रामपुर नगरपालिका

स्थानीय राजपत्र
खण्ड: १

सं ख्या: १5

लमलि: २०७५३१/०३/

भाग -२
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपुर नगरपालिकाको नगर
काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको काययविलि सियसािारणको जानकारीको
िालग प्रकाशन गररएको छ।

रामपुर नगरपालिकाको
रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन
सम्बन्िी काययविलि, २०७५
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प्रस्िािनााः
नेपािको सं वििान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गरे को स्थानीय िहको अलिकार
क्षेत्र लभत्रको विकास लनमायण सम्बन्िी कायय सं चािनको िालग नगरपालिकािे उपभोक्ता सलमलि गठन,
पररचािन िथा व्यिस्थापन गनय आिश्यक दे जखएकोिे नेपािको सं वििानको िारा २२६(१) िथा
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२(१) बमोजजम रामपुर नगरपालिकाको सभािे
यो काययविलि जारी गरे को छ ।
पररच्छे द– १
प्रारजम्भक
१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस काययविलिको नाम "रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि
गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७५" रहे को छ ।
(२) यो काययविलि िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा:–
(क) “अध्यक्ष” भन्नािे उपभोक्ता सलमलिको अध्यक्षिाई सम्झनु पदयछ ।
(ख) “आयोजना” भन्नािे रामपुर नगरपालिका िा सो अन्िरगिको िडािाट पूण य िा आंजशक िागि
साझेदारीमा सञ्चालिि योजना िा काययक्रम िा आयोजना िा पररयोजनािाई सम्झनु पछय र यसिे

नगरसभाबाट स्िीकृि भएको गैर सरकारी सं घसं स्था, गैर नाफामूिक सं स्था िा अन्य सामुदावयक
सं स्थाको आयोजना समेििाई जनाउनेछ ।
(ग) “उपभोक्ता” भन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभाजन्िि हुने आयोजना सञ्चािन हुने क्षेत्र लभत्रका
व्यजक्तिाई जनाउँछ ।

(घ) “उपभोक्ता सलमलि” भन्नािे आयोजनाको लनमायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र ममयि सम्भार गनयको िालग
उपभोक्तािे आफूहरू मध्येबाट गठन गरे को सलमलि सम्झनु पदयछ ।

(ङ) “कायायिय” भन्नािे रामपुर नगरकाययपालिकाको कायायियिाई बुझाउँछ र सो शब्दिे िडा
कायायिय समेििाई बुझाउनेछ ।
(च) “काययपालिका” भन्नािे रामपुर नगर काययपालिकािाई सम्झनु पदयछ ।

(छ) “ठू िा मेजशनरी िथा उपकरण” भन्नािे िािािरणिाई अत्यलिक ह्रास पुर्याउने प्रकृलिका ठू िा
मेजशनरी, उपकरण (बुिडोजर, एक्साभेटर आर्द) र श्रममूिक प्रविलििाई विस्थावपि गने खािका
मेजशनरी िथा उपकरण सम्झनु पदयछ ।
(ज) “पदालिकारी” भन्नािे उपभोक्ता सलमलिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सजचि र कोषाध्यक्षिाई सम्झनु पदयछ
।
(झ) “िडा” भन्नािे रामपुर नगरपालिका लभत्रका िडािाई सम्झनु पदयछ ।
(ञ) “िडा अध्यक्ष” भन्नािे आयोजना सञ्चािन भएको िडाको िडा अध्यक्षिाई सम्झनु पदयछ ।
(ट) “सदस्य” भन्नािे उपभोक्ता सलमलिका सदस्यिाई जनाउनेछ र सो शब्दिे उपभोक्ता सलमलिका
पदालिकारीिाई समेि जनाउनेछ ।
(ठ) “सम्झौिा” भन्नािे आयोजनाको लनमायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र ममयि सम्भार गनयको िालग
कायायिय र उपभोक्ता सलमलिबीच भएको लिजखि करारनामा िा कबुलियिनामािाई जनाउनेछ ।
रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७५
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३. काययविलिको पािना गनुप
य नेाः (१) नगरपालिकालभत्र कायायन्ियन हुने आयोजनाको लनमायण, सञ्चािन,
ममयि सम्भार कायय गनयको िालग गठन हुने उपभोक्ता सलमलििे पूणरु
य पमा यो काययविलिको पािना
गनुय पनेछ ।

(२) कूि िागि रु १ करोडसम्म भएको िथा स्थानीय सीप, श्रोि र सािन उपयोग हुने र स्थानीय

स्िरमा कायय सम्पन्न गनय सक्ने आयोजनाको कायायन्ियन उपभोक्ता सलमलि माफयि गनय सवकनेछ
।
पररच्छे द–२
उपभोक्ता सलमलिको गठन र सञ्चािन

४. उपभोक्ता सलमलि गठन सम्बन्िी व्यिस्थााः (१) उपभोक्ता सलमलि गठन दे हाय बमोजजम गनुय पनेछ
।
(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभाजन्िि उपभोक्ताहरुको आम भेिाबाट अलिकिम सहभालगिामा
सम्बन्िीि आयोजनास्थिमा नै सािदे जख एघार (७ दे जख ११ जना) सदस्यीय उपभोक्ता सलमलि
गठन गनुप
य नेछ ।
(ख) सलमलि गठनको िालग आम भेिा हुने समय, लमलि, स्थान र भेिाको लबषय त्यस्िो भेिा हुने
लमलििे कजम्िमा साि र्दन (७ र्दन) अगािै साियजलनक रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ ।

(ग)

नगरपालिका स्िरीय आयोजना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलमलिको गठन गदाय काययपालिकािे
िोकेको काययपालिकाका सदस्य िा कायायियको प्रलिलनलिको रोहिरमा गनुय पनेछ ।

(घ) िडास्िरीय आयोजना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलमलि गठन गदाय सम्बन्िीि िडाको िडा
अध्यक्ष िा िडा सदस्य िा कायायियिे िोकेको कायायियको प्रलिलनलिको रोहिरमा गनुय पनेछ ।

(ङ) उपभोक्ता सलमलि गठनको िालग बोिाईएको भेिामा योजनाको सं जक्षप्त वििरण र सलमलिको
सं रचना सवहिको जानकारी कायायियको प्रलिलनलििे गराउनु पनेछ ।
(च) उपभोक्ता सलमलि गठन गदाय समािेशी लसद्धान्िको अििम्िन गनुप
य नेछ । सलमलिमा कजम्िमा
िेत्तीस प्रलिशि (३३%) मवहिा सदस्य हुनपु नेछ । सलमलिको अध्यक्ष, सजचि र कोषाध्यक्षमध्ये
कम्िीमा एकजना मवहिा पदालिकारी हुनपु नेछ ।

(छ) एक व्यजक्त एकभन्दा बढी उपभोक्ता सलमलिको सदस्य हुन पाउने छै न । साथै सगोिका
पररिारबाट एकजना भन्दा बढी व्यजक्त एउटै उपभोक्ता सलमलिको सदस्य हुन पाइने छै न ।
(ज) उपभोक्ता सलमलिको गठन सकेसम्म सियसम्मि िररकािे गनुप
य नेछ । सियसम्मि हुन नसकेमा
उपभोक्ताहरुको बहुमिबाट उपभोक्ता सलमलिको गठन गररनेछ ।

(झ) उपभोक्ताहरुको िागि सहभालगिामा सञ्चािन हुने आयोजनाहरु उपभोक्ता सलमलिबाट कायायन्ियन
गनय प्राथलमकिा र्दईनेछ ।

(ञ) उपभोक्ता सलमलििे सम्झौिा बमोजजम गनुप
य ने काम सलमलि आफैंिे गनुय गराउनु पनेछ । अन्य
कुनै लनमायण व्यिसायी िा अन्य व्यजक्त िा सस्थािाई ठे क्कामा र्दई गनय गराउन पाइने छै न ।

(ट) कायायियिे आयोजना सञ्चािन एिम् कायायन्ियनमा सं िग्न उपभोक्ता सलमलिको अलभिे ख अनुसूची
१ बमोजजमको ढाँचामा व्यिजस्थि गनुय पनेछ ।
रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७५
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५. उपभोक्ता सलमलिका सदस्यको योग्यिााः (१) उपभोक्ता सलमलिका सदस्यको योग्यिा दे हाय
बमोजजम हुन ु पनेछ ।

(क) सम्बन्िीि आयोजना क्षेत्रको स्थायी िालसन्दा
(ख) १८ िषय उमेर पुरा भएको
(ग) फौजदारी अलभयोगमा अदाििबाट कसुरदार नठहररएको
(घ) सरकारी बाँकी बक्यौिा िा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी नरहे को
(ङ) अन्य उपभोक्ता सलमलिमा सदस्य नरहे को

(२) दफा १ मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भएिापलन जनप्रलिलनलि, राजनीलिक दिका पदालिकारी,
बहाििािा सरकारी कमयचारी र जशक्षक उपभोक्ता सलमलिको सदस्यमा बस्न पाईने छै न ।

६.

उपभोक्ता सलमलिको काम, कियब्य र अलिकाराः उपभोक्ता सलमलिको काम कियब्य र अलिकार

दे हाय बमोजजम हुनेछ ।

(क) सम्झौिा बमोजजमको कायय सम्पादन गने,
(ख) उपभोक्ताहरुिाई कायायियबाट प्राप्त सूचना िथा मागयदशयनको जानकारी गराउने,
(ग) सम्झौिा बमोजजम कायय शुरु गदाय कायायियबाट आिश्यक लनदे शन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त
गरे र मात्र शुरु गने ,
(घ) उपभोक्ता सलमलिको कायय सम्पादनिाई प्रभािकारी बनाउन सलमलिका सदस्यहरुको कायय
विभाजन र जजम्मेिारी बाँडफाँड गने,
(ङ) उपभोक्ता सलमलिका सदस्यहरुको क्षमिा विकास गने ।
(च) सम्झौिा बमोजजमको कामको पररमाण, गुणस्िर, समय र िागिमा पररिियन गनुप
य ने
दे जखएमा कायायियिाई अनुरोि गने ,
(छ) आयोजनाको र्दगो व्यिस्थापन सम्बन्िी आिश्यक अन्य कायय गने ।
पररच्छे द – ३
कायायन्ियन िथा ब्यिस्थापन

७. आयोजना कायायन्ियनाः (१) कायायियिे आ.ि. शुरु भएको १५ र्दन लभत्र उपभोक्ता सलमलिबाट
सं चािन हुने आयोजना, पररयोजना र काययक्रमहरु पवहचान/छनौट गरी कायायन्ियन योजना बनाउनु
पनेछ । उपभोक्ता सलमलि गठन पश्चाि आयोजनाको ड्रईङ, लडजाईन र िागि अनुमान (नेपािी
भाषामा समेि ियार गररएको) स्िीकृि गरी उपभोक्ता सलमलििाई उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

(२) आयोजनाको कायायन्ियनको िालग उपभोक्ता सलमलि र कायायियबीच अनुसूची २ बमोजजमको
ढाँचामा सम्झौिा गनुप
य नेछ ।

(३) आयोजनाको प्रकृलि हे री कायायियिे िागि सहभालगिाको ढाँचा र अनुपाि (नगद िा श्रमदान िा
बस्िुगि) िोक्नु पनेछ ।
८. आयोजना सम्झौिाको िालग आिश्यक कागजािहरुाः (१) उपभोक्ता सलमलििे कायायियसँग सम्झौिा
गदाय िपजशिमा उजलिजखि कागजािहरु पेश गनुप
य नेछ ।
(क) उपभोक्ता सलमलि गठन गने आम भेिाको लनणययको प्रलिलिवप
रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७५
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(ख) उपभोक्ता सलमलिका सदस्यहरुको नागररकिाको प्रलिलिवप
(ग) आयोजनाको िागि अनुमान वििरण
(घ) उपभोक्ता सलमलिबाट सम्झौिाको िालग जजम्मेिार पदालिकारी िोवकएको उपभोक्ता सलमलिको
लनणयय
(ङ) आयोजनाको कायायन्ियनको कायय िालिका ।
(च) खािा सञ्चािन गने पदालिकारी िोवकएको लनणयय र खािा सञ्चािनको िालग आिश्यक
कागजािहरु
९. उपभोक्ता सलमलिको क्षमिा विकासाः (१) कायायियिे आयोजनाको कायायन्ियन अगािै उपभोक्ता
सलमलिका पदालिकारीहरुिाई लनम्न विषयमा अलभमुजखकरण गनुय पनेछ ।
(क) उपभोक्ता सलमलिको काम, कियब्य र अलिकार
(ख) सम्पादन गनुय पने कामको वििरण, काम सम्पन्न गनुप
य ने अिलि, िागि र उपभोक्ताको योगदान
(ग) लनमायण सामाग्रीको गुणस्िर र पररमाण

(घ) खररद, रकम लनकासा प्रकृया, खचयको िेखांकन र अलभिे ख व्यिस्थापन
(ङ) कायायन्ियन र अनुगमन प्रकृया

(च) साियजलनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्िान्िरण
अन्य आिश्यक विषयहरु ।

(छ)

१०. खािा सञ्चािनाः (१) उपभोक्ता सलमलिको खािा कायायियिे िोकेको बैंकमा सञ्चािन हुनेछ ।

ु
(२) सलमलिको खािा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सजचि गरी िीन जनाको सं यक्त
दस्िखिबाट सञ्चािन
हुनेछ । खािा सञ्चािकहरु मध्ये कजम्िमा एकजना मवहिा हुन ु पनेछ ।

ु ानी र्दं दा उपभोक्ता सलमलिको नाममा रहे को बैक
११. भ ुक्तानी प्रकृयााः (१) आयोजनाको भक्त
खािामाफयि र्दनु पनेछ । उपभोक्ता सलमलििे एक व्यजक्त िा सं स्थािाई एकिाख भन्दा मालथको
ु ानी गदाय चेक माफयि मात्र गनुप
रकम भक्त
य नेछ ।

(२) उपभोक्ता सलमलििाई सम्झौिा बमोजजमको कामको प्राविलिक मूलयांकन, कायय सम्पन्न प्रलििेदन र
ु ानी र्दईनेछ ।
अन्य आिश्यक कागजािको आिारमा वकस्िागि र अजन्िम भक्त

(३) उपभोक्ता सलमलििे सम्पादन गरे को काम र भएको खचयको वििरण सलमलिको बैठकबाट लनणयय
ु ानीको िालग आिश्यक कागजाि सवहि कायायियमा पेश गनुप
गरी भक्त
य नेछ ।

ु न्दा अगािै कायायियबाट अनुगमन गने व्यिस्था लमिाउनु
(४) आयोजनाको अजन्िम भ ुक्तानी हुनभ
पनेछ ।
(५) आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गनुभ
य न्दा अगािै उपभोक्ता सलमलििे अलनिायय रुपमा कायायियको
प्रलिलनलिको रोहिरमा साियजलनक परीक्षण गनुप
य नेछ । साियजलनक परीक्षण प्रलििेदनको ढाँचा
अनुसूची ३ बमोजजम हुनेछ ।

(६) उपभोक्ता सलमलििे आफूिे प्रत्येक वकस्िामा गरे को खचयको सूचना अनुसूची ४ बमोजजमको
ढाँचामा साियजलनक गनुप
य नेछ ।
रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७५
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(७) आयोजनाको कूि िागि रु ३ िाख भन्दा बढी भएका आयोजनाहरुको हकमा उपभोक्ता
सलमलििे काम शुरु गनुभ
य न्दा अगािै आयोजनाको नाम, िागि, िागि साझेदारीको अिस्था, काम
शुरु र सम्पन्न गनुप
य ने अिलि समेि दे जखने गरी ियार गररएको अनुसूची ५ बमोजजमको ढाँचामा
आयोजना सूचनापाटी आयोजना स्थिमा राख्नु पनेछ ।
(८) उपभोक्ता सलमलििाई सम्बन्िीि कायायियिे ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागि अनुमान ियार गने, प्राविलिक
सलिाह र्दने, जाँचपास गने िगायि अन्य प्राविलिक सहयोग उपिब्ि गराउनेछ । आयोजना

कायायन्ियनको समयमा कुनै कारणबाट कायायियिे प्राविलिक सेिा उपिब्ि गराउन नसकेमा

सम्झौिामा उलिेख गरी िोवकएको खचयको सीमा लभत्र रही उपभोक्ता सलमलििे करारमा प्राविलिक
लनयुक्त गनय िा प्राविलिक सेिा लिन सक्नेछ । िर, ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागि अनुमान, काययसम्पन्न
ु ानी लसफाररसको कायय कायायियबाट नै हुनेछ ।
प्रलििेदन र भक्त

(९) उपभोक्ता सलमलिबाट लनमायण हुने आयोजनाहरूको गुणस्िर कायम गने गराउने दावयत्ि र

जजम्मेिारी जनप्रलिलनलि, सम्बन्िीि प्राविलिक कमयचारी, उपभोक्ता सलमलि र अनुगमन सलमलिको
हुनेछ ।

(१०) अनुकरणीय कायय गने उपभोक्ता सलमलि, प्राविलिक कमयचारी र सम्बन्िीि कमयचारीिाई सभाको
लनणयय बमोजजम िावषयक रूपमा उजचि पुरस्कार प्रदान गनय सवकनेछ ।
(११) िोवकएको समयमा उपभोक्ता सलमलि गठन हुन नसकेमा, सम्झौिा हुन नसकेमा िा सम्झौिाको
शिय बमोजजम कायय सम्पादन हुन नसकेमा कायायियिे अन्य प्रकृया्ारा काम गराउन सक्नेछ ।

१२. लनमायण काययको गुणस्िर सुलनजश्चििा गनुय पनेाः उपभोक्ता सलमलिबाट सञ्चािन हुने आयोजनाको

गुणस्िर सुलनजश्चि गनुय सम्बन्िीि उपभोक्ता सलमलिको कियव्य हुनेछ । गुणस्िर सुलनजश्चििा
गनयको िालग अन्य कुराहरुको अलिररक्त लनम्न विषयहरु पूण य रुपमा पािना गनुय पनेछ ।

(क) लनमायण सामाग्रीको गुणस्िराः लनमायण सामाग्री ड्रइङ, लडजाईन र स्पेलसवफकेसन बमोजजमको
गुणस्िर कायम गनुय पनेछ ।
(ख) लनमायण विलि र प्रकृयाको गुणस्िराः लनमायण विलि र प्रकृया कायायियसँग भएको सम्झौिा
बमोजजम गनुप
य नेछ ।
(ग) लनमायण काययको र्दगोपनााः उपभोक्ता सलमलिबाट कायायन्ियन भएको योजनाको र्दगोपनाको
िालग सम्बन्िीि उपभोक्ता सलमलििे आिश्यक व्यिस्था गनुय पनेछ ।
(घ) गुणस्िर सुलनजश्चि गने जजम्मेिारीाः उपभोक्ता सलमलि माफयि हुने कामको लनिायररि गुणस्िर
कायम गने जजम्मेिारी सम्बन्िीि काययको िालग कायायियबाट खवटएका प्राविलिक कमयचारी
र उपभोक्ता सलमलिको हुनेछ ।
(ङ) िगि राख्नु पनेाः उपभोक्ता सलमलिबाट हुने कामको सम्झौिा बमोजजमको समय, िागि र
गुणस्िरमा सम्पन्न हुन नसकेमा सम्बन्िीि प्राविलिक कमयचारीिाई सचेि गराउने र प्रकृलि
हेरी आिश्यकिा अनुसार कारिाही गनय सक्नेछ । त्यस्िा उपभोक्ता सलमलिको िगि राखी
रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७५
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उपभोक्ता सलमलिका पदालिकारीिाई लनजश्चि समयसम्मको िालग अन्य उपभोक्ता सलमलिमा
रही काम गनय लनषेि गनेछ ।
१३. अनुगमन सलमलिको व्यिस्थााः (१) आयोजना सम्पन्न गनय िपशीि िमोजजमको नगर स्िररय र
िडा स्िररय अनुगमन सलमलि गठन गररने छ।
(क) नगर स्िररय अनुगमन सलमलि
उप प्रमुख – सं योजक

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि – सदस्य
िे खा अलिकृि – सदस्य

योजना अलिकृि – सदस्य
प्राविलिक शाखाको प्रमुख- सदस्य
िडा अध्यक्ष (सम्बन्िीि िडा) – सदस्य
(ख) िडा स्िररय अनुगमन सलमलि
िडा अध्यक्ष – सं योजक
सम्बन्िीि िडाको प्राविलिक – सदस्य
िडा सजचि – सदस्य
(ग)
(घ)

(क) िमोजजम गर्ठि अनुगमन सलमलििे अनुगमन गदाय कजम्िमा प्राविलिक सवहि ४

जनाको हस्िाक्षर हुनपु नेछ ।

िडास्िररय योजनाको अनुगमन नगरस्िररय सलमलििे समेि गनय सक्नेछ।

(२) आयोजना िोवकएको गुणस्िर, पररमाण र समयमा सम्पन्न गनय गराउन उपभोक्ता सलमलििे
सम्पादन गने काययको अनुगमन गरी आयोजनाको गुणस्िर, पररमाण सुलनजश्चि गनय दफा ४ (१) (क)
बमोजजमको भेिाबाट कजम्िमा एक जना मवहिा सवहि ३ सदस्यीय एक अनुगमन सलमलि गठन
गनुप
य नेछ ।

(३) अनुगमन सलमलिको काम, कियव्य, अलिकार दे हाय बमोजजम हुनेछाः

(क) आयोजनाको कायायन्ियनमा सहजीकरण गने िथा दे जखएका बािा, व्यििान र समस्या
समािानका िालग आिश्यक समन्िय गने,
(ख) आयोजनाको कायायन्ियन काययिालिका अनुसार काम भए नभएको यकीन गने र नगरे को
पाइएमा सम्बन्िीि पक्षिाई सचेि गराउने,
(ग) आिश्यक अन्य कायय गने ।
पररच्छे द– ४
विविि

१४. अन्य सं स्थाबाट कायय गराउन सवकनेाः यस काययविलि बमोजजम उपभोक्ता सलमलिबाट गररने कायय
िाभग्राही समूह, सामुदावयक सं स्था जस्िै सामुदावयक िन, सामुदावयक स्िरका सहकारी सं स्थाहरू,

टोि विकास सं स्था, आमा समूह, विद्यािय व्यिस्थापन सलमलि, मजन्दर व्यिस्थापन सलमलि, कृवष
समूह, कानुन बमोजजम गठन भएका अन्य सामुदावयक सं गठन जस्िा सं स्थाहरुबाट स्थानीय
रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७५
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उपभोक्ताहरुको आमभेिाबाट लनणयय भई आएमा यस्िा सं स्थाहरुबाट यस काययविलि बमोजजम
कायय सं चािन गनय/गराउन सवकनेछ ।
१५. सहजीकरण र सहयोग गनुय पनेाः उपभोक्ता सलमलििे आयोजनाको सुपररिेक्षण, अनुगमन/लनरीक्षण
गनय कायायियबाट आएको अनुगमन सलमलि, पदालिकारी िा कमयचारीिाई आिश्यक वििरण
उपिव्ि गराउने िथा आयोजनास्थि अनुगमनको िालग सहजीकरण र सहयोग गनुय पनेछ ।
१६. िागि सहभालगिााः उपभोक्ता सलमलििे साियजलनक आयोजनाको लनमायण गदाय िपशीि िमोजजमको
िागि सहभालगिा व्यहोने पनेछ ।
(क) ७.५ प्रलिशि – कच्ची सडक
(ख) १५ प्रलिशि – सं घ/सं स्थाका भिन लनमायण
(ग) ० प्रलिशि – जशक्षा, स्िास््य िथा साियजलनक लनमायण

(घ) १५ प्रलिशि न्यूनिम कािो पत्रे सडक िर अन्य सडकको हकमा ३० प्रलिशि
सहभालगिा रकम बुझाउनु पनेछ।

(ङ) मालथ उलिेख भएको िागि सहभालगिा गनुप
य नेमा िस्िीबाट परको साियजलनक
कलभटय, पाटी, पौिा िा अन्य साियजलनक लनमायणमा नगर प्रमुखिे उजचि दे खेमा

सो िागि सहभालगिा वटप्पणी सदर भएमा सहभालगिा नगरे िा पलन मान्य हुन
सक्नेछ।

१७. उपभोक्ता सलमलिको दावयत्िाः उपभोक्ता सलमलििे कायायियसँग भएको सम्झौिा बमोजजमको कायय
सम्पादन गदाय कायायियिे िोकेका शियहरुको अलिररक्त लनम्न दावयत्ि िहन गनुप
य नेछ ।

(क) आयोजनाको र्दगो व्यिस्थापनको िालग ममयि सम्भार गने सम्बन्िी आिश्यक कायय,
(ख) आयोजना कायायन्ियनबाट पनय सक्ने िािािरणीय सन्िुिन कायम गने सम्बन्िी कायय,
(ग) अन्य आयोजनाहरुसँग अन्िरसम्बन्ि कायम गनुप
य ने,
(घ) असि नागररकको आचरण पािना गनुप
य ने ।

(ङ) उपभोक्ता सलमलििे आयोजनाको फरफारकको िालग कायायियमा कागजाि पेश गदाय अनुसूची
६ बमोजजमको ढाँचामा आयोजनाको भौलिक िथा विजत्तय प्रलििेदन पेश गनुय पनेछ ।
१८. मापदण्ड बनाउन सक्नेाः (१) आयोजनाको गुणस्िर सुलनजश्चििाको िालग कायायियिे अनुगमन,
मुलयाङ्कन गरी सम्बन्िीि उपभोक्ता सलमलििाई सलिाह, सुझाि र आिश्यकिा अनुसार लनदे शन
र्दने िथा समन्िय गनुय पनेछ .
(२) उपभोक्ता सलमलिबाट सञ्चािन हुने आयोजनाको प्रकृलि हे री गुणस्िर सुलनजश्चििा गने
प्रयोजनको िालग कायायियिे थप मापदण्ड िथा मागयदशयन बनाई िागू गनय सक्नेछ ।

रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७५

7

खण्ड १

संख्या 15

लमलि 2075/03/31

अनुसूची १
(काययविलिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्िीि)
उपभोक्ता सलमलिको िगि
रामपुर नगरपालिका
आ.ि.
क्र.सं.

उपभोक्ता
सलमलिको नाम
र ठे गाना

पदालिकारीको नाम र सम्पकय नं.
अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सजचि

कोषाध्यक्ष

रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७५

गठन

बैंकको

लमलि

नाम
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अनुसूची २

ँ सम्बन्िीि)
(काययविलिको दफा ७(२) सग
रामपुर नगरपालिका
योजना सम्झौिा फाराम
१. सम्झौिा गने पक्ष र आयोजनााः
क) उपभोक्ता सलमलिको वििरणाः
१. नामाः
२. ठे गानााः
ख) आयोजनाको वििरणाः
१. नामाः

२. आयोजना स्थिाः
३ उद्देश्याः
४. आयोजना सुरु हुने लमलिाः

२. आयोजनाको िागि सम्बन्िी वििरणाः
क) िागि अनुमान रु.
ख) िागि व्यहोने स्रोिहरु
१. कायायियाः
२. उपभोक्ता सलमलिाः
३. अन्याः
ग) बस्िुगि अनुदानको वििरण

सामाग्रीको नाम

एकाई

१. सं घबाट
२. प्रदे शबाट
३. स्थानीय िहबाट
४. गैह्रसरकारी सं घसं स्थाबाट
५. विदे शी दािृ सं घ सं स्थाबाट
६. उपभोक्ता सलमलिबाट
७. अन्य लनकायबाट
घ) आयोजनाबाट िाभाजन्िि हुनेाः
१. घरपररिार सं ख्यााः
२. जनसं ख्यााः
३. सं गर्ठि सं स्थााः
४= अन्याः
३. उपभोक्ता सलमलि÷समुदायमा आिाररि सं स्था÷गैह्रसरकारी सं स्थाको वििरणाः
क) गठन भएको लमलिाः
ख) पदालिकारीको नाम र ठे गाना (नागररकिा प्रमाणपत्र नं. र जजलिा)
१. अध्यक्ष
रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७५
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२. उपाध्यक्ष
३. कोषाध्यक्ष
४. सजचि
५. सदस्य
६. सदस्य
७. सदस्य
ग) गठन गदाय उपजस्थि िाभाजन्ििको सं ख्यााः
४. आयोजना सञ्चािन सम्बन्िी अनुभिाः
५.उपभोक्ता सलमलि समुदायमा आिाररि सं स्था÷गैह्रसरकारी सं स्थािे प्राप्त गने वकस्िा वििरणाः
वकस्िाको क्रम
कैवफयि

लमलि

वकस्िाको रकम

लनमायण समाग्री पररमाण

पवहिो
दोश्रो
िेश्रो
जम्मा

६. आयोजना ममयि सं भार सम्बन्िी व्यिस्था
क)आयोजना ममयि सं भारको जजम्मा लिने सलमलि÷सं स्थाको नामाः
ख) ममयि सम्भारको सम्भाविि स्रोि (छ/छै न खुिाउने)
जनश्रमदानाः
सेिा शुलकाः
दस्िुर, चन्दाबाट
अन्य केही भएाः
सम्झौिाका शियहरु

उपभोक्ता सलमलिको जजम्मेिारी िथा पािना गररने शियहरुाः

१. आयोजना लमलि ...............................दे जख शुरु गरी लमलि........................सम्ममा पुरा गनुय
पनेछ ।
२= प्राप्त रकम िथा लनमायण सामाग्री सम्बन्िीि आयोजनाको उद्धेश्यका िालग मात्र प्रयोग गनुप
य नेछ ।
३= नगदी, जजन्सी सामानको प्रालप्त, खचय र बाँकी िथा आयोजनाको प्रगलि वििरण राख्नु पनेछ ।
४= आम्दानी खचयको वििरण र काययप्रगलिको जानकारी उपभोक्ता समूहमा छिफि गरी अको वकस्िा
माग गनुय पनेछ ।

५= आयोजनाको कूि िागि भन्दा घटी िागिमा आयोजना सम्पन्न भएको अिस्थामा सो मुिाविक नै
ु ानी लिनुपनेछ ।
अनुदान र श्रमदानको प्रलिशि लनिायरण गरी भक्त

६. उपभोक्ता सलमलििे प्राविलिकको राय, परामशय एिं लनदे शन अनुरुप काम गनुय पनेछ ।

रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७५
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७= उपभोक्ता सलमलििे आयोजनासं ग सम्बन्िीि विि, भरपाईहरु, डोर हाजजरी फारामहरु, जजन्सी नगदी
खािाहरु, सलमलि÷समुहको लनणयय पुजस्िका आर्द कागजािहरु कायायियिे मागेको बखि उपिव्ि
गराउनु पनेछ र त्यसको िे खापरीक्षण पलन गराउनु पनेछ ।
८. कुनै सामाग्री खररद गदाय आन्िररक राजस्ि कायायियबाट स्थायी िे खा नम्िर र मुलय अलभबृवद्ध
कर दिाय प्रमाण पत्र प्राप्त व्यजक्त िा फमय सं स्था िा कम्पनीबाट खररद गरी सोही अनुसारको विि
भरपाई आलिकाररक व्यजक्तबाट प्रमाजणि गरी पेश गनुय पनेछ ।
९.

मूलय अलभबृवद्ध कर (VAT) िाग्ने बस्िु िथा सेिा खररद गदाय रु २०,०००।– भन्दा बढी
मूलयको सामाग्रीमा अलनिायय रुपमा मूलय अलभबृवद्ध कर दिाय प्रमाणपत्र प्राप्त गरे का व्यजक्त फमय
सं स्था िा कम्पनीबाट खररद गनुय पनेछ । साथै उक्त वििमा उजलिजखि मु.अ.कर बाहे कको
रकममा १.५% अग्रीम आयकर बापि करकट्टी गरी बाँकी रकम मात्र सम्बन्िीि से िा

ु ानी हुनछ
प्रदायकिाई भक्त
े । रु २०,०००।– भन्दा कम मूलयको सामाग्री खररदमा पान नम्िर
लिएको व्यजक्त िा फमयबाट खररद गनुय पनेछ । अन्यथा खररद गने पदालिकारी स्ियम् जजम्मेिार
हुनेछ ।

१०. डोजर, रोिर िगायिका मेजशनरी सामान भाडामा लिएको एिम् घर बहािमा लिई विि भरपाई
पेश भएको अिस्थामा १०% (दश प्रलिशि) घर भाडा कर एबम् बहाि कर लिनुय पनेछ ।
११. प्रजशक्षकिे पाउने पाररश्रलमक एिम् सहभागीिे पाउने भत्तामा प्रचलिि लनयमानुसार कर िाग्नेछ
।

१२. लनमायण काययको हकमा शुरु िागि अनुमानका कुनै आईटमहरुमा पररियिन हुने भएमा अलिकार
प्राप्त व्यजक्त÷कायायियबाट िागि अनुमान सं सोिन गरे पश्चाि मात्र कायय गराउनु पनेछ । यसरी
िागि अुनमान सं शोिन नगरी कायय गरे मा उपभोक्ता सलमलि÷समुह नै जजम्मेिार हुनेछ ।

१३. उपभोक्ता सलमलििे काम सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका खप्ने सामानहरु ममयि सं भार

सलमलि गठन भएको भए सो सलमलििाई र सो नभए सम्बन्िीि कायायियिाई बुझाउनु पनेछ ।
िर

ममयि

सलमलििाई

बुझाएको

सामानको

वििरण

एक

प्रलि

सम्बन्िीि

कायायियिाई

जानकारीको िालग बुझाउनु पनेछ ।

ु ानीको िालग काययसम्पन्न प्रलििेदन,
१४. सम्झौिा बमोजजम आयोजना सम्पन्न भएपलछ अजन्िम भक्त
नापी वकिाि, प्रमाजणि विि भरपाई, योजनाको फोटो, सम्बन्िीि उपभोक्ता सलमलििे आयोजना
सं चािन गदाय भएको आय व्ययको अनुमोदन सवहिको लनणयय, उपभोक्ता भेिाबाट भएको
साियजलनक िे खा परीक्षणको लनणययको प्रलिलिपी िथा सम्बन्िीि िडा कायायियको लसफाररस
सवहि अजन्िम वकस्िा भ ुक्तानीको िालग लनिेदन पेश गनुय पनेछ ।

१५. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र लिनु पनेछ ।
साथै आयोजनाको आिश्यक ममयि सं भारको व्यिस्था सम्बन्िीि उपभोक्ताहरुिे नै गनुय पनेछ ।
१६. आयोजना कायायन्ियन गने समुह िा उपभोक्ता सलमलििे आयोजनाको भौलिक िथा वित्तीय प्रगलि
प्रलििेदन अनुसूची ६ को ढाँचामा सम्झौिामा िोवकए बमोजजम कायायियमा पेश गनुप
य नेछ ।

१७. आयोजनाको दीगो सञ्चािन िथा ममयि सं भारको व्यिस्था गनुय पनेछ ।
१८. आयोजनाको सिै काम उपभोक्ता सलमलि÷समुहको लनणयय अनुसार गनुय गराउनु पनेछ ।
रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७५
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कायायियको जजम्मेिारी िथा पािना गररने शियहरुाः
१. आयोजनाको िजेट, उपभोक्ता सलमलिको काम, कियव्य िथा अलिकार, खररद, िे खाङ्कन, प्रलििेदन
आर्द विषयमा उपभोक्ता सलमलिका पदालिकारीहरुिाई अनुजशक्षण काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
२. आयोजनामा आिश्यक प्राविलिक सहयोग कायायियबाट उपिव्ि गराउन सवकने अिस्थामा
गराईनेछ र नसवकने अिस्था भएमा उपभोक्ता सलमलििे बाह्य बजारबाट सेिा परामशय अन्िगयि
सेिा लिन सक्नेछ ।
३. आयोजनाको प्राविलिक सुपररिेक्षणका िालग कायायियको िफयबाट प्राविलिक खटाईनेछ ।
उपभोक्ता सलमलिबाट भएको कामको लनयलमि सुपररिेक्षण गने जजम्मेिारी लनज प्राविलिकको हुनेछ
।

४. पेश्की लिएर िामो समयसम्म आयोजना सं चािन नगने उपभोक्ता सलमलििाई कायायियिे लनयम
अनुसार कारिाही गनेछ ।

५. श्रममुिक प्रविलिबाट कायय गराउने गरी िागि अनुमान स्िीकृि गराई सोही बमोजजम सम्झौिा
गरी मेजशनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायय गरे को पाईएमा त्यस्िो उपभोक्ता सलमलिसं ग सम्झौिा

ु ानी गररएको रकम मुलयांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी
रद्ध गरी उपभोक्ता सलमलििाई भक्त
बाँकी सरह असुि उपर गररनेछ ।
६. आयोजना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ ।

ु ानी उपिव्ि गराउन सम्बन्िीि उपभोक्ता सलमलिबाट
७. आिश्यक कागजाि सं िग्न गरी भक्त
अनुरोि भई आएपलछ उपभोक्ता सलमलिको बैंक खािामा भ ुक्तानी र्दनु पनेछ ।

८. यसमा उलिेख नभएका कुराहरु प्रचलिि कानून िमोजजम हुनेछ ।

मालथ उलिेख भए बमोजजमका शियहरु पािना गनय हामी लनम्न पक्षहरु मन्जुर गदयछौं ।
उपभोक्ता सलमलि÷समुहको िफयबाट

कायायियको िफयबाट

दस्िखि...................

दस्िखि.............

नाम थर.....................

नाम थर.............

पद.............................

पद.................

ठे गाना..........................

ठे गाना..................

सम्पकय नं......................

सम्पकय नं...............

लमलि............................

लमलि.....................

रामपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७५
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अनुसूची ३

(काययविलिको दफा ११ (५) सँग सम्बन्िीि)
साियजलनक परीक्षण फारामको ढाँचा
पेश गरे को कायायियाः रामपुर नगरकाययपालिका कायायिय
१. आयोजनाको नामाः
क) स्थिाः

ख) िागि अनुमानाः

ग) आयोजना शुरू हुने लमलिाः

घ) आयोजना सम्पन्न हुने लमलिाः

२. उपभोक्ता सलमलि÷सामुदावयक सं स्थाको नामाः
क) अध्यक्षको नामाः

ख) सदस्य सं ख्यााः

मवहिााः

पुरूषाः

३. आम्दानी खचयको वििरणाः
क) आम्दानीिफय जम्मााः

आम्दानीको श्रोि (कहाँबाट कलि

रकम िा पररमाण

नगद िथा जजन्सी प्राप्त भयो
खुिाउने)

कैवफयि

रकम िा पररमाण कैवफयि

ख) खचयिफय
खचयको वििरण

दर

पररमाण

जम्मा

१. सामाग्री (के के सामाग्री खररद भयो
?)

ु ानी भयो
२. ज्यािा (के मा कलि भक्त
?)

३. श्रमदान (कलि जनािे श्रमदान गरे
?)
४. व्यिस्थापन खचय (ढु िानी िथा अन्य
खचय)
ग) मौज्दाि
वििरण

रकम िा पररमाण

कैवफयि

१ नगद
बैंक
व्यजक्तको जजम्मा
२ सामग्रीहरु
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घ) भ ुक्तानी र्दन बाँकी
वििरण

रकम िा पररमाण

४. सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य िथा प्रगलि वििरण
कामको वििरण

िक्ष्य

प्रगलि

५. आयोजनािे पुर्याएको िाभ िथा प्रत्यक्ष रूपमा िाभाजन्िि जनसं ख्या (आयोजना सञ्चािन भएको
स्थानका उपभोक्ताहरू)
६. आयोजना सञ्चािन गदाय आयोजक सं स्थामा कामको जजम्मेिारी बाँडफाँड (कस कसिे कस्िो
कस्िो कामको जजम्मेिारी लिएका लथए<खुिाउने)

उपजस्थलिाः
१
२
३
४
५
रोहिराः
नामथराः
पदाः

लमलिाः

द्रष्टव्याः साियजलनक पररक्षण काययक्रममा उपजस्थि सरोकारिािाहरुको उपजस्थलि अलनिायय रूपमा
सं िग्न हुनपु नेछ ।
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अनुसूची ४
-काययविलिको दफा ११ (६) सँग सम्बन्िीि)
खचय साियजलनक सूचना फाराम
लमलिाः २० ।

।

१. आयोजनाको नामाः—
२. आयोजना स्थिाः—
३. विलनयोजजि िजेटाः—

४. आयोजना जस्िकृि भएको आ.िाः—
५. आयोजना सम्झौिा भएको लमलिाः—
६. काम सम्पन्न गनुय पने लमलिाः—
७. काम सम्पन्न भएको लमलिाः—

८. उ.स. को बैठकिे खचय स्िीकृि गरे को लमलिाः—
आम्दानी र खचयको वििरण
आम्दानी
वििरण

खचय
रकम रू

वििरण

रकम

प्रथम वकस्िा

ज्यािा

दोश्रो वकस्िा

लनमायण सामाग्री खररद

िेश्रो वकस्िा

ढु िानी

जनश्रमदान

भाडा

िस्िुगि सहायिा

व्यिस्थापन खचय

िागि सहभालगिा

उपयुक्त
य ानुसारको आम्दानी िथा खचय वििरण यथाथय हो । यसमा सबै आम्दानी िथा खचयहरु समािेश
गररएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगिामा आयोजना कायायन्ियन गररएको छ ।
यसको एक प्रलि िडा कायायियमा समेि पेश गररएको छ ।

......................
कोषाध्यक्ष

...............................
सजचि
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अनुसूची ५
-काययविलिको दफा ११(७) सं ग सम्बन्िीि)
आयोजना सूचना पाटीको नमूना
१. आयोजनाको नामाः
२. आयोजना सं चािन गने कायायिय/काययक्रमको नामाः
३. उपभोक्ता सलमलिको अध्यक्षको नाम र सम्पकय नं.M
४. आयोजनाको कूि िागि रकम रुाः
४.१. आयोजनामा कायायियबाट व्यहोने िागि रुाः
४.२. जनसहभालगिाबाट व्यहोने िागि रकम रुाः
४.३. आयोजनामा िगानी गने अन्य लनकायको नाम

र व्यहोने िागि रकम रुाः

५. आयोजना सम्झौिा लमलिाः
६. आयोजना सम्पन्न गने लमलिाः
७. आयोजनाबाट िाभाजन्िि जनसं ख्यााः
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अनुसूची ६

-काययविलिको दफा १६(ङ) सँग सम्बन्िीि)
उपभोक्ता सलमलिको भौलिक िथा वित्तीय प्रगलि प्रलििेदन
वििरण पेश गरे को कायायिय....................
१. आयोजनाको वििरण
आयोजनाको नामाः

िडा नं.M

टोि÷बस्िीाः

उपभोक्ता सलमलिका अध्यक्षाः
सजचिाः
२. आयोजनाको िागिाः
प्राप्त अनुदान रकम रू. ............................
चन्दा रकम रू...................... जनसहभालगिा रकम रू. =====..========
जम्मा रकम रू. ................
३. हािसम्मको खचय रू. ==============
क. कायायियबाट प्राप्त रकम रू.............

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

अदक्ष रू.

जम्मा रू.

३. मसिन्द सामान (कवप, किम, मसी, कागज आर्द) रू.
४. दै लनक भ्रमण भत्ता (सम्झौिामा स्िीकृि भए) रू.

५. प्राविलिक लनरीक्षण बापि खचय (सम्झौिामा स्िीकृि भए) रू.
६. अन्य
ख. जनसहभालगिाबाट व्यहोररएको खचय रूाः ................
श्रमको मूलय बराबर रकम रू. ...............
जजन्सी सामान मूलय बराबर रकम रू. .............
कूि जम्मा रू. .............

४. प्राविलिक प्रलििेदन बमोजजम मूलयांकन रकम रू. .............
५. उपभोक्ता समूहको लनणयय बमोजजम÷समीक्षाबाट खचय दे जखएको रू. .............
६. कायायन्ियनमा दे जखएका मुख्य समस्याहरूाः
क.
ख.
ग.
७. समािानका उपायहरू
क.
ख.
ग.
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८. कायायियबाट र अन्य लनकायबाट अनुगमन भए अनुगमनको सुझािाः

९. हाि माग गरे को वकस्िा रकम रू.
१०. मुख्य खचय प्रयोजन
११. प्राप्त रकम आयोजना बाहेक अन्य काययमा खचय गने गराउने छै नौ ।

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

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

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

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

ियार गने

सजचि

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

प्रमाजणकरण लमलि :- 2075/03/31
आज्ञािे

(ज्ञानराज कोइरािा)
प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि
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