
 

 

 

सम्बत 2076 सालको कार्यविधि नं. M– 1 

 

 

 

 

दिके्तल रुपाकोट मझिुागढी नगरपाधलकाको  

उपभोक्ता सधमधत गठन, पररचालन तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७6 

 

 

 

 

 

 

lbQ]mn ?kfsf]6 dem'jfu9L gu/kflnsf 

vf]6fª 

! g+ k|b]z 

 

 

 

 

  

;efaf6 :jLs[t ldlt M– @)&^÷)@÷@^ 

k|df0fLs/0f ldlt M  @)&^÷)#÷#! 

:yfgLo /fhkqdf k|sflzt ldlt M  @)&^÷)$÷)! 



 

1 
 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको  

उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचालन िथा व्यवस्थापन सम्बन्धि काययववलि २०७6 

प्रस्िावना 

नेपालको संवविान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लनदियष्ट गरेको स्थानीय िहको अलिकार क्षेत्र 
लभत्रको ववकास लनमायण सम्वन्धि कायय संचालनको लालग नगरपाललकाले उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचालन िथा 
व्यवस्थापन गनय आवश्यक िेन्िएकोले दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको प्रशासकीय काययववलि लनयलमि 
गने ऐन २०७५ को िफा  ४ बमोन्िम दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरकाययपाललकाले यो काययववलि िारी 
गरेको छ ।  

पररच्छेि १ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययववलिको नाम "उपभोक्ता सलमलि गठन, पररचालन िथा व्यवस्थापन 
काययववलि, २०७6" रहेको छ ।  

(२) यो काययववलि िरुुधि प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववलिमा: 
(क) "अध्यक्ष" भन्नाले उपभोक्ता सलमलिको अध्यक्षलाई सम्झन ुपियछ ।   

(ि) "आयोिना" भन्नाले नगरपाललका वा सो अधिरगिको वडावाट पूणय वा आनं्शक लागि साझेिारीमा सञ्चाललि 
योिना वा काययक्रम वा आयोिना वा पररयोिनालाई सम्झन ुपछय । यसले नगरसभाबाट स्वीकृि भएको 
गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफामूलक संस्था वा अधय सामिुावयक संस्थाको आयोिना समेिलाई िनाउनछे 
। 

(ग) "उपभोक्ता” भन्नाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्धवि हनुे आयोिना सञ्चालन हनुे क्षेत्र लभत्रका व्यन्क्तलाई 
िनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता सलमलि” भन्नाले आयोिनाको लनमायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममयि सम्भार गनयको लालग उपभोक्ताले 
आफूहरूमध्येबाट गठन गरेको सलमलि सम्झन ुपियछ । 

(ङ) “कायायलय” भन्नाले नगरकाययपाललकाको कायायलयलाई बझुाउँछ । सो शब्िले वडा कायायलय समेिलाई 
बझुाउनेछ ।  

(च) “काययपाललका” भन्नाले नगर काययपाललकालाई सम्झन ुपियछ । 

(छ) “नगरपाललका” भन्नाले दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका सम्झन ुपियछ । 

(ि) “ठूला मेन्शनरी िथा उपकरण” भन्नाले वािावरणलाई अत्यलिक ह्रास परु् याउने प्रकृलिका ठूला मेन्शनरी, 
उपकरण (बलुडोिर, एक्साभेटर आदि) र श्रममूलक प्रववलिलाई ववस्थावपि गने िालका मेन्शनरी िथा 
उपकरण सम्झन ुपियछ। 

(झ) “पिालिकारी” भन्नाले उपभोक्ता सलमलिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सन्चव र कोषाध्यक्षलाई सम्झन ुपियछ ।  

(ञ) “वडा” भन्नाले नगरपाललका लभत्रका वडालाई सम्झन ुपियछ ।  
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(ट) “वडा अध्यक्ष” भन्नाले आयोिना सञ्चालन भएको वडाको वडा अध्यक्षलाई सम्झन ुपियछ । 

(ठ) “सिस्य” भन्नाले उपभोक्ता सलमलिका सिस्यलाई िनाउनेछ र सो शब्िले उपभोक्ता सलमलिका पिालिकारीलाई 
समेि िनाउनेछ ।  

(ड) “सम्झौिा” भन्नाले आयोिनाको लनमायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ममयि सम्भार गनयको लालग कायायलय र 
उपभोक्ता सलमलिबीच भएको ललन्िि करारनामा वा कबलुलयिनामालाई िनाउनछे ।  

 

३. काययववलिको पालना गनुयपनेः(१)नगरपाललका लभत्र कायायधवयन हनुे आयोिनाको लनमायण, सञ्चालन, ममयि सम्भार 
कायय गनयको लालग गठन हनु ेउपभोक्ता सलमलिले पूणयरुपमा यो काययववलिको पालना गनुय पनेछ ।  

(२) कुल लागि रुपैंया एक करोड सम्म भए स्थानीय सीप, श्रोि र सािन उपयोग हनुे र स्थानीय स्िरमा कायय 
सम्पन्न गनय सक्ने प ुिँीगि लनमायण कायय सम्वधिी आयोिनाको कायायधवयन उपभोक्ता सलमलि माफय ि गनय 
सवकनछे । 

  
   िर, त्यस्िो लनमायण कायय गनय लनरधिर प्राववलिक सपुररवेक्षणको आवश्यकिा रहेमा वा िम्मा 

काययको िीस प्रलिशि भधिा बढी भार ठूला मेन्शनरी औिारको उपयोग हनुे भएमा वा व्यवसावयक संस्थागि 
अनभुव आवश्यक पने भएमा वा ववत्तीय कारोवारको संस्थागि अनभुव आवश्यक पने अवस्था रहेमा त्यस्िो 
लनमायण कायय उपभोक्ता सलमलि माफय ि गनय पाइने छैन ।  

(3) लनमायण आयोिना र सोही आयोिनाको ममयि, संचालन, व्यवस्थापनको कायय मात्र उपभोक्ता सलमलि माफय ि 
गनय सवकनेछ। मालसामान िररि सम्बधिी कायय उपभोक्ता सलमलि माफय ि गनय सवकने छैन।  

 

पररच्छेि–२ 

उपभोक्ता सलमलिको गठन र सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता सलमलि गठनसम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता सलमलि गठन िेहाय बमोन्िम गनुय पनेछ । 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्धवि उपभोक्ताहरुको आम भेलाबाट अलिकिम सहभालगिामा सम्बन्धिि 
आयोिनास्थलमा नै साििेन्ि एघार (७ िेन्ि ११ िना) सिस्यीय उपभोक्ता सलमलि गठन गनुयपनेछ । 

(ि) सलमलि गठनको लालग आम भेला हनु ेसमय, लमलि, स्थान र भेलाको लबषय त्यस्िो भेला हनुे लमलिले कन्म्िमा 
साि दिन (७ दिन) अगावै सावयिलनक रुपमा िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(ग) नगरपाललकास्िरीय आयोिना सञ्चालनको लालग उपभोक्ता सलमलिको गठन गिाय काययपाललकाले िोकेको 
काययपाललकाका सिस्य वा कायायलयको प्रलिलनलिको रोहवरमा गनुय पनेछ । 

(घ) वडास्िरीय आयोिना सञ्चालनको लालग उपभोक्ता सलमलि गठन गिाय सम्वन्धिि वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा 
सिस्य वा कायायलयले िोकेको कायायलयको प्रलिलनलिको रोहवरमा गनुय पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता सलमलि गठनको लालग बोलाईएको भेलामा योिनाको संन्क्षप्त वववरण र सलमलिको संरचना सवहिको 
िानकारी कायायलयको प्रलिलनलिले गराउन ुपनेछ । 
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(च) उपभोक्ता सलमलि गठन गिाय समावेशी लसद्धाधिको अवलम्वन गनुय पने छ । सलमलिमा कन्म्िमा िेत्तीस 
प्रलिशि (३३%) मवहला सिस्य हनुपुनेछ । सलमलिको अध्यक्ष, सन्चव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्िीमा एकिना 
मवहला पिालिकारी हनुपुनेछ ।  

(छ) एउटै आलथयक वषयमा एक व्यन्क्त एकभधिा बढी उपभोक्ता सलमलिको पिालिकारी पिमा वस्न पाउने छैन । 
साथै सगोलका पररवारबाट एकिना भधिा बढी व्यन्क्त एउटै उपभोक्ता सलमलिको सिस्य हनु पाइने छैन ।  

(ि) उपभोक्ता सलमलिको गठन सकेसम्म सवयसम्मि िररकाले गनुयपनेछ । सवयसम्मि हनु नसकेमा उपभोक्ताहरुको 
बहमुिबाट उपभोक्ता सलमलिको गठन गररन ेछ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको लागि सहभालगिामा सञ्चालन हनु ेआयोिनाहरु उपभोक्ता सलमलिबाट काययााधवयन गनय 
प्राथलमकिा दिईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता सलमलिले सम्झौिा बमोन्िम गनुय पने काम सलमलि आफैं ले गनुय गराउन ुपनेछ । अधय कुनै लनमायण 
व्यवसायी वा अधय व्यन्क्त वा सस्थालाई ठेक्कामा दिई गनय गराउन पाइने छैन । 

(ट) कायायलयले आयोिना सञ्चालन एवम ् कायायधवयनमा संलग्न उपभोक्ता सलमलिको अलभलेि अनसूुची १ 
बमोन्िमको ढाँचामा व्यवन्स्थि गनुय पनेछ । 

 

५. उपभोक्ता सलमलिका सिस्यको योग्यिाः (१) उपभोक्ता सलमलिका सिस्यको योग्यिा िेहाय बमोन्िम हनु ुपनेछ 
। 

 (क) सम्वन्धिि आयोिना क्षते्रको स्थायी वालसधिा 
 (ि) अठार वषय उमेर परुा भएको 
 (ग) फौििारी अलभयोगमा अिालिबाट कसरुिार नठहररएको 

  (घ) सरकारी बाँकी बक्यौिा नरहेको, साहकुो िामाशाहीमा नपरेको वा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी नरहेको 
 (ङ) अधय उपभोक्ता सलमलिमा पिालिकारी नरहेको 

(च) उच्च नैलिक अचरण रहेको भनी भेलाले ठहर/लनणयय गरेको  

(छ) कुनै पलन संघ संस्था वा लनकायको कालो सूचीमा नपरेको  
(२) िफा १ मा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भएिापलन िनप्रलिलनलि, रािनीलिक िलका पिालिकारी, बहालवाला 

सरकारी कमयचारी र न्शक्षक उपभोक्ता सलमलिको सिस्यमा बस्न पाईने छैन । 

 

६.  उपभोक्ता सलमलिको काम, कियब्य र अलिकारः उपभोक्ता सलमलिको काम कियब्य र अलिकार िेहाय बमोन्िम 
हनुेछ ।  

 (क) सम्झौिा बमोन्िमको कायय सम्पािन गने, 

 (ि) उपभोक्ताहरुलाई कायायलयबाट प्राप्त सूचना िथा मागयिशयनको िानकारी गराउने, 
(ग) सम्झौिा बमोन्िम कायय शरुु गिाय कायायलयबाट आवश्यक लनिेशन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त गरेर 

मात्र शरुु गने, 

(घ) उपभोक्ता सलमलिको कायय सम्पािनलाई प्रभावकारी बनाउन सलमलिका सिस्यहरुको कायय ववभािन 
र न्िम्मेवारी बाडँफाडँ गने, 

 (ङ) उपभोक्ता सलमलिका सिस्यहरुको क्षमिा ववकास गने । 
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(च) सम्झौिा बमोन्िमको कामको पररमाण, गणुस्िर, समय र लागिमा पररवियन गनुय पने िेन्िएमा 
कायायलयलाई अनरुोि गने, 

 (छ) आयोिनाको दिगो व्यवस्थापन सम्बधिी आवश्यक अधय कायय गने । 

पररच्छेि – ३ 

कायायधवयन िथा ब्यवस्थापन 

७. आयोिना कायायधवयनः (१) कायायलयले आ.व. शरुु भएको १ मवहना लभत्र उपभोक्ता सलमलिबाट संचालन हनुे 
आयोिना, पररयोिना र काययक्रमहरु पवहचान/छनौट गरी कायायधवयन योिना बनाउन ु पनेछ । उपभोक्ता 
सलमलि गठन पश्चाि आयोिनाको ड्रईङ, लडिाईन र लागि अनमुान (नेपाली भाषामा ियार गररएको) स्वीकृि 
गरी उपभोक्ता सलमलिलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

(२) आयोिनामा छुट्याइएको विेट भधिा लागि अनमुान ियार गिाय कम रकममा काम गनय सवकने िेन्िएमा 
कायायलयले त्यस्िो वचि रकम अधय पुिँीगि काययमा िचय गनेछ । 

(३) आयोिनाको कायायधवयनको लालग उपभोक्ता सलमलि र काययलयबीच अनसूुची २ बमोन्िमको ढाँचामा सम्झौिा 
गनुयपनेछ । िर, प्रत्येक आलथयक वषयको बैशाि मसाधि पश्चाि उपभोक्ता सलमलिसँग कुनै पलन आयोिनाको 
सम्झौिा गनय पाइने छैन ।  

(४) आयोिनाको प्रकृलि हेरी कायायलयले लागि सहभालगिाको ढाँचा र अनपुाि (नगि वा श्रमिान वा बस्िगुि) 
िोक्न ुपनेछ । िर त्यस्िो लागि सहभालगिा उपभोक्ता सलमलिको लालग पधर प्रलिशि र कायायलयको हकमा 
पच्चीस प्रलिशि भधिा कम हनुेछैन । 

(५) िश लाि भधिा ठूला आयोिनाको हकमा स्वीकृि लागि अनमुानको बढीमा पच्चीस प्रलिशिसम्म पेश्की 
दिन सवकनछे । िर, प्रत्येक आलथयक वषयको िेष्ठ पधर गिे पश्चाि कुनै पलन प्रकारको पेश्की भकु्तानी 
हनुेछैन । 

 

८. आयोिना सम्झौिाको लालग आवश्यक कागिािहरुः (१) उपभोक्ता सलमलिले कायायलयसँग सम्झौिा गिाय 
िपन्शलमा उन्ललन्िि कागिािहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता सलमलि गठन गने आम भेलाको लनणययको प्रलिललवप 

(ि) उपभोक्ता सलमलिका सिस्यहरुको नागररकिाको प्रलिललवप 

(ग) आयोिनाको लागि अनमुान वववरण 

(घ) उपभोक्ता सलमलिबाट सम्झौिाको लालग न्िम्मेवार पिालिकारी िोवकएको उपभोक्ता सलमलिको लनणयय  

(ङ) आयोिनाको कायायधवयनको काययिाललका  

(च) उपभोक्ता सलमलिले व्होने िनसहभालगिा/श्रमिानको प्रलिवद्धिा पत्र  

   (छ) आयोनावाट लाभान्धवि िनसंख्याको वववरण  

   (ि) उपभोक्ता सलमलि गठन गनय सम्वन्धिि कायायलयवाट िारी गरीएको सूचनाको प्रलिललवप  

 

९. उपभोक्ता सलमलिको क्षमिा ववकासः (१) कायायलयले आयोिनाको कायायधवयन अगावै उपभोक्ता सलमलिका 
पिालिकारीहरुलाई लनम्न ववषयमा अलभमनु्िकरण गनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता सलमलिको काम, कियब्य र अलिकार, 
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(ि) सम्पािन गनुय पने कामको वववरण, काम सम्पन्न गनुयपने अवलि, लागि र उपभोक्ताको योगिान 

(ग) लनमायण सामाग्रीको गणुस्िर र पररमाण 

(घ) िररि, रकम लनकासा प्रकृया, िचयको लेिाकंन र अलभलेि व्यवस्थापन 

(ङ) कायायधवयन र अनगुमन प्रकृया  

(च) सावयिलनक परीक्षण, योिनाको फरफारक र हस्िाधिरण  

(छ) अधय आवश्यक ववषयहरु ।  

 

१०. िािा सञ्चालनः (१) उपभोक्ता सलमलिको िािा कायायलयले िोकेको बैंकमा सञ्चालन हनुेछ । 

(२) सलमलिको िािा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सन्चव गरी िीन िनाको संयकु्त िस्िििबाट सञ्चालन हनुेछ ।  

    िर कोषाध्यक्ष अलनवायय, अध्यक्ष र सन्चव मध्ये कुनै एक गरी िईु िना मात्रको िस्िििवाट 
पलन सलमलिको िािा संचालन गनय वािा पने छैन । िािा सञ्चालकहरु मध्ये कन्म्िमा एकिना मवहला 
हनु ुपनेछ । 

 

११. भकु्तानी प्रकृयाः(१) आयोिनाको भकु्तानी दिंिा उपभोक्ता सलमलिको नाममा रहेको बैक िािामाफय ि दिन ु
पनेछ । उपभोक्ता सलमलिले एक व्यन्क्त वा सस्थालाई एकलाि भधिा मालथको रकम भकु्तानी गिाय चेक 
माफय ि मात्र गनुय पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता सलमलिलाई सम्झौिा बमोन्िमको कामको प्राववलिक मूलयांकन, कायय सम्पन्न प्रलिवेिन र अधय 
आवश्यक कागिािको आिारमा वकस्िागि वा अन्धिम भकु्तानी दिईनेछ । वकस्िागि वा अन्धिम भकु्तानी 
ललनका लालग अनूसनु्च ३ वमोन्िमको ढाँचा भरी त्यसमा उललेन्िि कागिाि समेि पेश गनुय पनेछ । 

(३) उपभोक्ता सलमलिले सम्पािन गरेको काम र भएको िचयको वववरण सलमलिको बैठकबाट लनणयय गरी 
भकु्तानीको लालग आवश्यक कागिाि सवहि कायायलयमा पेश गनुयपनेछ । 

(४) आयोिनाको अन्धिम भकु्तानी हनु ुभधिा अगावै कायायलयबाट अलनवायय अनगुमन गने व्यवस्था लमलाउन ुपनेछ 
।    

(५) आयोिना सम्पन्न भई फरफारक गनुय भधिा अगावै उपभोक्ता सलमलिले अलनवायय रुपमा कायायलयको प्रलिलनलिको 
रोहवरमा सावयिलनक परीक्षण गनुय पनेछ । सावयिलनक परीक्षण प्रलिवेिनको ढाँचा अनसूुची ४ बमोन्िम हनुेछ 
।  

(६) उपभोक्ता सलमलिले आफूले प्रत्येक वकस्िामा गरेको िचयको सूचना अनसूुची ५ बमोन्िमको ढाँचामा सावयिलनक 
गनुय पनेछ ।  

(७) आयोिनाको कुल लागि रु ५ लाि भधिा बढी भएका आयोिनाहरुको हकमा उपभोक्ता सलमलिले काम 
शरुु गनुय भधिा अगावै आयोिनाको नाम, लागि, लागि साझेिारीको अवस्था, काम शरुु र सम्पन्न गनुय पने 
अवलि समेि िेन्िने गरी ियार गररएको अनसूुची ६ बमोन्िमको ढाँचामा आयोिना सूचना पाटी आयोिना 
स्थलमा राख्न ुपनेछ ।  

(८) उपभोक्ता सलमलिलाई सम्बन्धिि कायायलयले ड्रइङ्ग, लडिाइन, लागि अनमुान ियार गने, प्राववलिक सललाह 
दिन,े िाचँपास गने लगायि अधय प्राववलिक सहयोग उपलब्ि गराउनेछ । आयोिना कायायधवयनको समयमा 
कुनै कारणबाट कायायलयले प्राववलिक सेवा उपलब्ि गराउन नसकेमा सम्झौिामा उललेि गरी िोवकएको 
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िचयको सीमा लभत्र रही प्राववलिक सललाह ललन उपभोक्ता सलमलिले करारमा प्राववलिक लनयकु्त गनय वा 
प्राववलिक सेवा ललन सक्नछे । िर, ड्रइङ्ग, लडिाइन, लागि अनमुान, काययसम्पन्न प्रलिवेिन र भकु्तानी 
लसफाररसको कायय कायायलयबाट नै हनुेछ । 

(९) काययसम्पन्न भई फरफारकका लालग पेश गिाय उपभोक्ता सलमलिले अनसूुची ७ बमोन्िमको भौलिक िथा 
ववत्तीय प्रगलि प्रलिवेिन प्रमान्णि गरी पेश गनुयपनेछ ।  

(१०) उपभोक्ता सलमलिबाट लनमायण हनु ेआयोिनाहरूको गणुस्िर कायम गने गराउने िावयत्व र न्िम्मेवारी 
िनप्रलिलनलि, सम्बन्धिि प्राववलिक कमयचारी, उपभोक्ता सलमलि र अनगुमन सलमलिको हनुेछ ।  

(११) अनकुरणीय कायय गने उपभोक्ता सलमलि, प्राववलिक कमयचारी र सम्बन्धिि कमयचारीलाई काययपाललकाको 
लनणयय बमोन्िम वावषयक रूपमा उन्चि परुस्कार प्रिान गनय सवकनेछ । 

(१२) िोवकएको समयमा उपभोक्ता सलमलि गठन हनु नसकेमा, सम्झौिा हनु नसकेमा वा सम्झौिाको शिय 
बमोन्िम कायय सम्पािन हनु नसकेमा कायायलयले अधय प्रकृयाद्वारा काम गराउन सक्नछे ।   

 

१२. लनमायण काययको गणुस्िर, समय लसमा सलुनन्श्चि गनुय पनेः उपभोक्ता सलमलिबाट सञ्चालन हनुे आयोिनाको 
गणुस्िर सलुनन्श्चि गनुय सम्वन्धिि उपभोक्ता सलमलिको कियव्य हनुेछ । गणुस्िर सलुनन्श्चि गनयको लालग अधय 
कुराहरुको अलिररक्त लनम्न ववषयहरु पूणय रुपमा पालना गनुय पनेछ ।  

(क) लनमायण सामाग्रीको गणुस्िरः लनमायण सामाग्रीमा ड्रइङ, लडिाईन र स्पेलसवफकेसन बमोन्िमको गणुस्िर 
कायम गनुय पनेछ । 

(ि) लनमायण ववलि र प्रकृयाको गणुस्िरः लनमायण ववलि र प्रकृया कायायलयसँग भएको सम्झौिा बमोन्िम गनुय 
पनेछ  

(ग) लनमायण काययको दिगोपनाः उपभोक्ता सलमलिबाट कायायधवयन भएको योिनाको दिगोपनाको लालग 
सम्वन्धिि उपभोक्ता सलमलिले आवश्यक व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गणुस्िर सलुनन्श्चि गने न्िम्मेवारीः उपभोक्ता सलमलि माफय ि हनुे कामको लनिायररि गणुस्िर कायम गने 
न्िम्मेवारी सम्बन्धिि काययको लालग कायायलयबाट िवटएका प्राववलिक कमयचारी र उपभोक्ता सलमलिको 
हनुेछ । 

(ङ) लगि राख्न ुपनेः उपभोक्ता सलमलिबाट हनुे कामको सम्झौिा बमोन्िमको समय, लागि र गणुस्िरमा 
सम्पन्न हनु नसकेमा कायायलयले सम्वन्धिि प्राववलिक कमयचारीलाई सचेि गराउने र प्रकृलि हेरी 
आवश्यकिा अनसुार ववभालगय कारवाही गनय सक्नेछ । त्यस्िा उपभोक्ता सलमलिको लगि रािी 
उपभोक्ता सलमलिका पिालिकारीलाई चाल ुआ व र लगिैका लिन आलथयक वषय सम्मको लालग कुनै पलन 
उपभोक्ता सलमलिमा रही काम गनय पाईने छैन ।  

(च) ठुला मेशीनरी िथा उपकरण प्रयोग – उपभोक्ता सलमलिवाट आयोिना संचालन गिाय ठुला मेशीनरी 
िथा उपकरण प्रयोग गनुयपने अवस्था भएमा आलथयक काययवविी ऐन लनयमावली िथा सावयिलनक िररि 
ऐन वमोन्िम प्रकृया परुा गरी प्रयोग गनुयपनेछ ।   
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(छ) समय सीमा – आयोिनाको कायय लनिायररि समय सीमा लभत्र सम्पन्न गरीसक्न ुपनेछ ।   

१३. अनगुमन सलमलिको व्यवस्थाः(१) आयोिनाको िोवकएको गणुस्िर, पररमाण र समयमा सम्पन्न गनय गराउन 
उपभोक्ता सलमलिले सम्पािन गने काययको अनगुमन गरी आयोिनाको गणुस्िर, पररमाण सलुनन्श्चि गनय िफा 
४ (१) (क) बमोन्िमको भेलाबाट कन्म्िमा िईु िना मवहला सवहि ५ सिस्यीय एक अनगुमन सलमलि गठन 
गनुय पनेछ । 

(२) अनगुमन सलमलिको काम, कियव्य अलिकार िेहाय बमोन्िम हनुेछः 
(क) आयोिनाको कायायधवयनमा सहिीकरण गने िथा िेन्िएका बािा, व्यविान र समस्या समािानका लालग 

आवश्यक समधवय गने,  

(ि) आयोिनाको कायायधवयन काययिाललका अनसुार काम भए नभएको यकीन गने र नगरेको पाइएमा 
सम्बन्धिि पक्षलाई सचेि गराउने,    

(ग) कायय प्रगलि हेरी लनकासाको लालग लसफारीस गने  

(घ) आयोिनाको कायय सम्पन्न लसफारीस गने  

(ङ) आवश्यक अधय कायय गने । 

१४. अनगुमन सम्वन्धि छुटै्ट सलमलिको व्यवस्था गनय सक्न े 

(1) नगर काययपाललकाले नगरपाललका लभत्र संचालन गने आयोिनाहरुको अनगुमन गनय उप प्रमिुको 
संयोिगत्वमा पाँच सिस्य छुटै्ट अनगुमन िथा सपुररवेक्षण सलमलि गठन गनेछ ।  

(2) अनगुमन िथा सपुररवेक्षण सलमलिको काम कियव्य िेहाय वमोन्िम हनुछे । 

क) आयोिनामा िोवकएको गणुस्िर र पररणाम अनसुार लनमायण भए नभएको हेने । 

ि) आयोिनाको कायायधवयन काययिाललका अनसुार भए नभएको हेने । 

ग)  आयोिनाको अनगुमन र सपुररवेक्षण गरी राय सवहि प्रलिवेिन पेश गने  । 

घ) आवश्यक अधय काम गने । 

(3) उप िफा (१) वमोन्िम गदठि सलमलिले अनूसून्च १० वमोन्िम प्रलिवेिन ियार गरी पेश गनुय 
पनेछ।अनगुमन सलमलिको प्रलिवेिन वेगर फरफारक हनु ेछैन । 

पररच्छेि ४ 

ववववि 

१५. अधय संस्थाबाट कायय गराउन सवकनःेयस काययववलि बमोन्िम उपभोक्ता सलमलिबाट गररने कायय लाभग्राही 
समूह,सामिुावयक संस्था िस्िै सामिुावयक वन, सामिुावयकस्िरका सहकारी संस्थाहरू, टोल ववकास संस्था, 
आमा समूह, कृवष समूह, काननु बमोन्िम गठन भएका अधय सामिुावयक संगठन िस्िा संस्थाहरुबाट स्थानीय 
उपभोक्ताहरुको आमभेलाबाट लनणयय भई आएमा यस्िा संस्थाहरुबाट यस काययववलि बमोन्िम कायय संचालन 
गनय/गराउन सवकने छ । 

१६. सहन्िकरण र सहयोग गनुय पनेःउपभोक्ता सलमलिले आयोिनाको सपुररवेक्षण, अनगुमन/लनरीक्षण गनय 
कायायलयबाट आएको अनगुमन सलमलि, पिालिकारी वा कमयचारीलाई आवश्यक वववरण उपलव्ि गराउन े
िथा आयोिनास्थल अनगुमनको लालग सहन्िकरण र सहयोग गनुय पनेछ । 
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१७. उपभोक्ता सलमलिको िावयत्वः उपभोक्ता सलमलिले कायायलयसँग भएको सम्झौिा बमोन्िमको कायय सम्पािन 
गिाय कायायलयले िोकेका शियहरुको अलिररक्त लनम्न िावयत्व वहन गनुय पनेछ । 

(क) आयोिनाको दिगो व्यवस्थापनको लालग ममयि सम्भार गने सम्बधिी आवश्यक कायय, 
(ि) आयोिना कायायधवयनबाट पनय सक्ने वािावरणीय सधिलुन कायम गने सम्बधिी कायय, 
(ग) अधय आयोिनाहरुसँग अधिरसम्बधि कायम गनुयपने, 

(घ) असल नागररकको आचरण पालना गनुयपने । 

(ङ) उपभोक्ता सलमलिले आयोिनाको फरफारकको लालग कायायलयमा कागिाि पेश गिाय अनसूुची 
२,३,४,५,६ र ७ बमोन्िमको ढाँचा लनयमानसुार भरी पेश गनुयपनेछ ।  

१८.मापिण्ड बनाउन सक्नःे(१) आयोिनाको गणुस्िर सलुनन्श्चििाको लालग कायायलयले अनगुमन, मलुयाङ्कन गरी 
सम्वन्धिि उपभोक्ता सलमलिलाई सललाह, सझुाव र आवश्यकिा अनसुार लनिेशन दिन ेिथा समधवय गनुय 
पनेछ. 

(२) उपभोक्ता सलमलिबाट सञ्चालन हनुे आयोिनाको प्रकृलि हेरी गणुस्िर सलुनन्श्चििा गने प्रयोिनको लालग 
कायायलयले थप मापिण्ड िथा मागयिशयन बनाई लाग ुगनय सक्नेछ । 

१९. म्याि थप सम्वधिमा : (1) सम्वन्धिि वडावाट स्थलगि अनगुमन गरी उपभोक्ता सलमलिले कारण िोलल 
लनणयय गरेर सम्वन्धिि वडा कायायलयको लसफाररस िथा प्राववलिकको राय समेि संलग्न रािी पेश भएमा 
कारण मनालसव िेन्िएमा िीस दिन सम्म एक पटकलाई मात्र म्याि थप गनय सवकनछे । 

(२) ववशेष पररन्स्थिीमा कायय सम्पन्न गनय िोवकएको समयको पचास प्रलिशि सम्म म्याि थप गनय सवकनछे 
। 

  िर, अको आलथयक वषयमा िावयत्व सने गरी म्याि थप गनय सवकन ेछैन। 
20. म्याि थप गने अलिकारी : कारण हेरी उन्चि लागेमा पधर दिन सम्मको म्याि प्रमिु प्रशासकीय अलिकृिबाट 
थप गनय सवकनेछ। सो भधिा बढी म्याि थपको लालग नगर प्रमिु समक्ष पेश गनुय पनेछ। 

21. सम्झौिा रद्द हनु े: िोवकएको समयमा वा िफा 19 बमोन्िम म्याि थप भएको भए थप भएको समयमा 
समेि कायय सम्पन्न हनु नसकेमा सम्झौिा रद्द हनुछे। 

22. बािा अडकाउ फूकाउनःे यस काययववलि संचालनमा कुनै बािा अड्काउ आईपरेमा नगरकाययपाललकाले बािा 
अडकाउ फूकाउनेछ।यस काययववलिमा व्यवस्था भएको हिसम्म यसै काययववलि बमोन्िम हनुेछ । यस काययववलिमा 
व्यवस्था नभएको हकमा प्रचललि सावयिलनक िररि ऐन, लनयमावली र नगर काययपाललकाले लनणयय गरे बमोन्िम 
हनुेछ। 

23. काययववलि संशोिन: यस काययववलिमा आवश्यक संशोिन नगर काययपाललकाले गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

(काययववलिको िफा ४ (१) ट संग सम्बन्धिि) 

उपभोक्ता सलमलिको लगि 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका 

आ.व.                   

क्र.स. 
 

उपभोक्ता सलमलिको 
नाम र ठेगाना 

पिालिकारीको नाम र सम्पकय  नं. गठन लमलि बैंकको नाम िािा नं. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष सन्चव कोषाध्यक्ष 
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अनसूुची २ 

काययववलिको िफा ७(२) सँग सम्वन्धिि 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका 
योिना सम्झौिा फाराम 

१. सम्झौिा गने पक्ष र आयोिनाः 
क) उपभोक्तासलमलिको वववरणः 
 १. नामः 
 २. ठेगानाः 
ि) आयोिनाको वववरणः 
 १. नामः 
 २. आयोिना स्थलः 
 ३ उद्देश्यः 
 ४. आयोिना सरुु हनुे लमलिः 
२. आयोिनाको लागि सम्वन्धि वववरणः 
 क) लागि अनमुान रु 

 ि) लागि व्यहोने स्रोिहरु 

  १. कायायलयः 
  २. उपभोक्ता सलमलिः 
  ३. अधयः  

ग) बस्िगुि र ववत्तीय अनिुानको वववरण : 

  

क्र.सं. लनकाय सामाग्रीको नाम एकाई मूलय\बिेट 
१ संघबाट    

२ प्रिेशबाट    

३ स्थानीय िहबाट    

४ गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट     

५ वविेशी िाि ृसंघ संस्थाबाट    

६ उपभोक्ता सलमलिबाट    

७ अधय लनकायबाट     

 

घ) आयोिनाबाट लाभान्धवि हनुेः 
 १. घरपररवार संख्याः 
 २. िनसंख्याः 
 ३. संगदठि संस्था: 
        ४. अधय  

३. आयोिना कायायधवयन वविी : 
नाम अनमुालनि रकम  अनमुालनि लागि प्रलिशि अनमुालनि कायय घण्टा 
क. मेशीनरी औिार    

ि. िनसहभालगिा /मानव/घण्टा    
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ग. सामाग्री िरीि    

घ. अधयः     

नोट : उपरोक्त कायायधवयन वविीमा कुनै पररवियन गनुयपने भए, िोवकए भधिा १० प्रलिशिमा नवढ्ने गरी भएको पररवियन (variation) 
मात्र फरफारक गिाय स्वीकृि हनुेछ । 

 

४. उपभोक्ता सलमलिको वववरणः 
क) गठन भएको लमलिः 
ि) पिालिकारीको नाम र ठेगाना (नागररकिा प्रमाणपत्र नं. र न्िलला) 

१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सन्चव 

५. सिस्य 

६. सिस्य 

७. सिस्य 

ग) गठन गिाय उपन्स्थि लाभान्धविको संख्याः 
५. आयोिना सञ्चालन सम्वन्धि अनभुवः 
६.उपभोक्ता सलमलिले प्राप्त गने वकस्िा वववरणः 
वकस्िाको क्रम  लमलि  वकस्िाको रकम  लनमायण समाग्री पररमाण    कैवफयि 

पवहलो 
िोश्रो 
िेश्रो 
िम्मा 
७. आयोिना ममयि संभार सम्बधिी व्यवस्था  

क)आयोिना ममयि संभारको न्िम्मा ललने सलमलि / संस्थाको नामः 
ि) ममयि सम्भारको सम्भाववि स्रोि र रकम (छ /छैन िलुाउन)े 

अ) िनश्रमिानः 
आ) सेवा शलुकः 
इ) िस्िरु, चधिाबाट  

ई) अधय केही भएः  

 

 

सम्झौिाका शियहरु 

उपभोक्ता सलमलिको न्िम्मेवारी िथा पालना गररन ेशियहरुः 
१. आयोिना लमलि ...............................िेन्ि शरुु गरी लमलि........................सम्ममा परुा गनुय पनेछ । 

२. प्राप्त रकम िथा लनमायण सामाग्री सम्वन्धिि आयोिनाको उदे्धश्यका लालग मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

३. नगिी, न्िधसी सामानको प्राप्ती, िचय र बाँकी िथा आयोिनाको प्रगलि वववरण राख्न ुपनेछ । 

४. आम्िानी िचयको वववरण र काययप्रगलिको िानकारी उपभोक्ता समूहमा छलफल गरी अको वकस्िा माग गनुय पनेछ । 
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५. आयोिनाको कुल लागि भधिा घटी लागिमा आयोिना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मिुाववकनै अनिुान र श्रमिानको 
प्रलिशि लनिायरण गरी भकु्तानी ललन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सलमलिले प्राववलिकको राय, परामशय एवं लनिेशन अनरुुप काम गनुय पनेछ ।  

७. उपभोक्ता सलमलिले आयोिनासंग सम्वन्धिि ववल, भरपाईहरु, डोर हान्िरी फारामहरु, न्िधसी नगिी िािाहरु, 

सलमलि/समहुको लनणयय पनु्स्िका आदि कागिािहरु कायायलयले मागेको बिि उपलव्ि गराउन ु पनेछ र त्यसको 
लेिापरीक्षण पलन गराउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सामाग्री िररि गिाय आधिररक रािस्व कायायलयबाट स्थायी लेिा नम्वर र मलुय अलभबवृद्ध कर ििाय प्रमाण पत्र 
प्राप्त व्यन्क्त वा फमय संस्था वा कम्पनीबाट िररि गरी सोही अनसुारको ववल भरपाई आलिकारीक व्यन्क्तबाट प्रमान्णि 
गरी पेश गनुय पनेछ । 

९.  मूलय अलभबवृद्ध कर (VAT)लाग्ने बस्ि ुिथा सेवा िररि गिाय रु २०,०००।– भधिा बढी मूलयको सामाग्रीमा अलनवायय 
रुपमा मूलय अलभबवृद्ध कर ििाय प्रमाणपत्र र कर चकु्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यन्क्त फमय संस्था वा कम्पनीबाट 
िररि गनुय पनेछ । रु २०,०००।– भधिा कम मूलयको सामाग्री िररिमा पान नम्वर ललएको व्यन्क्त वा फमयबाट 
िररि गनुय पनेछ ।  

१०. डोिर रोलर लगायिका मेन्शनरी सामान भाडामा ललएको अवस्थामा अलनवायय रुपमा मूलय अलभववृद्ध कर वविक पेश 
गनुयपनेछ।  

११. प्रत्येक भकु्तानीमा लनयमानसुार सामान्िक सरुक्षा कर, अग्रीम कर, मलुय अलभववृद्धकर र िीन प्रलिशि कन्धटधिेधसी 
रकम कट्टी गरी बाँकी रकम मात्र सम्बन्धिि उपभोक्ता सलमलिलाई भकु्तानी हनुेछ । 

१२. प्रन्शक्षकले पाउने पाररश्रलमक एवम ्सहभागीले पाउने भत्तामा प्रचललि लनयमानसुार कर लाग्नेछ । 

१३. लनमायण काययको हकमा शरुु लागि अनमुानका कुनै आईटमहरुमा पररवयिन हनुे भएमा अलिकार प्राप्त 
व्यन्क्त/कायायलयबाट लागि अनमुान संसोिन गरे पश्चाि मात्र कायय गराउन ुपनेछ । यसरी लागि अुनमान संशोिन 
नगरी कायय गरेमा उपभोक्ता सलमलि/समहुनै न्िम्मेवार हनुेछ । 

१४. उपभोक्ता सलमलिले काम सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका िप्ने सामानहरु ममयि संभार सलमलि गठन भएको 
भए सो सलमलिलाई र सो नभए कायायलयलाई बझुाउन ुपनेछ । िर ममयि सम्भार सलमलिलाई बझुाएको सामानको 
वववरण एक प्रलि कायायलयलाई िानकारीको लालग बझुाउन ुपनेछ । 

१५. सम्झौिा बमोन्िम आयोिना सम्पन्न भएपलछ अन्धिम भकु्तानीको लालग काययवविीको अनसूुची ३ बमोन्िमको ढाँचा भरी 
सो मा उन्ललन्िि सम्पूणय कागिाि सवहि अन्धिम वकस्िा भकु्तानीको लालग लनवेिन पेश गनुय पनेछ । 

१६. आयोिना सम्पन्न भएपलछ कायायलयबाट िाँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र ललन ु पनेछ । साथै आयोिनाको 
आवश्यक ममयि संभारको व्यवस्था सम्वन्धिि उपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ । 

१७. आयोिना कायायधवयन गने समहु वा उपभोक्ता सलमलिले आयोिनाको भौलिक िथा ववत्तीय प्रगिी प्रलिवेिन अनसूुची ७ 
को ढाँचामा सम्झौिामा िोवकए बमोन्िम कायायलयमा पेश गनुय पनेछ । 

१८. आयोिनाको िीगो सञ्चालन िथा ममयि संभारको व्यवस्था उपभोक्ता सलमलिले नै गनुय पनेछ । 

१९. आयोिनाको सवै काम उपभोक्ता सलमलि/समहुको लनणयय अनसुार गनुय गराउन ुपनेछ । 

 

कायायलयको न्िम्मेवारी िथा पालना गररन ेशियहरुः 
 

१. आयोिनाको विेट, उपभोक्ता सलमलिको काम, कियव्य िथा अलिकार, िररि, लेिाङ्कन, प्रलिवेिन आदि ववषयमा उपभोक्ता 
सलमलिका पिालिकारीहरुलाई अननु्शक्षण काययक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  
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२. आयोिनामा आवश्यक प्राववलिक सहयोग कायायलयबाट उपलव्ि गराउन सवकने अवस्थामा गराईनेछ र नसवकने अवस्था 
भएमा उपभोक्ता सलमलिले बाह्य बिारबाट सेवा परामशय अधिगयि सेवा ललन सक्नेछ ।  

३. आयोिनाको प्राववलिक सपुररवेक्षणका लालग कायायलयको िफय बाट प्राववलिक िटाईनेछ । उपभोक्ता सलमलिबाट भएको 
कामको लनयलमि सपुररवेक्षण गने न्िम्मेवारी लनि प्राववलिकको हनुेछ ।  

४. पेश्की ललएर एक मवहना लभत्र काम शरुु नगने वा िीन मवहना सम्म काम रोकी आयोिना संचालन नगने उपभोक्ता 
सलमलिलाई कायायलयले लनयम अनसुार कारवाही गरी अधय उपायद्धारा आयोिना कायायधवयन गनेछ। 

५. श्रममलुक प्रववलिबाट कायय गराउने गरी लागि अनमुान स्वीकृि गराई सोही बमोन्िम सम्झौिा गरी मेन्शनरी उपकरणको 
प्रयोगबाट कायय गरेको पाईएमा त्यस्िो उपभोक्ता सलमलिसंग सम्झौिा रद्ध गरी उपभोक्ता सलमलिलाई भकु्तानी गररएको 
रकम मलुयांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ । 

६. आयोिना सम्पन्न भएपलछ कायायलयबाट िाँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ । 

७. आवश्यक कागिाि संलग्न गरी भकु्तानी उपलव्ि गराउन सम्वन्धिि उपभोक्ता सलमलिबाट अनरुोि भई आएपलछ 
उपभोक्ता सलमलिको बैंक िािामा भकु्तानी दिन ुपनेछ ।  

८. यसमा उललेि नभएका कुराहरु प्रचललि कानून वमोन्िम हनुेछ । 

मालथ उललेि भए बमोन्िमका शियहरु पालना गनय हामी लनम्न पक्षहरु मधिरु गियछौं । 

उपभोक्ता सलमलि/समहुको िफय बाट          कायायलयको िफय बाट 

िस्ििि...................      िस्ििि............. 
नाम थर.....................      नाम थर............. 
पि.............................      पि................. 
ठेगाना..........................      ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................      सम्पकय  नं............... 
लमलि............................      लमलि..................... 
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अनसूुची ३ 

(काययववलिको िफा ११(२) सँग सम्वन्धिि) 
उपभोक्ता सलमलिको वकस्िागि वा अन्धिम भकु्तानी िथा फरफारक सम्वधिी लनवेिन  

 

 
>Ldfg\ k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho",                                               ldlt M 

lbQm]n ?kfsf]6 dem'jfu9L gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lbQm]n vf]6fª 

 

ljifo M ls:tfut ÷ clGtd e'QmfgL tyf km/kmf/s u/L kfpF af/] . 

dxf]bo, 

plNnlvt ljifodf txfF sfof{no / o; pkef]Qmf ;ldlt aLrdf ePsf] ;Demf}tf cg';f/ lb=?=d=g=kf= j8f g+= 

=================l:yt ======================================================================================= of]hgf÷sfo{qmd ;DkGg u/L ;f]sf] clGtd 

e'QmfgL tyf km/kmf/ssf nflu tkl;n cg';f/sf] r]slni6 ;lxt lgj]bg k]z ub{5f}+ . 

tkl;nM 

qm=;+= sfuhftsf] ljj/0f ls:tfut e'QmfgLsf] nflu 

k]z u/]sf]÷gu/]sf] 

clGtd e'QmfgL tyf 

km/kmf/ssf] nflu k]z 

u/]sf]÷gu/]sf] 

!= of]hgf÷sfo{qmd :jLs[t ul/Psf] kl/ifb\÷af]8{sf] 

lg0f{osf] k|ltlnkL 

  

@= pkef]Qmf ;ldlt u7g u/]sf] lg0f{o   

#= :jLs[t nfut Oli6d]6, 8«Oª, l8hfOg   

$= nfut ;xeflutf afktsf] /sd a}+sdf hDdf u/]sf] 

ef}r/ 

  

%= ;Demf}tf   

^= k]ZsL /sd -e'QmfgL lnPsf] eP /sd pNn]v ug]{_ ?= ?= 

&= /lgª aLn -e'QmfgL lnPsf] eP /sd pNn]v ug]{_ ?= ?= 

*= g=kf=sf] k|fljlws÷sd{rf/L sf] tl:j/ b]lvg] 

:ynut lgl/If0fsf] kmf]6fx?, ;"rgfkf6Lsf] kmf]6f], 

sfd ;DkGg x'g'cl3 / ;DkGg ePkZrftsf] 

kmf]6f]x? 

  

(= k|dfl0ft aLn, e/kfO{, 8f]/ xflh/L kmf/fd   

!)= gfkL lstfj -d]h/d]G6 a's_   

!!= k|fljlws d"Nof+sg k|ltj]bg   

!@= ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/;   

!#= ;fj{hlgs kl/If0f kmf/fd / ljj/0f   

!$= pkef]Qmf ;ldltsf] ef}lts / ljQLo k|ult k|ltj]bg    

!%= cg'udg ;ldltsf] lg0f{o ;lxtsf] l;kmfl/; kq   

!^= pkef]Qmf ;ldltsf] lg0f{o    

!&= pkef]Qmf ;ldltsf] lgj]bg   

gf]6M ls:tfut jf clGtd e'QmfgL tyf km/kmf/s dWo] h'g k|of]hgsf nflu lgj]bg k]z u/]sf] xf] ;f]lx cg';f/sf] sf]nd dfq eg]{ . 

 

=======================                                                      ===================== 

gfd M                                                                gfd M  

kb M ;lrj                                                           kb M cWoIf 

 

pkef]Qmf ;ldltsf] gfd M 

pkef]Qmf ;ldltsf] 5fk M 
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अनसूुची ४ 

(काययववलिको िफा ११ (५) सँग सम्वन्धिि) 
सावयिलनक परीक्षण फारामको ढाँचा पेश गरेको कायायलय.......... 

१. आयोिनाको नामः      क) स्थलः 
ि) लागि अनमुानः        ग) आयोिना शरुू हनुे लमलिः  घ) आयोिना सम्पन्न हनुे लमलिः  
२. उपभोक्ता सलमलि/सामिुावयक संस्थाको   क) नामः   
क) अध्यक्षको नामः   ि) सिस्य संख्याः      मवहलाः    परुूषः  
३. आम्िानी िचयको वववरणः  
क) आम्िानीिफय  िम्मा: 

आम्िानीको श्रोि (कहाबँाट कलि नगि िथा 
न्िधसी प्राप्त भयो 

िलुाउन)े
 

रकम वा 
पररमाण
 

कैवफयि 

रकम वा पररमाण कैवफयि 

 

   
   
   

ि) िचयिफय  
िचयको वववरण िर पररमाण िम्मा 

१. सामाग्री (के के सामाग्री िररि भयो ?)    

२. ज्याला (के मा कलि भकु्तानी भयो ?)    

    

    

३. श्रमिान (कलि िनाले श्रमिान गरे ?)    

    

    

४. व्यवस्थापन िचय (ढुवानी िथा अधय िचय)    

५. मेन्शनरी औिार (कलि कायय घण्टा उपयोग भयो ?)    
 

ग) मौज्िाि  

 वववरण  रकम वा पररमाण  कैवफयि 

१ नगि   

बैंक   

व्यन्क्तको न्िम्मा   

२ सामग्रीहरु   

घ) भकु्तानी दिन बाकँी 
वववरण रकम वा पररमाण 

  

४. सम्पन्न आयोिनाको लक्ष्य िथा प्रगलि वववरण 

कामको वववरण लक्ष्य प्रगलि 

   

५. आयोिनाले प¥ुयाएको लाभ िथा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्धवि िनसंख्या (आयोिना सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  

६. आयोिना सञ्चालन गिाय आयोिक संस्थामा कामको न्िम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसले कस्िो कस्िो कामको न्िम्मेवारी ललएका लथए<िलुाउने) 
उपन्स्थलिः 
१ 

२ 

३ 
रोहवरः नामथरः      पिः   लमलिः 
द्रष्टव्यः सावयिलनक पररक्षण काययक्रममा उपन्स्थि सरोकारवालाहरुको उपन्स्थलि अलनवायय रूपमा संलग्न हनुपुनेछ । 
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अनसूुची ५ 

(काययववलिको िफा ११ (६) सँग सम्वन्धिि) 
िचय सावयिलनक सूचना फाराम 

 

लमलिः २०  ।   ।   .  

१. आयोिनाको नामः—        २. आयोिना स्थलः—  

३. ववलनयोन्िि विेटः—  ४. आयोिना न्स्वकृि भएको आ.वः—  ५. आयोिना सम्झौिा भएको लमलिः—  

६. काम सम्पन्न गनुय पने लमलिः—     ७. काम सम्पन्न भएको लमलिः—  

८. उ.स. को बैठकले िचय स्वीकृि गरेको लमलिः—    

आम्िानी र िचयको वववरण 

       

आम्िानी िचय 
वववरण रकम रू वववरण रकम 

प्रथम वकस्िा  ज्याला  
िोश्रो वकस्िा  लनमायण सामाग्री िररि  
िेश्रो वकस्िा  ढुवानी  
िनश्रमिान  भाडा  
वस्िगुि सहायिा  व्यवस्थापन िचय  
लागि सहभालगिा    

    

    

 

उपयुयक्तानसुारको आम्िानी िथा िचय वववरण यथाथय हो । यसमा सबै आम्िानी िथा िचयहरु समावेश गररएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको 
प्रत्यक्ष सहभालगिामा आयोिना कायायधवयन गररएको छ । यसको एक प्रलि वडा कायायलयमा समेि पशे गररएको छ ।  

 

......................         ...............................      ...............................             
कोषाध्यक्ष      सन्चव       अध्यक्ष   
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अनसूुची ६ 

(काययववलिको िफा ११(७) संग सम्वन्धिि) 

आयोिना सूचना पाटीको नमूना 

१.  आयोिनाको नामः 

२. आयोिना संचालन गने कायायलय/काययक्रमको नामः 

३. उपभोक्ता सलमलिको अध्यक्षको नाम र सम्पकय  नं.: 

४. आयोिनाको कुल लागि रकम रुः 

 ४.१. आयोिनामा कायायलयबाट व्यहोने लागि रुः 

 ४.२. िनसहभालगिाबाट व्यहोने लागि रकम रुः 

 ४.३. आयोिनामा लगानी गने अधय लनकायको नाम  र व्यहोने लागि रकम रुः 

५. आयोिना सम्झौिा लमलिः 

६. आयोिना सम्पन्न गने लमलिः 

७. आयोिनाबाट लाभान्धवि िनसंख्याः 
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अनसूुची ७ 
(काययववलिको िफा १६(ङ) सँग सम्वन्धिि) 

उपभोक्ता सलमलिको भौलिक िथा ववत्तीय प्रगलि प्रलिवेिन 

वववरण पेश गरेको कायायलय.................... 
 

१. आयोिनाको वववरण  

आयोिनाको नामः     वडा नं.: टोल/बस्िीः   उपभोक्ता सलमलिका अध्यक्षः सन्चवः  

२. आयोिनाको लागिः प्राप्त अनिुान रकम रू. ............................  चधिा रकम रू...................... िनसहभालगिा 
रकम रू. ………………………….   िम्मा रकम रू. ............................. 

३. हालसम्मको िचय रू. ………………………………. 

क. कायायलयबाट प्राप्त रकम रू............. 
१. लनमायण सामग्रीमा (लसमेधट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, लगट्टी, उपकरण आदि) रू. .  

२. ज्यालाः–  िक्ष रूः–     अिक्ष रू.        िम्मा रू.  

3. अधय  

  

ि. िनसहभालगिाबाट व्यहोररएको िचय रूः ................... श्रमको मूलय बराबर रकम रू. .......................  

न्िधसी सामान मूलय बराबर रकम रू. .............   कूल िम्मा रू. ............. 
 

४. प्राववलिक प्रलिवेिन बमोन्िम मूलयांकन रकम रू. ............. 
५. उपभोक्ता समूहको लनणयय बमोन्िम/समीक्षाबाट िचय िेन्िएको रू. ............. 
६. कायायधवयनमा िेन्िएका मखु्य समस्याहरूः  

क.  

ि.  

ग.  

७. समािानका उपायहरू  

क.  

ि. 
ग.  

८. कायायलयबाट र अधय लनकायबाट अनगुमन भए अनगुमनको सझुावः  

 

 

९. हाल माग गरेको वकस्िा रकम रू.  

 

१०. मखु्य िचय प्रयोिन  

 

११. प्राप्त रकम आयोिना बाहेक अधय काययमा िचय गने गराउन ेछैनौ ।   

 

.............   .............  .............  ............. 
ियार गने    सन्चव    कोषाध्यक्ष   अध्यक्ष 
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 अनसूुची ८ 

(काययववलिको अनसूुची ३, कागिािको वववरण सँग सम्वन्धिि) 
 

भपायईको ढाचँा 

 

भपायई िािै िोटाङ न्िलला दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका  वडा ================== वस्न ेम ==========को नालि ================को छोरा 
=============== ले =================================सलमलिसँग ========================================काम गरे वापि ==============================का िरले रु 
=============================== अक्षरेेवप ==============================================वनु्झललई यो भपायई गररदिएको छु । 

 

ईलि सम्वि ==============साल ==============मवहना ===============गिे रोि शभुम ्। 

 

 

 

  



 

20 
 

अनसूुची ९ 
(काययववलिको अनसूुची ३, कागिािको वववरण सँग सम्वन्धिि) 
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अनसूुची १० 

-काययववलिको अनसूुची १५ , कागिािको वववरण सँग सम्वन्धिि) 
 

cg'udg k|ltj]bg ढाचँा 
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अनसूुची १० 
(काययववलिको  िफा १४, कागिािको वववरण सँग सम्वन्धिि) 

 

भपायईको ढाचँा 

lbQm]n ?kfsf]6 ddm'jfu9L gu/kflnsfsf] 

cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldltsf]  

cg'udg kmf/d 

     

!=cg'udg u/]sf] cfof]hgfsf] gfdM    

7]ufgfM    

hDdf /sd M    

 @=pkef]Qmf ;ldltsf] gfdfjnLM    

l;=g+= gfdy/ kb x:tfIf/ s}kmLot 

          

          

          

          

          

          
 

#=cg'udg u/]sf] of]hgfsf] kl/rngsf] cj:yfM  

   

l;=g+=  ?

1 ? 

2 ? 

3 ? 

4 ?




5 ?
  

^ ?
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$=xfn pkef]Qmf ;ldltn] s] s] sfd u/]sf 5g ? ;ldltn] u/]sf] d'Vo sfo{x?M 

;Ddmf}tf kZrft u/]sf sfo{x? 

l;=g+= d'Vo lqmofsnfkx? M ;ldlt ;Dof]hssf] /fo 

    

  

    

    

    

    

    

    

नोट 

%=cg'udg ubf{ b]lvPsf] ;d:of tyf lbOPsf] ;'dmfjx?  

s|=;+= ;d:ofx? lbOPsf] ;'dmfj 

      

      

      
 
^=cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldltsf kbflwsf/Lsf] x:tfIf/ / gfd M 
 

pkef]Qmf ;dltsf]] kbflwsf/Lsf]  cg'udg tyf ;'kl/j]If0f 
;ldltsf] gfdM 

cg'udg ug{] sf]xL eP 

cWoIfsf]] x:tfIf/ M   gfdM     gfdM 

;lrjsf]] x:tfIf/ M   kbM pk k|d'v -;+of]hs_ kbM 

sf]ifWoIfsf] x:tfIf/M   x:tfIf/M   x:tfIf/M 
ldltM       ldltM     ldltM 

gf]6Mcg'udg ubf{ lvlrPsf] t:jL/x? o;};fy ;+nUg /fVg] .  
 


