य
उप्ोक्ता सलमलतमा रिी काम गनय लनषेि गनेछ ।
१४.अनुगमन सलमलतको व्यवस्थााः
(१) आयोजना तोहकएको गुणस्तर, पररमाण र समयमा सम्पन्न

गनय गराउन उप्ोक्ता

सलमलतले सम्पादन गने काययको अनुगमन गरी आयोजनाको गुणस्तर, पररमाण सुलनजश्चत
गनय दफा ५ (१) (क) बमोजजमको ्ेलाबाट कजम्तमा एक जना महिला सहित ३
सदस्यीय एक अनुगमन सलमलत गठन गनुप
य ने छ ।
(२) अनुगमन सलमलतको काम, कतयव्य अलिकार दे िाय बमोजजम िुने छाः
(क) आयोजनाको कायायन्वयनमा सिजीकरण गने तथा दे जखएका बािा, व्यविान र समस्या
समािानका लालग आवश्यक समन्वय गने,
(ख) आयोजनाको कायायन्वयन काययताललका अनुसार काम ्ए न्एको यकीन गने र
नगरे को पाइएमा सम्बजन्ित पक्षलाई सचेत गराउने,
(ग) आवश्यक अन्य कायय गने ।
पररच्छे द– ४
हवहवि
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१५. अन्य सं स्थाबाट कायय गराउन सहकनेाः-यस काययहवलि बमोजजम उप्ोक्ता सलमलतबाट गररने
कायय ला्ग्रािी समूि,सामुदाहयक सं स्था,सामुदाहयकस्तरका सिकारी सं स्थािरू, टोल हवकास
सं स्था, आमा समूि, कृहष समूि, कानुन बमोजजम गठन ्एका अन्य सामुदाहयक सं गठन जस्ता
सं स्थािरुबाट स्थानीय उप्ोक्तािरुको आम्ेलाबाट लनणयय ्ई आएमा यस्ता सं स्थािरुबाट
यस काययहवलि बमोजजम कायय सञचालन गनय/गराउन सहकने छ ।
१६. सिजजकरण र सियोग गनुय पनेाःउप्ोक्ता सलमलतले आयोजनाको सुपररवेक्षण, अनुगमन/लनरीक्षण
गनय कायायलयबाट आएको अनुगमन सलमलत, पदालिकारी वा कमयचारीलाई आवश्यक हववरण
उपलव्ि गराउने तथा आयोजनास्थल अनुगमनको लालग सिजजकरण र सियोग गनुय पनेछ ।
१७. उप्ोक्ता सलमलतको दाहयत्वाःउप्ोक्ता सलमलतले कायायलयसँग ्एको सम्झौता बमोजजमको
कायय सम्पादन गदाय कायायलयले तोकेका शतयिरुको अलतररक्त लनम्न दाहयत्व विन गनुय पनेछ
।

(क) आयोजनाको र्दगो व्यवस्थापनको लालग ममयत सम््ार गने सम्बन्िी आवश्यक कायय,
(ख) आयोजना कायायन्वयनबाट पनय सक्ने वातावरणीय सन्तुलन कायम गने सम्बन्िी कायय,
(ग) अन्य आयोजनािरुसँग अन्तरसम्बन्ि कायम गनुप
य ने,
(घ) असल नागररकको आचरण पालना गनुप
य ने ।
(ङ) उप्ोक्ता सलमलतले आयोजनाको फरफारकको लालग कायायलयमा कागजात पेश गदाय

अनुसूची ६ बमोजजमको ढाँचामा आयोजनाको ्ौलतक तथा हवजत्तय प्रलतवेदन पेश गनुय
पनेछ ।

१८.मापदण्ड बनाउन सक्नेाः
(१) आयोजनाको गुणस्तर सुलनजश्चतताको लालग कायायलयले अनुगमन, मुल्याङ्कन गरी सम्बजन्ित
उप्ोक्ता सलमलतलाई सल्लाि, सुझाव र आवश्यकता अनुसार लनदे शन र्दने तथा समन्वय
गनुप
य ने छ।
(२) उप्ोक्ता सलमलतबाट सञचालन िुने आयोजनाको प्रकृलत िे री गुणस्तर सुलनजश्चतता गने
प्रयोजनको लालग कायायलयले थप मापदण्ड तथा मागयदशयन बनाई लागू गनय सक्ने छ।
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अनुसूची १
(काययहवलिको दफा ५ (१) ट संग सम्बजन्ित)
उप्ोक्ता सलमलतको लगत
वीरगन्ज मिानगरपाललका
आ.व.
क्र.स. उप्ोक्ता

पदालिकारीको नाम र सम्पकय नं.

सलमलतको नाम र अध्यक्ष
ठे गाना

उपाध्यक्ष

सजचव

कोषाध्य
क्ष

10

गठन

वैंकको

लमलत

नाम

खाता नं.

अनुसूची २

ँ सम्बजन्ित)
काययहवलिको दफा ८(२) सग
वीरगन्ज मिानगरपाललका
योजना सम्झौता फाराम
१. सम्झौता गने पक्ष र आयोजनााः
क) उप्ोक्ता सलमलतको हववरणाः
१. नामाः
२. ठे गानााः
ख) आयोजनाको हववरणाः
१. नामाः
२. आयोजना स्थलाः
३ उद्देश्याः
४. आयोजना सुरु िुने लमलताः

२. आयोजनाको लागत सम्बन्िी हववरणाः
क) लागत अनुमान रु

ख) लागत व्यिोने स्रोतिरु
१. कायायलयाः
२. उप्ोक्ता सलमलताः
३. अन्याः
ग) वस्तुगत अनुदानको हववरण
सामाग्रीको नाम

एकाई

१. सं घबाट
२.प्रदे शबाट
३. स्थानीय तिबाट
४. गैरसरकारी सं घ सं स्थाबाट
५. हवदे शी दातृ सं घ सं स्थाबाट
६. उप्ोक्ता सलमलतबाट
७. अन्य लनकायबाट
घ) आयोजनाबाट ला्ाजन्वत िुनेाः
१. घरपररवार सं ख्यााः
२. जनसं ख्यााः
३. सं गर्ठत सं स्थााः
४= अन्याः
३. उप्ोक्ता सलमलत÷समुदायमा आिाररत सं स्था÷गैह्रसरकारी सं स्थाको हववरणाः
क) गठन ्एको लमलताः
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ख) पदालिकारीको नाम र ठे गाना (नागररकता प्रमाणपत्र भ नं. र जजल्ला सहित
१. अध्यक्ष
२. उपाध्यक्ष
३. कोषाध्यक्ष
४. सजचव
५. सदस्य
६. सदस्य
७. सदस्य
ग) गठन गदाय उपजस्थत ला्ाजन्वतको सं ख्यााः
४. आयोजना सञचालन सम्बन्िी अनु्वाः
५.उप्ोक्ता सलमलत समुदायमा आिाररत सं स्था÷गैरसरकारी सं स्थाले प्राप्त गने हकस्ता हववरणाः
हकस्ताको क्रम

लमलत

हकस्ताको रकम

लनमायण सामग्री

पहिलो

पररमाण

कैहफयत

दोस्रो
तेस्रो

जम्मा
६. आयोजना ममयत सं ्ार सम्बन्िी व्यवस्था
क) आयोजना ममयत सं ्ारको जजम्मा ललने सलमलत÷सं स्थाको नामाः
ख) ममयत सम््ारको सम््ाहवत स्रोत (छ छै न खुलाउने)
जनश्रमदानाः
सेवा शुल्काः
दस्तुर, चन्दाबाट
अन्य केिी ्एाः
सम्झौताका शतयिरु
उप्ोक्ता सलमलतको जजम्मेवारी तथा पालना गररने शतयिरुाः
१.
२=

आयोजना लमलत ...............................दे जख सुरु गरी लमलत........................सम्ममा
पूरा गनुय पनेछ ।

प्राप्त रकम तथा लनमायण सामाग्री सम्बजन्ित आयोजनाको उद्देश्यका लालग मात्र भ प्रयोग
गनुप
य ने छ ।

३=

नगदी, जजन्सी सामानको प्राप्ती, खचय र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगलत हववरण राख्नु पने छ
।

४=

आम्दानी खचयको हववरण र काययप्रगलतको जानकारी उप्ोक्ता समूिमा छलफल गरी अको
हकस्ता माग गनुय पनेछ ।

५=

आयोजनाको कुल लागत ्न्दा घटी लागतमा आयोजना सम्पन्न
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्एको अवस्थामा सो

मुताहवक नै अनुदान र श्रमदानको प्रलतशत लनिायरण गरी ् ुक्तानी ललनु पनेछ ।
६.

उप्ोक्ता सलमलतले प्राहवलिकको राय, परामशय एवम् लनदे शन अनुरुप काम गनुय पनेछ ।

७=

उप्ोक्ता सलमलतले आयोजनासं ग सम्बजन्ित लबल, ्रपाईिरु, डोर िाजजरी फारामिरु, जजन्सी
नगदी खातािरु, सलमलत÷समूिको लनणयय पुजस्तका आर्द कागजातिरु कायायलयले मागेको
बखत उपलव्ि गराउनु पने छ र त्यसको लेखापरीक्षण पलन गराउनु पने छ ।

८.

कुनै सामग्री खररद गदाय आन्तररक राजस्व कायायलयबाट स्थायी ले खा नम्वर र मुल्य
अल्वृहद्ध कर दताय प्रमाण पत्र भ प्राप्त व्यजक्त वा फमय सं स्था वा कम्पनीबाट खररद गरी सोिी
अनुसारको हवल ्रपाई आलिकारीक व्यजक्तबाट प्रमाजणत गरी पेश गनुय पनेछ ।

९.

मूल्य अल्बृहद्ध कर (VAT) लाग्ने वस्तु तथा सेवा खररद गदाय रु २०,०००।– ्न्दा बढी
मूल्यको सामाग्रीमा अलनवायय रुपमा मूल्य अल्वृहद्ध कर दताय प्रमाणपत्र भ प्राप्त गरे का व्यजक्त
फमय सं स्था वा कम्पनीबाट खररद गनुय पनेछ । साथै उक्त हवलमा उजल्लजखत मु.अ.कर
बािे कको रकममा १.५% अग्रीम आयकर बापत करकट्टी गरी बाँकी रकम मात्र भ
ु ानी िुनेछ । रु २०,०००।– ्न्दा कम मूल्यको सामग्री
सम्बजन्ित सेवा प्रदायकलाई ्क्त
खररदमा पान नम्वर ललएको व्यजक्त वा फमयबाट खररद गनुय पनेछ । अन्यथा खररद गने

१०.

पदालिकारी स्वयम् जजम्मेवार िुने छ ।

डोजर रोलर लगायतका मेजशनरी सामान ्ाडामा ललएको एवम् घर बिालमा ललई हवल
्रपाई पेश ्एको अवस्थामा १०% प्रलतशत घर ्ाडा कर एवम् बिाल कर लतनुय पनेछ
।

११.

प्रजशक्षकले पाउने पाररश्रलमक एवम् सि्ागीले पाउने ्त्तामा प्रचललत लनयमानुसार कर
लाग्नेछ ।

१२.

लनमायण काययको िकमा सुरु लागत अनुमानका कुनै आईटमिरुमा पररवयतन िुने ्एमा

अलिकार प्राप्त व्यजक्त÷कायायलयबाट लागत अनुमान सं सोिन गरे पिात मात्र भ कायय गराउनु
पनेछ । यसरी लागत अुनमान सं शोिन नगरी कायय गरे मा उप्ोक्ता सलमलत÷समुिनै
१३.

जजम्मेवार िुनेछ ।

उप्ोक्ता सलमलतले काम सम्पन्न

गररसकेपलछ बाँकी रिन गएका खप्ने सामानिरु ममयत

सं ्ार सलमलत गठन ्एको ्ए सो सलमलतलाई र सो न्ए सम्बजन्ित कायायलयलाई
बुझाउनु पनेछ । तर ममयत सलमलतलाई बुझाएको सामानको हववरण एक प्रलत सम्बजन्ित
कायायलयलाई जानकारीको लालग बुझाउनु पनेछ ।
१४.

सम्झौता बमोजजम आयोजना सम्पन्न

्एपलछ अजन्तम ् ुक्तानीको लालग काययसम्पन्न

प्रलतवेदन, नापी हकताव, प्रमाजणत हवल ्रपाई, योजनाको फोटो, सम्बजन्ित उप्ोक्ता
सलमलतले आयोजना सञचालन गदाय ्एको आय व्ययको अनुमोदन सहितको लनणयय,
उप्ोक्ता ्ेलाबाट ्एको सावयजलनक ले खा परीक्षणको लनणययको प्रलतललहप तथा सम्बजन्ित

ु ानीको लालग लनवेदन
कायायलयको वडा कायायलयको लसफाररस सहित अजन्तम हकस्ता ्क्त
पेश गनुय पने छ ।
१५.

आयोजना सम्पन्न

्एपलछ कायायलयबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र भ ललनु
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पनेछ। साथै आयोजानाको आवश्यक ममयत सम््ारको व्यवस्था सम्बजन्ित उप्ोक्तािरुले
नै गनुय पने छ ।
१६.

आयोजना कायायन्वयन गने समुि वा उप्ोक्ता सलमलतले आयोजनाको ्ौलतक तथा हवत्तीय

प्रगलत प्रलतवेदन अनुसूची ६ को ढाँचामा सम्झौतामा तोहकए बमोजजम कायायलयमा पेश
गनुप
य ने छ ।

१७. आयोजनाको र्दगो सञचालन तथा ममयत सं ्ारको व्यवस्था गनुप
य ने छ ।
१८. आयोजनाको सबै काम उप्ोक्ता सलमलत/समुिको लनणयय अनुसार गनुय गराउनु पनेछ ।
मिानगरपाललकाको कायायलयको जजम्मेवारी तथा पालना गररने शतयिरुाः
१. आयोजनाको बजेट, उप्ोक्ता सलमलतको काम, कतयव्य तथा अलिकार, खररद, ले खाङ्कन, प्रलतवेदन
आर्द हवषयमा उप्ोक्ता सलमलतका पदालिकारीिरुलाई अनुजशक्षण काययक्रम सञचालन गररने
छ ।
२. आयोजनामा आवश्यक प्राहवलिक सियोग कायायलयबाट उपलव्ि गराउन सहकने अवस्थामा
गराईने छ र नसहकने अवस्था ्एमा उप्ोक्ता सलमलतले बाह्य बजारबाट सेवा परामशय
अन्तगयत सेवा ललन सक्ने छ ।
३. आयोजनाको प्राहवलिक सुपररवेक्षणका लालग कायायलयको तफयबाट प्राहवलिक खटाइनेछ ।
उप्ोक्ता सलमलतबाट ्एको कामको लनयलमत सुपररवेक्षण गने जजम्मेवारी लनज प्राहवलिकको
िुनेछ ।

४. पेश्की ललएर लामो समयसम्म आयोजना सञचालन नगने उप्ोक्ता सलमलतलाई कायायलयले
लनयम अनुसार कारवािी गने छ ।

५. श्रममुलक प्रहवलिबाट कायय गराउने गरी लागत अनुमान स्वीकृत गराइ सोिी बमोजजम

सम्झौता गरी मेजशनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायय गरे को पाइएमा त्यस्तो उप्ोक्ता

ु ानी गररएको रकम मुल्याङ्कन गरी
सलमलतसं ग सम्झौता रद्द गरी उप्ोक्ता सलमलतलाई ्क्त
बढी ्एको रकम सरकारी बाँकी सरि असुल उपर गररनेछ ।
६. आयोजना सम्पन्न

्एपलछ कायायलयबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुप
य ने छ ।

ु ानी उपलव्ि गराउन सम्बजन्ित उप्ोक्ता सलमलतबाट
७. आवश्यक कागजात सं लग्न गरी ्क्त
अनुरोि ्ई आएपलछ उप्ोक्ता सलमलतको वैंक खातामा ् ुक्तानी र्दनु पनेछ ।

८. यसमा उल्ले ख न्एका कुरािरु प्रचललत कानून बमोजजम िुनेछ ।

मालथ उल्ले ख ्ए बमोजजमका शतयिरु पालना गनय िामी लनम्न पक्षिरु मन्जुर गदयछौँ ।
उप्ोक्ता सलमलत÷समूिको तफयबाट

कायायलयको तफयबाट

दस्तखत...................

दस्तखत.............

नाम थर.....................

नाम थर.............

पद.............................

पद.................

ठे गाना..........................

ठे गाना..................
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सम्पकय नं......................

सम्पकय नं...............

लमलत............................

लमलत.....................
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अनुसूची ३

(काययहवलिको दफा १२ (५) सँग सम्बजन्ित)
वीरगन्ज मिानगरपाललकाको नगरकायायपाललकाको काययलय
१. आयोजनाको नामाः

क) स्थलाः

ख) लागत अनुमानाः
सम्पन्न

ग) आयोजना शुरू िुने लमलताः

िुने लमलताः

२. उप्ोक्ता सलमलत÷सामुदाहयक सं स्थाको
क) अध्यक्षको नामाः

घ)

क) नामाः
ख) सदस्य सं ख्यााः

महिलााः

३. आम्दानी खचयको हववरणाः
क) आम्दानीतफय जम्मााः
आम्दानीको

श्रोत

(किाँबाट रकम वा पररमाण

कैहफयत

कलत नगद तथा जजन्सी प्राप्त
्यो खुलाउने)

रकम वा पररमाण कैहफयत

ख) खचयतफय
खचयको हववरण

दर

पररमाण

जम्मा

१. सामग्री (के के सामग्री खररद ्यो ?)
ु ानी ्यो ?)
२. ज्याला (के मा कलत ्क्त
३. श्रमदान (कलत जनाले श्रमदान गरे ?)
४. व्यवस्थापन खचय (ढु वानी तथा अन्य खचय)
ग) मौज्दात
हववरण

रकम वा पररमाण

१ नगद
वैँक
व्यजक्तको जजम्मा
२ सामग्रीिरु
घ) ् ुक्तानी र्दन बाँकी
हववरण

आयोजना

रकम वा पररमाण
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कैहफयत

पुरूषाः

४. सम्पन्न आयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगलत हववरण
कामको हववरण

लक्ष्य

प्रगलत

५. आयोजनाले पुर्याएको ला् तथा प्रत्यक्ष रूपमा ला्ाजन्वत जनसं ख्या (आयोजना सञ्चालन
्एको स्थानका उप्ोक्तािरू) ।
६. आयोजना सञ्चालन गदाय आयोजक सं स्थामा कामको जजम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो
कस्तो कामको जजम्मेवारी ललएका लथए

< खुलाउने)
उपजस्थलताः

१
२
३
४
५
रोिवराः
नामथराः

पदाः

लमलताः

द्रष्टव्याः सावयजलनक परीक्षण काययक्रममा उपजस्थत सबै सरोकारवालािरुको उपजस्थलत अलनवायय
रूपमा सं लग्नता िुनपु नेछ ।
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अनुसूची ४

-काययहवलिको दफा १२ (६) सँग सम्बजन्ित)
खचय सावयजलनक सूचना फाराम
लमलताः २०

।

।

.

१. आयोजनाको नामाः—

२. आयोजना स्थलाः—

३. हवलनयोजजत वजेटाः—

४.

स्वीकृत

आयोजना

्एको

आ.वाः—
५. आयोजना सम्झौता ्एको लमलताः—

६. काम सम्पन्न

७. काम सम्पन्न

८. उ.स. को बैठकले खचय स्वीकृत

्एको लमलताः—

गनुय पने लमलताः—

गरे को लमलताः—
आम्दानी र खचयको हववरण
आम्दानी
हववरण

खचय
रकम रू

हववरण

प्रथम हकस्ता

ज्याला

दोस्रो हकस्ता

लनमायण सामग्री खररद

तेस्रो हकस्ता

ढु वानी

जनश्रमदान

्ाडा

वस्तुगत सिायता

व्यवस्थापन खचय

रकम

लागत सि्ालगता

उपयुक्त
य ानुसारको आम्दानी तथा खचय हववरण यथाथय िो । यसमा सबै आम्दानी तथा खचयिरु
समावेश गररएको छ । साथै उप्ोक्तािरुको प्रत्यक्ष सि्ालगतामा आयोजना कायायन्वयन गररएको
छ । यसको एक प्रलत वडा कायायलयमा समेत पेश गररएको छ ।

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

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

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

कोषाध्यक्ष

सजचव

अध्यक्ष
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अनुसूची ५
-काययहवलिको दफा १२(७) सं ग सम्बजन्ित)
आयोजना सूचना पाटीको नमूना
१. आयोजनाको नामाः
२. आयोजना सञचालन गने कायायलय/काययक्रमको नामाः
३. उप्ोक्ता सलमलतको अध्यक्षको नाम र सम्पकय नं.M
४. आयोजनाको कुल लागत रकम रुाः

४.१. आयोजनामा कायायलयबाट व्यिोने लागत रुाः
४.२. जनसि्ालगताबाट व्यिोने लागत रकम रुाः
४.३. आयोजनामा लगानी गने अन्य लनकायको नाम
५. आयोजना सम्झौता लमलताः
६. आयोजना सम्पन्न

गने लमलताः

७. आयोजनाबाट ला्ाजन्वत जनसं ख्यााः
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र व्यिोने लागत रकम रुाः

अनुसूची ६

-काययहवलिको दफा १७(ङ) सँग सम्बजन्ित)
उप्ोक्ता सलमलतको ्ौलतक तथा हवत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन
हववरण पेश गरे को कायायलय....................
१. आयोजनाको हववरण
आयोजनाको नामाः

वडा नं.M

अध्यक्षाः

टोल÷बस्तीाः

उप्ोक्ता सलमलतका

सजचवाः

२. आयोजनाको लागताः प्राप्त अनुदान रकम रू. ............................
रू...................... जनसि्ालगता रकम रू. ==============

चन्दा रकम
जम्मा

रकम

रू.

.............................
३. िालसम्मको खचय रू. ==============
क. कायायलयबाट प्राप्त रकम रू.............

१. लनमायण सामग्रीमा (लसमेन्ट, छड, काठ, ढुं गा वा फुवा, लगट्टी, उपकरण आर्द) रू. .
२. ज्यालााः– दक्ष रूाः–

अदक्ष रू.

३. मसलन्द सामान (कहप, कलम, मसी, कागज आर्द) रू.
स्वीकृत ्ए) रू.

जम्मा रू.

४. दै लनक भ्रमण ्त्ता (सम्झौतामा

५. प्राहवलिक लनरीक्षण बापत खचय (सम्झौतामा स्वीकृत ्ए) रू.
६. अन्य
ख. जनसि्ालगताबाट व्यिोररएको खचय रूाः ................... श्रमको
.......................
जजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रू. .............

मूल्य

बराबर

रू.

कूल जम्मा रू. .............

४. प्राहवलिक प्रलतवेदन बमोजजम मूल्याङ्कन रकम रू. .............
५. उप्ोक्ता समूिको लनणयय बमोजजम÷समीक्षाबाट खचय दे जखएको रू. .............
६. कायायन्वयनमा दे जखएका मुख्य समस्यािरूाः
क.
ख.
ग.
७. समािानका उपायिरू
क.
ख.
ग.
८. कायायलयबाट र अन्य लनकायबाट अनुगमन ्ए अनुगमनको सुझावाः
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रकम

९. िाल माग गरे को हकस्ता रकम रू.
१०. मुख्य खचय प्रयोजन
११. प्राप्त रकम आयोजना बािेक अन्य काययमा खचय गने गराउने छै नौँ ।
.............

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

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

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

तयार गने

सजचव

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

काययपाललकाबाट स्वीकृत लमलताः २०७५।०१।२३
प्रमाणीकरण लमलताः २०७५।०२।२५

आज्ञािे,
डा. भीष्मकु मार भूसाि
प्रमुख प्रिासकीय अलिकृ त
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