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मिम िः २०७४/०४/३१
मिषयिः उपभोक्ता समिम गठन सम्बन्धिा ।
श्री िडा कायाालयहरु (सबै)
गल्कोट नगरपामलका, बागलुङ ।
उपरोक्त सम्बन्धमा गल्कोट नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको लमलि २०७४/०४/२५ को बैठक अनसु ार िागि रु. १० िाख
सम्म भएका र्ोजनाहरु उपभोक्ता सलमलि मार्य ि सँचािन गने र त्र्सका िागी लमलि २०७४/०५/१५ लभत्र उपभोक्ता सलमलि
गठन गररसक्ने लनर्यर् भएकोिे िपलसि बमोलजम गनयु गराउनु हुन अनरु ोध छ ।
१. उपभोक्ता समिम गठन गररसक्नु पने मिम िः २०७४/०५/१५
२. उपभोक्ता समिम गठन सम्बन्धी अन्य ब्यबस्ािः
 उपभोक्ता सलमलिबाट आर्ोजना कार्ायन्वर्न र सञ्चािन गर्ाय आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष िाभालन्वि हुने घरपररवारको
पलहचान गरी त्र्स्िा घरपररवारको आम भेिाबाट सम्बलन्धि आर्ोजनास्थिमा नै सािर्ेलख एघार सर्स्र्ीर्
उपभोक्ता सलमलि गठन गनयपु नेछ । उपभोक्ता सलमलिका सर्स्र्हरूिे आफ्नो नागररकिाको प्रमार्पत्रको प्रलिलिलप
पेश गनयपु नेछ ।
 स्थानीर् िहका बहािवािा पर्ालधकारी, बहािबािा सरकारी कमयचारी, लशक्षक, लनमायर् व्र्वसार्ी, सरकारी पेश्की
वा बेरूजु र्छय र्ौट नगरे का व्र्लक्तहरू, नैलिक पिन र्ेलखने र्ौजर्ारी अलभर्ोगमा सजार् पाई उक्त सजार् भक्त
ु ान
गरे को िीन वर्य ननाघेको व्र्लक्त, सावयजलनक सम्पलि लहनालमना गरे का व्र्लक्त उपभोक्ता सलमलिका सर्स्र् हुन पाउने
छै नन् ।
 उपभोक्ता सलमलिका सर्स्र्हरूमा कम्िीमा िेत्तीस प्रलिशि मलहिा हुनपु नेछ । सलमलिको अध्र्क्ष, सलचव र
कोर्ाध्र्क्षमध्र्े कम्िीमा एकजना मलहिा पर्ालधकारी हुनपु नेछ । उपभोक्ता सलमलि गठन गर्ाय समावेशी हुनका साथै
उपभोक्ता सलमलिमा आवद्ध व्र्लक्तहरू सामान्र्िर्ा साक्षर हुनपु नेछ ।
 एउटै समर्मा एक व्र्लक्त एकभन्र्ा बढी उपभोक्ता सलमलिको सर्स्र् हुन पाउने छै न साथै एकासगोिका पररवारबाट
एकजनाभन्र्ा बढी व्र्लक्त सलमलिको सर्स्र् हुन पाइने छै न ।
 उपभोक्ता सलमलि गठन गर्ाय सम्बलन्धि वडा अध्र्क्ष वा सर्स्र् वा वडा सलचव वा सामालजक पररचािक वा वडा
सलमलििे िोके को सर्स्र् वा वडा सलचव वा सामालजक पररचािकको रोहबरमा गनयपु नेछ । र्सरी खलटने सर्स्र् वा
“कृषी, पर्यटन, जिश्रोत, स्थानीर् सीप र पुर्ायधारः समृद्द गल्कोट लनमायणको मुि आधार”

galkotmunicipality@gmail.com
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कमयचारी वा सामालजक पररचािकिे उपभोक्ता सलमलि गठन गरे पलछ सो सम्बन्धी प्रलिवेर्न सम्बलन्धि वडा सलमलि
मार्य ि नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा पेश गनयपु नेछ ।
प्रचलिि ऐन, लनर्म, प्रलिर्ा र मापर्ण्ड लवपररि उपभोक्ता सलमलि वा अनगु मन सलमलि गठन गरे को वा लसर्ाररश
गरे को पाइएमा र्सरी गठन वा लसर्ाररश गने सर्स्र् वा कमयचारी, सामालजक पररचािक, व्र्लक्त वा संस्थािाई समेि
कारवाही हुनेछ ।
उपभोक्ता सलमलिको गठन सवयसम्मि िररकािे गनयपु नेछ । सवयसम्मि हुन नसके को अवस्थामा िोके को लवलध अनसु ार
खलटएका सर्स्र् वा कमयचारी वा सामालजक पररचािकिे उपभोक्ता सलमलि गठन गरी सोको जानकारी सम्बलन्धि
वडा सलमलि मार्य ि नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई गराउनु पनेछ ।
नगरपालिकाबाट कार्यिम वा आर्ोजना स्वीकृ ि भएपलछ उपभोक्ता सलमलि मार्य ि सञ्चािन गररने कार्यिम वा
आर्ोजनाको हकमा बढीमा पन्र लर्न लभत्र उपभोक्ता सलमलि गठन गरी सम्झौिाका िालग सम्पकय राख्न सम्बलन्धि
िाभग्राही समहू िाई सम्बलन्धि वडा कार्ायिर्िे जानकारी लर्नुपनेछ । िोलकएको समर्लभत्र उपभोक्ता सलमलि गठन
भई आउन नसके मा वडा सलमलििे सहजीकरर् गनेछ । उपभोक्ता सलमलि गठन हुन नसके मा अन्र् बैकलल्पक
माध्र्मबाट आर्ोजना सञ्चािन गनय सलकनेछ ।
स्थानीर् िहिे आर्ोजना/कार्यिम छनौट गर्ाय उपभोक्ता सलमलिको िर्य बाट नगर् िागि सहभालगिा जटु ् ने
आर्ोजनािाई प्राथलमकिा लर्नपु ने छ । र्सरी नगर् सहभालगिा िोलकएको अवस्थामा उपभोक्ता सलमलिको िर्य बाट
व्र्होनपु ने सहभालगिा बापिको रकम सम्बलन्धि स्थानीर् िहको खािामा र्ालखिा गरी सोको भौचर प्राप्त भएपलछ
मात्र उपभोक्ता सलमलिसंग र्ोजना सम्झौिा गनयपु नेछ । नगर् िागि सहभालगिा नजटु ् ने गरी आर्ोजना स्वीकृ ि भएको
अवस्थामा स्थानीर् िहिे र्ोजना सम्झौिा गरी लनधायरर् गरे बमोलजम जनसहभालगिा बराबरको काम गरे को
प्रालवलधक मल्ू र्ाङ्कन सलहिको प्रलिवेर्न प्राप्त भएपलछ कार्यप्रगलिको आधारमा आर्ोजनाको िालग स्थानीर् िहिे
उपिब्ध गराउने रकमबाट भक्त
ु ानी गनयपु नेछ । िागि सहभालगिाको व्र्वस्था नभएको कुनैपलन र्ोजना उपभोक्ता
सलमलि मार्य ि सचं ािन गनय पाइने छै न ।
िोलकएको काम भन्र्ा बढी गने वा काम नै नगरी वा वास्िलवक कामभन्र्ा बढी काम गरे को र्ेखाई अथवा कुनै
आइटमको सट्टा अको आइटमको कार्य परू ा गरे को र्ेखाई िागि अनमु ानभन्र्ा बढी रकम माग्ने उपभोक्ता सलमलििाई
उक्त रकम भक्त
ु ानी नलर्ई कािो सचू ीमा राखी कारवाही गनयक
ु ो अलिररक्त सम्बलन्धि प्रालवलधकिाई समेि कारवाही
गनयु पनेछ ।
उपभोक्ता सलमलिको काम, कियव्र् र अलधकार िगार्ि आर्ोजना िागि, लनमायर् सामग्रीको पररमार्, आर्ोजनाको
गर्ु स्िर, राख्नपु ने खािा, लकस्िा लनकासा िथा भक्त
ु ानी प्रलिर्ा, पारर्लशयिा, अनगु मनसम्बन्धी व्र्वस्थाका बारे मा
कार्यिम वा आर्ोजना सम्झौिा हुनपु वू य एक वा सोभन्र्ा बढी उपभोक्ता सलमलिहरूका अध्र्क्ष, सलचव र
कोर्ाध्र्क्षिाई सामलु हक रूपमा अनलु शक्षर् कार्यिम सञ्चािन गररनेछ ।
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 उपभोक्ता सलमलिको खािा अध्र्क्ष, सलचव र कोर्ाध्र्क्षको संर्क्त
ु र्स्िखिबाट सञ्चािन हुनेछ । खािा
सचं ािकहरूको िीनपस्ु िे खि
ु ाई आर्ोजना खािा र स्थानीर् िह/वडा कार्ायिर्मा अलभिेख राख्नपु नेछ । उपभोक्ता
सलमलिको गठन र र्सको बैठकका लनर्यर्हरूको अलभिेख उपभोक्ता सलमलिको सलचबिे राख्नपु नेछ ।
 उपभोक्ता सलमलििे आर्ूिे प्रत्र्ेक लकस्िामा गरे को खचयको सचू ना िोलकए बमोलजम सावयजलनक गनयक
ु ो साथै
सम्बलन्धि उपभोक्ता र स्थानीर् िह/ वडा कार्ायिर्िाई जानकारी गराउनु पनेछ । सम्बलन्धि िहबाट कुनै पलन
समर्मा उपभोक्ता सलमलि िथा आर्ोजना कार्ायन्वर्न गने िह वा संघ/ संस्थाको आलथयक कारोवारको बारे मा
जाँचबझु वा लनरीक्षर् गनय सलकनेछ ।
 उपभोक्ता सलमलि, गैर सरकारी संस्था वा सामर्ु ालर्क संस्थािे आफ्नो खािाबाट जनु सक
ु ै आलथयक कारोबार गर्ाय वा
भक्त
ु ानी लर्ँर्ा बैङ्क मार्य ि गनयपु नेछ ।
 सामालजक पररचािनका माध्र्मबाट गठन भएका समहू , सामर्ु ालर्क संस्था (जस्िै सामर्ु ालर्क वन,
सामर्ु ालर्कस्िरका सहकारी संस्थाहरू, टोि लवकास संस्था, आमा समहू , कृ लर् समहू , सामर्ु ालर्क संगठन आलर्)
कार्यिम वा आर्ोजना सञ्चािन गनय इच्छुक भएमा छुट्टै उपभोक्ता सलमलि गठन नगरी सञ्चािन गनय सलकने भएमा
त्र्स्िा समहू मार्य ि कार्यिम सञ्चािन गनय सलकनेछ ।
 उपभोक्ता सलमलि मार्य ि सञ्चािन गररने आर्ोजनाहरू श्रममि
ू क प्रलवलधमा आधाररि रही स्थानीर् श्रमको उपर्ोग
र पररचािनिाई उच्च प्राथलमकिा लर्नु पनेछ ।
 आर्ोजना कार्ायन्वर्न गने िह वा उपभोक्ता सलमलििे आर्ोजनाको भौलिक िथा लवत्तीर् प्रगलि प्रलिवेर्न िोलकए
बमोलजमको ढाँचामा सम्झौिामा िोलकए बमोलजमको समर्मा सम्बलन्धि स्थानीर् िहमा पठाउनु पनेछ ।
 स्थानीर् िहिे आर्ोजना सञ्चािन एवम् कार्ायन्वर्नमा सि
ं ग्न उपभोक्ता सलमलि, सामर्ु ालर्क सस्ं था एवम् गैर
सरकारी संघ संस्थाको अलभिेखीकरर् गरी िोलकए बमोलजम िगि व्र्वलस्थि गनयपु नेछ ।
 उपभोक्ता सलमलिसँग सम्झौिा गनयु अगालड स्थानीर् िहको र्ोजना शाखा वा र्ोजना सम्बन्धी काम गने कमयचारीिे
प्रचलिि काननू , कार्यलवलध, लनर्ेलशका बमोलजम आवश्र्क कागजाि सलहि उपभोक्ता सलमलि गठन भए नभएको बारे
एलकन गरी आफ्नो स्पष्ट रार् साथ सम्झौिाका िालग लनर्यर् गने अलधकारी समक्ष पेश गरी लनर्यर् भए बमोलजम
गनयपु नेछ ।
 स्थानीर् िह र उपभोक्ता सलमलि वीचमा हुने सम्झौिा पत्रमा आर्ोजनाको िागि, कार्य प्रारम्भ र सम्पन्न हुने अवलध,
उपभोक्ता सलमलििे गने र्ोगर्ानको प्रकार र रकम, सम्बलन्धि उपभोक्ताद्वारा सञ्चािन र ममयि सम्भार गनयपु ने लवर्र्
आलर् उल्िेख गनयपु नेछ ।
 उपभोक्ता सलमलििाई सम्बलन्धि स्थानीर् िहिे िागि अनमु ान िर्ार गने, प्रालवलधक सल्िाह लर्ने, जाँचपास
िगार्ि अन्र् प्रालवलधक सहर्ोग उपिब्ध गराउनपु नेछ ।
“कृषी, पर्यटन, जिश्रोत, स्थानीर् सीप र पुर्ायधारः समृद्द गल्कोट लनमायणको मुि आधार”

galkotmunicipality@gmail.com

गल्कोट नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
गल्कोट, बागिुङ

प.स.: २०७४।७५

४ नं. प्रदे श, नेपाि

च.न.:

 उपभोक्ता सलमलििे कार्यिम सञ्चािन गर्ाय उपभोक्ता समहू को लनर्यर्को आधारमा गने, आर्ोजनाको लनमायर् कार्य
सम्वलन्धि स्थानीर् िहको िर्य बाट िोलकएको प्रालवलधकिे िर्ार गरे को िागि अनमु ान िथा प्रालवलधक सल्िाहको
अधीनमा रही गने र आर्ोजना कार्ायन्वर्न गर्ाय स्थानीर् स्रोि, साधन र श्रम शलक्तको अलधकिम पररचािन गने गरी
गनयपु र्यछ ।
 उपभोक्ता सलमलििे मालसक रूपमा बैठक बस्नपु ने, बैठकबाट भएको लनर्यर् सम्वलन्धि स्थानीर् िहिाई जानकारी
गराउने, आर्ोजना सञ्चािन, संरक्षर् र ममयि सम्भार गने, आर्ुिे लजम्मा लिएको काम लनधायररि समर्मा सम्पन्न
गनय नसेकेमा उपभोक्ता समहु को लनर्यर् सलहि थप म्र्ार् माग गने, कार्यिम कार्ायन्वर्न संग सम्वलन्धि सम्पर्ू य
खचयहरूको लबि भरपाई सरु लक्षि राख्ने, सम्बलन्धि कामको प्रगलि लबबरर् स्थानीर् िहमा उपिब्ध गराउने, कामको
र्रर्ारक गराउनु अलघ समीक्षाको िालग उपभोक्ता समहू को बैठक बोिाई बैठकमा राखी छिर्ि गराउने, र्स्िो
बैठकको उपलस्थलि र लनर्यर्को प्रलिलिलप सम्वलन्धि स्थानीर् िहमा प्रस्ििु गने आलर् कार्य सम्पार्न गनयपु नेछ ।
 उपभोक्ता सलमलििे गरे को कामको िागि मूल्र्, कार्य, कार्यस्थि, िागेको रकम, उपभोक्ता सलमलिको
पर्ालधकारीको नाम, कार्य शरू
ु िथा सम्पन्न लमलि समेि खल्ु ने गरी सम्वलन्धि कार्यस्थिमा सावयजलनक परीक्षर्
गरे को प्रलिवेर्न सम्वलन्धि स्थानीर् िहमा प्रस्ििु गनयपु र्यछ ।
 उपभोक्ता सलमलि मार्य ि गररएको लनमायर् वा सञ्चािन गरे को कार्यिमको जानकारी स्थानीर् जनिािे माग गरे मा
उपभोक्ता सलमलििे उपिब्ध गराउनपु नेछ । र्सरी माग गरे को लववरर् उपिब्ध नगराएको भनी सम्वलन्धि उपभोक्तािे
उपभोक्ता सलमलि भंग गनय माग गरे मा सम्वलन्धि स्थानीर् िहिे सो लवर्र्मा सत्र् िथ्र् बझु ी उपभोक्ता सलमलिको
पनु ःगठन गनय, सलमलि भंग गनय वा अन्र् माध्र्मबाट कार्य सम्पन्न गनय सक्नेछ ।
 उपभोक्ता सलमलि मार्य ि सञ्चािन हुने वा लनमायर् हुने लवकास लनमायर् कार्यको स्थिगि अनगु मन गने लजम्मेवारी
सम्वलन्धि स्थानीर् िह/वडा कार्ायिर्को हुनेछ ।
 उपभोक्ता सलमलििे कामको िालग लनर्मानसु ार लिएको पेश्की र्छय र्ौट गर्ाय प्रथम लकस्िाको प्रालवलधक मल्ू र्ाङ्कन,
सम्झौिा अनसु ारको नाप जाँच र मल्ू र् खि
ु ेको रलनङ्गलवि, उपभोक्ता सलमलिको बैठकको प्रलिलिलप समेि राखी
सम्बलन्धि स्थानीर् िहमा लनवेर्न लर्नपु नेछ । र्स लववरर्को आधारमा अलघल्िो लकस्िाको पेश्की र्छय र्ौट गरी थप
कामको मात्र अको लकस्िा कार्म गरी सोही वरावरको रकम उपिब्ध गराईनेछ । उपभोक्ता सलमलि स्वर्म्िे प्रत्र्ेक
लकस्िामा गरे को खचयको सचू ना सावयजलनक स्थानमा टाँस गनयपु नेछ ।
 उपभोक्ता सलमलििे कार्य सम्पन्न गरे पलछ प्रालवलधक जाँचपास र कार्यसम्पन्न प्रलिवेर्न प्राप्त गरी सम्बलन्धि स्थानीर्
िहका प्रलिलनलधको रोहवरमा सावयजलनक परीक्षर् गराउनु पनेछ । र्रर्ारकका िालग उक्त सावयजलनक पररक्षर्को
प्रलिवेर्न समेि पेश गनयपु नेछ । अलन्िम भक्त
ु ानी लर्र्ं ा उक्त र्ोजनाको र्ोटो र सो अनसु ार लनमायर् भएको हो भनी
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उपभोक्ता सलमलिको लनर्यर् िथा उपभोक्ता सलमलिका अध्र्क्ष, सलचव र कोर्ाध्र्क्षको र्स्िखि गराई सम्बलन्धि
र्ाईिमा समावेश गनयु पनेछ ।
उपभोक्ता सलमलि मार्य ि सञ्चािन भएका आर्ोजनाहरूको कार्यसम्पन्न भएपलछ सम्वलन्धि िहिे सोको रे खर्ेख
ममयि सम्भार गने लजम्मेबारी समेि िोकी उपभोक्ता सलमलििाई हस्िान्िरर् गनयसक्ने । र्सरी आर्ोजनाको हस्िान्िरर्
भएमा सम्बलन्धि स्थानीर् िहको सहमलि लिई उपभोक्ता सलमलििे सेवा शल्ु क लिन र सोको लनर्लमि ममयि सम्भार र
सञ्चािनको व्र्वस्था गनय सक्नेछ । र्सका िालग आवश्र्किा अनसु ार कार्यिम िथा आर्ोजना सञ्चािन
कार्यलवलध िर्ार गरी सम्बलन्धि स्थानीर् िहबाट स्वीकृ ि गरी िागू गनय सलकनेछ ।
स्थानीर् िह आर्ै िे सचं ािन गरे को वा उपभोक्ता सलमलि, गैर सरकारी संस्था िगार्ि अन्र् सामालजक संघसंस्था
मार्य ि सञ्चािन गररने िालिम, गोलि, सेलमनार, अलभमख
ु ीकरर् कार्यिम, कार्यशािाजस्िा कार्यिमहरूको भक्त
ु ानी
गर्ाय उक्त कार्यिम संचािन गने लवर्र्मा भएको लनर्यर्, कार्यिम संचािन भएको स्थान र कार्यिम अवलध,
कार्यिमको उ्ेश्र् र अपेलक्षि उपिलब्ध, कार्यिमका सहभागीको उपलस्थलि, कार्यिमको कार्यिालिका, कार्यिममा
प्रस्ििु भएको कार्यपत्रको प्रलिलिपी, कार्यिम सचं ािन गर्ायको अवस्थाका िस्वीरहरू सलहि आलथयक प्रशासन
लनर्म बमोलजमका अन्र् बीि भपायइ र कागजाि संिग्न गरी कार्यसम्पन्न प्रलिवेर्नका आधारमा गनयपु नेछ ।
उपभोक्ता सलमलििे आर्ोजनाहरू संचािन गर्ाय िोलकए बमोलजमको गर्ु स्िर कार्म गने गराउने र्ालर्त्व र लजम्मेबारी
सम्बलन्धि वडा सलमलि, प्रालवलधक कमयचारी, अन्र् कमयचारी, उपभोक्ता सलमलि र अनगु मन िथा सहजीकरर्
सलमलिको हुनेछ ।
अनक
ु रर्ीर् कार्य गने उपभोक्ता सलमलि, प्रालवलधक कमयचारी र सम्बलन्धि कमयचारीिाई नगरसभाको लनर्यर् बमोलजम
वालर्यक रूपमा परु स्कार प्रर्ान गनय सलकनेछ ।

“कृषी, पर्यटन, जिश्रोत, स्थानीर् सीप र पुर्ायधारः समृद्द गल्कोट लनमायणको मुि आधार”

galkotmunicipality@gmail.com

