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उऩबोक्ता समभततको गठन, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धध कामयववधध२०७४ 

उऩबोक्ता समभततको गठन, सञ्चारन 
य व्मवस्थाऩन सम्फन्धध कामयववधध 

२०७४ 
-gu/ sfo{kflnsf a}7saf6 kfl/t ldlt @)&$.!!.#) ut]_ 

                सॊघीम सयकाय , प्रदेश सयकाय फाट 
नगयऩालरकाराO{ प्राप्त सफै प्रकायका अनुदान , याजस्व फाॉडपाॉड य 
अन्म अनुदान , नगयऩालरकाको आन्तरयक आम , ववकास साझदेाय य 
याष्ट्रिम तथा अन्तयाष्ट्रिम गैय सयकायी सॊस्थाफाट  प्राप्त  हुने यकभ  
सभेतराई  रक्षऺत वगग , सभाष्ट्जक तथा आर्थगक दृष्ट्रटकोणफाट 
वऩछछडडएका वगग य सभुदाम एवभ ऺेत्र सभेतराई प्राथलभकताभा 
याखि उऩबोक्ता सलभछत भापग त उऩरब्ध श्रोत य साधनको 
अर्धकतभ kl/rfngगदै सन्तुलरत य सभान तवयफाट  ववकास 
छनभागणका मोजनाहरु सञ्चारन गनग य सञ्चालरत मोजनाहरु राई 
लभतव्ममी, सहबार्गताभूरक, ऩायदशॉ, उत्तयदामी, सभावेशी, न्मामोर्चत, 

ददगो, गुणस्तयमुक्त य प्रबावकायी रुऩभा कामागन्वमन गयाउदै ददगो 
ववकासको अवधायणाराई सॊस्थागत गने तथा उऩबोक्ता सलभछतको 
गठन, सञ्चारन तथा छनमभन प्रकृमाराई व्मवष्ट्स्थत फनाउनका 
रार्ग स्थानीम सयकाय सञचारन ऐन २०७४ को दपा १२ को 
उऩदपा २ (क) २ य २ (घ) १ भा बएको व्मवस्था वभोष्ट्जभ "  



 

 
 

उऩबोक्ता समभततको गठन , सञ्चारन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धध 
कामयववधध, २०७४ " तजुगभा गयी रागु गरयएको छ। 

 
 

बाग - १ 
उऩबोक्ता समभततको गठन 

१) प्रत्मेक वडा कामागरमरे उऩबोक्ता सलभछत भापग त आमोजना 
कामागन्वमन य सञ्चारन गदाग आमोजनावाट प्रत्मऺ 
राबाष्ट्न्वत हुने घयऩरयवायहरुको ऩदहचान गयी त्मस्ता 
घयऩरयवायको आभ बेराफाट सम्फष्ट्न्धत आमोजनास्थरभा नै  
सात देखि एघाय सदस्मीम उऩबोक्ता सलभछत गठन 
गनुगऩनेछ । उऩबोक्ता सलभछतका सदस्महरुरे आफ्नो 
नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रछतलरवऩ ऩेश गनुगऩनेछ ।  

२) उऩबोक्ता सलभछतका सदस्महरुभा कष्ट्म्तभा तेवत्तस प्रछतशत 
भदहरा हुनुऩनेछ साथ ैसलभछतको अध्मऺ , सर्चव य 
कोषाध्मऺ भध्मे कष्ट्म्तभा एक जना भदहरा ऩदार्धकायी 
हुनुऩनेछ । राबाष्ट्न्वत सभुहभा दलरत , आददवासी/जनजाती, 
वऩछडडएका सभुदाम तथा वगग , भधेसी, भुष्ट्स्रभ आददको 
उऩष्ट्स्थती यहेको अवस्थाभा छतछनहरुको सभेत प्रछतछनर्धत्व 
हुनुऩनेछ। उऩबोक्ता सलभछत गठन गदाग सभावेशी हुने गयी 
गनुग ऩनेछ । 

३) स्थानीम तहभा छनवागर्चत फहारवारा ऩदार्धकायी , फहारवारा 
सयकायी कभगचायी , लशऺक, छनभागण व्मवसामी , ऩेश्की वा फेरुजु 
पर्छगमौट नगयेका व्मष्ट्क्तहरु , नैछतक ऩतन देखिने पौजदायी 
अलबमोगभा सजाम ऩाई उक्त सजाम बुक्तान गयेको  छतन 

वषग  ननाघेको व्मष्ट्क्त , सावगजछनक सम्ऩछत दहनालभना गयेका 
व्मष्ट्क्त उऩबोक्ता सलभछतका सदस्म हुन ऩाउने छैनन ।  

४) एकै सभमभा एक जना व्मष्ट्क्त एक बन्दा फढी उऩबोक्ता 
सलभछतको सदस्म हुन ऩाउने छैन साथ ैएकासगोरका  
ऩरयवायफाट एक  बन्दा फढी व्मष्ट्क्त सलभछतको सदस्म हुन 
ऩाइने छैन। 

५) उऩबोक्ता सलभछत गठन गदाग सम्फष्ट्न्धत वडाका ऩदार्धकायी 
/ कभगचायी / साभाष्ट्जक ऩरयचारकको योहवयभा गनुगऩनेछ । 
मसयी िदटने कभगचायी वा साभाष्ट्जक ऩरयचारकरे उऩबोक्ता 
सलभछत गठन गयेऩछछ  सो सम्फष्ट्न्ध प्रछतवदेन वडा 
कामागरम भापग त नगयऩालरकाभा ऩेश गनुग ऩछग । 

५ उऩबोक्ता सलभछतको गठन सवगसम्भत तरयकारे गनुगऩनेछ । 
सवगसम्भत हुन नसकेको अवस्थाभा  तोकेको ववर्ध अनुसाय 
तोककएका कभगचायी वा साभाष्ट्जक ऩरयचारकरे  गरय सोको 
जानकायी वडा कामागरम भापग त नगयऩालरकाभा ऩेश गनुग 
ऩनेछ ।  

७) प्रचलरत ऐन छनमभ , प्रकिमा य भाऩदण्ड बफऩरयत 
उऩबोक्ता/अनुगभन सलभछत गठन गयेको वा लसपारयस गयेको 
ऩाईएभा मसयी गठन वा लसपारयस गने kbflwsf/L कभगचायी, 
साभाष्ट्जक ऩरयचारक , व्मष्ट्क्त वा सॊस्थाराई सभेत कावागही 
हुनेछ । 

८)  नगयऩालरकाफाट कामगिभ वा आमोजना स्वीकृत बएऩछछ 
उऩबोक्ता सलभछत भापग त सञ्चारन  गरयने  कामगिभ वा 
आमोजनाको हकभा फदढभा ऩन्र ददन लबत्र उऩबोकता 
सलभछत गठन गरय सम्झौताका रार्ग नगयऩालरकाभा ऩठाउनु 



 

 
 

ऩनेछ । तोककएको सभमलबत्र उऩबोक्ता सलभछत गठन बई 
आउन नसकेभा नगयऩालरकारे सहष्ट्जकयण गनेछ । 
उऩबोक्ता सलभछत गठन हुन नसकेभा अन्म वैकष्ट्पऩक 
भाध्मभफाट of]hgfसॊचारन गनग सककनेछ।  

बाग - २ 
वडा कामयfरमको काभ, कतयव्म य अधधकाय 

१) वडा कामागरमरे उऩबोक्ता सलभछत भापग त कामगिभ तथा 
आमोजना सञ्चारन गदाग उऩबोक्ता सलभछतको तपग  फाट 
नगद रागत सहबार्गता जुट्ने आमोजना तथा कामगिभराई 
प्राथलभकता ददनुऩने छ । उऩबोक्ता सलभछत भापग त 
सञ्चारन हुने कामगिभ वा आमोजनाका रार्ग सम्फष्ट्न्धत 
उऩबोक्ता सलभछतरे रागत अनुभानको कष्ट्म्तभा @) % 
प्रछतशत यकभ gubjf>dbfg नगयऩालरकाको िाताभा 
दाखिरा गरय सोको बौचय सदहत उऩबोक्ता सलभछत राई 
मोजना सभझौताका रार्ग लसपारयस गरय ऩठाउनु ऩनेछ । 
नगद रागत सहबाधगताको व्मवस्था नबएको  कुनै ऩतन 
आमोजना तथा कामयक्रभ उऩबोक्ता समभतत भापय त 
सञचारन गनय ऩाईने छैन । 

२) मस कामगववर्ध वभोष्ट्जभ कामगिभ तथा आमोजना स्वीकृत 
नबई सम्झौता हुनु ऩूवग कामग सम्ऩन्न गरयएका  बछन 
बुक्तानी भाग गरयएका कामगिभ तथा आमोजनाहरुको  वा 
आर्थगक वषगको अन्तभा काभ सम्ऩन्न बैसकेको देिा O ऩछछ 
काभ ug]{गरय कुनै ऩछन  हारतभा उऩबोक्ता सलभछत राई 
यकभ बुक्ताछन ददन वडा कामागरमरे लसपारयस  ददन ऩाईने 
छैन । 

३) वडा कामागरमरे प्रत्मेक आlथगक वषग लबत्र आ - आफ्नो वडाभा 
गठन बएका उऩबोक्ता सलभछतहरुको  अनुसूची १ वभोष्ट्जभ 
अलबरेिीकयण गरय ववस्ततृ रfगत वववयण  तमाय गनुग 
ऩनेछ य सो वववयण  नगयऩालरकाभा सभेत ऩठाउनु ऩनेछ । 

४) वडा कामागरमरे उऩबोक्ता सलभछतको काभ , कतगव्म य 
अर्धकाय रागामत आमोजना रागत , छनभागण साभग्रीको 
ऩरयभाण, आमोजनाको गुणस्तय , यािनुऩने िाता , ककस्ता 
छनकासा तथा बुक्तानी  प्रकृमा, kf/blz{tf, अनुगभन सम्फष्ट्न्ध 
Joj:yfsfवायेभा कामगिभ तथा आमोजना सम्झौता  हुनु ऩूवग 
एक वा सो बन्दा फढी उऩबोक्ता सलभछतहरुका अध्मऺ , 

सर्चव य कोषाध्मऺराई  नगयऩालरका सॉग सभन्वम गरय  
अनुलशऺण कामगिभ  सञ्चारन गनुग ऩनेछ । 

५) वडा कामागरमरे  उऩबोक्ता सलभछत भापग त सञ्चारन हुने 
कामगिभ तथा आमोजनाको स्थरगत अनुगभन गरय 
अनुगभन प्रछतवेदन तमाय गनुग ऩनेछ।   

६) वडा कामागरमरे उऩबोक्ता सलभछतरे गयेको काभको रागत 
भूपम, कामग, कामगस्थर, छनकासा बएको यकभ , उऩबोक्ता 
सलभछतको kbflwsf/Lsf ] नाभ , कामग शुरु तथ f सम्ऩन्न लभछत 
सभेत िपुने गरय   सम्फष्ट्न्धत कामगस्थरभा  सावगजछनक 
ऩरयऺण  गयाउनु ऩनेछ  साथ ैसो को प्रछतवेदन 
नगयऩालरकाभा ऩेश गनुग ऩनेछ ।  

७)  वडा कामागरमरे उऩबोक्ता सलभछतहरु भध्मे अनुकयणीम कामग 
गने उऩबोक्ता सलभछतराई ऩुयस्कायका रार्ग नगयऩालरकाभा 
लसपारयस  गनग सक्नेछ । 

बाग - ३ 



 

 
 

उऩबोक्ता समभततको काभ, कतयव्म य अधधकाय 

१) उऩबोक्ता सलभछत भापग त सञ्चारन गरयने आमोजनाहरु 
श्रभभुरक प्रववर्धभा आधारयत यदह स्थानीम श्रभको उऩमोग 
य ऩरयचारनराई उच्च प्राथलभकता ददनुऩनेछ य फुरडोजय, 

एक्साबेटय, योरय रगामतकाठुरा भेलसनयी औजायको प्रमोग 
गनग ऩाईनेछैन । -ug'{ kg]{ cj:yfdfnfutcg'dfgdf g} ;f] s'/f 

v'n]sf] x'g'kg]{5._ 

२) श्रभभुरक तवयफाट काभ हुन नसकी भेलसनयी उऩकयणको 
प्रमोग गनुगऩने बएभा गरयने काभको नम्स तथा रागत 
अनुभान स्वीकृत गरय  भेलसनयी उऩकयणको प्रमोग गनग 
सककनेछ । तय श्रभ भुरक तवयफाट कामग गयाउने गरय 
रागत अनुभान तमाय गरय भेलसनयी उऩकयणको प्रमोगद्दया 
कामग गयाईएको ऩाईएभा तत्कारै आवश्मक कावागही गरय 
बुक्तानी यकभ असुर उऩय गने य सो को वववयण 
सावगजछनक गनुगऩनेछ । 

३) उऩबोक्ता सलभछतरे सञ्चारन गनेगरय सम्झौता बएको 
कामगिभ/आमोजना उऩबोक्ता सलभछत स्वॊमरे कामागन्वमन 
नगयी कुनै छनभागण व्मवसामी वा सफ -कन््माकफाट 
कामागन्मवन गयाउन ऩाईनेछैन । मसयी ददईएको ऩाईएभा 
त्मस्ता सलभछत सॊगको सम्झौता यद्द गरय वैकष्ट्पऩक 
भाध्मभफाटof]hgfकामागन्वमन गयाउन सककनेछ ।  

४)  उऩबोक्ता सलभछतको गठन य त्मसको वैठकका छनणगमहरुको 
अलबरेि उऩबोक्ता सलभछतको सर्चवरे याख्नऩुनेछ ।  

५)  नगऩालरकाफाट कुनैऩछन सभमभा उऩबोक्ता सलभछत तथा 
आमोजना कामागन्वमन गने छनकाम /सॊघ-सॊस्थाको आर्थगक 
कायोवायको फायेभा जाचफुझ वा छनरयऺण गनग सककनेछ ।  

६)  आमोजना कामागन्वमन गने उऩबोक्ता सलभछतरे आमोजनाको 
बौछतक तथा वववत्तम प्रगछत सम्झौताभा तोककए फभोष्ट्जभको 
सभमभा नगयऩालरकाभा ऩठाउनुऩनेछ ।  

७) उऩबोक्ता सलभछतको िाता अध्मऺ , सर्चव य कोषाध्मऺको 
सॊमुक्त दस्तितफाट सञ्चारन हुनेछ । िाता 
सञ्चारकहरुको तीनऩुस्ते िरुाई आमोजना िाता य 
नगयऩालरकाभा अलबरेि याख्नऩुनेछ ।  

८)  उऩबोक्ता सलभछतरे आर्थगक कायोफाय गदाग वा बुक्तानी ददॊदा 
फैक/ ववत्तीम सॊस्था भापग त गनुगऩनेछ । 

९) उऩबोक्ता सलभछतरे सडक छनभागणको रार्ग जग्गा उऩरब्ध 
गयाउने, अर्धकतभ जनसहबार्गता जुटाउने , सडक सॊयऺणको 
रार्ग वातावयणभैत्री जैववक सॊयचनाको व्मवस्थाऩन गने तथा 
छनभागण ऩश्चात सडक भभगत सम्बायको सभेत ष्ट्जम्भेवायी 
वहन गनुगऩनेछ ।  

१०)  उऩबोक्ता सलभछतरे आपुरे प्रत्मेक ककस्ताभा गयेको िचगको 
सूचना सावगजछनक स्थानभा टाॊस गनुगऩनेछ । 

११) उऩबोक्ता सलभछतरे कामगिभ सञ्चारन गदाग उऩबोक्ता 
सलभछतको छनणगमको आधायभा गने , आमोजनाको छनभागण 
कामगgu/kflnsfsf]sfof{noफाट तोककएको प्राववर्धकरे तमाय 
गयेको रागत अनुभान तथा प्राववर्धकsf] सपराह / lgb]{zgsf] 
अर्धनभा यही गने य आमोजना कामागन्वमन गदाग स्थानीम 



 

 
 

श्रोत, साधन य श्रभ शष्ट्क्तको अर्धकतभ ऩरयचारन गने गयी 
गनुगऩदगछ ।  

१२) उऩबोक्ता सलभछतरे भालसक रुऩभा फैठक फस्नुऩने , वैठकफाट 
बएकोlg0f{oनगयऩालरकाराई जानकायी गयाउने , आमोजना 
सञ्चारन, सॊयऺण य भभगत सम्बाय गने , आपुरे ष्ट्जम्भा 
लरएको काभ छनधागरयत सभमभा सम्ऩन्न गनग नसकेभा 
उऩबोक्ता सभुहको छनणगम सदहत म्मादथऩ भाग 
गन,ेकामगिभ कामागन्वमन सॊग सम्फष्ट्न्धत सम्ऩूणग िचगहरुको 
बफर बऩागई सुयक्षऺत याख्ने , सम्फष्ट्न्धत काभको प्रगछत बफफयण 
नगयऩालरकाभा उऩरब्ध गयाउने , काभको पयपायक गयाउनु 
अछघ सभीऺाको रार्ग उऩबोक्ता सभुहको फैठक फोराई 
वैठकभा यािी छरपर गयाउने , मस्तो वैठकको उऩष्ट्स्थछत य 
छनणगमको प्रछतलरवऩ नगयऩालरकाभा  प्रस्तुत गने आदद कामग 
सम्ऩादन गनुगऩनेछ ।  

१३) उऩबोक्ता सलभछत भापग त गरयएको छनभागण वा सञ्चारन 
गयेको कामगिभको जानकायी स्थानीम जनतारे भाग गयेभा 
उऩबोक्ता सलभछतरे उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ । मसयी भाग 
गयेको वववयण उऩरब्ध नगयाएको बनी सम्फष्ट्न्धत 
उऩबोक्ता सलभछत बॊग गनग भाग गयेभा gu/kflnsfरे सो 
ववषमभा सत्म तथ्म फुझी  उऩबोक्ता सलभछतको ऩुन : गठन 
गनग, सलभछत बॊग गनग वा अन्म भाध्मभफाट कामग सम्ऩन्न 
ug]{ul/sfof{nonfO{ cfb]z lbgसक्नेछ ।  

१४) उऩबोक्ता सलभछतरे गयेको काभको रागत भूपम , कामग, 
कामगस्थर, रागेको यकभ , उऩबोक्ता सलभछतको ऩदार्धकायीको 
नाभ, कामग शुरु तथा सम्ऩन्न लभछत सभेत िपुने गयी 

सम्फष्ट्न्धत कामगस्थरभा सावगजछनक ऩयीऺण गयेको प्रछतवेदन 
नगयऩालरकाभा प्रस्तुत गनुगऩनेछ ।  

१५) उऩबोक्ता सलभछतरे काभको रार्ग छनमभानुसाय लरएको 
ऩेश्की पछौट गदाग प्रथभ ककस्ताको प्राववर्धक भूपमाॊकन , 

सम्झौता अनुसायको नाऩ जाॊच य भूपम िरेुको यछनङववर , 

उऩबोक्ता सलभछतको वैठकको प्रछतलरवऩ सभेत यािी 
नगयऩालरकाभा छनवेदन ददनुऩनेछ । मस वववयणको 
आधायभा अछघपरो ककस्ताको ऩेश्की पछौट गयी थऩ काभको 
भात्र अको ककस्ता कामभ गयी सोही वयावयको यकभ उऩरब्ध 
गयाईनेछ । उऩबोक्ता सलभछत स्वमभरे प्रत्मेक ककस्ताभा 
गयेको िचगको सूचना सावगजछनक स्थानभा टाॉस गनुगऩनेछ ।  

१६) उऩबोक्ता सलभछतरे कामग सम्ऩन्न गयेऩछछ प्राववर्धक 
जाॉचऩास य कामगसम्ऩन्न प्रछतवेदन प्राप्त गयी सम्फष्ट्न्धत 
j8f ;ldltप्रछतछनर्धको योहवयभा सावगजछनक ऩयीऺण गयाउनु 
ऩनेछ । पयपायकका रार्ग उक्त सावगजछनक ऩरयऺणको 
प्रछतवेदन सभेत ऩेश गनुगऩनेछ । अष्ट्न्तभ बुक्तानी दददा 
उक्त मोजनाको पोटो य सो अनुसाय छनभागण बएको हो बनी 
उऩबोक्ता सलभछतको छनणगम तथा उऩबोक्ता सलभछतका 
अध्मऺ, सर्चव य कोषाध्मऺको दस्तित गयाई सम्फष्ट्न्धत 
पाईरभा सभावेश गनुग ऩनेछ ।  

बाग - ४ 

अनगुभन तथा सहन्जकयण ;ldltsf] गठन तथा काभ, 

कतयव्म 

१) उऩबोक्ता सलभछत गठन गदाग आमोजनाको कामागन्वमनभा 
सहष्ट्जकयण एवॊ अनुगभन गनगk|of]hgsfरार्ग सम्फष्ट्न्धत 



 

 
 

आमोजना वा कामगिभफाट प्रत्मऺ राब हालसर गने ऩरयवाय 
भध्मेफाट कम्तीभा दईु जना भदहरा सदहत ५ सदस्मीम 
छुट्टै सुऩरयवेऺण एवॊ अनुगभन सलभछत गठन गनुगऩने छ य 
अष्ट्न्तभ बुक्तानी एवॊ पयपायक गनुग ऩुवग मस्तो सलभछतको 
लसपारयस लरनुऩनेछ । 

२)     उऩबोक्ता सलभछतफाट सञ्चारन गरयने कामगिभ वा 
आमोजनाको सम्झौता हुनुऩूवग आमोजना अनुगभन तथा 
सहजीकयण सलभछत गठन गनुगऩनेछ ।  

३) आमोजना सॊचारनको िभभा फाधा अवयोध आइऩयेभा 
आवश्मक सहजीकयण गन,े सम्ऩन्न कामगिभ वा आमोजनाको 
सावगजछनक ऩरयऺण गने तथा नगयऩालरकासॊग गयेको 
सम्झौता य प्रचलरत कानून फभोष्ट्जभ कामगिभ तथा 
आमोजना सॊचारन बएको नऩाइएभा सम्फष्ट्न्धत उऩबोक्ता 
सलभछतका सदस्महरुराई य वडाराई सोको जानकायी गयाउनु 
कामगिभ वा आमोजना अनुगभन तथा सहजीकयण सलभछतको 
कतगव्म हुनेछ ।  

४) उऩबोक्ता सलभछतरे आमोजना सम्ऩन्न बएको सात ददनलबत्र 
आमोजनाको अष्ट्न्तभ बुक्तानी य पयपायकको छनष्ट्म्त 
लसपारयस गनुग ऩनेछ । सलभछतरे आफ्नो bfloTj य ष्ट्जम्भेवायी 
छनवागह नगयेको , बुक्तानी य पयपायकको रार्ग लसपारयस 
नगयेको कायणफाट प्रचलरत कानून फभोष्ट्जभ बए गयेका 
कामगको बुक्तानी ददन, पयपायक गनग रगामतका थऩ कामगहरु 
अगाडड वढाउन फाधा ऩयेको भाछनने छैन ।  

५)  सम्फष्ट्न्धत वडारे कामगिभ वा आमोजना अनुगभन 
सलभछतको थऩ ष्ट्जम्भेवायी य आचाय सॊदहता छनधागयण गनग 

सक्नेछ । मस्तो व्मवस्था आमोजना सम्झौता पायाभभा 
उपरेि गनुगऩनेछ । 

६) आमोजना सुऩरयवेऺण य अनुगभन सलभछतरे आमोजना 
छनभागण सम्फन्धभा बएको प्रगछत वववयण उऩबोक्ता सलभछत 
य नगयऩालरकाराई उऩरब्ध गयाउने , आमोजना सञ्चारनफाट 
स्थानीम जनताराई ऩुगेको सुववधा , सेवाको गुणस्तय , सेवाभा 
वदृ्र्ध गयाउनु ऩने अवस्था आददको सुऩरयवेऺण गयी 
जानकायी लरने , आमोजना सञ्चारनको िभभा देिा ऩयेका 
वाधा व्मवधान हटाउनको रार्ग उऩम'क्त सुझाव सदहतको 
लसपारयस सम्फष्ट्न्धत उऩबोक्ता सलभछत य नगयऩालरकाभा  
ऩेश गने तथा उऩबोक्ता सलभछतरे नगयऩालरका सॊग गयेको 
सम्झौता य प्रचलरत कानुन फभोष्ट्जभ कामगिभ तथा 
आमोजना सञ्चारन बएको नऩाइएभा सोको जानकायी 
सम्फष्ट्न्धत नगयऩालरकाभा गयाउने दाछमत्व य ष्ट्जम्भेवायी 
छनवागह गनुगऩनेछ ।   

बाग – ५ 
ववववध 

१)    उऩबोक्ता सलभछतसॊग सम्झौता गनुग अगाडड नगयऩालरकाको 
मोजना शािा वा मोजना सम्फन्धी काभ गने कभगचायीरे 
प्रचलरत कानून , कामगववर्ध, छनदेलशका फभोष्ट्जभ आवश्मक 
कागजात सदहत उऩबोक्ता सलभछत गठन बए नबएको फाये 
एककन गयी आफ्नो स्ऩरट याम सम्झौताका रार्ग छनणगम गने 
अर्धकायी सभऺ ऩेश गयी छनणगम बए फभोष्ट्जभ गनुगऩनेछ ।  



 

 
 

२)     नगयऩालरका  य उऩबोक्ता सलभछत फीचभा हुने सम्झौता 
ऩत्रभा आमोजनाको रागत , कामग प्रायम्ब य सम्ऩन्न हुने 
अवर्ध, उऩबोक्ता सलभछतरे गने मोगदानको प्रकाय य यकभ , 

सम्फष्ट्न्धत उऩबोक्ताद्धाया सञ्चारन य भभगत सम्बाय 
गनुगऩने बफषम आदद उपरेि गनुगऩनेछ ।  

३)   नगयऩालरकारे उऩबोक्ता सलभछतराई रगत अनुभान तमाय 
गन,े प्राववर्धक सपराह ददने , जाॉचऩास रगामत अन्म 
प्राववर्धक सहमोग उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ । नगयऩालरकाफाट 
प्राववर्धक सेवा उऩरब्ध गयाउन कुनै कायणरे सम्बव 
नबएभा सम्झौताभा उपरेि गयी तोककएको िचगको सीभा 
लबत्र यही उऩबोक्ता सलभछतरे आफ्नै तपग फाट कयायभा 
प्राववर्धक छनमुक्त गनग वा प्राववर्धक सहमोग लरन सक्नेछ ।  

४)   उऩबोक्ता सलभछत भापग त सञ्चारन हुने वा छनभागण हुने 
ववकास सलभछत छनभागण कामगको स्थरगत अनुगभन गने 
ष्ट्जम्भेवायी सम्फष्ट्न्धत वडा य नगयऩालरकाको हुनेछ ।  

५)     उऩबोक्ता सलभछत भापग त सञ्चारन बएका आमोजनाहरुको 
कामगसम्ऩन्न बएऩछछ सम्फष्ट्न्धत वडारे सोको येिदेि भभगत 
सम्बाय गने ष्ट्जम्भेवायी सभेत तोकी उऩबोक्ता सलभछतराई 
हस्तान्तयण गनुगऩदगछ ।मसयी आमोजनाको हस्तान्तयण 
बएभा नगयऩालरकाको सहभछत लरई उऩबोक्ता सलभछतरे 
सेवा शुपक लरन य सोको छनमलभत भभगत सम्बाय य 
सञ्चारनको व्मवस्था गनग सक्नेछ । मसका रार्ग 
आवश्मकता अनुसाय कामगिभ तथा आमोजना सञ्चारन 
कामगववर्ध तमाय गयी नगयऩालरका फाट स्वीकृत गयी रागु 
गनग सककनेछ ।  

६)     उऩबोक्ता सलभछत भापग त सञ्चारन गरयने तालरभ , गोष्ट्रठ, 

सेलभनाय, अलबभुखिकयण कामगिभ , कामगशारा जस्ता 
कामगिभहरुको बुक्तानी गदाग उक्त कामगिभ सञ्चारन गने 
ववषमभा बएको छनणगम , कामगिभ सॊचारन बएको स्थान य 
कामगिभ अवर्ध , कामगिभको उद्देश्म य अऩेक्षऺत उऩरष्ट्ब्ध , 

कामगिभ सॊचारन गदागको अवस्थाका तस्वीयहरु सदहत 
आर्थगक प्रशासन छनमभ फभोष्ट्जभका अन्म ववर बऩागइ य 
कागजात सॊरग्न गयी कामगसम्ऩन्न प्रछतवेदनका आधायभा 
गनुगऩनेछ ।  

७) उऩबोक्ता सलभछतरे आमोजनाहरु सॊचारन गदाग तोककए 
फभोष्ट्जभको गुणस्तय कामभ गने गयाउने दाछमत्व य 
ष्ट्जम्भेवायी सम्फष्ट्न्धत प्राववर्धक कभगचायी , उऩबोक्ता सलभछत 
य अनुगभन तथा सहष्ट्जकयण सलभछतको हुनेछ । प्राकृछतक 
प्रकोऩ फाहेक अन्म तफयफाट आमोजना सम्ऩन्न बएको दईु 
फषगलबत्र कुनै त्रटुी देखिएभा सम्फष्ट्न्धत उऩबोक्ता सलभछतका 
ऩदार्धकायीरे आफ्नै िचगभा भभगत सम्बाय गनुगऩनेछ ।  

८)     of] sfo{ljlwnfu'x'g' eGbf cl3 pkef]Qmf ;ldlt 

u7g,;+rfng, Joj:yfkgnufot e};s]sf] sfdsf/jflxx? 

o;} sfo{ljlwadf]lhdeP u/]sf] dflgg]5. 

cf1fn] 

wd{/fhhf]zL 
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