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स्थानीय राजपत्र 
 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 
 

खण्ड 6) भिमाद िाद्र 1 गते, 2079 साि (संख्या 1 
 

िाग २ 

भिमाद नगरपाभिका 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगर 
काययपाभिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको काययविभि सियसािारणको जानकारीको िाभग प्रकािन 
गररएको छ । 

 
 

भिमाद नगरपाभिकाको उपिोक्ता सभमभत दताय सम्बन्िी काययविभि, २०७९ 

नगरपाभिकाबाट कायायन्ियन गररने साियजभनक भनमायणसंग सम्बशन्ित आयोजना/पररयोजना/योजना/काययक्रमहरुको 
कायायन्ियन प्रवक्रयािाई व्यिशस्थत बनाउनको िाभग उपिोक्ता सभमभतहरुको दताय, नविकरण, भनयमन एिम ् खारेजी 
सम्बन्िी कानूनी व्यिस्था गनय बाञ्छनीय िएकोिे प्रिासकीय काययविभि भनयभमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४ िे 
ददएको अभिकार प्रयोग गरर भिमाद नगरपाभिका नगरकाययपाभिकािे देहाय बमोशजमको काययविभि स्िीकृत गरेको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यो काययविभिको नाम उपिोक्ता सभमभत दताय सम्बन्िी काययविभि, २०७९ रहनेछ ।  

(2)  यो काययविभि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित िएको भमभतबाट प्रारम्ि हनुेछ ।  

२.  पररिाषा:  विषय र प्रसङ्गिे अन्यथा अथय निागेमा यस काययविभिमा, 
(क) "अध्यि" िन्नािे उपिोक्ता सभमभतको अध्यििाई जनाउनेछ ।  

(ख) "आयोजना" िन्नािे नगरपाभिका मातहत िा सो अन्तगयतको पूणय िा आंशिक िागत साझेदारीमा 
 सञ्चाभित आयोजना/पररयोजना/योजना/काययक्रमिाई जनाउनेछ ।  

(ग) "उपिोक्ता" िन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यि िािाशन्ित हनुे  िेत्रभित्रका व्यशक्तिाई जनाउनेछ  

(घ) "उपिोक्ता सभमभत" िन्नािे आयोजनाको भनमायण सञ्चािन व्यिस्थापन र ममयत सम्िार गनयको िाभग 
 उपिोक्तािे आफुहरु मध्येबाट गठन गरेको सभमभतिाई जनाउनछे ।  

(ङ)  "नगरपाभिका" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकािाई जनाउनछे ।  
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(च)  "ठूिा मेशिनरी तथा उपकरण" िन्नािे ठूिा मेशिनरी उपकरणहरु जस्तै- बिुडोजर एक्सािेटर जस्ता 
   श्रममूिक प्रविभििाई विस्थापन गने खािका उपकरणिाई जनाउनछे ।    

(छ) "सम्झौता" िन्नािे आयोजनाको भनमायण,सञ्चािन, व्यिस्थापन एिम ्ममयत सम्िार गनयको िाभग  
   कायायिय र उपिोक्ता सभमभत विच िएको भिशखत करारनामा िा किभुियतनामािाई जनाउनछे । 

(ज)  "दताय अभिकारी" िन्नािे िडा सशचििाई जनाउनछे । सो िब्दिे नगरकाययपाभिकाको कायायियमा 
संघ संस्था दताय गने अभिकृत समेतिाई जनाउँनछे।      

3. उपिोक्ता सभमभत दताय गनुयपने:  (१) प्रचभित कानून बमोशजम  नगरस्तरीय आयोजनाको िाभग गठन िएका 
 उपिोक्ता सभमभतको दताय नगरपाभिकामा र िडास्तरीय आयोजनाको िाभग गठन िएका उपिोक्ता सभमभतको 
 सम्बशन्ित िडा  कायायियमा दताय गनय देहाय बमोशजमका कागजपत्र संिग्न गरी अनसूुची- १ बमोशजमको 
 ढाँचामा दतायको िाभग भनिदेन ददनपुनेछ । 

(क)  दताय गने विषयमा अभिकार प्रत्यायोजन गरेको भनणयय,  

(ख)  आमिेिाको भनणयय र सो को एक प्रभत फोटो,  

(ग)  काययसभमभतका पदाभिकारीहरुको नागररकताको प्रभतभिपी, 
(घ)  अनसूुची-४ बमोशजमको ढाँचामा दईु प्रभत वििान । 

(२) माभथ उल्िेशखत कागजातहरुको आिश्यक जाँचबझु गरी अभिकारीिे सम्बशन्ित उपिोक्ता सभमभतिाई 
 अनसूुची-२ बमोशजमको ढाँचामा दताय प्रमाणपत्र उपिब्ि गराउनेछ । 

४.  दताय नम्बर उपिब्ि गराउनपुने: दताय अभिकारीिे आफ्नो कायायियमा दताय िएका उपिोक्ता सभमभतिाई दताय 
 नम्बर  प्रमाणपत्रमा खिुाउन ुपनेछ । 

५.  दताय निई योजना सम्झौता नहनुे: काययविभिको दफा (३) बमोशजम दताय निएका उपिोक्ता सभमभतसँग नगर 
 काययपाभिका िा िडा कायायियिे योजना सम्झौता गने छैन ।  

६.  उपिोक्ता सभमभत नविकरण सम्िन्िी व्यिस्था: (१) साियजभनक भनमायणको िाभग गठन िएको उपिोक्ता सभमभत 
 प्रचभित कानून बमोशजम दताय िएको िा सूचीकरण िएको अिस्थामा भनरन्तर रवहरहनेछन ्। यस्ता सभमभतहरु 
 िावषयक रुपमा नविकरण गरेको आिारमा आयोजना कायायन्ियनमा संिग्न रहनछेन ् । नविकरण गनयको 
 िाभग सम्बशन्ित उपिोक्ताहरुको आमिेिा गराई उपिोक्ता सभमभतिाई भनरन्तरता ददने भनणयय िएको हनुपुनेछ।  

 (२) उपिोक्ता सभमभतिाई भनरन्तरता ददने िा नददने भबषयमा सम्बशन्ित उपिोक्ता सभमभतिे आभथयक िषय 
 समाप्त िएको सामान्यतया प्रथम तै्रमाभसक भित्र भनणयय गनुय पनेछ ।  

७.  उपिोक्ता सभमभतको सूचीकरण गने: दताय अभिकारीिे आफ्नो कायायियमा दताय हनुे आएका उपिोक्ता 
 सभमभतहरुको िगत अनसूुची-३ को ढाँचामा राख्नपुनेछ । 

८.  उपिोक्ता सभमभतको अनगुमन भनयमन सम्बन्िी व्यिस्था: (१) नगरपाभिकािे भनयमानसुार दताय िएका 
 उपिोक्ता सभमभतको अनगुमन भनयमन गनय सक्नेछ ।  

(२) अनगुमन गने क्रममा प्रचभित कानूनको बशखयिाप हनुे गरी कुनै कायय गरेको पाईएमा प्रमखु प्रिासकीय 
 अभिकृतिे त्यस्तो सभमभतिाई सचेत गराउने िा दताय खारेजी िा दिैु कारिाहीको िाभग आदेि ददन 
 सक्नेछ ।  

९.  अन्य संस्थािाट समेत कायय गराउन सवकने: (१) यस काययविभि िमोशजम उपिोक्ता सभमभतिाट गररने काययहरु 
 सामदुावयक िन उपिोक्ता समूह, सामदुावयक स्तरका सहकारी संस्थाहरु, जि उपिोक्ता संस्था, आमा समहु, 
 कृषक समूह िगायतका कानून बमोशजम दताय िएका अन्य सामदुावयक संघ संस्था िा सभमभतहरु जस्ता 
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 संस्थाहरुिार्य आफ्नो विषयिेत्रसँग सम्बशन्ित आयोजनामा स्थानीय उपिोक्ताहरुको आमिेिाबाट भनणयय 
 िई आएमा यस काययविभि बमोशजम कायय गराउन  सवकनछे । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको अिस्थामा छुटै्ट उपिोक्ता सभमभत दताय गनुयपने छैन ।   

१०.   शजम्मेिारी र अभििेख हस्तान्तरण: (१) उपिोक्ता सभमभत पनुगठय न हुँदाको अिस्थामा आभथयक कारोिारको 
 वििरण मार्न्यटु िगायतका अभििेख पनुगयदठत सभमभतिाई हस्तान्तरण गनुय पनेछ । आयोजना सम्पन्न िएपभछ 
 साियजभनक भनमायणसंग सम्बशन्ित कागजात नगरपाभिकामा बझुाउन ुपनेछ । 

११.   उपिोक्ता सभमभतको एवककृत िगत राशखने: दताय िएका उपिोक्ता सभमभतको एवककृत िगत नगर 
 काययपाभिकाको कायायियमा राशखनेछ ।  

१२. काययविभिमा संिोिन: यस काययविभिमा नगरपाभिकािे आिश्यकता अनसुार संिोिन गनय सक्नेछ । 

13. बािा अड्काउ फुकाउन सक्ने: यस काययविभिमा उल्िेशखत मापदण्डको कुनै प्राििानको कायायन्ियनमा 
 दद्ववििा उत्पन् न िई कायायन्ियनमा बािा आर्परेमा नगरपाभिकािे बािा अड्काउ फुकाउ गनय सक्ने छ । 

१4.  बचाउ र िाग ुहनु:े (१) यस काययविभिमा उल्िेख िएका कुरा यसै काययविभि अनसुार र उल्िेख निएका 
 कुराहरू प्रचभित कानून अनसुार हनुे छ ।  

(२) यस काययविभिमा उल्िेशखत कुनै कुरा सङ् घीय र प्रादेशिक कानूनसँग बाशझएमा बाशझएको हदसम्म स्ितः 
 अमान्य हनुेछ।                     
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अनसूुची-१ 

दफा ३ संग सम्बशन्ित 

                                         भमभत-  

श्रीमान ्दताय अभिकारीज्यू  

भिमाद नगरपाभिका /  ........ नं िडा कायायिय  

                            विषय- उपिोक्ता सभमभत दताय गरी पाउँ । 
प्रस्ततु विषयमा भिमाद नगरपाभिकाको आ.ि. .............. का िाभग स्िीकृत ........................योजना 
कायायन्ियनको िाभग भमभत..........................मा उपिोक्ता सभमभत गठन गने भनणयय  िएकोिे  भनयमानसुार  
उपिोक्ता सभमभत  दतायको िाभग देहायका कागजात सवहत यो भनिेदन पेि गरेको छु ।  

उपिोक्ता सभमभतको नाम- 
ठेगाना-  

अध्यिको नाम – 

अध्यिको सम्पकय  नं – 

संिग्न कागजातहरु- 
१. दताय गने विषयमा अभिकार प्रत्यायोजन गरेको भनणयय,  

२. आमिेिाको भनणयय र आम िेिाको एक प्रभत फोटो,  

३. काययसभमभतका पदाभिकारीहरुको नागररकताको प्रभतभिपी, 
४. अनसुचुी-४ बमोशजमको ढाँचामा दईु प्रभत वििान , 

५. ................................................ 
         भनिदेक 

  
 

अनसूुची-२ 

दफा ३ संग सम्बशन्ित 

उपिोक्ता सभमभत दताय प्रमाणपत्र 

भिमाद नगरपाभिका 
नगरकाययपाभिकाको कायायिय 

भिमाद, तनहुँ 
दताय नं.         भमभतः 

 

यस नगरपाभिकाको िडा नं ----- टोि ------------- मा .................... कायय गनयको िाभग भमभत --------
-------------- मा सम्बशन्ित उपिोक्ताहरुको आमिेिाबाट उपिोक्ता सभमभत गठन गने भनणयय सवहत दतायको 
िाभग  भनिेदन प्राप्त िएको हुँदा यस कायायियको भमभत------------------ को  भनणययानसुार 
..............उपिोक्ता सभमभत दताय गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ ।  

 
 
 
 

अनसूुची-३ 
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दफा ७ संग सम्बशन्ित 

उपिोक्ता सभमभतको सूशचकरण दताय वकताि  

क्र.स.  आयोजनािे 
नाम र 
ठेगाना   

आयोजनािे 
समेट्ने िेत्र  

सभमभतको 
नाम   

उपिोक्ता 
सभमभतको गठन   

उपिोक्ता सभमभतको 
पदाभिकारीहरुको नाम   

कैवफयत  

       

       

       

       

       

       

       

    

 

अनसूुची-४ 

...........................उपिोक्ता  सभमभतको वििान 

  

प्रस्तािनाः स्थानीय  स्तरमा उपिब्ि श्रम, सीप, स्रोत सािन तथा अिसरहरुिाई अभिकतम पररचािन बाट रोजगारी 
भसजयना, सहिाभगतामूिक योजना तजुयमा गरी आफ्नो टोि िा िस्तीको समग्र विकास माफय त नगरको विकासमा ठोस 
योगदान पयुायउने उदेश्यिे यस ...................................................... उपिोक्ता सभमभत गठन गरी पररचािन गनय 
यो वििान बनार्एको छ । 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्िः (1) यो उपिोक्ता सभमभतको नाम .....................................................हनुेछ । 

(2) यो वििान उपिोक्ताहरुको आम िेिाबाट अनमुोदन िई िडा कायायिय िा नगरकाययपाभिकाको 
 कायायियबाट स्िीकृती िएको भमभतदेशख िागू हनुेछ । 

2. पररिाषाः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस वििानमा,- 
(क) "सभमभत" िन् नािे ........................उपिोक्ता सभमभतिाई सम्झनपुछय। 

(ख)  "वििान" िन् नािे ........................उपिोक्ता सभमभतको वििानिाई  सम्झनपुछय । 

(ग)  "आमिेिा" िन् नािे उपिोक्ता सभमभत गठनको िाभग राशखएको उपिोक्ताहरुको िेिािाई सम्झनपुछय । 

(घ)  "काययसभमभत " िन् नािे  कुनै पभन योजना संचािनको िाभग गदठत उपिोक्ता सभमभतिाई सम्झनपुछय । 

(ङ)  "िैठक" िन् नािे उपिोक्ता सभमभतको िैठकिाई सम्झनपुछय । 

(च)  "पदाभिकारी" िन् नािे काययसभमभतका अध्यि, कोषाध्यि, सशचि र सदस्यिाई जनाउँछ। 

3. संगदठत संस्था हनुेः (1) यो सभमभत संगदठत संस्था हनुछे ।  

 (2) सभमभतको आफ्नो छुटै्ट छाप हनुेछ साथै सभमभतिे व्यशक्ि सरह आफ्नो नामबाट कायय गनय सक्नेछ। 

(3) सभमभतिे  चि- अचि सम्पभत प्राप्त गनय र उपिोग गनय सक्नेछ तर सभमभतिे आफ्नो अचि सम्पशि 
 भबवक्र गने पाउन े छैन । सभमभत भबघटन िएमा सो सभमभतको सम्पूणय चि अचि सम्पशि 
 नगरपाभिकामा हस्तान्तरण हनुेछ। 

4. उपिोक्ता सभमभतका उद्दशे्यहरुः सभमभतका उद्दशे्यहरु देहाय बमोशजम हनुेछः 
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(क) स्थानीय स्रोत सािनको अभिकतम पररचािन गरी कम िागतमा अभिकतम उपिशब्ि हाभसि 
 गराउने,  

(ख)  आयोजनाको कायायन्ियन र प्राप्त प्रभतफिसम्म िािग्राहीहरुको समतामूिक पहँूच स्थावपत गने । 

5. उपिोक्ता सभमभतको काम, कतयव्य र अभिकारः सभमभतको काम, कतयव्य र अभिकार देहाय बमोशजम हनुेछनः 
(क) सम्झौता बमोशजमको काम तोवकएको पररणाम, गणुस्तर, समय र िागतमा सम्पादन गने,  
(ख) उपिोक्ताहरुिाई कायायियबाट प्राप्त सूचना तथा मागयदियनको जानकारी गराउने,   

(ग)   उपिोक्ता सभमभतको कायय सम्पादनिाई प्रिािकारी बनाउन सभमभतका सदस्यहरुको कायय वििाजन तथा 
 बाडफाँड गने, 

(घ)   सम्झौता बमोशजमको कामको पररणाम, गणुस्तर ,समय र िागतमा पररितयन गनुयपने िएमा 
 कायायियबाट स्िीकृभत भिने, 

(ङ)  िातािरण सन्तिुन कायम गदै भनयभमत ममयत सम्िार माफय त आयोजनाको ददगो व्यिस्थापन गने । 

(च)  आयोजना सम्पन्न पश् चात तोवकएको ढाँचाका कागजातहरु सवहत समयमै फरफारकका िाभग 
 कायायियमा पेि गने। 

6. खाता सञ्चािन: (1) उपिोक्ता सभमभतको खाता िाशणज्य िा विकास िैंकमा खोभिनछे । 

(2) सभमभतको खाता अध्यि, कोषाध्यि र सशचि गरी तीन जना मध्ये दईुको संयकु्त दस्तखतबाट सञ्चािन 
 हनुेछ । खाता सञ्चािकहरु मध्ये कशम्तमा एक जना मवहिा हनुेछ ।   

7. काययसभमभतका पदाभिकारीहरुको काम, कतयव्य र अभिकारः काययसभमभतका  पदाभिकारीहरुको काम, कतयव्य र 
 अभिकार देहाय बमोशजम हनुछे । 

 (क)  अध्यिको काम, कतयव्य र अभिकारः  

  (1)  सभमभतको भनयभमत िैठक बोिाउन भनदेिन ददने, िैठकका िाभग भमभत, समय र स्थान तोक्ने । 

  (2)  छिफि हुँदा सबैको विचार संकिन गने र सियसम्मत भनणयय गनय पहि गरी भनणययहरु िागू  
    गने, गराउने ।     

  (3)  सभमभतिे आजयन/प्राप्त गरेको नगद िा शजन्सी सामानको सरुिाको प्रबन्ि भमिाउने । 

  (4)  वििेष िैठकको आिश्यकता परेमा वििान बमोशजम िैठक बोिाउन े। 

  (5)  वििान बमोशजम अन्य काययहरु गने । 

 (ख)  उपिोक्ता सभमभतको सशचिको काम, कतयव्य र अभिकारः 
  (1)  अध्यिको आदेि अनसुार िैठक बोिाउने । 

  (2)  एकभतहार् सदस्यिे वििषे िैठकका िाभग भिशखत माग गरेमा वििान बमोशजम िैठक बोिाउने । 

  (3)  छिफिका प्रस्तािका आिारमा िैठकको भनणयय िेशख भनणयय प्रमाशणत गने/गराउन।े 

  (4)  तोवकएका अन्य काययहरु गने । 

 (ग)  कोषाध्यिको काम, कतयव्य र अभिकारः 
  (1)  संस्थाको आम्दानी र खचयको वििरण तयार पाने । 

  (2)  िैंकमा खाता सञ्चािन  गदाय संयकु्ि रुपमा खाता सञ्चािन  गने । 

  (3)  संस्थाको नगद र शजन्सी सामानको शजम्मा भिई सरुिा गने । 

8. आमिेिाको काम, कतयव्य र अभिकार: आमिेिाको काम, कतयव्य र अभिकार देहाय बमोशजम हनुेछ । 

(क) कायय सभमभतिाई अभिकार प्रत्यायोजन गने । 

(ख) कायय सभमभतको कुन ैसदस्य िा भसंगो काययसभमभतको विरुद्ध कुनै उजरुी िएमा भनणयय गने । 
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(ग) सभमभतको वििान संिोिन गने । 

(घ) संस्थाको िावषयक कायययोजना स्िीकृत गने । 

9.    आभथयक व्यिस्थापनः सभमभतको देहाय बमोशजम आभथयक स्रोत हनुेछ । 

(क) नगरपाभिकािाट प्राप्त अनदुान  । 

(ख) जनश्रमदानिाट प्राप्त हनुे आम्दानी  । 

(ग) संघ संस्थािाट नगद शजन्सी तथा अन्य आम्दानी । 

(घ) उपिोक्ता साभमभतबाट आयोजना/पररयोजना/काययक्रम/योजना/वक्रयाकिापमा गररने िागत 
 साझेदारीको रकम । 

10.  काययसभमभतका पदाभिकारीको राशजनामाः (1) सभमभतका सदस्यहरुिे आफ्नो पदबाट राशजनामा ददन चाहेमा 
 अध्यि समि ददन सक्नछेन ्। 

 (2)  अध्यििे आफ्नो राशजनामा सशचि माफय त सभमभतको िैठकमा पेि गनुयपनेछ र सो उपर सभमभतिे  
  भनणयय गरे बमोशजम हनुेछ । 

11.   विवििः (1) वििान संिोिन गनुयपने िएमा कायय सभमभतिे स्िीकृत गरी आमिेिामा पेि गनुयपनेछ । 
 आमिेिामा उपशस्थत सदस्यहरुको कशम्तमा दईु भतहाई बहमुतबाट मात्र वििान संिोिन हनु सक्नछे । 

(2)  यो वििान प्रचभित ऐन, भनयमहरुसँग बाशझएमा बाशझएको हदसम्म स्ितः खारेज हनुछे । 

 
 

प्रमाणीकरण भमभतः- 2079/05/01                                    

 आज्ञािे, 
                                                                         टेकनाथ दहाि 

प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत 

 

सचुना तथा अभििेख केन्द्र, भिमाद मदुद्रत। मूल्य रु.24 


