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काठमाण्डौ उपत्यका खानपेानी लिलमटेड, 
मखु्य कायाािय, लिपरेुश्वरको 

(प्रथम पटक प्रकाशित लमलत: २०७८-०७-१२) 

अनिाईन भकु्तानी सेवा प्रदायकहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गररएको बारे सूचना 
यस कम्पनीका ग्राहकहरुबाट अनिाईन मार्ा त महििु भकु्तानी गने व्यवस्था लमिाउन ईच्छुक सेवा 

प्रदायकहरुबाट प्रस्ताव माग गररएको छ। प्रस्तावको Term of Reference (TOR) यस कम्पनीको वेवसाइट 
kathmanduwater.org बाट डाउनिोड गना सककने छ। सूचना प्रकाशित लमलतिे १५ ददन लभि कम्पनीको मखु्य 
कायाािय, खरीद िाखा (र्ोन न. ०१-४११७३५२) मा प्रस्ताव पेि गनाहनु अनरुोधछ। 
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                                                                                                                          लमलत: 
श्री खरीद िाखा, 
मखु्य कायाािय, 
लिपरेुश्वर , काठमाडौ 

कवषय: प्रस्ताव पेि गररएको बारे। 

 उपरोक्त कवषयमा त्यस कम्पनीबाट गोरखापिमा लमलत: २०७८-०७-१२ मा प्रकाशित सूचना वमोशिम कम्पनीका 
ग्राहकहरुबाट अनिाईन मार्ा त महििु भकु्तानी गना सककने व्यवस्था लमिाउन ईच्छुक भएकोिे कायाक्षेिगत िता लभि रहने गरर यो 
प्रस्ताव पेि गररएकोछ। 

 
 
                                                               
 

                                                              आलधकाररक व्यशक्तको नाम थर, हस्ताक्षर 

     सँस्थाको नाम: 
     ठेगाना: 
     सम्पका  न: 
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काठमाण्डौ उपत्यका खानपेानी लिलमटेड 

प्रिासन तथा अथा कवभाग 

मखु्य कायाािय, काठमाण्डौ+ 
 

 

 

 

 

 

कायाक्षिेगत िता (TOR) 
 

 

काठमाण्डौ उपत्यका खानपेानी लिलमटेड (KUKL) का ग्राहकहरुबाट  
अनिाईन मार्ा त महििु भकु्तानी सेवा संचािन गना  

ईच्छुक सेवा प्रदायकहरुबाट महििु संकिन गराउने बारे । 

 

 

 

सेवा प्रदायकको नाम : ........................................................ 
        ठेगाना :          .................................................................... 
        सम्पका  न.:        .................................................................. 
        नपेाि राष्ट्र बैङ्कको इिाित न: ........................................... 

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित लमलत : २०७८।०७।१२ 
प्रस्ताव दाशखिा गने अशततम लमलत :  २०७८।०७।२६ 
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काठमाण्डौ उपत्यका खानपेानी लिलमटेड (KUKL)का ग्राहकहरुबाट अनिाईन मार्ा त महििु 
भकु्तानी सेवा संचािन गना ईच्छुक सेवा प्रदायकहरुबाट प्रस्ताव पेि गनुापने कववरण र कागिातहरु  

 

    १) कागिातहरुको प्रमाशणत प्रलतलिपी संिग्न गरी तोककएको समय लभि प्रस्ताव पेि गनुा  
पनेछ: 

क) सेवाप्रदायक संस्था दताा तथा नकवकरण भएको प्रमाणपि, 

ख) कवद्यतुीय  माध्यम  मार्ा त  आलथाक  कारोवार  गना  नेपाि  राष्ट्र  बैंकवाट   
भकु्तानी  सेवा प्रदायकको इिाितपि प्राप्त गरेको प्रमाणपि (भकु्तानी 
सम्वतधी  काया गने संस्था / संयतििाई प्रदान गररने अनमुलत), 

ग) आयकर / भ्याट दताा प्रमाणपि, 

घ) गत आ.व. (२०७६-०७७) सम्मको कर चकु्ता प्रमाणपि , 

ङ) सेवा प्रदायक संस्थाको प्रवतधपि तथा लनयमाविी, 
च) प्रस्ताकवत कायाका िालग कानूनी रुपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा पि, 

      छ)  KUKLवाट  तोककए  बमोशिमको  बैंक  िमानत  (Performance Bank 

Guarantee) पेि  गना प्रलतवद्धतापि, 

ि) महििु  संकिन  गने  प्रयोिनको  िालग  सेवा  प्रदायक   संस्थािे  
अविम्वन  गने प्रकवलधवाट KUKLको आय तथयांकको गोप्यता र सरुक्षा 
प्रयाप्त रहने प्रलतवद्धता पि 

झ)  प्रचलित कानून वा KUKL आलथाक प्रिासन कवलनयमाविी वमोशिम    
संकलित रकम KUKLिे तोके वमोशिमको बैंक खातामा दाशखिा गना गरेको 
मञ्जुरी । 

ञ) महििु  संकिन  गदाा  वह ु कवकल्प  प्रकवलधहरु  िस्तै  बैंक  मार्ा त  
भकु्तानी,  POS Terminals,  Mobile  Applications, Web portal,  Payment  through  Kiosk ,  आदद  
िस्ता  वढी  भतदा  वढी माध्यमवाट महििु भकु्तानी लिई ग्राहकहरुिाई 
वढी सकुवधा ददन सक्ने आधार। 

ट_ महििु  सङ्किन  सम्वतधी  कवगतमा  गरेको  काया  अनभुव  तथा  काया      
सततोषिनक  रुपमा सम्पन्न  गरेको  काया  कववरण  सकहत,  सो  काया  
गररएको  लनकायबाट  प्रमाणपिको  प्रमाशणत (notarized) प्रलतलिपी पेि  गनुा 
पनेछ । 

ठ) सेवा प्रदायकिे पेि गने सम्पणुा कागिातहरु नोटरी पशव्िकबाट प्रमाशणत गराइ 
पेि गनुापनेछ। 

 ड) सेवा प्रदायक संस्थामा कम्तीमा ३ िना कवषयगत प्राकवलधक दक्ष          
िनिशक्तको   (Software Development / Support / Management Team) कववरण पेि गनुा 
पनेछ।  

 ढ) सेवा प्रदायकिे प्रस्ताव पेि गदाा आलधकारीक प्रलतलनलध तोकक पठाउनपुनेछ। 
प्रस्तावमा आलधकारीक व्यशक्तको सही छाप हनुपुनेछ। 

 ण) KUKLको िाखा कायााियहरुमा बझुाएको रू १० को नगदी रलसद। 

 त) शििबतदी प्रस्ताव पेि गनुापने छ। 

 थ) प्रस्तावमा उल्िेशखत अतय आवश्यक कुराहरु। 
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२)प्रस्तावमा खिुाउन ुपने कुराहरुुः संस्थािे पेि गने प्रस्तावमा देहायका कुराहरु खिुाउन ुपनेछुः 
क)  सेवाप्रदायकिे काया गने के्षि, 

ख) सेवाप्रदायकको सञ्जाि एवं एिेतसीहरुको कववरण, 

ग) सेवाप्रदायकिे KUKLको आय प्रणािी (Revenue System) मा आवद्ध गने व्यवस्था, 
घ) सेवाप्रदायकिे KUKLिाई उपिब्ध गराउने सफ्टवेयर एवं उपकरणहरु, 

ङ) सेवाप्रदायकिे KUKLसंग समतवय गरी काया गने तौर–तररका (प्रकिया), 
च) संकलित रकम KUKLमा िम्मा गने समय, तररका र सोको सरुक्षण सम्वतधी 

व्यवस्था, 
छ) महििु  संकिन  गरेवापत  प्रत्येक ग्राहकबाट लिने  सेवा  िलु्क(तपलसि 

बमोशिम उल्िेख गनुा पनेछ), 
महििु रकम (मालसक) KUKL बाट प्रस्ताकवत सेवा िलु्क सेवा प्रदायकको 

प्रस्ताव 

 रु. ५००/- (पाँच सय माि) 
सम्म 

लनुःिलु्क लनुःिलु्क 

 रु. ५०१/- (पाँच सय एक देशख 
मालथ) 

महििुको अलधकतम सेवा िलु्क रु ५ 
(पाँच) प्रलत कारोवार 

               

  सेवा प्रदायकिे तोक्न ुपनेछ । 

 

प्रकिकरण: एउटै ग्राहकसंग कुनै एक मकहनाको महििु पटक पटक 
भकु्तानी गरेवापत प्रत्येक पटकको अिग सेवा िलु्क लिन पाइने छैन 
। 

ि) ग्राहकको  गनुासो  सनु्नका िालग  टोि  कि  नम्बर  वा  अतय  
कुनै  नम्बर  वा  सम्पका   गना  सककने माध्यम, 

३) कवद्यतुीय माध्यमबाट महििु संकिन गने गराउने कायाको                                 
प्रस्ताव शस्वकृत भएको िानकारीसकहत  सेवाप्रदायक  संस्थािे  सात  
(७)  ददन  लभि  तोककए  बमोशिमको  बैंक  िमानत -Performance  Bank  

Guarantee_ लिई सम्झौता गना आउन ुपने छ । 

४) सरुक्षण सम्वतधी व्यवस्थाुः 
    १) सेवाप्रदायक संस्थािे सम्झौता गनुा पवुा  सरुक्षण स्वरुप तयनुतम रु 

१०,०००,००० (अक्षरेपी रु. एक करोड माि) रुपैया बराबरको 
“क”  शे्रणीको  वाशणज्य  वैंकवाट  कम्तीमा  १  वषाको  म्याद  
राखी  िारी  भएको  िता  रकहतको बैंक िमानत -Performance  Bank  

Guarantee_   पेि गनुा पनेछ । तर दैलनक रु १०,०००,००० (अक्षरेपी 



                                                                                                                                                                6  

रु. एक करोड माि) भतदा वढी  रकम  संकिन  गना  चाहने  सेवा  
प्रदायकिे  आरु्िे  दैलनक  संकिन  गना  चाहेको  रकम वरावरको 
बैंक िमानत -Performance  Bank  Guarantee_  पेि गनुा पनेछ। 

 २) मालथ उपदर्ा (१) मा उल्िेख भए बमोशिम सेवा प्रदायकिे राखेको 
बैंक िमानत भतदा वढी रकम दैलनक संकिन गना पाउने छैन । 

 ३) कुनै  सेवा  प्रदायक  संस्थािे  बैंक  िमानतको  रकम  थप  गरर  
दैलनक  संकिन  गने  रकमको लसमा वढाउन चाहेमा महििु 
संकिन व्यवस्थापन सलमलतमा लनवेदन ददन ुपनेछ । 

         महििु संकिन व्यवस्थापन सलमलतुः 
 

१. प्रिासन तथा अथा कवभाग प्रमखु  संयोिक 

२. संचािन कवभाग वा महािाखा प्रमखु सदस्य 

३. अथा महािाखा वा केतरीय िेखा िाखा 
प्रमखु 

सदस्य 

४. सूचना प्रकवलध िाखा प्रमखु सदस्य 

५. आय अनगुमन िाखा प्रमखु सदस्य सशचव 

 

४) बैंक  िमानत  -Performance  Bank  Guarantee_  अवलध  सककन ु भतदा  १  
मकहना  अगावै नकवकरण गरर पेि गनुा पनेछ । 

 

५) सम्झौता सम्वतधी व्यवस्थाुः 
    प्रस्ताव  स्वीकृत  भएका  सेवाप्रदायक  संस्थािे  तोककए  बमोशिमको  

सरुक्षण  सकहत  सम्झौता  गना  देहायका  कवषयहरु  समेत  उल्िेख  
गरर  प्रिासन तथा अथा कवभाग प्रमखुसँग  सम्झौता  गनुा पनेछ:  

   क) सेवा  प्रदायकिे  अतय  कुनै  तेश्रो  पक्षको  नेटवका ,  सञ्जाि,  

उपकरण,  कुनै  वस्त ु वा  सम्पशि प्रयोग  गरर  काया  गनुा  पने  
भएमा  तेश्रो  पक्षसंग  सम्झौता  गरर  सेवा  प्रदायकिे  उक्त  
सम्झौता सकहत KUKLिाई िानकारी गराई सहमती लिन ुपनेछ । 

  ख) सेवा  प्रदायकिे  सकंिन  गरेको  महििु  रकम  सोही  ददन 

KUKLिे  तोकेको  बैंक  खातामा िम्मा  गनुा  पनेछ । कारणबस  
सोही  ददन  KUKLको  खातामा  िम्मा  हनु  नसकेमा  तत्काि 
अको  ददन  उक्त  रकम KUKLको  खातामा  िम्मा  गनुापनेछ।उक्त 
अवलधमा KUKLको  खातामा  िम्मा  नगरेमा  लनि  सेवा  प्रदायक  
मार्ा त भईरहेको  महििु  संकिन  काया  बतद  गरर  लनििे  राखेको  
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बैंक  ग्यारेतटी  िर्त  गना  सककनछे। लनििे  संकिन  गरेको  
रकम  वैंक  ग्यारेतटीिे  नपगु  भएमा  बाँकी  रकम  सेवा  प्रदायक  
संस्था तथा संस्थाका संचािकहरुबाट समेत सरकारी बाँकी सरह असिु 
उपर गररनेछ । 

ग)   सेवा  प्रदायकिे  ग्राहकको सवोपरी  कहत र  सकुवधािाई  ध्यानमा  
राशख  महििु संकिनको  काया गनुा  पनेछ।त्यस्तो  काया  गदाा  
कुनै  ग्राहकिाई  मकाा  परी  क्षलतपलुताको  माग  दाबी  गरेमा  
कववाद समाधान समतवय सलमलतको लनणाय अनसुार हनुेछ । 

घ)   सेवा  प्रदायकिे  महििु  संकिन  कायाको  िालग  प्रचार  प्रसार  
गनुा  परेमा  KUKLसंग समतवय  गरर  गनुा  पनेछ  । KUKLको  
िोगो  (Logo)  राशख  कवि  कविक तथा रलसद  िारी  गनुा  
पनेछ। 

ङ)  सेवा  प्रदायकिे  KUKL  महििु  संकिन  सम्वतधी  कारोवार  
गदाा  गराउँदा  प्रचलित  ऐन,  लनयम, कवलनयममा  भएको  व्यवस्था  
र  KUKLिे  समय  समयमा  ददएको  पररपि  एवं  लनदेिनहरु 
बमोशिम गनुापनेछ । 

च)  सेवा  प्रदायकिे महििु  संकिन  काया  व्यवस्थापन  गना  
आवश्यक  पने  िनिशक्त  तथा उपकरणहरु  टेलिर्ोन,  फ्याक्स,  

इतटरनेट,  कम्प्यटुर,  र्ोटोकपी  मेिीन,  र्लनाचर  िगायतका 
कायाािय सामाग्री तथा स्थान आददको व्यवस्था सेवा प्रदायक आरै्िे 
गनुा पनेछ । 

छ)  सेवा  प्रदायकिे महििु  संकिन  सम्वतधी  कारोवार  संचािन  
गदाा  गराउदा  कुनै समस्या   लसकायत   भएमा   वा   कुनै   
समायोिन   - Adjustment_   गनुापने   अवस्था   आएमा KUKL संग 
सहमलत लिई अलभिेख राशख गनुा पनेछ। 

  

ि)  KUKL िे  सेवा  प्रदायकिाई  प्रदान  गरेको  अलधकार  के्षि 
भतदा वाकहर  गई  महििु  संकिन सम्वतधी  कारोवार  गरेमा,  
िािसािी  ठगी  गरेमा,  कारोवारको  कववरण  स्पि  नदेखाएमा, 
Software  System मा गित डाटा  Entry  गरेमा वा अतय कुनै  प्रकारवाट  
KUKL  वा ग्राहकिाई  क्षलत  वा  हालन  नोक्सानी  हनुे  काया  
गरेमा  वा  पयुााएमा  सोको  सम्पणुा  शिम्मेवारी तथा दाकयत्व सेवा 
प्रदायकिे व्यहोनुा पनेछ । 

झ)  महििु  संकिन  कायाको  लसिलसिामा  कुनै     Hardware, Software      वा  
ई-सञ्चार सेवामा  समस्या  आई सभारमा  डाटा  ट्रातसर्मर  Failure  
वा  Interrupt भएको  अवस्थामा  सभारमा  डाटा  ट्रातसर्र  गरर  
अद्यावलधक  गने  सम्वतधमा  दवैु  पक्षको सहमलतवाट बैकशल्पक 
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व्यवस्था गना सककन ेछ । 

ञ) सम्झौतामा  सम्झौताको  अवलध,  म्याद  थप  वा  नकवकरण,  सम्झौता   
समाप्ती  वा  रद्द  हनुे अवस्था र कववाद समाधानको तररका उल्िेख 
गनुा पनेछ । 

ट) सेवा  प्रदायकबाट महििु  संकिन  गने  काया  गना  गराउन  आवश्यक  
पने  अतय कुराहरु उल्िेख गना सककने छ । 

 

६) सम्झौता समाप्ती हनुे अवस्थाुः 
देहायको अवस्थामा KUKL र सेवा प्रदायक संस्थावीच भएको सम्झौता स्वतुः 
समाप्त हनुछेुः 
 क) सम्झौताको अवलध समाप्त भई नवीकरण नभएमा, 
 ख) दवैु पक्षको आपसी सहमलतमा सम्झौता अतत्य गने लनणाय भएमा, 
 ग) सेवा प्रदायक कवघटन भएमा, 
 घ) KUKLिे  ददएको  िानकारी  बमोशिम  सम्वशतधत  सेवाप्रदायक   

संस्थािे  तोककएको  अवलधलभि बैंक िमानतको नबीकरण गरी पेि 
नगरेमा । 

 ङ) दर्ा  ५  को  उपदर्ा  (ख)  बमोशिम  संकलित  महििु  रकम  
KUKLको  खातामा  िम्मा नगरेको कारण बैंक िमानत रकम िर्त 
भएमा 

 च) सेवा प्रदायकिे  वहन  गनुापने   शिम्मेवारी  र   दाकयत्व  पािना  
नगरेको  कारण   KUKLिे लनिसंग भएको सम्झौता रद्द गने लनणाय गरेमा 
। 

७) महििु संकिन सम्वतधी व्यवस्थाुः 
    क) सेवाप्रदायकवाट  महििु  संकिन  काया  गदाा  गराउदा  

KUKLको  प्रचलित आलथाक प्रिासन कवलनयमाविी वमोशिम  
तोककएको  महििु  दर  अनसुार  ग्राहकिाई  ददईएको  लबि  
एवं सम्वशतधत  ग्राहकको  खाता  अनसुारको  बक्यौता  रकम  
समेत  यककन  गरर  संकिन  गनुा  गराउन ुपनेछ । 

  

    ख) ग्राहकिे खपत  गरेको  आधारमा  KUKLबाट  िारी  गररएको  
लबि  र  प्रचलित काननु  बमोशिम  पाउने  छुट  तथा  थप  
दस्तरु  िाग्न े भएमा  सो  समेत  समावेि  गररएको  रकम 
सेवाप्रदायकिे ग्राहकवाट संकिन गनुा पनेछ । 

    ग) महििु  संकिन  सम्वतधी  अतय  व्यवस्था  समय समयमा  
KUKLिे  िारी  गरेका आदेि, लनदेिन बमोशिम हनुछे । 

    घ) ग्राहकिे  आरु्िाई  सकुवधा  हनुे  सेवाप्रदायकको  नेटवका   मार्ा त  
वा  KUKLको सम्बशतधत िाखाको काउण्टरहरु मध्ये िनुसकैु 
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स्थानवाट महििु वझुाउन सक्नेछन ्। 

    ङ) सेवा  प्रदायकिाई  KUKLको  हाता  लभि  छुटै्ट  महििु  संकिन  
काउण्टर  खोल्न ददईने छैन । 

६) सेवा िलु्क सम्वतधी व्यवस्थाुः 
    क) सेवा प्रदायकिे महििु संकिन गदाा KUKLवाट कुनै सेवा िलु्क 

पाउन ेछैन । 

    ख) सेवा  प्रदायक  संस्थािे  आफ्नो कवद्यतुीय माध्यम  (Online)  प्रयोग  
गरर महििु  संकिन गरेवापत सम्वशतधत ग्राहकबाट लिने सेवा 
िलु्क देहायबमोशिम हनुछेुः 

         (अ) मालसक रु. ५००/- ( पाँच सय माि)  सम्मको  महसिु  
बझुाउने  ग्राहकसँग  कुनै  सेवा िलु्क लिन पाउन ेछैन । 

         (आ) मालसक  रु. ५०१/- (पाँच सय एक माि)   देशख  मालथ 
महसिु बझुाउने ग्राहकसँग अलधकतम सेवा िलु्क रु.५/- (पाँच) 
सम्म लिन पाउनेछ। 

    प्रकिकरण: एउटै ग्राहकसंग कुनै एक मकहनाको महििु पटक   पटक 
भकु्तानी गरेवापत प्रत्येक पटकको अिग सेवा िलु्क लिन 
पाइने छैन । 

 

९) आय तथयाकंको नेटवककिं ग सम्वतधी व्यवस्थाुः 
      क) कवद्यलुतय माध्यम (Online) मार्ा त  महििु  संकिन  गने  

गराउन ेकायाका िालग KUKLको Online Billing Server सगँ 

Communication गराउनको लागग API Connection, KUKL िे 
उपिब्ध गराउने छ।उक्त  काया  गदाा  आय  तथयांकको  
भरपदो  सरुक्षा  प्रबतध  हनुे गरी व्यवस्थापन गनुा पनेछ । 

    ख) महििु  संकिन  गने  गराउने  कायाका  िालग  KUKLिे  सेवा  
प्रदायकिाई  Online Billing Server सगँ Communication  

गराउनका लागग उपलब्ध गराएको API Connection, सेवा  प्रदायकिे  
गित  प्रयोग  गरेको  पाइएमा  KUKLिे  यथाशिघ्र  
Disconnect गरर सम्झौता रद्द गना सक्नेछ र त्यसबाट हनुे क्षलतको 
सम्पणुा शिम्मेवारी सेवा प्रदायकको हनुेछ। 

     ग) KUKLिे माग गरे अनसुार महििु  संकिन  सम्वतधी  
कववरणहरु सेवा प्रदायकिे यथाशिघ्र उपिव्ध गराउन ुपनेछ । 

   घ)  महििु  संकिनको कववरण र्रक परेमा KUKLको लनदेिन 
बमोशिम सेवाप्रदायकिे गनुापनेछ। 

   ङ)  सेवा प्रदायकिे KUKL सँग Communication  गनन प्रयोग गने आफ्नो 
प्रणालीको उगित सुरक्षा प्रबन्ध गनुनपने छ। 
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 १०)    Online Payment को सतदभामा सेवा प्रदायकको काम, कताव्युः 
                                  ग्राहकबाट कवद्यलुतय माध्यम (Online)मार्ा त महििु संकिन काया 

गना गराउनको िालग सेवा प्रदायकको काम, कताव्य र दाकयत्य 
लनम्न बमोशिम हनुछे। 

   क) कवद्यलुतय माध्यम  मार्ा त महििु  संकिन  गने  काया  गनुा  
पूवा  यस  कायाकवलधमा  उल्िेख भए बमोशिम बैंक िमानत 
सकहत KUKLसंग सम्झौता गनुा पनेछ । 

       ख) सेवा  प्रदायक  वा  लनिका  एिेतसीहरुिे  आर्नो  
अलधकार  के्षिभतदा  बाकहर  गई  काया  गरेमा, िािसािी  वा  
ठगी   गरेमा,  कारोवारको  कववरण  स्पि  नदेखाएमा,  आय  
प्रणािीमा  गित  डाटा प्रकवकि  गरेमा  वा  लनििाई  
शिम्मेवारी  तोककएको  भतदा  अतय  कुराहरु  गरर  KUKL  
वा ग्राहकिाई  क्षलत  वा  हालन  नोक्सानी  हनुे  काया  गरेमा  
त्यसको  सम्पणुा  दाकयत्व  सेवा  प्रदायकको हनुेछ । सो 
वापतको क्षलतपलुता सेवा प्रदायकिे व्यहोनुा पनेछ । 

       ग) सेवा  प्रदायकिे  महििु  संकिन  काया  गदाा  गराउदा  
KUKLको  आय  डाटाको  सरुक्षािाई उच्च प्राथलमकतामा 
राखी पयााप्त सरुक्षा व्यवस्था लमिाई काया गनुा पनेछ । 

       घ) महििु   संकिन   गदाा   ग्राहक   सततकुििाई   उच्च   
प्राथलमकतामा   राशख   ग्राहकिाई असकुवधा वा हालन नोक्सानी 
हनु नददने गरी ग्राहकको कहत सरक्षण गनुा पनेछ ।महििु 
संकिन  कायामा  ग्राहकको  गनुासो  तत्काि  सम्बोधन  गने  
र  सेवा  प्रदायकको  कारण  कुनै ग्राहकिाई  हानी  
नोक्सालन  भई  क्षलतपलुताको  मागदावी  गरर  यस  
कायाकवलधको  दर्ा  ११(१) बमोशिम  गदठत  सलमलतबाट  
क्षलतपलुता  ददन ु पने  ठहररएमा  सेवा  प्रदायकिे  क्षलतपलुता  
ददन ु पनेछ। 

      ङ)  महििु  संकिनको  काया  गदाा  प्रचलित  ऐन,  लनयम,  

कवलनयम,  KUKLसंग  भएको सम्झौता  र  KUKLबाट  समय  
समयमा  हनुे  लनदेिन  वा  पररपि  बमोशिम  महििु  
संकिन काया गनुा गराउन ुपनेछ । 

      च)  KUKLका केतरीय लबलिंग   सभार र सेवाप्रदायकको सभार   
बीच Communication िगायतका प्राकवलधक काया गना KUKL 

को सूचना प्रकवलध िाखा संग समतवय गरी काया गनुा पने छ। 

      छ)  महििु संकिन कायाका िालग नेटवका बाट उपिव्ध भएका 
तथयांकहरुको आलधकाररकता प्रमाशणत गनाका िालग अलधकार 
प्राप्त लनकायबाट Digital Signature लिन ुपने छ। 

      ि)   सेवा  प्रदायक वा  लनिका  एिेतसीहरुिे  आपm्नो  सभार  
मार्ा त KUKLको  केतरीय  लबलिंग सभारमा  एकीकृत  
गररएका आय  तथयांकबाट  एक  पटकमा  एउटा  माि  
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ग्राहकको  लबलिंग डाटा Query  गरर महििु संकिन गने 
काया गना व्यवस्था लमिाउन ुपने छ। 

         झ)  सेवा प्रदायकबाट संकलित महििु रकम सोहीददन KUKLिे  
तोकेको  बैंक  खातामा ट्रातसर्र गरर प्रत्येक   िाखा 
कायााियको कववरण KUKLको मखु्य कायााियमा  र  प्रत्येक  
ग्राहकको  कववरण सम्वशतधत िाखा कायााियहरुिाई दैलनक 
रुपमा उपिव्ध गराउन ुपने छ। 

      ञ) महििु  संकिन  काया  गदाा  गराउदा  आवश्यक  पने 
िनिशक्त,  उपकरणहरु  टेलिर्ोन, फ्याक्स,  इतटरनेट, कम्प्यटुर, 
र्ोटोकपी मेशिन, र्लनाचर, कागि किम िगायतका मसितद 
सामाग्रीहरुको व्यवस्था आरै्िे गनुा पनेछ। 

  

      ट) महििु  संकिन  काया  गदाा  गराउदा  कुनै  समस्या  आएमा  
सम्बशतधत  िाखा कायाािय र महििु  संकिन  व्यवस्थापन  
सलमलतसंग  समतवय  वा  सम्पका   गरर  प्राप्त  लनदेिन  
अनसुार  गनुा पनेछ। 

      ठ) कवद्यतुीय माध्यम मार्ा त महििु  लतना  बझुाउन  ग्राहकिाई  
ससुशुचत  गना  प्रचार  प्रसार सम्वतधी कायािम (Awareness 

Program)संचािन गने गराउने। 

      ड) महििु  संकिन  सम्वतधमा  समयसापेक्ष   उपिव्ध  
प्रकवलधको  कववेकपणुा  उपयोग  गरर संकिन प्रणािी  ग्राहक 
मैिी बनाउँदै प्रभावकारीढंगिे सेवा उपिव्ध गराउन ुपनेछ। 

      ढ) KUKL तथा  सेवा  प्रदायक  वीच  भएको  सम्झौता  र 
KUKLिे  समय  समयमा  िारी गरेका लनदेिनहरु वा पररपि 
अनरुुप काया संचािन गनुा पनेछ । 

      ण) कवद्यलुतय  माध्यम  मार्ा त  ग्राहकबाट महििु  संकिन  गरी  
KUKLिे  तोकेको  बैंक खातामा  तोककएको  समय  लसमा  
लभि  रकम  िम्मा  गने  र  यस  सम्बतधमा  यस  
कायाकवलधमा उल्िेशखत  कायाहरुको  अलतररक्त  KUKL  र  
ग्राहकको  कहत  अनरुुप  आर्नो  शिम्मेवारी  एवं दाकयत्वसंग 
सम्वशतधत अतय आवश्यक कायाहरु गने । 

          त) सम्झौता समाप्त भएपलछ सेवाप्रदायकिे आफ्नो सभारबाट KUKL 
ग्राहकका डाटाहरु हटाई िानकारी गराउन ुपनेछ र अतयि 
प्रयोग गना पाईन ेछैन। 

           

 

११) कववादको समाधान सम्बशतधुः 
    १) कवद्यलुतय  माध्यम  मार्ा त  महििु  संकिन  गने  गराउन े 

कायाका  िालग  KUKL र  सेवा  प्रदायक वीच भएको सम्झौता 
अनसुार कुनै पक्षिे आफ्नो काम, कताव्य, शिम्मेवारी वा दाकयत्व 
लनवााह नगरेको  वा  अतय  कुनै  कारणिे  कववाद  उत्पन्न  
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भएमा  सोको  समाधानका  िालग  देहाय  बमोशिम कववाद 
समाधान सलमलत गठन हनुेछ । 

१. संचािक सलमलतिे तोकेको  संचािक अध्यक्ष 

२. प्रिासन तथा अथा कवभाग प्रमखु सदस्य 
३. कानून िाखा प्रमखु सदस्य 
४. सेवा प्रदायक संस्थािे लनयकु्त गरेको एक िना 

प्रलतलनलध 
सदस्य 

५. कम्पनी सशचव सदस्य सशचव 

 

 २) कववाद समाधान सलमलतिे आफ्नो बैठक सम्वतधी कायाकवलध आरै्िे 
व्यवशस्थत  गनेछ । 

 ३) कववाद समाधान सलमलतिे आवश्यकतानसुार कविषजे्ञिाई आमतिण 
गना सक्ने  छ । 

 ४) कववाद समाधान सलमलतको लनणाय अशततम हनुेछ । 

 

१२)     प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गने सम्पणुा अलधकार काठमाण्डौ 
उपत्यका खानपेानी लिलमटेड (KUKL)मा लनकहत हनुेछ। 

 

 


