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कार्यपालिकाबाट पारित लिती : २०७५।०५।२२ 

जीतपिुलिििा उपिहानगिपलिकाको उपभोक्ता िलिलत गठन, परिचािन तथा व्र्वस्थापन िम्बन्धि कार्यववलि ‚ 
२०७५ 

प्रस्तावना 

नेपािको िंवविान ि स्थानीर् ििकाि िञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गिेको स्थानीर् तहको अलिकाि के्षत्र 
लभत्रको ववकाि लनिायण िम्वन्धि कार्य िंचािनको िालग जीतपिुलिििा उपिहानगिपालिकािे उपभोक्ता िलिलत 
गठन, परिचािन तथा व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क देन्िएकोिे जीतपिुलिििा उपिहानगिपालिका कार्यपालिकािे 
र्ो कार्यववलि जािी गिेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािन्म्भक 

१. िंन्क्षप्त नाि ि प्रािम्भः  

(१) र्ि कार्यववलिको नाि जीतपिुलिििा उपिहानगिपालिकाको उपभोक्ता िलिलत गठन, परिचािन तथा 
व्र्वस्थापन कार्यववलि, २०७५ िहेको छ ।  

(२) र्ो कार्यववलि तरुुधत प्रािम्भ हनुेछ । 

२. परिभाषाः  

ववषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेिा र्ि कार्यववलििा:– 

(क) “अध्र्क्ष”  भन्नािे उपभोक्ता िलिलतको अध्र्क्षिाई िम्झन ुपदयछ ।   

(ि) "आर्ोजना” भन्नािे जीतपिुलिििा उपिहानगिपालिका वा िो अधतिगतको वडावाट पूणय वा आनं्िक 
िागत िाझेदािीिा िञ्चालित र्ोजना वा कार्यक्रि वा आर्ोजना वा परिर्ोजनािाई िम्झन ुपछय । ि 
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र्ििे जीतपिुलिििा नगििभाबाट स्वीकृत भएको गैि ििकािी िंघ िस्था, गैि नाफािूिक िंस्था वा 
अधर् िािदुावर्क िंस्थाको आर्ोजना ििेतिाई जनाउनछे । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नािे आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष िाभान्धवत हनुे आर्ोजना िञ्चािन हनुे के्षत्र लभत्रका व्र्न्क्तिाई 
जनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता िलिलत” भन्नािे आर्ोजनाको लनिायण, िञ्चािन, व्र्वस्थापन ि िियत िम्भाि गनयको िालग 
उपभोक्तािे आफूहरू िध्रे्बाट गठन गिेको िलिलत िम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कार्ायिर्” भन्नािे नगिकार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई बझुाउँछ । िो िब्दिे वडा कार्ायिर् ििेतिाई 
बझुाउनेछ ।  

(च) “कार्यपालिका” भन्नािे नगि कार्यपालिकािाई िम्झन ुपदयछ । 

(छ) “ठूिा िेन्िनिी तथा उपकिण” भन्नािे वाताविणिाई अत्र्लिक ह्राि पिुर््ाउने प्रकृलतका ठूिा िेन्िनिी, 
उपकिण (बिुडोजि, एक्िाभेटि जस्ता) ि श्रििूिक प्रववलििाई ववस्थावपत गने िािका िेन्िनिी तथा 
उपकिण िम्झन ुपदयछ । 

(ज) “पदालिकािी” भन्नािे उपभोक्ता िलिलतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, िन्चव ि कोषाध्र्क्षिाई िम्झन ुपदयछ ।  

(झ) “वडा” भन्नािे जीतपिुलिििा उपिहानगिपालिका लभत्रका वडािाई िम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) “वडा अध्र्क्ष” भन्नािे आर्ोजना िञ्चािन भएको वडाको वडा अध्र्क्षिाई िम्झन ुपदयछ । 

(ट) “िदस्र्” भन्नािे उपभोक्ता िलिलतका िदस्र्िाई जनाउनेछ ि िो िब्दिे उपभोक्ता िलिलतका 
पदालिकािीिाई ििेत जनाउनेछ ।  

(ठ) “िम्झौता” भन्नािे आर्ोजनाको लनिायण, िञ्चािन, व्र्वस्थापन ि िियत िम्भाि गनयको िालग कार्ायिर् ि 
उपभोक्ता िलिलतबीच भएको लिन्ित किािनािा वा कबलुिर्तनािािाई जनाउनछे ।  

३. कार्यववलिको पािना गनुयपनेः  

(१) उपिहानगिपालिका लभत्र कार्ायधवर्न हनुे आर्ोजनाको लनिायण, िञ्चािन,  िियत िम्भाि कार्य गनयको 
िालग गठन हनुे उपभोक्ता िलिलतिे पूणयरुपिा र्ो कार्यववलिको पािना गनुय पनेछ ।  

(२) कुि िागत रु १ किोडिम्ि भएको तथा स्थानीर् िीप, श्रोत ि िािन उपर्ोग हनुे ि स्थानीर् स्तििा 
कार्य िम्पन्न गनय िक्ने आर्ोजनाको कार्ायधवर्न उपभोक्ता िलिलत िाफय त गनय िवकनछे ।  

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता िलिलतको गठन ि िञ्चािन 

 

४. उपभोक्ता िलिलत गठन िम्बधिी व्र्वस्थाः 
(१) उपभोक्ता िलिलत गठन देहार् बिोन्जि गनुय पनेछ । 

(क) आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष िाभान्धवत उपभोक्ताहरुको आि भेिाबाट अलिकति िहभालगतािा 
िम्बन्धित आर्ोजनास्थििा नै िात देन्ि एघाि (७ देन्ि ११ जना) िदस्र्ीर् उपभोक्ता िलिलत 
गठन गनुय पनेछ। 
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(ि) िलिलत गठनको िालग आि भेिा हनुे ििर्, लिलत, स्थान ि भेिाको लबषर् त्र्स्तो भेिा हनुे लिलतिे 
कन्म्तिा िात र्दन (७ र्दन) अगावै िावयजलनक रुपिा जानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

(ग) उपिहानगिपालिकास्तिीर् आर्ोजना िञ्चािनको िालग उपभोक्ता िलिलतको गठन गदाय 
कार्यपालिकािे तोकेको कार्यपालिकाका िदस्र् वा कार्ायिर्को प्रलतलनलिको िोहवििा गनुय पनेछ। 

(घ) वडास्तिीर् आर्ोजना िञ्चािनको िालग उपभोक्ता िलिलत गठन गदाय िम्वन्धित वडाको वडा 
अध्र्क्ष वा वडा िदस्र् वा कार्ायिर्िे तोकेको कार्ायिर्को प्रलतलनलिको िोहवििा गनुय पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता िलिलत गठनको िालग बोिाईएको भेिािा र्ोजनाको िंन्क्षप्त ववविण ि िलिलतको 
िंिचना िवहतको जानकािी कार्ायिर्को प्रलतलनलििे गिाउन ुपनेछ । 

(च) उपभोक्ता िलिलत गठन गदाय ििावेिी लिद्धाधतको अविम्वन गनुय पने छ । िलिलतिा कन्म्तिा 
तेत्तीि प्रलतित (३३%) िवहिा िदस्र् हनुपुनेछ । िलिलतको अध्र्क्ष, िन्चव ि कोषाध्र्क्षिध्रे् 
कम्तीिा एकजना िवहिा पदालिकािी हनु ुपनेछ ।  

(छ) एक व्र्न्क्त एकभधदा बढी उपभोक्ता िलिलतको िदस्र् हनु पाउने छैन । िाथै िगोिका 
परिवािबाट एकजना भधदा बढी व्र्न्क्त एउटै उपभोक्ता िलिलतको िदस्र् हनु पाइने छैन ।  

(ज) उपभोक्ता िलिलतको गठन िकेिम्ि िवयिम्ित तरिकािे गनुयपनेछ । िवयिम्ित हनु निकेिा 
उपभोक्ताहरुको बहिुतबाट उपभोक्ता िलिलतको गठन गरिनेछ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको िागत िहभालगतािा िञ्चािन हनुे आर्ोजनाहरु उपभोक्ता िलिलतबाट कार्ायधवर्न 
गनय प्राथलिकता र्दईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता िलिलतिे िम्झौता बिोन्जि गनुय पने काि िलिलत आफैं िे गनुय गिाउन ुपनेछ । अधर् 
कुनै लनिायण व्र्विार्ी वा अधर् व्र्न्क्त वा िस्थािाई ठेक्कािा र्दई गनय गिाउन पाइने छैन । 

(ट) कार्ायिर्िे आर्ोजना िञ्चािन एवि ्कार्ायधवर्निा िंिग्न उपभोक्ता िलिलतको अलभिेि अनिूुन्च 
१ बिोन्जिको ढाँचािा व्र्वन्स्थत गनुय पनेछ । 

५. उपभोक्ता िलिलतका िदस्र्को र्ोग्र्ताः  

(१) उपभोक्ता िलिलतका िदस्र्को र्ोग्र्ता देहार् बिोन्जि हनु ुपनेछ । 

 (क) िम्वन्धित आर्ोजना क्षते्रको स्थार्ी वालिधदा 
 (ि) १८ वषय उिेि पिुा भएको 
 (ग) फौजदािी अलभर्ोगिा अदाितबाट कििुदाि नठहरिएको 
 (घ) ििकािी बाँकी बक्र्ौता वा पेश्की फछ्र्र्ौट गनय बाँकी निहेको 
 (ङ) अधर् उपभोक्ता िलिलतिा िदस्र् निहेको 

(२) दफा १ िा जनुिकैु कुिा िेन्िएको भएतापलन जनप्रलतलनलि, िाजनीलतक दिका पदालिकािी, बहािवािा 
ििकािी कियचािी ि न्िक्षक उपभोक्ता िलिलतको िदस्र्िा बस्न पाईने छैन । 

६. उपभोक्ता िलिलतको काि, कतयब्र् ि अलिकािः  

उपभोक्ता िलिलतको काि कतयब्र् ि अलिकाि देहार् बिोन्जि हनुेछ ।  

(क) िम्झौता बिोन्जिको कार्य िम्पादन गने, 
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(ि) उपभोक्ताहरुिाई कार्ायिर्बाट प्राप्त िूचना तथा िागयदियनको जानकािी गिाउने, 
(ग) िम्झौता बिोन्जि कार्य िरुु गदाय कार्ायिर्बाट आवश्र्क लनदेिन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त गिेि िात्र 

िरुु गने, 

(घ) उपभोक्ता िलिलतको कार्य िम्पादनिाई प्रभावकािी बनाउन िलिलतका िदस्र्हरुको कार्य ववभाजन ि 
न्जम्िेवािी बाँडफाँड गने, 

(ङ) उपभोक्ता िलिलतका िदस्र्हरुको क्षिता ववकाि गने । 

(च) िम्झौता बिोन्जिको कािको परििाण, गणुस्ति, ििर् ि िागतिा परिवतयन गनुय पने देन्िएिा 
कार्ायिर्िाई अनिुोि गने, 

(छ) आर्ोजनाको र्दगो व्र्वस्थापन िम्बधिी आवश्र्क अधर् कार्य गने । 

 

परिच्छेद – ३ 

कार्ायधवर्न तथा ब्र्वस्थापन 

 

७. आर्ोजना कार्ायधवर्नः  

(१) कार्ायिर्िे आ.व. िरुु भएको १५ र्दन लभत्र उपभोक्ता िलिलतबाट िंचािन हनुे आर्ोजना, परिर्ोजना 
ि कार्यक्रिहरु पवहचान/छनौट गिी कार्ायधवर्न र्ोजना बनाउनछे । उपभोक्ता िलिलत गठन पश्चात 
आर्ोजनाको ड्रईङ, लडजाईन ि िागत अनिुान (नेपािी भाषािा तर्ाि गरिएको) स्वीकृत गिी उपभोक्ता 
िलिलतिाई उपिब्ि गिाउनछे । 

(२) आर्ोजनाको कार्ायधवर्नको िालग उपभोक्ता िलिलत ि कार्ायिर्बीच अनिूुन्च २ बिोन्जिको ढाँचािा 
िम्झौता गनुय पनेछ । 

(३) आर्ोजनाको प्रकृलत हेिी कार्ायिर्िे िागत िहभालगताको ढाँचा ि अनपुात (नगद वा श्रिदान वा 
बस्तगुत) तोक्नेछ । 

 

८. आर्ोजना िम्झौताको िालग आवश्र्क कागजातहरुः  

(१) उपभोक्ता िलिलतिे कार्ायिर्िँग िम्झौता गदाय तपन्िििा उन्लिन्ित कागजातहरु पेि गनुय पनेछ  

(क) उपभोक्ता िलिलत गठन गने आि भेिाको लनणयर्को प्रलतलिवप 

(ि) उपभोक्ता िलिलतका िदस्र्हरुको नागरिकताको प्रलतलिवप 

(ग) आर्ोजनाको िागत अनिुान ववविण 

(घ) उपभोक्ता िलिलतबाट िम्झौताको िालग न्जम्िेवाि पदालिकािी तोवकएको उपभोक्ता िलिलतको लनणयर्  

(ङ) आर्ोजनाको कार्ायधवर्नको कार्य तालिका । 

(च) िाता िञ्चािन गने पदालिकािी तोवकएको लनणयर् ि िाता िञ्चािनको िालग आवश्र्क कागजातहरु  
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९. उपभोक्ता िलिलतको क्षिता ववकािः  

(१) कार्ायिर्िे आर्ोजनाको कार्ायधवर्न अगावै उपभोक्ता िलिलतका पदालिकािीहरुिाई लनम्न ववषर्िा 
अलभिनु्िकिण गनेछ 

(क) उपभोक्ता िलिलतको काि, कतयब्र् ि अलिकाि, 

(ि) िम्पादन गनुय पने कािको ववविण, काि िम्पन्न गनुयपने अवलि, िागत ि उपभोक्ताको र्ोगदान 

(ग) लनिायण िािाग्रीको गणुस्ति ि परििाण 

(घ) िरिद, िकि लनकािा प्रकृर्ा, िचयको िेिाकंन ि अलभिेि व्र्वस्थापन 

(ङ) कार्ायधवर्न ि अनगुिन प्रकृर्ा  

(च) िावयजलनक पिीक्षण, र्ोजनाको फिफािक ि हस्ताधतिण  

(छ) अधर् आवश्र्क ववषर्हरु ।  
 

१०. िाता िञ्चािनः  

(१) उपभोक्ता िलिलतको िाता कार्ायिर्िे तोकेको बैंकिा िञ्चािन हनुछे । 

(२) िलिलतको िाता अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष ि िन्चव गिी तीन जनाको िंर्कु्त दस्तितबाट िञ्चािन हनुछे । 
िाता िञ्चािकहरु िध्रे् कन्म्तिा एकजना िवहिा हनु ुपनेछ । 

 

११. भकु्तानी प्रकृर्ाः  
(१) आर्ोजनाको भकु्तानी र्दंदा उपभोक्ता िलिलतको नाििा िहेको बैक िातािाफय त र्दइनछे । उपभोक्ता 

िलिलतिे एक व्र्न्क्त वा िंस्थािाई एकिाि भधदा िालथको िकि भकु्तानी गदाय चेक िाफय त िात्र गनुय 
पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता िलिलतिाई िम्झौता बिोन्जिको कािको प्राववलिक िूलर्ांकन, कार्य िम्पन्न प्रलतवेदन ि अधर् 
आवश्र्क कागजातको आिाििा वकस्तागत ि अन्धति भकु्तानी र्दईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता िलिलतिे िम्पादन गिेको काि ि भएको िचयको ववविण िलिलतको बैठकबाट लनणयर् गिी 
भकु्तानीको िालग आवश्र्क कागजात िवहत कार्ायिर्िा पेि गनुयपनेछ । 

(४) आर्ोजनाको अन्धति भकु्तानी हनु ुभधदा अगावै कार्ायिर्बाट अनगुिनको व्र्वस्था हनुछे ।   

(५) आर्ोजना िम्पन्न भई फिफािक गनुय भधदा अगावै उपभोक्ता िलिलतिे अलनवार्य रुपिा कार्ायिर्को 
प्रलतलनलिको िोहवििा िावयजलनक पिीक्षण गनुय पनेछ । िावयजलनक पिीक्षण प्रलतवेदनको ढाँचा अनिूुन्च 
३ बिोन्जि हनुेछ ।  

(६) उपभोक्ता िलिलतिे आफूिे प्रत्रे्क वकस्तािा गिेको िचयको िूचना अनिूुन्च ४ बिोन्जिको ढाँचािा 
िावयजलनक गनुय पनेछ ।  

(७) आर्ोजनाको कुि िागत रु ३ िाि भधदा बढी भएका आर्ोजनाहरुको हकिा उपभोक्ता िलिलतिे 
काि िरुु गनुय भधदा अगावै आर्ोजनाको नाि, िागत, िागत िाझेदािीको अवस्था, काि िरुु ि िम्पन्न 
गनुय पने अवलि ििेत देन्िने गिी तर्ाि गरिएको अनिूुन्च ५ बिोन्जिको ढाँचािा आर्ोजना िूचना 
पाटी आर्ोजना स्थििा िाख्न ुपनेछ ।  
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(८) उपभोक्ता िलिलतिाई िम्बन्धित कार्ायिर्िे ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनिुान तर्ाि गने, प्राववलिक 
िलिाह र्दने, जाँचपाि गने िगार्त अधर् प्राववलिक िहर्ोग उपिब्ि गिाउनेछ । आर्ोजना 
कार्ायधवर्नको ििर्िा कुनै कािणबाट कार्ायिर्िे प्राववलिक िेवा उपिब्ि गिाउन निकेिा 
िम्झौतािा उलिेि गिी तोवकएको िचयको िीिा लभत्र िही उपभोक्ता िलिलतिे किाििा प्राववलिक 
लनर्कु्त गनय वा प्राववलिक िेवा लिन िक्नछे । ति, ड्रइङ्ग, लडजाइन, िागत अनिुान, कार्यिम्पन्न 
प्रलतवेदन ि भकु्तानी लिफारििको कार्य कार्ायिर्बाट नै हनुेछ । 

(९) उपभोक्ता िलिलतबाट लनिायण हनु ेआर्ोजनाहरूको गणुस्ति कार्ि गने गिाउन ेदावर्त्व ि न्जम्िेवािी 
जनप्रलतलनलि, िम्बन्धित प्राववलिक कियचािी, उपभोक्ता िलिलत ि अनगुिन िलिलतको हनुेछ ।  

(१०) अनकुिणीर् कार्य गने उपभोक्ता िलिलत, प्राववलिक कियचािी ि िम्बन्धित कियचािीिाई िभाको लनणयर् 
बिोन्जि वावषयक रूपिा उन्चत पिुस्काि प्रदान गनय िवकनेछ । 

(११) तोवकएको ििर्िा उपभोक्ता िलिलत गठन हनु निकेिा, िम्झौता हनु निकेिा वा िम्झौताको ितय 
बिोन्जि कार्य िम्पादन हनु निकेिा कार्ायिर्िे अधर् प्रकृर्ाद्वािा काि गिाउन िक्नछे ।   

 

१२. लनिायण कार्यको गणुस्ति िलुनन्श्चतता गनुय पनेः  

उपभोक्ता िलिलतबाट िञ्चािन हनु े आर्ोजनाको गणुस्ति िलुनन्श्चत गनुय िम्वन्धित उपभोक्ता िलिलतको 
कतयव्र् हनुछे । गणुस्ति िलुनन्श्चतता गनयको िालग अधर् कुिाहरुको अलतरिक्त लनम्न ववषर्हरु पूणय रुपिा 
पािना गनुय पनेछ ।  

(क) लनिायण िािाग्रीको गणुस्तिः लनिायण िािाग्री ड्रइङ, लडजाईन ि स्पेलिवफकेिन बिोन्जिको गणुस्ति 
कार्ि गनुय पनेछ । 

(ि) लनिायण ववलि ि प्रकृर्ाको गणुस्तिः लनिायण ववलि ि प्रकृर्ा कार्ायिर्िँग भएको िम्झौता बिोन्जि 
गनुय पनेछ  

(ग)  लनिायण कार्यको र्दगोपनाः उपभोक्ता िलिलतबाट कार्ायधवर्न भएको र्ोजनाको र्दगोपनाको िालग 
िम्वन्धित उपभोक्ता िलिलतिे आवश्र्क व्र्वस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गणुस्ति िलुनन्श्चत गने न्जम्िेवािीः उपभोक्ता िलिलत िाफय त हनुे कािको लनिायरित गणुस्ति कार्ि गने 
न्जम्िेवािी िम्बन्धित कार्यको िालग कार्ायिर्बाट िवटएका प्राववलिक कियचािी ि उपभोक्ता 
िलिलतको हनुेछ । 

(ङ) िगत िाख्न ुपनेः उपभोक्ता िलिलतबाट हनुे कािको िम्झौता बिोन्जिको ििर्, िागत ि गणुस्तििा 
िम्पन्न हनु निकेिा िम्वन्धित प्राववलिक कियचािीिाई िचेत गिाउन े ि प्रकृलत हेिी आवश्र्कता 
अनिुाि कािवाही गनय िक्नेछ । त्र्स्ता उपभोक्ता िलिलतको िगत िािी उपभोक्ता िलिलतका 
पदालिकािीिाई लनन्श्चत ििर्िम्िको िालग अधर् उपभोक्ता िलिलतिा िही काि गनय लनषेि गनेछ । 
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१३. अनगुिन िलिलतको व्र्वस्थाः  
(१) आर्ोजना तोवकएको गणुस्ति, परििाण ि ििर्िा िम्पन्न गनय गिाउन उपभोक्ता िलिलतिे िम्पादन 

गने कार्यको अनगुिन गिी आर्ोजनाको गणुस्ति, परििाण िलुनन्श्चत गनय दफा ४ (१) (क) बिोन्जिको 
भेिाबाट कन्म्तिा एक जना िवहिा िवहत ३ िदस्र्ीर् एक अनगुिन िलिलत गठन गनुय पनेछ । 

(२) अनगुिन िलिलतको काि, कतयव्र् अलिकाि देहार् बिोन्जि हनुेछः 
(क) आर्ोजनाको कार्ायधवर्निा िहजीकिण गने तथा देन्िएका बािा, व्र्विान ि ििस्र्ा ििािानका 

िालग आवश्र्क ििधवर् गने,  

(ि) आर्ोजनाको कार्ायधवर्न कार्यतालिका अनिुाि काि भए नभएको र्कीन गने ि नगिेको पाइएिा 
िम्बन्धित पक्षिाई िचेत गिाउने,    

(ग) आवश्र्क अधर् कार्य गने । 

 

परिच्छेद– ४ 

ववववि 

 

१४. अधर् िंस्थाबाट कार्य गिाउन िवकनःे 
र्ि कार्यववलि बिोन्जि उपभोक्ता िलिलतबाट गरिने कार्य िाभग्राही ििूह, िािदुावर्क िंस्था जस्तै 
िािदुावर्क वन, िािदुावर्कस्तिका िहकािी िंस्थाहरू, टोि ववकाि िंस्था, आिा ििूह, कृवष ििूह, काननु 
बिोन्जि गठन भएका अधर् िािदुावर्क िंगठन जस्ता िंस्थाहरुबाट स्थानीर् उपभोक्ताहरुको 
आिभेिाबाट लनणयर् भई आएिा र्स्ता िंस्थाहरुबाट र्ि कार्यववलि बिोन्जि कार्य िंचािन गनय/गिाउन 
िवकने छ । 

१५. िहन्जकिण ि िहर्ोग गनुय पनेः 
उपभोक्ता िलिलतिे आर्ोजनाको िपुरिवेक्षण, अनगुिन/लनिीक्षण गनय कार्ायिर्बाट आएको अनगुिन िलिलत, 

पदालिकािी वा कियचािीिाई आवश्र्क ववविण उपिव्ि गिाउने तथा आर्ोजनास्थि अनगुिनको िालग 
िहन्जकिण ि िहर्ोग गनुय पनेछ । 

१६. उपभोक्ता िलिलतको दावर्त्वः 
 उपभोक्ता िलिलतिे कार्ायिर्िँग भएको िम्झौता बिोन्जिको कार्य िम्पादन गदाय कार्ायिर्िे तोकेका 
ितयहरुको अलतरिक्त लनम्न दावर्त्व वहन गनुय पनेछ । 

(क) आर्ोजनाको र्दगो व्र्वस्थापनको िालग िियत िम्भाि गने िम्बधिी आवश्र्क कार्य, 
(ि) आर्ोजना कार्ायधवर्नबाट पनय िक्ने वाताविणीर् िधतिुन कार्ि गने िम्बधिी कार्य, 
(ग) अधर् आर्ोजनाहरुिँग अधतििम्बधि कार्ि गनुयपने, 

(घ) अिि नागरिकको आचिण पािना गनुयपने । 

(ङ) उपभोक्ता िलिलतिे आर्ोजनाको फिफािकको िालग कार्ायिर्िा कागजात पेि गदाय अनिूुन्च ६ 
बिोन्जिको ढाँचािा आर्ोजनाको भौलतक तथा ववन्त्तर् प्रलतवेदन पेि गनुय पनेछ ।  
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१७. िापदण्ड बनाउन िक्नःे 
(१) आर्ोजनाको गणुस्ति िलुनन्श्चतताको िालग कार्ायिर्िे अनगुिन, िलुर्ाङ्कन गिी िम्वन्धित उपभोक्ता 

िलिलतिाई िलिाह, िझुाव ि आवश्र्कता अनिुाि लनदेिन र्दने तथा ििधवर् गनुय पनेछ . 
(२) उपभोक्ता िलिलतबाट िञ्चािन हनुे आर्ोजनाको प्रकृलत हेिी गणुस्ति िलुनन्श्चतता गने प्रर्ोजनको िालग 

कार्ायिर्िे थप िापदण्ड तथा िागयदियन बनाई िाग ुगनय िक्नेछ । 
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अनिूुन्च १ 

(कार्यववलिको दफा ४ (१) ट िंग िम्बन्धित) 
उपभोक्ता िलिलतको िगत 

जीतपिुलिििा उपिहानगिपालिका 
आ.व. 

क्र.ि. 
 

उपभोक्ता 
िलिलतको नाि ि 

ठेगाना 

पदालिकािीको नाि ि िम्पकय  नं. गठन 
लिलत 

बैंकको 
नाि 

िाता नं. 
अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष िन्चव कोषाध्र्क्ष 
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अनिूुन्च २ 

कार्यववलिको दफा ७(२) िगँ िम्वन्धित) 
जीतपिुलिििा उपिहानगिपालिका 

र्ोजना िम्झौता फािाि 

१. िम्झौता गने पक्ष ि आर्ोजनाः 
क) उपभोक्तािलिलतको ववविणः 
 १. नािः 
 २. ठेगानाः 
ि) आर्ोजनाको ववविणः 
 १. नािः 
 २. आर्ोजना स्थिः 
 ३ उद्देश्र्ः 
 ४. आर्ोजना िरुु हनुे लिलतः 
२. आर्ोजनाको िागत िम्वन्धि ववविणः 
 क) िागत अनिुान रु 

 ि) िागत व्र्होने स्रोतहरु 

 १. कार्ायिर्ः 
 २. उपभोक्ता िलिलतः 
 ३. अधर्ः  
ग) बस्तगुत अनदुानको ववविण  िािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. िंघबाट  
 २. प्रदेिबाट 

 ३. स्थानीर् तहबाट 

 ४. गैह्रििकािी िंघिंस्थाबाट  
 ५. ववदेिी दात ृिंघ िंस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता िलिलतबाट  
 ७. अधर् लनकार्बाट  
घ) आर्ोजनाबाट िाभान्धवत हनुेः 
 १. घिपरिवाि िंखर्ाः 
 २. जनिंखर्ाः 
 ३. िंगर्ठत िंस्था : 
४= अधर्ः  
३. उपभोक्ता िलिलत÷ििदुार्िा आिारित िंस्था÷गैह्रििकािी िंस्थाको ववविणः 
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क) गठन भएको लिलतः 
ि) पदालिकािीको नाि ि ठेगाना (नागरिकता प्रिाणपत्र नं. ि न्जलिा) 
१. अध्र्क्ष 

२. उपाध्र्क्ष 

३. कोषाध्र्क्ष 

४. िन्चव 

५. िदस्र् 

६. िदस्र् 

७. िदस्र् 

ग) गठन गदाय उपन्स्थत िाभान्धवतको िंखर्ाः 
४. आर्ोजना िञ्चािन िम्वन्धि अनभुवः 
५.उपभोक्ता िलिलत ििदुार्िा आिारित िंस्था÷गैह्रििकािी िंस्थािे प्राप्त गने वकस्ता ववविणः 
वकस्ताको क्रि  लिलत  वकस्ताको िकि  लनिायण ििाग्री परििाण    कैवफर्त 

पवहिो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्िा 
६. आर्ोजना िियत िंभाि िम्बधिी व्र्वस्था  
क) आर्ोजना िियत िंभािको न्जम्िा लिने िलिलत÷िंस्थाको नािः 
ि) िियत िम्भािको िम्भाववत स्रोत (छ छैन ििुाउने) 

 जनश्रिदानः 
 िेवा िलुकः 
 दस्तिु, चधदाबाट  
 अधर् केही भएः  

 

 

िम्झौताका ितयहरु 

उपभोक्ता िलिलतको न्जम्िेवािी तथा पािना गरिन ेितयहरुः 
१. आर्ोजना लिलत ...............................देन्ि िरुु गिी लिलत........................िम्ििा पिुा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त िकि तथा लनिायण िािाग्री िम्वन्धित आर्ोजनाको उदे्धश्र्का िालग िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, न्जधिी िािानको प्राप्ती, िचय ि बाँकी तथा आर्ोजनाको प्रगलत ववविण िाख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी िचयको ववविण ि कार्यप्रगलतको जानकािी उपभोक्ता ििूहिा छिफि गिी अको वकस्ता िाग गनुय 
पनेछ । 
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५= आर्ोजनाको कुि िागत भधदा घटी िागतिा आर्ोजना िम्पन्न भएको अवस्थािा िो ितुाववकनै अनदुान ि 
श्रिदानको प्रलतित लनिायिण गिी भकु्तानी लिन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता िलिलतिे प्राववलिकको िार्, पिाििय एवं लनदेिन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  
७= उपभोक्ता िलिलतिे आर्ोजनािंग िम्वन्धित ववि, भिपाईहरु, डोि हान्जिी फािािहरु, न्जधिी नगदी िाताहरु, 

िलिलत÷ििहुको लनणयर् पनु्स्तका आर्द कागजातहरु कार्ायिर्िे िागेको बित उपिव्ि गिाउन ुपनेछ ि 
त्र्िको िेिापिीक्षण पलन गिाउन ुपनेछ । 

८. कुनै िािाग्री िरिद गदाय आधतरिक िाजस्व कार्ायिर्बाट स्थार्ी िेिा नम्वि ि िलुर् अलभबवृद्ध कि दताय 
प्रिाण पत्र प्राप्त व्र्न्क्त वा फिय िंस्था वा कम्पनीबाट िरिद गिी िोही अनिुािको ववि भिपाई 
आलिकािीक व्र्न्क्तबाट प्रिान्णत गिी पेि गनुय पनेछ । 

९.  िूलर् अलभबवृद्ध कि (VAT) िाग्ने बस्त ु तथा िेवा िरिद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी िूलर्को 
िािाग्रीिा अलनवार्य रुपिा िूलर् अलभबवृद्ध कि दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका व्र्न्क्त फिय िंस्था वा 
कम्पनीबाट िरिद गनुय पनेछ । िाथै उक्त ववििा उन्लिन्ित ि.ुअ.कि बाहेकको िकििा १.५% 
अग्रीि आर्कि बापत किकवि गिी बाँकी िकि िात्र िम्वन्धित िेवा प्रदार्किाई भकु्तानी हनुेछ । रु 
२०,०००।– भधदा कि िूलर्को िािाग्री िरिदिा पान नम्वि लिएको व्र्न्क्त वा फियबाट िरिद गनुय 
पनेछ । अधर्था िरिद गने पदालिकािी स्वर्ि ्न्जम्िेवाि हनुेछ । 

१०. डोजि िोिि िगार्तका िेन्िनिी िािान भाडािा लिएको एवि ् घि बहाििा लिई ववि भिपाई पेि 
भएको अवस्थािा १०% प्रलतित घि भाडा कि एबि ्बहाि कि लतनुय पनेछ । 

११. प्रन्िक्षकिे पाउने पारिश्रलिक एवि ्िहभागीिे पाउने भत्तािा प्रचलित लनर्िानिुाि कि िाग्नछे । 

१२. लनिायण कार्यको हकिा िरुु िागत अनिुानका कुनै आईटिहरुिा परिवयतन हनुे भएिा अलिकाि प्राप्त 
व्र्न्क्त÷कार्ायिर्बाट िागत अनिुान िंिोिन गिे पश्चात िात्र कार्य गिाउन ु पनेछ । र्ििी िागत 
अुनिान िंिोिन नगिी कार्य गिेिा उपभोक्ता िलिलत÷ििहुनै न्जम्िेवाि हनुेछ । 

१३. उपभोक्ता िलिलतिे काि िम्पन्न गरििकेपलछ बाँकी िहन गएका िप्ने िािानहरु िियत िंभाि िलिलत 
गठन भएको भए िो िलिलतिाई ि िो नभए िम्वन्धित कार्ायिर्िाई बझुाउन ु पनेछ । ति िियत 
िलिलतिाई बझुाएको िािानको ववविण एक प्रलत िम्वन्धित कार्ायिर्िाई जानकािीको िालग बझुाउन ु
पनेछ । 

१४. िम्झौता बिोन्जि आर्ोजना िम्पन्न भएपलछ अन्धति भकु्तानीको िालग कार्यिम्पन्न प्रलतवेदन, नापी वकताव, 

प्रिान्णत ववि भिपाई, र्ोजनाको फोटो, िम्वन्धित उपभोक्ता िलिलतिे आर्ोजना िंचािन गदाय भएको 
आर् व्र्र्को अनिुोदन िवहतको लनणयर्, उपभोक्ता भेिाबाट भएको िावयजलनक िेिा पिीक्षणको लनणयर्को 
प्रलतलिपी तथा िम्वन्धित कार्ायिर्को वडा कार्ायिर्को लिफारिि िवहत अन्धति वकस्ता भकु्तानीको िालग 
लनवेदन पेि गनुय पनेछ । 

१५. आर्ोजना िम्पन्न भएपलछ कार्ायिर्बाट जाँचपाि गिी फिफािकको प्रिाणपत्र लिन ु पनेछ । िाथै 
आर्ोजानाको आवश्र्क िियत िंभािको व्र्वस्था िम्वन्धित उपभोक्ताहरुिे नै गनुय पनेछ । 
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१६. आर्ोजना कार्ायधवर्न गने ििहु वा उपभोक्ता िलिलतिे आर्ोजनाको भौलतक तथा ववत्तीर् प्रगती प्रलतवेदन 
अनिूुन्च ६ को ढाँचािा िम्झौतािा तोवकए बिोन्जि कार्ायिर्िा पेि गनुय पनेछ । 

१७. आर्ोजनाको दीगो िञ्चािन तथा िियत िंभािको व्र्वस्था गनुय पनेछ । 

१८. आर्ोजनाको िवै काि उपभोक्ता िलिलत÷ििहुको लनणयर् अनिुाि गनुय गिाउन ुपनेछ । 

 

कार्ायिर्को न्जम्िेवािी तथा पािना गरिन ेितयहरुः 
 

१. आर्ोजनाको वजेट, उपभोक्ता िलिलतको काि, कतयव्र् तथा अलिकाि, िरिद, िेिाङ्कन, प्रलतवेदन आर्द 
ववषर्िा उपभोक्ता िलिलतका पदालिकािीहरुिाई अननु्िक्षण कार्यक्रि िञ्चािन गरिनछे ।  

२.  आर्ोजनािा आवश्र्क प्राववलिक िहर्ोग कार्ायिर्बाट उपिव्ि गिाउन िवकने अवस्थािा गिाईनेछ ि 
निवकन ेअवस्था भएिा उपभोक्ता िलिलतिे बाह्य बजािबाट िेवा पिाििय अधतगयत िेवा लिन िक्नेछ ।  

३. आर्ोजनाको प्राववलिक िपुरिवेक्षणका िालग कार्ायिर्को तफय बाट प्राववलिक िटाईनछे । उपभोक्ता 
िलिलतबाट भएको कािको लनर्लित िपुरिवेक्षण गने न्जम्िेवािी लनज प्राववलिकको हनुछे ।  

४. पेश्की लिएि िािो ििर्िम्ि आर्ोजना िंचािन नगने उपभोक्ता िलिलतिाई कार्ायिर्िे लनर्ि अनिुाि 
कािवाही गनेछ । 

५. श्रिििुक प्रववलिबाट कार्य गिाउने गिी िागत अनिुान स्वीकृत गिाई िोही बिोन्जि िम्झौता गिी 
िेन्िनिी उपकिणको प्रर्ोगबाट कार्य गिेको पाईएिा त्र्स्तो उपभोक्ता िलिलतिंग िम्झौता िद्ध गिी 
उपभोक्ता िलिलतिाई भकु्तानी गरिएको िकि िलुर्ांकन गिी बढी भएको िकि ििकािी बाँकी ििह अििु 
उपि गरिनेछ । 

६. आर्ोजना िम्पन्न भएपलछ कार्ायिर्बाट जाँच पाि गिी फिफािक गनुय पनेछ । 

७. आवश्र्क कागजात िंिग्न गिी भकु्तानी उपिव्ि गिाउन िम्वन्धित उपभोक्ता िलिलतबाट अनिुोि भई 
आएपलछ उपभोक्ता िलिलतको बैंक िातािा भकु्तानी र्दन ुपनेछ ।  

८. र्ििा उलिेि नभएका कुिाहरु प्रचलित कानून विोन्जि हनुेछ । 

  

िालथ उलिेि भए बिोन्जिका ितयहरु पािना गनय हािी लनम्न पक्षहरु िधजिु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता िलिलत÷ििहुको तफय बाट    कार्ायिर्को तफय बाट 

दस्तित...................      दस्तित............. 
नाि थि.....................      नाि थि............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
िम्पकय  नं......................     िम्पकय  नं............... 
लिलत............................     लिलत..................... 
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 अनिूुन्च ३ 

(कार्यववलिको दफा ११ (५) िँग िम्वन्धित) 
िावयजलनक पिीक्षण फािािको ढाँचा पेि गिेको कार्ायिर् जीतपिुलिििा उपिहानगिपालिका 

१. आर्ोजनाको नािः      क) स्थिः 
 ि) िागत अनिुानः        ग) आर्ोजना िरुू हनुे लिलतः  घ) आर्ोजना िम्पन्न हनुे लिलतः  
२. उपभोक्ता िलिलत÷िािदुावर्क िंस्थाको   क) नािः   
क) अध्र्क्षको नािः   ि) िदस्र् िंखर्ाः      िवहिाः    परुूषः  
३. आम्दानी िचयको ववविणः  
क) आम्दानीतफय  जम्िाःः 
आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कलत 

नगद तथा न्जधिी प्राप्त भर्ो 
ििुाउन)े िकि वा परििाण कैवफर्त 

िकि वा परििाण कैवफर्त 

 

   
   
ि) िचयतफय  

िचयको ववविण दि परििाण जम्िा 
१. िािाग्री (के के िािाग्री िरिद भर्ो 
?) 

   

२. ज्र्ािा (के िा कलत भकु्तानी भर्ो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कलत जनािे श्रिदान गिे ?)               

    

    

४. व्र्वस्थापन िचय (ढुवानी तथा अधर् 
िचय)  

   

    

 

ग) िौज्दात  
 ववविण  िकि वा परििाण  कैवफर्त 

१ नगद 
  

बैंक 
  

व्र्न्क्तको न्जम्िा   

२ िािग्रीहरु 
  

घ) भकु्तानी र्दन बाकँी 
ववविण िकि वा परििाण 

  

 

 



15 
 

४. िम्पन्न आर्ोजनाको िक्ष्र् तथा प्रगलत ववविण 

 

कािको ववविण िक्ष्र् प्रगलत 

   

५. आर्ोजनािे प¥ुर्ाएको िाभ तथा प्रत्र्क्ष रूपिा िाभान्धवत जनिंखर्ा (आर्ोजना िञ्चािन भएको स्थानका 
उपभोक्ताहरू) ।  
६. आर्ोजना िञ्चािन गदाय आर्ोजक िंस्थािा कािको न्जम्िेवािी बाँडफाँड (कि कििे कस्तो कस्तो 

कािको न्जम्िेवािी लिएका लथए < ििुाउने) 
उपन्स्थलतः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

िोहविः नािथिः      पदः   लिलतः 
द्रष्टव्र्ः िावयजलनक परिक्षण कार्यक्रििा उपन्स्थत ििोकािवािाहरुको उपन्स्थलत अलनवार्य रूपिा िंिग्न 
हनुपुनेछ । 
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अनिूुन्च ४ 

-कार्यववलिको दफा ११ (६) िँग िम्वन्धित) 
िचय िावयजलनक िूचना फािाि 

 

लिलतः २०  ।   ।   .  

१. आर्ोजनाको नािः—        २. आर्ोजना स्थिः—  

३. ववलनर्ोन्जत वजेटः—    ४. आर्ोजना न्स्वकृत भएको आ.वः—     ५. आर्ोजना िम्झौता भएको लिलतः—  

६. काि िम्पन्न गनुय पने लिलतः—         ७. काि िम्पन्न भएको लिलतः—  

८. उ.ि. को बैठकिे िचय स्वीकृत गिेको लिलतः—    

आम्दानी ि िचयको ववविण 

       

आम्दानी िचय 
ववविण िकि रू ववविण िकि 

प्रथि वकस्ता  ज्र्ािा  

दोश्रो वकस्ता  लनिायण िािाग्री िरिद 
 

तेश्रो वकस्ता  ढुवानी  

जनश्रिदान 
 भाडा  

वस्तगुत िहार्ता  व्र्वस्थापन िचय  

िागत िहभालगता    

    

    

 

उपर्ुयक्तानिुािको आम्दानी तथा िचय ववविण र्थाथय हो । र्ििा िबै आम्दानी तथा िचयहरु ििावेि गरिएको 
छ । िाथै उपभोक्ताहरुको प्रत्र्क्ष िहभालगतािा आर्ोजना कार्ायधवर्न गरिएको छ । र्िको एक प्रलत वडा 
कार्ायिर्िा ििेत पेि गरिएको छ ।  
 

    ......................   ............................... ...............................  कोषाध्र्क्ष 
   िन्चव      अध्र्क्ष     
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अनिूुन्च ५ 

-कार्यववलिको दफा ११(७) िंग िम्वन्धित) 

आर्ोजना िूचना पाटीको निूना 

१.  आर्ोजनाको नािः 

२. आर्ोजना िंचािन गने कार्ायिर्/कार्यक्रिको नािः 

३. उपभोक्ता िलिलतको अध्र्क्षको नाि ि िम्पकय  नं.M 

४. आर्ोजनाको कुि िागत िकि रुः 

 ४.१. आर्ोजनािा कार्ायिर्बाट व्र्होने िागत रुः 

 ४.२. जनिहभालगताबाट व्र्होने िागत िकि रुः 

 ४.३. आर्ोजनािा िगानी गने अधर् लनकार्को नाि  ि व्र्होने िागत िकि रुः 

५. आर्ोजना िम्झौता लिलतः 

६. आर्ोजना िम्पन्न गने लिलतः 

७. आर्ोजनाबाट िाभान्धवत जनिंखर्ाः 
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अनिूुन्च  ६ 

-कार्यववलिको दफा १६(ङ) िँग िम्वन्धित) 
उपभोक्ता िलिलतको भौलतक तथा ववत्तीर् प्रगलत प्रलतवेदन 

ववविण पेि गिेको कार्ायिर् जीतपिुलिििा उपिहानगिपालिका 
 

१. आर्ोजनाको ववविण  
आर्ोजनाको नािः     वडा नं.M   टोि÷बस्तीः   उपभोक्ता िलिलतका 
अध्र्क्षः िन्चवः  

२. आर्ोजनाको िागतः प्राप्त अनदुान िकि रू. ............................  चधदा िकि 
रू...................... जनिहभालगता िकि रू. ==============   जम्िा िकि रू. 
............................. 

३. हाििम्िको िचय रू. ============== 
क. कार्ायिर्बाट प्राप्त िकि रू.............   
१. लनिायण िािग्रीिा (लििेधट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, लगिी, उपकिण आर्द) रू. .  
२. ज्र्ािाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        जम्िा रू.  
३. िििधद िािान (कवप, किि, ििी, कागज आर्द) रू.   ४. दैलनक भ्रिण भत्ता (िम्झौतािा स्वीकृत 
भए) रू.   
५. प्राववलिक लनिीक्षण बापत िचय (िम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.     

६. अधर्   
ि. जनिहभालगताबाट व्र्होरिएको िचय रूः ................... श्रिको िूलर् बिाबि िकि रू. 
.......................  

न्जधिी िािान िूलर् बिाबि िकि रू. .............   कूि जम्िा रू. .............  
४. प्राववलिक प्रलतवेदन बिोन्जि िूलर्ांकन िकि रू. ............. 
५. उपभोक्ता ििूहको लनणयर् बिोन्जि÷ििीक्षाबाट िचय देन्िएको रू. ............. 
६. कार्ायधवर्निा देन्िएका िखुर् ििस्र्ाहरूः क. ि. ग.  
७. ििािानका उपार्हरू  
क.  
ि. 
ग.  
८. कार्ायिर्बाट ि अधर् लनकार्बाट अनगुिन भए अनगुिनको िझुावः  
 

 

९. हाि िाग गिेको वकस्ता िकि रू.  
 १०. िखुर् िचय प्रर्ोजन  
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११. प्राप्त िकि आर्ोजना बाहेक अधर् कार्यिा िचय गने गिाउने छैनौ ।   
 

.............    .............  .............  ............. 
तर्ाि गने    िन्चव    कोषाध्र्क्ष  अध्र्क्ष 
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