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स्थानीय तहको उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवसस्थापन स्बनमधि  काययवमवसमि  २०७५  

मिरिङ गाउँ काययवपामलकाको बनठैकबनाट स्वसीकृत मिमत २०७५/०५/०३ 

प्रस्तावसना 

नेपालको संमवसि ान ि स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मनर्दयवष्ट गिेको स्थानीय तहको अमि काि क्षेत्र 

मभत्रको मवसकास मनिायवण स्वसमधि  काययव संचालनको लामग गाउँपामलकाल े उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन 

तथा व्यवसस्थापन गनयव आवसश्यक दमेिएकोले मिरिङ गाउँपामलकाको प्रशासकीय काययवमवसमि  मनयमित गने ऐन 

२०७५ को दफा ....... बनिोमिि...... काययवपामलकाल ेयो काययवमवसमि  िािी गिेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािम्भक 

१. समंक्षप्त नाि ि प्राि्भः (१) यस काययवमवसमि को नाि मिरिङ गाउँपामलकाको उपभोक्ता समिमत गठन, 

परिचालन तथा व्यवसस्थापन काययवमवसमि , २०७५ िहकेो छ ।  

(२) यो काययवमवसमि  काययवपामलकावसाट पारित भएके मिमतदिेी हुनेछ । 

२. परिभाषाः मवसषय वसा प्रसङ्गले अको अथयव नलागेिा यस काययवमवसमि िा:– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता समिमतको अध्यक्षलाई स्झनु पदयवछ ।   

(ि) “आयोिना” भन्नाले मिरिङ गाउँपामलका वसा सो अधतिगतको वसडावसाट पूणयव वसा आंमशक लागत साझेदािीिा 

सञ्चामलत योिना वसा काययवक्रि वसा आयोिना वसा परियोिनालाई स्झनु पछयव । ि यसले मिरिङ गाऊँ 

सभाबनाट स्वसीकृत भएको गिै सिकािी संि सस्था, गैि नाफािूलक संस्था वसा अधय सािुदामयक संस्थाको 

आयोिना सिेतलाई िनाउनछे । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नाले आयोिनाबनाट प्रत्यक्ष लाभामधवसत हुने आयोिना सञ्चालन हुने क्षेत्र मभत्रका व्यमक्तलाई 

िनाउछ ।  

(ि) “उपभोक्ता समिमत” भन्नाले आयोिनाको मनिायवण, सञ्चालन, व्यवसस्थापन ि िियवत स्भाि गनयवको लामग 

उपभोक्ताले आफूहरू िध्येबनाट गठन गिेको समिमत स्झन ुपदयवछ । 

(ङ) “कायायवलय” भन्नाले गाउँ काययवपामलकाको कायायवलयलाई बनुझाउँछ । सो शब्दले वसडा कायायवलय सिेतलाई 

बनुझाउनेछ ।  

(च) “काययवपामलका” भन्नाले गाऊँ काययवपामलकालाई स्झनु पदयवछ । 

(छ) “ठूला िेमशनिी तथा उपकिण” भन्नाले वसातावसिणलाई अत्यमि क ह्रास पुि्याउन ेप्रकृमतका ठूला िेमशनिी, 

उपकिण (बनुलडोिि, एक्साभेटि िस्ता) ि श्रििूलक प्रमवसमि लाई मवसस्थामपत गने िालका िेमशनिी तथा 

उपकिण स्झनु पदयवछ । 

(ि) “पदामि कािी” भन्नाले उपभोक्ता समिमतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समचवस ि कोषाध्यक्षलाई स्झन ुपदयवछ ।  

(झ) “वसडा” भन्नाले मिरिङ गाऊँपामलका मभत्रका वसडालाई स्झनु पदयवछ ।  

(ञ) “वसडा अध्यक्ष” भन्नाले आयोिना सञ्चालन भएको वसडाको वसडा  अध्यक्षलाई स्झनु पदयवछ । 

(ट) “सदस्य” भन्नाले उपभोक्ता समिमतका सदस्यलाई िनाउनेछ ि सो शब्दले उपभोक्ता समिमतका 

पदामि कािीलाई सिेत िनाउनेछ ।  

(ठ) “स्झौता”भन्नाले आयोिनाको मनिायवण, सञ्चालन, व्यवसस्थापन ि िियवत स्भाि गनयवको लामग कायायवलय ि 

उपभोक्ता समिमतबनीच भएको मलमित किािनािा वसा कबनमुलयतनािालाई िनाउनेछ ।  

३. काययवमवसमि को पालना गनुयवपनेः (१) गाउँपामलका मभत्र कायायवधवसयन हुने आयोिनाको मनिायवण, सञ्चालन,िियवत 

स्भाि काययव गनयवको लामग गठन हुने उपभोक्ता समिमतले पूणयवरुपिा यो काययवमवसमि को पालना गनुयव पनेछ ।  
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(२) कुल लागत रु १ किोडस्ि भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत ि साि न उपयोग हुने ि स्थानीय स्तििा काययव 

स्पन्न गनयव सके्न आयोिनाको कायायवधवसयन उपभोक्ता समिमत िाफयव त गनयव सककनेछ ।  

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता समिमतको गठन ि सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता समिमत गठनस्बनधि ी व्यवसस्थाः (१) उपभोक्ता समिमत गठन दहेाय बनिोमिि गनुयव पनेछ । 

(क) आयोिनाबनाट प्रत्यक्ष लाभामधवसत उपभोक्ताहरुको आि भेलाबनाट अमि कति सहभामगतािा स्बनमधि त 

आयोिनास्थलिा न ैसातदमेि एिाि (७ दमेि ११ िना) सदस्यीय उपभोक्ता समिमत गठन गनुयवपनेछ । 

(ि) समिमत गठनको लामग आि भेला हुन े सिय, मिमत, स्थान ि भेलाको मबनषय  त्यस्तो भेला हुन े मिमतल े

कम्तिा सात कदन (७ कदन) अगावैस सावसयविमनक रुपिा िानकािी गिाउनु पनेछ ।  

(ग) गाउँपामलका स्तिीय आयोिना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमतको गठन गदायव काययवपामलकाले तोकेको 

काययवपामलकाका सदस्य वसा वसडा समचवस वसा कायायवलयको प्रमतमनमि को िोहवसििा गनुयव पनछे । 

(ि) वसडास्तिीय आयोिना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमत गठन गदायव स्वसमधि त वसडाको वसडा अध्यक्ष वसा 

वसडा सदस्य वसा कायायवलयले तोकेको कायायवलयको प्रमतमनमि को िोहवसििा गनुयव पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता समिमत गठनको लामग बनोलाईएको भेलािा योिनाको संमक्षप्त मवसवसिण ि समिमतको सिंचना 

समहतको िानकािी कायायवलयको प्रमतमनमि ले गिाउनु पनछे । 

(च) उपभोक्ता समिमत गठन गदायव सिावसेशी मसद्धाधतको अवसल्वसन गनुयव पने छ । समिमतिा कम्तिा तेत्तीस 

प्रमतशत (३३%) िमहला सदस्य हुनुपनेछ । समिमतको अध्यक्ष, समचवस ि कोषाध्यक्षिध्ये क्तीिा एकिना 

िमहला पदामि कािी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यमक्त एकभधदा बनढी उपभोक्ता समिमतको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै सगोलका परिवसािबनाट एकिना 

भधदा बनढी व्यमक्त एउटै उपभोक्ता समिमतको सदस्य हुन पाइने छैन ।  

(ि) उपभोक्ता समिमतको गठन सकेस्ि सवसयवस्ित तरिकाले गनुयवपनेछ । सवसयवस्ित हुन नसकेिा उपभोक्ताहरुको 

बनहुितबनाट उपभोक्ता समिमतको गठन गरिन ेछ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको लागत सहभामगतािा सञ्चालन हुने आयोिनाहरु उपभोक्ता समिमतबनाट कायायवधवसयन गनयव 

प्राथमिकता कदईनेछ । कम्तिा १०% भधदा कि लागत सहभामगता हुन े िालके येिनाहरू उपभोक्ता 

समिमतबनाट गरिने छैन । 

(ञ) उपभोक्ता समिमतल ेस्झौता बनिोमिि गनुयव पने काि समिमत आफैं ले गनुयव गिाउनु पनेछ । अधय कुनै मनिायवण 

व्यवससायी वसा अधय व्यमक्त वसा सस्थालाई ठेक्कािा कदई गनयव गिाउन पाइने छैन । यदी उपभोक्ता समिमतले गन े

काययव ठेकेदािबनाट गिाइएको पाइएिा कायायवलयले उक्त योिनाको भुक्तानी कदनवसाध्य पने छैन । 

(ट) कायायवलयले आयोिना सञ्चालन एवसि् कायायवधवसयनिा संलग्न उपभोक्ता समिमतको अमभलेि अनुसूची १ 

बनिोमििको ढाँचािा व्यवसमस्थत गनुयव पनेछ । 

५. उपभोक्ता समिमतका सदस्यको योग्यताः (१) उपभोक्ता समिमतका सदस्यको योग्यता दहेाय बनिोमिि हुन ु

पनेछ । 

 (क) स्वसमधि त आयोिना क्षते्रको स्थायी वसामसधदा 

 (ि) १८ वसषयव उिेि पुिा भएको 

 (ग) फौिदािी अमभयोगिा अदालतबनाट कसुिदाि नठहरिएको 

 (ि) सिकािी बनाँकी बनक्यौता वसा पेश्की km5\of}{6  गनयव बनाँकी निहकेो 

 (ङ) अधय उपभोक्ता समिमतिा सदस्य निहकेो 
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(२) दफा १ िा िनुसुकै कुिा लेमिएको भएतापमन िनप्रमतमनमि ,िािनीमतक दलका पदामि कािी, बनहालवसाला 

सिकािी कियवचािी ि मशक्षक उपभोक्ता समिमतको सदस्यिा बनस्न पाईने छैन । ति अनगुिनिा समिमतिा भन े

अमनवसाययव िनप्रमतमनमि हरूको सहभामगता िहनुपदयवछ । 

६.  उपभोक्ता समिमतको काि, कतयवब्य ि अमि कािः उपभोक्ता समिमतको काि कतयवब्य ि अमि काि दहेाय 

बनिोमिि हुनेछ ।  

 (क) स्झौता बनिोमििको काययव स्पादन गने, 

 (ि) उपभोक्ताहरुलाई कायायवलयबनाट प्राप्त सूचना तथा िागयवदशयवनको िानकािी गिाउने, 

(ग) स्झौता बनिोमिि काययव शुरु गदायव कायायवलयबनाट आवसश्यक मनदशेन प्राप्त गनुयव पने भए प्राप्त  

 गिेि िात्र शुरु गने, 

(ि) उपभोक्ता समिमतको काययव स्पादनलाई प्रभावसकािी बननाउन समिमतका सदस्यहरुको काययव 

मवसभािन ि मि्िेवसािी बनाँडफाँड गने, 

 (ङ) उपभोक्ता समिमतका सदस्यहरुको क्षिता मवसकास गने । 

(च) स्झौता बनिोमििको कािको परििाण, गुणस्ति, सिय ि लागतिा परिवसतयवन गनुयव पने  दमेिएिा 

कायायवलयलाई अनुिोि  गन,े 

 (छ) आयोिनाको कदगो व्यवसस्थापन स्बनधि ी आवसश्यक अधय काययव गने । 

            (ि) िामथ उल्लेमित व्यवसस्था अनुसाि उपभोक्ता समिमतका पदामि कािीहरूल े cfr/0f नगिेको 

पाइएिा वसा अमततयाि दरुूपयोग गिेिा वसा वसदमनयत िािी काययवस्पादन गिेिा वसडा समिमतको 

मसफारिसिा काययवपामलकाले भमवसष्यिा सिेत उपभोक्ता समिमतको पदामि कािी हुन नसके्न गरि कालो 

सूचीिा िाख्न सके्नछ । 

            (em) cfof]hgfaf6 लाभामधवसत हुने स्पूणयव उपभोक्ताले गाउँपामलकािा मतनुयवपने कि, शुल्क, दस्तुि, 

अमनवसाययव रूपिा मतनयव लगाउन । 

 

परिच्छेद – ३ 

कायायवधवसयन तथा ब्यवसस्थापन 

 

७. आयोिना कायायवधवसयनः (१) कायायवलयले आ.वस. शुरु भएको ३० कदन मभत्र उपभोक्ता समिमतबनाट संचालन हुने 

आयोिना, परियोिना ि काययवक्रिहरु पमहचान/छनौट गिी कायायवधवसयन योिना बननाउनु पनेछ । उपभोक्ता 

समिमत गठन पश्चात आयोिनाको ड्रईङ, मडिाईन ि लागत अनुिान (नेपाली भाषािा तयाि गरिएको) 

स्वसीकृत गिी उपभोक्ता समिमतलाई उपलब्ि  गिाउनु पनछे । 

(२) आयोिनाको कायायवधवसयनको लामग उपभोक्ता समिमत ि काययवलयबनीच अनसुचूी २ बनिोमििको ढाँचािा 

स्झौता गनुयवपनेछ । 

(३) आयोिनाको प्रकृमत हिेी कायायवलयले लागत सहभामगताको ढाँचा ि अनुपात (नगद वसा श्रिदान वसा बनस्तुगत) 

तोकु्न पनेछ । 

(४) उपभोक्ताले िनसहभामगता बनापतको िकि सिावसेश गरि काि ठेकेदािबनाट गिाउन चाहिेा गाउँपामलकािा 

मनवसेदन कदन सके्नछन, त्यस पस्चात गाउँपामलकाले बनोलपत्र सुचना प्रकामशत गरि सावसयविमनक िरिद ऐन  

अनुसाि ठेक्का लगाउन ु पनछे । यसरि िनसहभामगता ि कि कायि भएि पमन टेधडििा गएका 

योिनाहरूको िरट हुन् अएको िकि बनाट उपभोक्ताले ि्िा गिेका िकि प्रमतशतको आि ाििा कफतायव 

गनुयवपनेछ । 
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(५) उपभोक्ता समिमतले उपभोक्ताबनाट उठाएको िनसहभामगता वसापतको अंश प्रष्ट दमेिने गिी योिना 

;Demf}tfsf] बनित कुन उपभोक्ताबनाट कमत िकि वसा िनप्रभवसापत के कमत संकलन गरिएको हो अनुसूची ७ 

वसिोमिि प्रष्ट िुलाइ पेश गनुयवपनेछ । 

 

 

८. आयोिना स्झौताको लामग आवसश्यक कागिातहरुः (१) उपभोक्ता समिमतले कायायवलयसँग स्झौता गदायव 

तपमशलिा उमल्लमित कागिातहरु पेश गनुयवपनेछ । 

(क) उपभोक्ता समिमत गठन गने आि भेलाको मनणयवयको प्रमतमलमप । 

(ि) उपभोक्ता समिमतका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रमतमलमप । 

(ग) आयोिनाको लागत अनिुान मवसवसिण । 

(ि) उपभोक्ता समिमतबनाट स्झौताको लामग मि्िेवसािपदामि कािी तोककएको उपभोक्ता समिमतको मनणयवय । 

(ङ) आयोिनाको कायायवधवसयनको काययव तामलका । 

(च) िाता सञ्चालन गने पदामि कािी तोककएको मनणयवय ि िाता सञ्चालनको लामग आवसश्यक कागिातहरु  

(छ) िनसहभामगता वसापतको िकिको मवसवसिण । 

(ि) रू ५० लाि भधदा बनढी लागतका योिनाको हकिा अध्यक्ष, समचवस ि कोषाध्यक्षको िग्गाि नी प्रिाणपत्र 

प्रमतमलमप पेश गनुयवपनेछ । 

 

९. उपभोक्ता समिमतको क्षिता मवसकासः (१) कायायवलयल ेआयोिनाको कायायवधवसयन अगावैस उपभोक्ता समिमतका 

पदामि कािीहरुलाई मनम्न मवसषयिा अमभिुमिकिण गनुयव पनेछ 

(क) उपभोक्ता समिमतको काि, कतयवब्य ि अमि काि, 

(ि) स्पादन गनुयव पने कािको मवसवसिण, काि स्पन्न गनुयवपने अवसमि , लागत ि उपभोक्ताको योगदान 

(ग) मनिायवण सािाग्रीको गुणस्ति ि परििाण 

(ि) िरिद, िकि मनकासा प्रकृया, िचयवको लेिाकंन ि अमभलेि व्यवसस्थापन 

(ङ) कायायवधवसयन ि अनुगिन प्रकृया  

(च) सावसयविमनक पिीक्षण, योिनाको फिफािक ि हस्ताधतिण  

(छ)  अधय आवसश्यक मवसषयहरु ।  

 

१०. िाता सञ्चालनः (१) उपभोक्ता समिमतको िाता कायायवलयले तोकेको बनैंकिा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) समिमतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ि समचवस गिी तीन िनाको संयुक्त दस्तितबनाट सञ्चालन हुनेछ । 

िाता सञ्चालकहरु िध्ये कम्तिा एकिना िमहला हुनु पनेछ । 

 

११. भुक्तानी प्रकृयाः(१) आयोिनाको भुक्तानी दददंा उपभोक्ता समिमतको नाििा िहकेो बनैक िातािाफयव त कदन ु

पनेछ । उपभोक्ता समिमतल ेएक व्यमक्त वसा सस्थालाई एकलाि ि सो भधदा िामथको िकि भुक्तानी गदायव 

अमनवसाययव चेक िाफयव त िात्र गनुयव पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता समिमतलाई स्झौता बनिोमििको कािको प्रामवसमि क िूल्यांकन, काययव स्पन्न प्रमतवसेदन ि अधय 

आवसश्यक कागिातको आि ाििा ककस्तागत ि अमधति भकु्तानी कदईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता समिमतले स्पादन गिेको काि ि भएको िचयवको मवसवसिण समिमतको बनैठकबनाट मनणयवय गिी 

भुक्तानीको लामग आवसश्यक कागिात समहत कायायवलयिा पेश गनुयवपनेछ । 

(४) आयोिनाको अमधति भकु्तानी हुनु भधदा अगावैस कायायवलयबनाट अनुगिन गने व्यवसस्था मिलाउनु पनेछ    
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(५) आयोिना स्पन्न भई फिफािक गनुयव भधदा अगावैस उपभोक्ता समिमतल े अमनवसाययव रुपिा कायायवलयको 

प्रमतमनमि को िोहवसििा सावसयविमनक पिीक्षण गनुयव पनेछ । सावसयविमनक पिीक्षण प्रमतवसेदनको ढाँचा अनुसूची ३ 

बनिोमिि हुनेछ ।  आयोिना स्पन्न अवसमि भि कम्तिा दइुयवपटक सावसयविामनक पिीक्षण नगिेिा कायायवलय सो 

योिनािा भुक्तानी कदन वसाध्य हुनेछैन । 

(६) उपभोक्ता समिमतले आफूले प्रत्येक ककस्तािा गिेको िचयवको सूचना अनुसचूी ४ बनिोमििको ढाँचािा 

सावसयविमनक गनुयव पनेछ ।  

(७) आयोिनाको कुल लागत रु ५ लाि भधदा बनढी भएका आयोिनाहरुको हकिाउपभोक्ता समिमतले काि शुरु 

गनुयव भधदा अगावैस आयोिनाको नाि, लागत, लागत साझेदािीको अवसस्था, काि शुरु ि स्पन्न गनुयव पन े

अवसमि  सिेत दमेिने गिी तयाि गरिएको अनसुूची ५ बनिोमििको ढाँचािा आयोिना सूचना पाटी आयोिना 

स्थलिा िाख्नु पनेछ  

(८) उपभोक्ता समिमतलाई स्बनमधि त कायायवलयल े ड्रइङ्ग, मडिाइन, लागत अनुिान तयाि गने, प्रामवसमि क 

सल्लाह कदन,े िाँचपास गने लगायत अधय प्रामवसमि क सहयोग उपलब्ि  गिाउनेछ ।  

(९) उपभोक्ता समिमतबनाट मनिायवण हुने आयोिनाहरूको गुणस्ति कायि गने गिाउने दामयत्वस ि मि्िेवसािी 

िनप्रमतमनमि , स्बनमधि त प्रामवसमि क कियवचािी, उपभोक्ता समिमत ि अनुगिनसमिमतको हुनेछ ।  

(१०) अनुकिणीय काययव गन ेउपभोक्ता समिमत, प्रामवसमि क कियवचािी ि स्बनमधि त कियवचािीलाई काययवपामलकाको 

मनणयवय बनिोमिि वसार्षयवक रूपिा उमचत पुिस्काि प्रदान गनयव सककनेछ । 

(११) तोककएको सियिा उपभोक्ता समिमत गठन हुन नसकेिा, स्झौता हुन नसकेिा वसा स्झौताको शतयव 

बनिोमिि काययव स्पादन हुन नसकेिा कायायवलयले अधय प्रकृया्ािा काि गिाउन सके्नछ ।  

(१२) यस काययवमवसमि को अधय बनुँदािा को उल्लेि भएको भएतापनी गाउँसभाबनाट मस्वसकृत िचयवको भुक्तानी 

उपभोक्ता समिमतके वसैंक िाता वसा सम्वसधि त ठेकदाि मनिायवण व्यवससामयको बनैंक िाता िाफयव त भुक्तानी 

गरिनेछ । योिनो भुक्तानी व्यमक्तको नाििा ि नगदिा गरिनेछैन ।  

 

१२. मनिायवण काययवको गणुस्ति समुनमश्चतता गनुयव पनःे उपभोक्ता समिमतबनाट सञ्चालन हुने आयोिना गुणस्ति 

सुमनमश्चत गनुयव स्वसमधि त उपभोक्ता समिमतको कतयवव्य हुनेछ । गुणस्ति सुमनमश्चतता गनयवको लामग अधय 

कुिाहरुको अमतरिक्त मनम्न मवसषयहरु पूणयव रुपिा पालना गनुयव पनेछ ।  

(क) मनिायवण सािाग्रीको गुणस्तिः मनिायवण सािाग्री ड्रइङ, मडिाईन ि स्पेमसकफकेसन बनिोमििको गुणस्ति 

कायि गनुयव पनेछ । 

(ि) मनिायवण मवसमि  ि प्रकृयाको गुणस्तिः मनिायवण मवसमि  ि प्रकृया कायायवलयसँग भएको स्झौता बनिोमिि 

गनुयव पनेछ  

(ग) मनिायवण काययवको कदगोपनाः उपभोक्ता समिमतबनाट कायायवधवसयन भएको योिनाको कदगोपनाको लामग 

स्वसमधि त उपभोक्ता समिमतले आवसश्यक व्यवसस्था गनुयव पनछे । 

(ि) गुणस्ति सुमनमश्चत गन े मि्िेवसािीः उपभोक्ता समिमत िाफयव त हुन ेकािको मनि ायवरित गुणस्ति कायि 

गने मि्िेवसािी स्बनमधि त काययवको लामग कायायवलयबनाट िरटएका प्रामवसमि क कियवचािी ि उपभोक्ता 

समिमतको हुनेछ । 

(ङ) लगत िाख्नु पनेः उपभोक्ता समिमतबनाट हुने कािको स्झौता बनिोमििको सिय, लागत ि गुणस्तििा 

स्पन्न हुन नसकेिा स्वसमधि त प्रामवसमि क कियवचािीलाई सचेत गिाउने ि प्रकृमत हिेी आवसश्यकता 
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अनुसाि कािवसाही गनयव सके्नछ । त्यस्ता उपभोक्ता समिमतको लगत िािी उपभोक्ता समिमतका 

पदामि कािीलाई मनमश्चत सियस्िको लामग अधय उपभोक्ता समिमतिा िही काि गनयव मनषेि  गनेछ । 

१३.अनगुिन समिमतको व्यवसस्थाः(१) आयोिना तोककएको गुणस्ति, परििाण ि सियिा स्पन्न गनयव गिाउन 

उपभोक्ता समिमतले स्पादन गने काययवको अनुगिन गिी आयोिनाको गुणस्ति, परििाण सुमनमश्चत गनयव दफा 

४ (१) (क) बनिोमििको भलेाबनाट कम्तिा एक िना िमहला समहत ३ सदस्यीय एक अनुगिन समिमत गठन 

गनुयव पनेछ । 

(२) अनुगिन समिमतको काि, कतयवव्य अमि काि दहेाय बनिोमिि हुनेछः 

(क) आयोिनाको कायायवधवसयनिा सहिीकिण गने तथा दमेिएका बनाि ा, व्यवसि ान ि सिस्या सिाि ानका 

लामग आवसश्यक सिधवसय गने,  

(ि) आयोिनाको कायायवधवसयन काययवतामलका अनसुाि काि भए नभएको यकीन गने ि नगिेको पाइएिा 

स्बनमधि त पक्षलाई सचते गिाउने,    

(ग) आवसश्यक अधय काययव गन े। 

 

परिच्छेद– ४ 

मवसमवसि  
 

१४. अधय ससं्थाबनाट काययव गिाउन सककनःेयस काययवमवसमि  बनिोमिि उपभोक्ता समिमतबनाट गरिने काययव लाभग्राही 

सिूह,सािुदामयक संस्था िस्तै सािुदामयक वसन, सािुदामयकस्तिका सहकािी संस्थाहरू, टोल मवसकास 

संस्था, आिा सिूह, कृमष सिूह, कानुन बनिोमिि गठन भएका अधय सािुदामयक संगठन िस्ता 

संस्थाहरुबनाट स्थानीय उपभोक्ताहरुको आिभेलाबनाट मनणयवय भई आएिा यस्ता संस्थाहरुबनाट यस काययवमवसमि  

बनिोमिि काययव संचालन गनयव/गिाउन सककने छ । 

१५. सहमिकिण ि सहयोग गनुयव पनःेउपभोक्ता समिमतले आयोिनाको सुपरिवसेक्षण, अनुगिन/मनिीक्षण गनयव 

कायायवलयबनाट आएको अनुगिन समिमत, पदामि कािी वसा कियवचािीलाई आवसश्यक मवसवसिण उपलव्ि  गिाउन े

तथा आयोिनास्थल अनुगिनको लामग सहमिकिण ि सहयोग गनुयव पनेछ । 

१६. उपभोक्ता समिमतको दामयत्वसःउपभोक्ता समिमतले कायायवलयसँग भएको स्झौता बनिोमििको काययव स्पादन 

गदायव कायायवलयले तोकेका शतयवहरुको अमतरिक्त मनम्न दामयत्वस वसहन गनुयव पनेछ । 

(क) आयोिनाको कदगो व्यवसस्थापनको लामग िियवत स्भाि गने स्बनधि ी आवसश्यक काययव, 

(ि) आयोिना कायायवधवसयनबनाट पनयव सके्न वसातावसिणीय सधतुलन कायि गने स्बनधि ी काययव, 

(ग) अधय आयोिनाहरुसँग अधतिस्बनधि  कायि गनुयवपने, 

(ि) असल नागरिकको आचिण पालना गनुयवपने । 

(ङ) उपभोक्ता समिमतले आयोिनाको फिफािकको लामग कायायवलयिा कागिात पेश गदायव अनुसूची ६ 

बनिोमििको ढाँचािा आयोिनाको भौमतक तथा मवसमत्तय प्रमतवसेदन पेश गनुयव पनेछ ।  

१७.िापदण्ड बननाउन सके्नः(१) आयोिनाको गुणस्ति समुनमश्चतताको लामग कायायवलयले अनुगिन, िुल्याङ्कन 

गिी स्वसमधि त उपभोक्ता समिमतलाई सल्लाह, सुझावस ि आवसश्यकता अनुसाि मनदशेन कदन ेतथा सिधवसय 

गनुयव पनेछ. 

(२) उपभोक्ता समिमतबनाट सञ्चालन हुन ेआयोिनाको प्रकृमत हिेी गुणस्ति समुनमश्चतता गने प्रयोिनको 

लामग कायायवलयले थप िापदण्ड तथा िागयवदशयवन बननाई लागु गनयव सके्नछ । 

१८. उपभोक्ता समिमत िािेि हुन सके्न । दहेायको व्यवसस्थािा उपभोक्ता समिमत िािेि हुन सके्नछन । 

(१) तोककएको लागत अनुिान ि मडिाइन अनुसाि काि नगिेिा । 

(२) आर्थयवक प्रलोभनिा परि तोककएको गुणस्ति कायि नगिेिा । 
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(३) उपभोक्ताबनाट गिाउने काि ठेकेदािबनाट गिाएको पाइएिा । 

(४) योिनाको पािदर्शयवता कायि गिाउन नसकेिा । 

(५) योिना स्पन्न भइयव फिफािक भएपछी 

(६) गाउँ काययवपामलकाले आवसश्यक दमेि िािेिीको मनणयवय गिेिा । 
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अनसूुची १ 

(कार्यविधिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धित) 
उपभोक्ता सधिधतको लगत 

न्िरिङ गाउँपाधलका 

आ.ि. 

 

 

उपभोक्ता समिमतको नाि ि ठेगाना  

क्र.सं

. 
पदाधिकारीको नाम,थर ठेगाना सम्पकक  नं. 

ना.प्र.प.नं. र 

धिल्ला 
गठन धमधि बैंकको नाम खािा नं. कैधियि 

१         
 
 

२ 
 

        

३         
 
 

४ 
 

        

५         
 
 

६ 
 

        

७         
 
 

८ 
 

        

९         
 
 

१० 
 

        

११         
 
 

 

 

 

 

    ियार पाने          प्रमाधिि गने  
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अनसूुची २ 

कार्यविधिको दफा ७(२) सँग सम्िन्धित) 
न्िरिङ गाउँपाधलका 

र्ोजना सम्झौता फािाि 

१. सम्झौता गने पक्ष ि आर्ोजनााः 
क) उपभोक्ता सधिधतको विििणाः 
 १. नािाः 
 २. ठेगानााः 
ख) आर्ोजनाको विििणाः 
 १. नािाः 
 २. आर्ोजना स्थल िडा नं./ टोलाः 

३. उद्देश्र्ाः 
 ४. आर्ोजना सरुु हनुे धिधताः 
२. आर्ोजनाको लागत सम्िन्धि विििणाः 
 क) लागत अनिुान रु 

 ख) लागत व्र्होने स्रोतहरु 

 १. कार्ायलर्ाः 
 २. उपभोक्ता सधिधतको तफय बाट 

 ३. अधर्ाः  
ग) बस्तगुत अनदुानको विििण सािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. संि सिकाििाट  
 २.प्रदेश सिकािबाट 

 ३. स्थानीर् तहबाट 

 ४. गैह्रसिकािी संिसंस्थाबाट  
 ५. विदेशी दात ृसंि संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता सधिधतबाट  
 ७. अधर् धनकार्बाट  
ि) आर्ोजनाबाट लाभान्धित हनुेाः 
 १. ििपरििाि संखर्ााः 
 २. जनसंखर्ााः 
 ३. संगठठत संस्थााः 
४= अधर्ाः  
३. उपभोक्ता सधिधत÷सिदुार्िा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाको विििणाः 
क) गठन भएको धिधताः 
ख) पदाधिकािीको नाि ि ठेगाना (नागरिकता प्रिाणपत्र नं. ि न्जल्ला) 
१. अध्र्क्ष 

२. उपाध्र्क्ष 

३. कोषाध्र्क्ष 

४. सन्चि 

५. सदस्र् 

६. सदस्र् 

७. सदस्र् 
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८. सदस्र् 

९. सदस्र् 

१०. सदस्र् 

११. सदस्र् 

ग) गठन गदाय उपन्स्थत लाभान्धितको संखर्ााः 
४. आर्ोजना सञ्चालन सम्िन्धि अनभुिाः 
५.उपभोक्ता सधिधत सिदुार्िा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाले प्राप्त गने /lgË धबलको वकस्ता विििणाः 
वकस्ताको क्रि  धिधत  वकस्ताको िकि  धनिायण सिाग्री परििाण    कैवफर्त 

पवहलो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्िा 
६. आर्ोजना िियत संभाि सम्बधिी व्र्िस्था  
क)आर्ोजना िियत संभािको न्जम्िा धलने सधिधत÷संस्थाको नािाः 
ख) िियत सम्भािको सम्भावित स्रोत (छ छैन खलुाउने) 

 जनश्रिदानाः 
 सेिा शलु्काः 
 दस्तिु, चधदाबाट  
 अधर् केही भएाः  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता सधिधतको न्जम्िेिािी तथा पालना गरिन ेशतयहरुाः 
१. आर्ोजना धिधत ...............................देन्ख शरुु गिी धिधत........................सम्ििा पिुा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त िकि तथा धनिायण सािाग्री सम्िन्धित आर्ोजनाको उद्धेश्र्का लाधग िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, न्जधसी सािानको प्राप्ती, खचय ि बाकँी तथा आर्ोजनाको प्रगधत विििण िाख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी खचयको विििण ि कार्यप्रगधतको जानकािी उपभोक्ता सिूहिा छलफल गिी अको वकस्ता िाग गनुय पनेछ । 

५= आर्ोजनाको कुल लागत भधदा िटी लागतिा आर्ोजना सम्पन्न भएको अिस्थािा सो ितुाविकनै अनदुान ि श्रिदानको प्रधतशत 
धनिायिण गिी भकु्तानी धलन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सधिधतले प्राविधिकको िार्, पिािशय एिं धनदेशन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  
७= उपभोक्ता सधिधतले आर्ोजनासंग सम्िन्धित विल, भिपाईहरु, डोि हान्जिी फािािहरु, न्जधसी नगदी खाताहरु, सधिधत÷सिहुको धनणयर् 

पनु्स्तका आठद कागजातहरु कार्ायलर्ले िागकेो बखत उपलव्ि गिाउन ुपनेछ ि त्र्सको लेखापिीक्षण पधन गिाउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सािाग्री खरिद गदाय आधतरिक िाजस्ि कार्ायलर्बाट स्थार्ी लेखा नम्िि ि िलु्र् अधभबवृद्ध कि दताय प्रिाण पत्र प्राप्त व्र्न्क्त िा 
फिय संस्था िा कम्पनीबाट खरिद गिी सोही अनसुािको विल भिपाई आधिकािीक व्र्न्क्तबाट प्रिान्णत गिी पेश गनुय पनेछ । 

९.  िूल्र् अधभबवृद्ध कि (VAT)लाग्ने बस्त ुतथा सेिा खरिद गदाय रु २०,०००।– भधदा ब ी िूल्र्को सािाग्रीिा अधनिार्य रुपिा िूल्र् 
अधभबवृद्ध कि दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका व्र्न्क्त फिय संस्था िा कम्पनीबाट खरिद गनुय पनेछ । साथै उक्त विलिा उन्ल्लन्खत 
ि.ुअ.कि बाहेकको िकििा १.५% अग्रीि आर्कि बापत किकवि गिी बाँकी िकि िात्र सम्िन्धित सेिा प्रदार्कलाई भकु्तानी 
हनुेछ । रु २०,०००।– भधदा कि िूल्र्को सािाग्री खरिदिा पान नम्िि धलएको व्र्न्क्त िा फियबाट खरिद गनुय पनेछ । 
अधर्था खरिद गने पदाधिकािी स्िर्ि ्न्जम्िेिाि हनुेछ । 

१०. डोजि िोलि लगार्तका िेन्शनिी सािान भाडािा धलएको एिि ्िि बहालिा धलई विल भिपाई पेश भएको अिस्थािा १०% 
प्रधतशत िि भाडा कि एबि ्बहाल कि धतनुय पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकले पाउन ेपारिश्रधिक एिि ्सहभागीले पाउन ेभत्तािा प्रचधलत धनर्िानसुाि कि लाग्नेछ । 
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१२. धनिायण कार्यको हकिा शरुु लागत अनिुानका कुनै आईटिहरुिा परिियतन हनुे भएिा अधिकाि प्राप्त व्र्न्क्त÷कार्ायलर्बाट लागत 
अनिुान संसोिन गिे पश्चात िात्र कार्य गिाउन ु पनेछ । र्सिी लागत अुनिान संशोिन नगिी कार्य गिेिा उपभोक्ता 
सधिधत÷सिहुनै न्जम्िेिाि हनुेछ । 

१३. उपभोक्ता सधिधतले काि सम्पन्न गरिसकेपधछ बाँकी िहन गएका खप्ने सािानहरु िियत संभाि सधिधत गठन भएको भए सो 
सधिधतलाई ि सो नभए सम्िन्धित कार्ायलर्लाई बझुाउन ुपनेछ । ति िियत सधिधतलाई बझुाएको सािानको विििण एक प्रधत 
सम्िन्धित कार्ायलर्लाई जानकािीको लाधग बझुाउन ुपनेछ । 

१४. सम्झौता बिोन्जि आर्ोजना सम्पन्न भएपधछ अन्धति भकु्तानीको लाधग कार्यसम्पन्न प्रधतिेदन, नापी वकताि, प्रिान्णत विल भिपाई, 

र्ोजनाको फोटो, सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतले आर्ोजना संचालन गदाय भएको आर् व्र्र्को अनिुोदन सवहतको धनणयर्, उपभोक्ता 
भेलाबाट भएको साियजधनक लेखा पिीक्षणको धनणयर्को प्रधतधलपी तथा सम्िन्धित कार्ायलर्को िडा कार्ायलर्को धसफारिस सवहत 
अन्धति वकस्ता भकु्तानीको लाधग धनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. र्ोजना सम्झौता भर्य गाउँपाधलकाबाट कार्ायदेश धलर् सकेपछी र्ोजना सञ्चालन पश्चात गाउँपाधलकाको प्राविधिकबाट अन्धति 
िूल्र्ाक्ङन गर्य र्ोजना भकु्तानी हनु ुभधदा अगाडी प्राकृधतक प्रकोपक िा िानधनर् कािणले अर्पिेको विपछबाट र्ोजनािा कुनै 
क्षधत भएिा उपभोक्ता सधिधत िा ठेकेदाि स्िरं्ले व्र्िहोनुय पनेछ सो विषर्िा गाउँपाधलका जिाफदेही हनु ेछैन । 

१६. आर्ोजना सम्पन्न भएपधछ कार्ायलर्बाट जाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपत्र धलन ुपनेछ । साथै आर्ोजानाको आिश्र्क िियत 
संभािको व्र्िस्था सम्िन्धित उपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ । 

१७. आर्ोजना कार्ायधिर्न गने सिहु िा उपभोक्ता सधिधतले आर्ोजनाको भौधतक तथा वित्तीर् प्रगती प्रधतिेदन अनसूुची ६ को  ाँचािा 
सम्झौतािा तोवकए बिोन्जि कार्ायलर्िा पेश गनुय पनेछ । 

१८. आर्ोजनाको दीगो सञ्चालन तथा िियत संभािको व्र्िस्था गनुय पनेछ । 

१९. आर्ोजनाको सिै काि उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको धनणयर् अनसुाि गनुय गिाउन ुपनेछ । 

२०. सम्झौतािा उल्लेन्खत सिर् धभत्र कार्य सम्पन्न हनु नसकेको कािणिाट िकि भकु्तानी हनु नसकेिा उपभोक्ता सधिधत स्िंर् 
न्जम्िेिाि हनुेछ सो कार्यिा गाउँपाधलका जिाफदेही हनुेछैन । 
 

 

कार्ायलर्को न्जम्िेिािी तथा पालना गरिन ेशतयहरुाः 
 

१. आर्ोजनाको िजेट, उपभोक्ता सधिधतको काि, कतयव्र् तथा अधिकाि, खरिद, लेखाङ्कन, प्रधतिेदन आठद विषर्िा उपभोक्ता सधिधतका 
पदाधिकािीहरुलाई अननु्शक्षण कार्यक्रि सञ्चालन गरिनेछ ।  

२. आर्ोजनािा आिश्र्क प्राविधिक सहर्ोग कार्ायलर्बाट उपलव्ि गिाउन सवकन ेअिस्थािा गिाईनेछ ि नसवकन ेअिस्था भएिा 
उपभोक्ता सधिधतले बाह्य बजािबाट सेिा पिािशय अधतगयत सेिा धलन सक्नेछ ।  

३. आर्ोजनाको प्राविधिक सपुरििेक्षणका लाधग कार्ायलर्को तफय बाट प्राविधिक खटाईनेछ । उपभोक्ता सधिधतबाट भएको कािको 
धनर्धित सपुरििेक्षण गने न्जम्िेिािी धनज प्राविधिकको हनुेछ ।  

४. पेश्की धलएि लािो सिर्सम्ि आर्ोजना संचालन नगने उपभोक्ता सधिधतलाई कार्ायलर्ले धनर्ि अनसुाि काििाही गनेछ । 

५. श्रििलुक प्रविधिबाट कार्य गिाउने गिी लागत अनिुान स्िीकृत गिाई सोही बिोन्जि सम्झौता गिी िेन्शनिी उपकिणको प्रर्ोगबाट 
कार्य गिेको पाईएिा त्र्स्तो उपभोक्ता सधिधतसंग सम्झौता िद्ध गिी उपभोक्ता सधिधतलाई भकु्तानी गरिएको िकि िलु्र्ांकन गिी 
ब ी भएको िकि सिकािी बाकँी सिह असलु उपि गरिनेछ । 

६. आर्ोजना सम्पन्न भएपधछ कार्ायलर्बाट जाँच पास गिी फिफािक गनुय पनेछ । 

७. आिश्र्क कागजात संलग्न गिी भकु्तानी उपलव्ि गिाउन सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतबाट अनिुोि भई आएपधछ उपभोक्ता 
सधिधतको बैंक खातािा भकु्तानी ठदन ुपनेछ ।  

८. र्सिा उल्लेख नभएका कुिाहरु प्रचधलत कानून ििोन्जि हनुेछ । 

 

िाधथ उल्लेख भए बिोन्जिका शतयहरु पालना गनय हािी धनम्न पक्षहरु िधजिु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको तफय बाट    कार्ायलर्को तफय बाट 

दस्तखत...................     दस्तखत............. 



12 
 

नाि थि.....................     नाि थि............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................     सम्पकय  नं............... 
धिधत............................     धिधत..................... 
 

िोहिि 
गाउँपाधलकाको तफय बाट ........................ 
उपभोक्ता सधिधतको तफय बाछ ........................ 
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 अनसूुची ३ 

(कार्यविधिको दफा ११ (५) सँग सम्िन्धित) 
साियजधनक पिीक्षण फािािको  ाँचा पेश गिेको कार्ायलर्.......... 

१. आर्ोजनाको नािाः      क) स्थलाः 
ख) लागत अनिुानाः        ग) आर्ोजना शरुू हनुे धिधताः  ि) आर्ोजना सम्पन्न हनुे धिधताः  
२. उपभोक्ता सधिधत÷सािदुावर्क संस्थाको   क) नािाः   
क) अध्र्क्षको नािाः   ख) सदस्र् संखर्ााः      िवहलााः    परुूषाः  
३. आम्दानी खचयको विििणाः  
क) आम्दानीतफय  जम्िााः 

आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कधत नगद तथा 
न्जधसी प्राप्त भर्ो खलुाउन)े िकि िा परििाण कैवफर्त 

िकि िा परििाण कैवफर्त 
 

   
   
ख) खचयतफय  

खचयको विििण दि परििाण जम्िा 
१. सािाग्री (के के सािाग्री खरिद भर्ो ?)    

२. ज्र्ाला (के िा कधत भकु्तानी भर्ो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कधत जनाले श्रिदान गिे ?)    

    

    

४. व्र्िस्थापन खचय ( ुिानी तथा अधर् खचय)    

    
 

ग) िौज्दात  
 विििण  िकि िा परििाण  कैवफर्त 

१ नगद   

बनैंक   

व्यमक्तको मि्िा   

२ सािग्रीहरु   

ि) भकु्तानी ठदन बाकँी 
विििण िकि िा परििाण 

  

४. सम्पन्न आर्ोजनाको लक्ष्र् तथा प्रगधत विििण 

कािको विििण लक्ष्र् प्रगधत 
   

५. आर्ोजनाले प¥ुर्ाएको लाभ तथा प्रत्र्क्ष रूपिा लाभान्धित जनसंखर्ा (आर्ोजना सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आर्ोजना सञ्चालन गदाय आर्ोजक संस्थािा कािको न्जम्िेिािी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कािको न्जम्िेिािी धलएका 

धथए<खलुाउने) 
उपन्स्थधताः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

िोहििाः नािथिाः      पदाः   धिधताः 
द्रष्टव्र्ाः साियजधनक परिक्षण कार्यक्रििा उपन्स्थत सिोकाििालाहरुको उपन्स्थधत अधनिार्य रूपिा संलग्न हनुपुनेछ । 
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अनसूुची ४ 

-कार्यविधिको दफा ११ (६) सँग सम्िन्धित) 
खचय साियजधनक सूचना फािाि 

 

धिधताः २०  ।   ।   .  

१. आर्ोजनाको नािाः—        २. आर्ोजना स्थलाः—  

३. विधनर्ोन्जत िजेटाः—  ४. आर्ोजना न्स्िकृत भएको आ.िाः—  ५. आर्ोजना सम्झौता भएको धिधताः—  

६. काि सम्पन्न गनुय पने धिधताः—     ७. काि सम्पन्न भएको धिधताः—  

८. उ.स. को बैठकले खचय स्िीकृत गिेको धिधताः—    

आम्दानी ि खचयको विििण 

       

आ्दानी िचयव 

मवसवसिण िकि रू मवसवसिण िकि 

प्रथि ककस्ता  ज्याला  

दोश्रो ककस्ता  मनिायवण सािाग्री िरिद  

तेश्रो ककस्ता  ढुवसानी  

िनश्रिदान  भाडा  

वसस्तुगत सहायता  व्यवसस्थापन िचयव  

लागत सहभामगता    

    

    

 

उपर्ुयक्तानसुािको आम्दानी तथा खचय विििण र्थाथय हो । र्सिा सबै आम्दानी तथा खचयहरु सिािेश गरिएको छ । 
साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्र्क्ष सहभाधगतािा आर्ोजना कार्ायधिर्न गरिएको छ । र्सको एक प्रधत िडा कार्ायलर्िा सिेत 
पेश गरिएको छ ।  
 

    ......................    ...............................   ............................... 
 कोषाध्र्क्ष    सन्चि            अध्र्क्ष   
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अनसूुची ५ 

-कार्यविधिको दफा ११(७) संग सम्िन्धित) 

आर्ोजना सूचना पाटीको निूना 

१.  आर्ोजनाको नािाः 

२. आर्ोजना संचालन गने कार्ायलर्/कार्यक्रिको नािाः 

३. उपभोक्ता सधिधतको अध्र्क्षको नाि ि सम्पकय  नं.M 

४. आर्ोजनाको कुल लागत िकि रुाः 

 ४.१. आर्ोजनािा कार्ायलर्बाट व्र्होने लागत रुाः 

 ४.२. जनसहभाधगताबाट व्र्होने लागत िकि रुाः 

 ४.३. आर्ोजनािा लगानी गने अधर् धनकार्को नाि  ि व्र्होने लागत िकि रुाः 

५. आर्ोजना सम्झौता धिधताः 

६. आर्ोजना सम्पन्न गने धिधताः 

७. आर्ोजनाबाट लाभान्धित जनसंखर्ााः 
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अनसूुची ६ 

-कार्यविधिको दफा १६(ङ) सँग सम्िन्धित) 
उपभोक्ता सधिधतको भौधतक तथा वित्तीर् प्रगधत प्रधतिेदन 

विििण पेश गिेको कार्ायलर्.................... 
 

१. आर्ोजनाको विििण  
आर्ोजनाको नािाः     िडा नं.M टोल÷बस्तीाः   उपभोक्ता सधिधतका अध्र्क्षाः सन्चिाः  

२. आर्ोजनाको लागताः प्राप्त अनदुान िकि रू. ............................  चधदा िकि रू...................... 
जनसहभाधगता िकि रू. ==============   जम्िा िकि रू. ............................. 

३. हालसम्िको खचय रू. ============== 
क. कार्ायलर्बाट प्राप्त िकि रू............. 
१. धनिायण सािग्रीिा (धसिेधट, छड, काठ,  ंुगा िा फुिा, धगिी, उपकिण आठद) रू. .  
२. ज्र्ालााः–  दक्ष रूाः–     अदक्ष रू.        जम्िा रू.  
३. िसलधद सािान (कवप, कलि, िसी, कागज आठद) रू.    

४. दैधनक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा स्िीकृत भए) रू.   
५. प्राविधिक धनिीक्षण बापत खचय (सम्झौतािा स्िीकृत भए) रू.     

६. अधर्   
ख. जनसहभाधगताबाट व्र्होरिएको खचय रूाः ................... श्रिको िूल्र् बिाबि िकि रू. .......................  

न्जधसी सािान िूल्र् बिाबि िकि रू. .............  कूल जम्िा रू. ............. 
४. प्राविधिक प्रधतिेदन बिोन्जि िूल्र्ांकन िकि रू. ............. 
५. उपभोक्ता सिूहको धनणयर् बिोन्जि÷सिीक्षाबाट खचय देन्खएको रू. ............. 
६. कार्ायधिर्निा देन्खएका िखुर् सिस्र्ाहरूाः क. ख. ग.  
७. सिािानका उपार्हरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कार्ायलर्बाट ि अधर् धनकार्बाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुािाः  
 

 

९. हाल िाग गिेको वकस्ता िकि रू.  
१०. िखुर् खचय प्रर्ोजन  
 

११. प्राप्त िकि आर्ोजना बाहेक अधर् कार्यिा खचय गने गिाउने छैनौ ।   
 

.............   .............   .............  ............. 
तर्ाि गने     सन्चि              कोषाध्र्क्ष   अध्र्क्ष 
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