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     नगरपालिकाबाट संचािन गररने योजनााः- 

काययक्रम संचािन सम्बन्धमा उपभोक्ता सलमलि गठन गर्ाय अपनाउनु पने 

प्रकृयाहरु  

 योजनाको के्षत्र वरपर स्थायी रुपमा बसोबास गने  उपभोक्ताहरुको आम भेिा गराई उपभोक्ता सलमलि गठन 

गने  (सलमलिमा ७ रे्लि ११ जना सम्म ) ।  

 उक्त आमभेिा बाट ३ सर्स्यीय अनुगमन सलमलि गठन गराउने । 

 यलर् टोि लवकास संस्था मार्य ि कायय गने हो भने  आम भेिाबाट टोि लवकास संस्थािाई सो कायय गने 

अलधकार लर्ने लनर्यय । 

 यलर् पुरानो उपभोक्ता सलमलि यथावि रहने हो भने आम भेिाबाट सोलह सलमलििाई अलधकार लर्ने  लनर्यय 

गने । 

 उपभोक्ता सलमलिमा मलहिाको उपलस्थलि कलम्िमा ३३ प्रलिशि हुनुपने । 

 योजना सम्झौिाका िालग वडािे लसर्ाररस गर्ाय  योजनामा कामको लववरर् िुिेको अवस्थामा सम्पूर्य 

लववरर् िुिाई िथा योजनामा कामको लववरर् निुिेको अवस्थामा प्रस्िालवि योजनाको कामको 

प्रकृलि र काम गने िण्ड समेि िुिाई र  वडाबाट/ नपाबाट लवलनयोलजि वजेटको लशर्यक िुिाई लसर्ाररस 

गने । 

 उपभोक्ता सलमलि को अध्यक्ष ¸सलचव र कोर्ाध्यक्ष मध्ये कलम्िमा एक जना मलहिा अलनवायय राख्नु पने  ।  



 

 

 उपभोक्ता सलमलि गठन गर्ाय कायायिय िर्य को कमयचारीको र वडा सलमलििे िोकेको प्रलिलनलध को 

उपलस्थलि अलनवायय हुनुपनेछ । 

 उपभोक्ता सलमलिको बैठकवाट सम्झौिा गने पर् र व्यलक्त िाई अलधकार लर्एको लनर्यय सलहि आउनु पनेछ 

। 

 एकापररवारको एक व्यलक्त एक पर् भन्र्ा बढी  उपभोक्ता सलमलिमा बस्न पाईने छैन । 

 जनप्रलिलनलध र बहािवािा कमयचारी उपभोक्ता सलमलि का पर्ालधकारी बस्न पाईनेछैन । 

 आयोजनाको कुि िागि रु ३ िाि भन्र्ा बढी भएका आयोजनाहरुको हकमा उपभोक्ता सलमलििे काम 

शुरु गनुय भन्र्ा अगावै आयोजनाको नाम¸िागि¸िागि साझेर्ाररको अवस्था¸काम शुरु र सम्पन्न गनुय पने 

अवलध समेि रे्लिने गरी ियार गररएको आयोजना सुचना पाटी आयोजना स्थिमा राख्नु पनेछ । 

योजनाको सम्झौिा गनय आउर्ा पेश गनुयपने प्रमार्/कागजािहरु 

 उपभोक्ता सलमलि गठन गने आमभेिाको लनर्ययको प्रलिलिलप । 

 उपभोक्ता सलमलिका सर्स्यहरको नागररकिाको प्रलिलिपी । 

 आयोजनाको िागि अनुमान लववरर् । 

 उपभोक्ता सलमलिबाट सम्झौिाको िालग लजम्मेवार पर्ालधकारी िोलकएको उपभोक्ता सलमलिको लनर्यय । 

 आयोजनाको कायायन्वयनको कायय िालिका । 

 िािा संचािन गने पर्ालधकारी िोलकएको लनर्यय र िािा संचािनको िालग आवश्यक कागजािहरु । 

पेश्की /रलनङ्ग लबि माग गर्ाय आवश्यक कागजािहरु 

 उपभोक्ता सलमलिको लनर्यय र लनवेर्न । 

 सम्बलन्धि  वडाको लसर्ारीस । 

 योजना संचािन अगालड र संचािनका क्रममा हािसम्मको अवस्था झल्कने र्ोटोहरु अलनवायय  रुपमा 

पेश गनुयपनेछ । 

 अनुगमन सलमलिको प्रलिवेर्न (रलनङ्ग लबिको हकमा )। 

 

 



 

 

सम्पन्न भुक्तालन माग गर्ाय पेश गनुयपने कागजािहरु  

 आमभेिा गराई सरोकार वािा योजनावाट िाभालन्वि उपभोक्ता हरुको बैठकवाट सम्पन्न  भएको 

लनर्यय/लनवेर्न । 

 ि.ई. अनुसारको लवि भरपाई र  िचय अनुमोर्न गरेको लनर्यय(सावयजलनक िेिा पररक्षर्) । 

 िचय सावयजलनक सुचना र्ारम भरेर पेश गनुय पने । 

 वडा सलमलिबाट योजना सम्पन्न भएको व्यहोरा सलहिको लसर्ारीस । 

 उपभोक्ता सलमलिको लनवेर्न र काम सम्पन्न भएको लनर्यय । 

 योजना संचािन अगालड र पछाडीको र्ोटो हरु । 

 गुर्स्िर चेक गरी ल्याव पररक्षर् प्रलिवेर्न पेश गनुय पने योजनाहरुको सन्र्भयमा सोलह अनुसार पररक्षर् 

प्रलिवेर्न समेि संिग्न गनुय पने ।  

 अनुगमन सलमलिको प्रलिवेर्न । 

 मूल्य अलभबृलि कर (VAT) िाग्ने बस्िु िथा सेवा िररर् गर्ाय रु २००००/- भन्र्ा बढी मूल्यको सामाग्रीमा 

अलनवायय रुपमा मूल्य अलभबृलि कर र्िाय प्रमार्पत्र प्राप्त गरेका व्यलक्त र्मय संस्था वा कम्पलनबाट िररर् 

गनुय पनेछ । साथै उक्त लविमा उलल्िलिि मु.अ.कर बाहेकको रकममा १.५% अलग्रम आयकर बापि 

करकरि गरी बााँकी रकम मात्र सम्बलन्धि सेवा प्रर्ायकिाई भुक्तालन हुनेछ । रु २००००/- भन्र्ा कम 

मूल्यको सामाग्री िररर्मा पान नम्वर लिएको व्यलक्त वा र्मयबाट िररर् गनुय पनेछ । अन्यथा िररर् गने 

पर्ालधकारी स्वयम ्लजम्मेवार हुनेछ । 

 यसमा उल्िेलिि नभएका अन्य सान्र्लभयक कुराहरुको हकमा प्रचलिि कानुन बमोलजम हुनेछ । 

 

 

                                                                                          

 

 


