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नेपालको संविधान बमोजिम आललताल गाउँपाललकाको गाउँ कार्यपाललकाले तल लेजिए बमोजिमको कार्यविलध 
सियसाधारणको िानकारीका लालग प्रकाशन गररएको छ । 

आललताल गाउँपाललकाको उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचालन तथा व्र्िस्थापन कार्यविलध, २०७८ 

प्रस्तािना : आललताल गाउँपाललकाको क्षेत्रलभत्र उपभोक्ता सलमलत मार्य त गररने साियिलनक लनमायण सम्बन्धी कार्यलाई 
लमतव्र्र्ी, पारदशी, उत्तरदार्ी, सहभालगतामूलक, गणुस्तरर्कु्त र प्रभािकारी रुपमा कार्ायन्िर्न गदै वित्तीर् अनशुासन 
कार्म गरी ददगो विकासको अिधारणालाई संस्थागत गनय उपभोक्ता सलमलतको गठन, पररचालन तथा व्र्िस्थापन गनय 
िाञ्छनीर् भएकाले, 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दर्ा १०२ आललताल गाउँपाललकाको प्रशासकीर् कार्यविलधलाई 
लनर्लमत गनय बनेको ऐन, २०७४ को दर्ा ४ बमोजिम गाउँ कार्यपाललकाले र्ो कार्यविलध बनाएको छ । 

पररच्छेद– १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स कार्यविलधको नाम "आललताल गाउँपाललकाको उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचालन 
तथा व्र्िस्थापन कार्यविलध, २०७८" रहेको छ ।  

(२) र्ो कार्यविलध गाउँपाललकाको स्थानीर् रािपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत देजि लागू हनुेछ । 

२. पररभाषा : विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविलधमा :- 

(क) "गाउँपाललका" भन्नाले आललताल गाउँपाललका सम्झन ुपदयछ । 

(ि) "कार्यपाललका" भन्नाले आललताल गाउँकार्यपाललका सम्झन ुपदयछ । 

(ग) "प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत" भन्नाले आललताल गाउँपाललकाको प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 
सम्झन ुपदयछ । 

(घ) "सलमलत" भन्नाले कार्यविलधको दर्ा ७ बमोजिम गदठत उपभोक्ता सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

 

आललताल गाउँपाललका 

स्थानीर् रािपत्र 
िण्ड : ०५   संख्र्ा :  २   लमलत : 2078।०१।२१ 

 

भाग - २ 

आललताल गाउँपाललका, गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
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(ङ) “अध्र्क्ष” भन्नाले उपभोक्ता सलमलतको अध्र्क्षलाई सम्झन ुपदयछ । 

(च) “आर्ोिना”  भन्नाले आललताल गाउँपाललका िा अन्तगयतको िडािाट पूणय िा आंजशक लागत 
साझेदारीमा सञ्चाललत र्ोिना िा कार्यक्रम िा आर्ोिना िा पररर्ोिनालाई सम्झन ुपछय । र 
र्सले आललताल गाउँ सभाबाट स्िीकृत भएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नार्ामूलक संस्था 
िा अन्र् सामदुावर्क संस्थाको आर्ोिना समेतलाई िनाउँदछ । 

(छ) “उपभोक्ता” भन्नाले आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष लाभाजन्ित हनुे आर्ोिना सञ्चालन हनुे क्षेत्र लभत्रका 
व्र्जक्तलाई िनाउँदछ ।  

(ि) “उपभोक्ता सलमलत” भन्नाले आर्ोिनाको लनमायण, सञ्चालन, व्र्िस्थापन र ममयत सम्भार गनयको 
लालग उपभोक्ताले आरू्हरू मध्रे्बाट गठन गरेको सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

(झ) “कार्ायलर्” भन्नाले आललताल गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्लाई सम्झनपुदयछ । सो शब्दले 
िडा कार्ायलर् समेतलाई बझुाउनेछ। 

(ञ) “कार्यपाललका” भन्नाले आललताल गाउँ कार्यपाललकालाई सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “ठूला मेजशनरी तथा उपकरण” भन्नाले िातािरणलाई अत्र्लधक ह्रास परु् र्ाउन ेप्रकृलतका ठूला 
मेजशनरी, उपकरण (बलुडोिर, एक्साभेटर िस्ता) र श्रममूलक प्रविलधलाई विस्थावपत गने िालका 
मेजशनरी तथा उपकरण सम्झन ुपदयछ । 

(ठ) “पदालधकारी” भन्नाले उपभोक्ता सलमलतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सजचि र कोषाध्र्क्षलाई सम्झन ु
पदयछ। 

(ड) “िडा” भन्नाले आललताल गाउँपाललका लभत्रका िडालाई सम्झन ुपदयछ । 

(ढ) “िडा अध्र्क्ष” भन्नाले आर्ोिना सञ्चालन भएको िडाको िडा अध्र्क्षलाई सम्झन ुपदयछ । 

(ण) “सदस्र्”भन्नाले उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्लाई सम् झन ुपदयछ, सो शब्दले उपभोक्ता सलमलतका 
पदालधकारीलाई समेत िनाउँदछ। 

(त) “सम्झौता”भन्नाले आर्ोिनाको लनमायण, सञ्चालन, व्र्िस्थापन र ममयत सम्भार गनयको लालग 
कार्ायलर् र उपभोक्ता सलमलतबीच भएको ललजित करारनामा िा कबलुलर्तनामालाई िनाउँदछ  

पररच्छेद - २ 

उपभोक्ता सलमलत मार्य त हनुे कार्यको प्रकृलत र लगानीको वहस्सा 
३. उपभोक्ता सलमलत मार्य त काम गाउन सवकन े: (१) देहार् बमोजिमको अिस्थामा विकास लनमायण सम्बन्धी कार्य 

गदाय उपभोक्ता सलमलत मार्य त गराउन सवकनेछ : 
(क) साियिलनक िररद ऐन, २०६३ तथा साियिलनक िररद लनर्मािली, २०६४ ले तोकेको 

रकमको सीमालभत्र रही विकास लनमायणको काम गनुय परेमा, 
(ि) स्थानीर् श्रम, सीप तथा श्रोत साधन पररचालन गरी विकास लनमायणको काम गनय सवकने 

भएमा, 
(ग) स्थानीर् स्तरमा लनमायण कार्य गराउँदा लमतव्र्र्ीता, गणुस्तरीर्ता िा दीगोपन अलभबवृि हनुे 

भएमा, 
(घ) अलधकतम िनसहभालगता िटु्न सक्ने अिस्था भएमा, 
(ङ) आर्ोिनाको उद्देश्र् र लक्ष्र् पररपूलतय हनुे भएमा । 
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(२) िररद सम्बन्धी प्रचललत कानूनको सियमान्र्तामा प्रलतकूल नहनुे गरी उपभोक्ता सलमलत र आर्ोिना 
कार्ायन्िर्न गने लनकार्ले पूणयरुपमा र्ो कार्यविलधको पालना गरी प्रदेशलभत्र आर्ोिनाको लनमायण संचालन र ममयत 
सम्भार आददको काम गनय सक्नेछ । 

४. उपभोक्ता सलमलतबाट गनय नसवकन ेकार्यहरु : देहार्का आर्ोिनाको लनमायण, संचालन तथा व्र्िस्थापन र ममयत 
संभारका कार्य उपभोक्ता सलमलत मार्य त गराउन सवकने छैन : 

(क) आर्ोिना कार्ायन्िर्न गने लनकार्ले प्राविलधक रुपले िवटल हनुे भनी तोकेका कार्य 
(ि) आर्ोिना कार्ायन्िर्न गने लनकार्ले िवटल वकलसमको गणुस्तर परीक्षण गनुयपने कार्य 
(ग) ठूला मेलसनरी तथा उपकरण प्रर्ोग गरी गनुयपने लनमायण कार्य 
(घ) तर लागत अनमुान तर्ार गदायको समर्मा हेभी मेलसन प्रर्ोग गनुय पने िवटल प्रकृलतको कार्य 

भलन उल्लेि भएको रहेछ भने सम्बजन्धत प्राविलधकको लसर्ाररसमा आर्ोिना कार्ायन्िर्न 
गने लनकार्बाट सहमलत ललई त्र्स्तो मेजशन प्रर्ोग गनय सवकनेछ । 

(ङ) िनसहभालगता िटु्न नसक्ने लनमायण कार्य 
(च) लनमायण पश्चात ममयत संभार उपभोक्ता सलमलत मार्य त हनु नसक्ने कार्य 
(छ) लनमायण कार्य सम्पन्न भएपछी उपभोक्ता सलमलतमा र्ोिना हस्तान्तरण गनय नसक्ने कार्य 

५. उपभोक्ता सलमलतको र्ोगदानको वहस्सा :  उपभोक्ता सलमलत मार्य त आर्ोिना कार्ायन्िर्न गदाय आर्ोिनाको लालग 
विलनर्ोिन भएको कजन्टिेन्सी बाहेकको रकमको न्रू्नतम, दश प्रलतशत बराबरको श्रम कार्य िा सो बरताबरको 
अन्र् र्ोगदान उपभोक्ता सलमलतको तर्य बाट उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

तर, कुनै व्र्जक्त िा संस्थाले स्िेजच्छक रुपमा ददएको कुनै पलन वकलसमको दानदातव्र्लाई उपभोक्ता 
सलमलतको र्ोगदानमा गणना गररने छैन । 

६. कन्टेन्िेन्सी रकम : (१) उपभोक्ता सलमलत मार्य त आर्ोिना कार्ायन्िर्न गदाय विलनर्ोजित रकममा चार प्रलतशत 
कन्टेन्िेन्सी रकम कट्टा गनय सवकनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोजिम कट्टा गररएको कजन्टन्िेन्सी रकम आर्ोिनाको काममा बाहेक अन्र्त्र िचय 
गनय पाइने छैन । 

पररच्छेद–३ 
उपभोक्ता सलमलतको गठन र सञ्चालन 

७. उपभोक्ता सलमलत गठन सम्बन्धी व्र्िस्था : (१) उपभोक्ता सलमलत गठन देहार् बमोजिम गनुय पनेछ । 

(क) आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष लाभाजन्ित उपभोक्ताहरुको आम भेलाबाट अलधकतम सहभालगतामा 
सम्बजन्धत आर्ोिना स्थलमा नै सात देजि एघार (७ देजि ११ िना) सदस्र्ीर् उपभोक्ता 
सलमलत गठन गनुयपनेछ । 

(ि) सलमलत गठनको लालग आम भेला हनुे समर्, लमलत, स्थान र भेलाको लबषर् त्र्स्तो भेला हनु े
लमलतले कजम्तमा सात ददन (७ ददन) अगािै साियिलनक रुपमा िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(ग)  गाउँपाललका स्तरीर् आर्ोिना सञ्चालनको लालग उपभोक्ता सलमलतको गठन गदाय 
कार्यपाललकाले तोकेको कार्यपाललकाका सदस्र् िा कार्ायलर्को प्रलतलनलधको रोहिरमा गनुय 
पनेछ । 

(घ) िडास्तरीर् आर्ोिना सञ्चालनको लालग उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय सम्िजन्धत िडाको िडा 
अध्र्क्ष िा िडा सदस्र् िा कार्ायलर्ले तोकेको कार्ायलर्को प्रलतलनलधको रोहिरमा गनुय 
पनेछ । 
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(ङ) उपभोक्ता सलमलत गठनको लालग बोलाईएको भेलामा र्ोिनाको संजक्षप्त वििरण र सलमलतको 
संरचना सवहतको िानकारी कार्ायलर्को प्रलतलनलधले गराउन ुपनेछ । 

(च) उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय समािेशी लसिान्तको अिलम्िन गनुय पने छ । सलमलतमा 
कजम्तमा तेत्तीस प्रलतशत (३३%) मवहला सदस्र् हनुपुनेछ । सलमलतको अध्र्क्ष, सजचि र 
कोषाध्र्क्षमध्रे् कम्तीमा एकिना मवहला पदालधकारी हनुपुनेछ ।  

(छ) एक व्र्जक्त एक आलथयक िषयमा एउटा आर्ोिना समाप्त नहुँदा सम्म एकभन्दा बढी उपभोक्ता 
सलमलतको सदस्र् हनु पाउने छैन। साथै सगोलका पररिारबाट एकिना भन्दा बढी व्र्जक्त 
एउटै उपभोक्ता सलमलतको सदस्र् हनु पाइने छैन ।  

(ि) उपभोक्ता सलमलतको गठन सकेसम्म सियसम्मत तररकाले गनुयपनेछ । सियसम्मत हनु नसकेमा 
उपभोक्ताहरुको बहमुतबाट उपभोक्ता सलमलतको गठन गररने छ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको लागत सहभालगतामा सञ्चालन हनुे आर्ोिनाहरु उपभोक्ता सलमलतबाट 
कार्ायन्िर्न गनय प्राथलमकता ददईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता सलमलतले सम्झौता बमोजिम गनुय पने काम सलमलत आर्ैं ले गनुय गराउन ुपनेछ । 
अन्र् कुनै लनमायण व्र्िसार्ी िा अन्र् व्र्जक्त िा सस्थालाई ठेक्कामा ददई गनय गराउन पाइने 
छैन । 

(ट) कार्ायलर्ले आर्ोिना सञ्चालन एिम ्कार्ायन्िर्नमा संलग्न उपभोक्ता सलमलतको अलभलेि 
अनसूुची १ बमोजिमको ढाँचामा व्र्िजस्थत गनुय पनेछ । 

८. उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्को र्ोग्र्ता : (१) उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्को र्ोग्र्ता देहार् बमोजिम हनु ुपनेछ। 

(क)  सम्िजन्धत आर्ोिना क्षेत्रको स्थार्ी िालसन्दा 
(ि) १८ िषय उमेर परुा भएको 
(ग) र्ौिदारी अलभर्ोगमा अदालतबाट कसरुदार नठहररएको 
(घ) सरकारी बाँकी बक्र्ौता िा पेश्की र्छ्र्र्ौट गनय बाँकी नरहेको 
(ङ) अन्र् उपभोक्ता सलमलतमा सदस्र्नरहेको 

(२) उपदर्ा १ मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापलन िनप्रलतलनलध, रािनीलतक दलका पदालधकारी, 
बहालिाला सरकारी कमयचारी र जशक्षक उपभोक्ता सलमलतको सदस्र्मा बस्न पाईने छैन । 

९. उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयब्र् र अलधकार : उपभोक्ता सलमलतको काम कतयब्र् र अलधकार देहार् बमोजिम हनुेछ 
।  

(क) सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गने, 

(ि) उपभोक्ताहरुलाई कार्ायलर्बाट प्राप्त सूचना तथा मागयदशयनको िानकारी गराउने, 
(ग) सम्झौता बमोजिम कार्य शरुु गदाय कार्ायलर्बाट आिश्र्क लनदेशन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त 

गरेर मात्र शरुु गने, 

(घ) उपभोक्ता सलमलतको कार्य सम्पादनलाई प्रभािकारी बनाउन सलमलतका सदस्र्हरुको कार्य 
विभािन र जिम्मेिारी बाँडर्ाँड गने, 

(ङ) उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्हरुको क्षमता विकास गने । 

(च) सम्झौता बमोजिमको कामको पररमाण, गणुस्तर, समर् र लागतमा पररितयन गनुय पने देजिएमा 
कार्ायलर्लाई अनरुोध गने, 

(छ) आर्ोिनाको ददगो व्र्िस्थापन सम्बन्धी आिश्र्क अन्र् कार्य गने । 
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पररच्छेद – ४ 

कार्ायन्िर्न तथा ब्र्िस्थापन 

 

१०.  आर्ोिना कार्ायन्िर्न : (१) कार्ायलर्ले आ.ि. शरुु भएको १५ ददन लभत्र उपभोक्ता सलमलतबाट संचालन हनु े
आर्ोिना, पररर्ोिना र कार्यक्रमहरु पवहचान/छनौट गरी कार्ायन्िर्न र्ोिना बनाउन ुपनेछ । उपभोक्ता सलमलत 
गठन पश्चात आर्ोिनाको ड्रईङ, लडिाईन र लागत अनमुान (नेपाली भाषामा तर्ार गररएको) स्िीकृत गरी उपभोक्ता 
सलमलतलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) आर्ोिनाको कार्ायन्िर्नको लालग उपभोक्ता सलमलत र कार्यलर्बीच अनसूुची २ बमोजिमको ढाँचामा 
सम्झौता गनुयपनेछ। 

(३) आर्ोिनाको प्रकृलत हेरी कार्ायलर्ले लागत सहभालगताको ढाँचा र अनपुात (नगद िा श्रमदान िा 
बस्तगुत) तोक्न ुपनेछ। 

 

११.  आर्ोिना सम्झौताको लालग आिश्र्क कागिातहरु : (१) उपभोक्ता सलमलतले कार्ायलर्सँग सम्झौता गदाय 
तपजशलमा उजल्लजित कागिातहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता सलमलत गठन गने आम भेलाको लनणयर्को प्रलतललवप 

(ि) उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्हरुको नागररकताको प्रलतललवप 

(ग) आर्ोिनाको लागत अनमुान वििरण 

(घ) उपभोक्ता सलमलतबाट सम्झौताको लालग जिम्मेिारपदालधकारी तोवकएको उपभोक्ता 
सलमलतको लनणयर्  

(ङ) नगद िम्मा गरेको भौचर  

(च) िाता सञ्चालन गने पदालधकारी तोवकएको लनणयर् र िाता सञ्चालनको लालग आिश्र्क 
कागिातहरु  

(छ) िडा स्तरीर् र्ोिनाको हकमा िडा कार्ायलर्को लसर्ाररश 

(ि) आर्ोिनाको कार्ायन्िर्नको कार्य ताललका । 

 

१२.  उपभोक्ता सलमलतको क्षमता विकास : (१) कार्ायलर्ले आर्ोिनाको कार्ायन्िर्न अगािै उपभोक्ता सलमलतका 
पदालधकारीहरुलाई देहार्का विषर्मा अलभमजुिकरण गनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयब्र् र अलधकार, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कामको वििरण, काम सम्पन्न गनुयपने अिलध, लागत र उपभोक्ताको 
र्ोगदान 

(ग) लनमायण सामाग्रीको गणुस्तर र पररमाण 

(घ) िररद, रकम लनकासा प्रकृर्ा, िचयको लेिाकंन र अलभलेि व्र्िस्थापन 

(ङ) कार्ायन्िर्न र अनगुमन प्रकृर्ा  

(च) साियिलनक परीक्षण, र्ोिनाको र्रर्ारक र हस्तान्तरण  

(छ) अन्र् आिश्र्क विषर्हरु ।  

 

१३.  िाता सञ्चालन : (१) उपभोक्ता सलमलतको िाता कार्ायलर्ले तोकेको बैंकमा सञ्चालन हनुेछ । 
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(२) सलमलतको िाता अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सजचि गरी तीन िनाको संर्कु्त दस्तितबाट सञ्चालन हनुेछ। 
िाता सञ्चालकहरु मध्रे् कजम्तमा एकिना मवहला हनु ुपनेछ । 

 

१४.  भकु्तालन प्रवक्रर्ा : (१) आर्ोिनाको भकु्तानी ददंदा उपभोक्ता सलमलतको नाममा रहेको बैक िातामार्य त ददन ु
पनेछ। उपभोक्ता सलमलतले एक व्र्जक्त िा सस्थालाई पच्चीस हिार भन्दा मालथको रकम भकु्तानी गदाय चेक 
मार्य त मात्र गनुय पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता सलमलतलाई सम्झौता बमोजिमको कामको प्राविलधक मूल्र्ांकन, कार्य सम्पन्न प्रलतिेदन िडा 
कार्ायलर्को वकटानी लसर्ाररस स्थानीर् सलमलतको लसर्ाररस साियिलनक परीक्षण, लनमायण कार्यको र्ोटो, विल, 
भपायई र अन्र् आिश्र्क कागिातको आधारमा वकस्तागत र अजन्तम भकु्तानी ददईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता सलमलतले सम्पादन गरेको काम र भएको िचयको वििरण सलमलतको बैठकबाट लनणयर् गरी 
भकु्तानीको लालग आिश्र्क कागिात सवहत कार्ायलर्मा पेश गनुयपनेछ । 

(४) आर्ोिनाको अजन्तम भकु्तानी हनु ुभन्दा अगािै कार्ायलर्बाट अनगुमन गने व्र्िस्था लमलाउन ुपनेछ    

(५) आर्ोिना सम्पन्न भई र्रर्ारक गनुय भन्दा अगािै उपभोक्ता सलमलतले अलनिार्य रुपमा कार्ायलर्को 
प्रलतलनलधको रोहिरमा साियिलनक परीक्षण गनुय पनेछ । साियिलनक परीक्षण प्रलतिेदनको ढाँचा अनसूुची ३ बमोजिम 
हनुेछ ।  

(६) उपभोक्ता सलमलतले आरू्ले प्रत्रे्क वकस्तामा गरेको िचयको सूचना अनसूुची ४ बमोजिमको ढाँचामा 
साियिलनक गनुय पनेछ ।  

(७) आर्ोिनाको कुल लागत रु तीन लाि रुपैर्ाँ भन्दा बढी भएका आर्ोिनाहरुको हकमा उपभोक्ता 
सलमलतले काम शरुु गनुय भन्दा अगािै आर्ोिनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको अिस्था, काम शरुु र सम्पन्न 
गनुय पने अिलध समेत देजिने गरी तर्ार गररएको अनसूुची ५ बमोजिमको ढाँचामा आर्ोिना सूचना पाटी आर्ोिना 
स्थलमा राख्न ुपनेछ र सोको एक प्रलत र्ोटो कार्ायलर्मा रकम भकु्तानीको माग गदाय पेश गनुयपनेछ । 

(८) उपभोक्ता सलमलतलाई सम्बजन्धत कार्ायलर्ले ड्रइङ्ग, लडिाइन, लागत अनमुान तर्ार गने, प्राविलधक 
सल्लाह ददन,े िाँचपास गने लगार्त अन्र् प्राविलधक सहर्ोग उपलब्ध गराउनेछ । आर्ोिना कार्ायन्िर्नको 
समर्मा कुनै कारणबाट कार्ायलर्ले प्राविलधक सेिा उपलब्ध गराउन नसकेमा सम्झौतामा उल्लेि गरी तोवकएको 
िचयको सीमा लभत्र रही उपभोक्ता सलमलतले करारमा प्राविलधक लनर्कु्त गनय िा प्राविलधक सेिा ललन सक्नेछ । तर, 

ड्रइङ्ग, लडिाइन, लागत अनमुान, कार्यसम्पन्न प्रलतिेदन र भकु्तानी लसर्ाररसको कार्य कार्ायलर्बाट नै हनुेछ । 

(९) उपभोक्ता सलमलतबाट लनमायण हनुे आर्ोिनाहरूको गणुस्तर कार्म गने गराउने दावर्त्ि र जिम्मेिारी 
िनप्रलतलनलध, सम्बजन्धत प्राविलधक कमयचारी, उपभोक्ता सलमलत र अनगुमन सलमलतको हनुेछ ।  

(१०) अनकुरणीर् कार्य गने उपभोक्ता सलमलत, प्राविलधक कमयचारी र सम्बजन्धत कमयचारीलाई सभाको 
लनणयर् बमोजिम िावषयक रूपमा उजचत परुस्कार प्रदान गनय सवकनेछ । 

(११) तोवकएको समर्मा उपभोक्ता सलमलत गठन हनु नसकेमा, सम्झौता हनु नसकेमा िा सम्झौताको 
शतय बमोजिम कार्य सम्पादन हनु नसकेमा कार्ायलर्ले अन्र् प्रकृर्ाद्वारा काम गराउन सक्नेछ ।   

 

१५.  लनमायण कार्यको गणुस्तर सलुनजश्चतता गनुय पने : उपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चालन हनुे आर्ोिना गणुस्तर सलुनजश्चत 
गनुय सम्िजन्धत उपभोक्ता सलमलतको कतयव्र् हनुेछ । गणुस्तर सलुनजश्चतता गनयको लालग अन्र् कुराहरुको अलतररक्त 
देहार्का विषर्हरु पूणय रुपमा पालना गनुय पनेछ ।  

(क) लनमायण सामाग्रीको गणुस्तर : लनमायण सामाग्री ड्रइङ, लडिाईन र स्पेलसवर्केसन बमोजिमको 
गणुस्तर कार्म गनुय पनेछ । 
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(ि) लनमायण विलध र प्रकृर्ाको गणुस्तर : लनमायण विलध र प्रकृर्ा कार्ायलर्सँग भएको सम्झौता 
बमोजिम गनुय पनेछ  

(ग) लनमायण कार्यको ददगोपना : उपभोक्ता सलमलतबाट कार्ायन्िर्न भएको र्ोिनाको 
ददगोपनाको लालग सम्िजन्धत उपभोक्ता सलमलतले आिश्र्क व्र्िस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गणुस्तर सलुनजश्चत गने जिम्मेिारी : उपभोक्ता सलमलत मार्य त हनुे कामको लनधायररत 
गणुस्तर कार्म गने जिम्मेिारी सम्बजन्धत कार्यको लालग कार्ायलर्बाट िवटएका प्राविलधक 
कमयचारी र उपभोक्ता सलमलतको हनुेछ । 

(ङ) लगत राख्न ुपने : उपभोक्ता सलमलतबाट हनुे कामको सम्झौता बमोजिमको समर्, लागत 
र गणुस्तरमा सम्पन्न हनु नसकेमा सम्िजन्धत प्राविलधक कमयचारीलाई सचेत गराउने र 
प्रकृलत हेरी आिश्र्कता अनसुार कारिाही गनय सक्नेछ । त्र्स्ता उपभोक्ता सलमलतको 
लगत रािी उपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीलाई लनजश्चत समर्सम्मको लालग अन्र् 
उपभोक्ता सलमलतमा रही काम गनय लनषधे गनेछ। 

१६.  अनगुमन सलमलतको व्र्िस्था : (१) आर्ोिना तोवकएको गणुस्तर, पररमाण र समर्मा सम्पन्न गनय गराउन उपभोक्ता 
सलमलतले सम्पादन गने कार्यको अनगुमन गरी आर्ोिनाको गणुस्तर, पररमाण सलुनजश्चत गनय दर्ा ४ (१) (क) 
बमोजिमको भेलाबाट कजम्तमा एक िना मवहला सवहत ३ सदस्र्ीर् एक अनगुमन सलमलत गठन गनुय पनेछ । 

(२)  अनगुमन सलमलतको काम, कतयव्र् अलधकार देहार् बमोजिम हनुेछः 
(क) आर्ोिनाको कार्ायन्िर्नमा सहिीकरण गने तथा देजिएका बाधा, व्र्िधान र समस्र्ा 

समाधानका लालग आिश्र्क समन्िर् गने,  

(ि) आर्ोिनाको कार्ायन्िर्न कार्यताललका अनसुार काम भए नभएको र्कीन गने र नगरेको 
पाइएमा सम्बजन्धत पक्षलाई सचेत गराउने,    

(ग) कार्य पूणय रुपमा सम्पन्न भएको एवकन गरी अजन्तम वकस्ता भकु्तानीका लालग 
गाउँपाललकामा लसर्ाररस गने 

(घ) आिश्र्क अन्र् कार्य गने । 

पररच्छेद– ५ 

विविध 

१७.  अन्र् संस्थाबाट कार्य गराउन सवकन े: र्स कार्यविलध बमोजिम उपभोक्ता सलमलतबाट गररने कार्य लाभग्राही समूह, 
सामदुावर्क संस्था िस्तै सामदुावर्क िन, सामदुावर्कस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोल विकास संस्था, आमा समूह, 

कृवष समूह, काननु बमोजिम गठन भएका अन्र् सामदुावर्क संगठन िस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीर् उपभोक्ताहरुको 
आमभेलाबाट लनणयर् भई आएमा र्स्ता संस्थाहरुबाट र्स कार्यविलध बमोजिम कार्य संचालन गनय/गराउन सवकन े
छ। 

१८.  सहजिकरण र सहर्ोग गनुय पने : उपभोक्ता सलमलतले आर्ोिनाको सपुररिेक्षण, अनगुमन/लनरीक्षण गनय कार्ायलर्बाट 
आएको अनगुमन सलमलत, पदालधकारी िा कमयचारीलाई आिश्र्क वििरण उपलव्ध गराउने तथा आर्ोिनास्थल 
अनगुमनको लालग सहजिकरण र सहर्ोग गनुय पनेछ । 

१९.  उपभोक्ता सलमलतको दावर्त्ि : उपभोक्ता सलमलतले कार्ायलर्सँग भएको सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गदाय 
कार्ायलर्ले तोकेका शतयहरुको अलतररक्त देहार्का दावर्त्ि िहन गनुय पनेछ । 

(क) आर्ोिनाको ददगो व्र्िस्थापनको लालग ममयत सम्भार गने सम्बन्धी आिश्र्क कार्य, 
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(ि) आर्ोिना कार्ायन्िर्नबाट पनय सक्ने िातािरणीर् सन्तलुन कार्म गने सम्बन्धी कार्य, 
(ग) अन्र् आर्ोिनाहरुसँग अन्तरसम्बन्ध कार्म गनुयपने, 

(घ) असल नागररकको आचरण पालना गनुयपने । 

(ङ) उपभोक्ता सलमलतले आर्ोिनाको र्रर्ारकको लालग कार्ायलर्मा कागिात पेश गदाय 
अनसूुची ६ बमोजिमको ढाँचामा आर्ोिनाको भौलतक तथा विजत्तर् प्रलतिेदन पेश गनुय 
पनेछ ।  

२०.  गाउँपाललका स्तरीर् अनगुमन सलमलत सम्बन्धी व्र्िस्था : (१) आललताल गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट स्िीकृत 
साियिलनक पूिायधार सदुृढीकरण तर्य  संचाललत आर्ोिना/कार्यक्रमहरुको समग्र अनगुमनका लालग देहार् 
बमोजिमको गाउँपाललका स्तरीर् अनगुमन सलमलत रहने छ । 

(क) गाउँपाललका उपाध्र्क्ष       - संर्ोिक 

(ि) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत      - सदस्र् 

(ग) कार्यपाललकाबाट मनोलनत कार्यपाललकाका २ िना सदस्र्   - सदस्र् 

(घ) पूिायधार विकास शािा प्रमिु       - सदस्र् 

(ङ) र्ोिना अनगुमन शािा प्रमिु       - सदस्र्-सजचि 

(२) सलमलतले गाउँपाललका अध्र्क्ष लगार्त सम्बजन्धत व्र्जक्त िा पदालधकारीलाई आमजन्त्रत सदस्र्को 
रुपमा बैठकमा बोलाउन सक्नछे । सदस्र्हरुले बैठक बस्दा कार्यपाललकाको बैठक सरहको भत्ता प्राप्त गनेछन। 

(३) सलमलतको काम कतयव्र् र अधाकर देहार्बमोजिम हनुेछन ्: 
(क) गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र उपभोक्ता सलमलत िा ठेक्का प्रणालीबाट संचाललत 

आर्ोिना/कार्यक्रमहरुको समग्र अनगुमन गने। 

(ि) कुनै आर्ोिना/कार्यक्रमको स्थलगत रुपमा विस्ततृ अनगुमन गनुयपने अिस्था देजिएमा 
िा विस्ततृ अनगुमन गनुयपछय भलन िानकारी/उिरुी प्राप्त भएमा स्थलगत रुपमा विस्ततृ 
अनगुमन गने । 

(ग) प्रत्रे्क आर्ोिना/कार्यक्रम सम्पन्न भई अजन्तम वकस्ता भकु्तानीका लालग अनरुोध भई 
आएको अिस्थामा प्राप्त लसर्ाररस र प्राविलधक प्रलतिेदनका आधारमा अजन्तम केस्ता 
भकु्षनी तथा र्रर्ारकका लालग लनणयर् गने । 

(घ) अनगुमनका क्रममा आर्ोिना/कार्यक्रममा कुनै सधुार गनुयपने देजिएमा सधुार गनय 
लनदेशन ददने र लसको अलभलेि राख्न े। 

(ङ) आर्ोिना अनगुमन सलमलत र सम्बजन्धत िडा कार्ायलर् सँग सम्पकय गरी 
आर्ोिना/कार्यक्रमको कार्य प्रगतीका बारेमा िानकारी प्राप्त गने र कुनै समस्र्ा 
देजिएमा समाधानका लालग पहल गने । 

(च) एक आलथयक िषयलभत्र संचाललत आर्ोिना/कार्यक्रमको सम्बन्धमा समग्र अनगुमन 
प्रलतिेदन तर्ार गरी गाउँ कार्यपाललका बैठकमा पेश गने । 

(४) आफ् नो िडा लभत्र संचाललत र्ोिना, आर्ोिना, कार्यक्रमको अनगुमन गनयका लालग देहार् बमोजिमको 
िडा स्तरीर् अनगुमन सलमलत रहेनछ । 

(क) सम्बजन्धत िडाको िडा अध्र्क्ष      - संर्ोिक 

(ि) िडा सदस्र्हरु        - सदस्र् 
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(ग) सम्बजन्धत िडाको प्राविलधक/कार्यक्रम संचालन गने कमयचारी  - सदसर् 

(घ) िडा सजचि       -सदस्र् सजचि 

२१.  मापदण्ड बनाउन सक्न े: (१) आर्ोिनाको गणुस्तर सलुनजश्चतताको लालग कार्ायलर्ले अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन गरी 
सम्िजन्धत उपभोक्ता सलमलतलाई सल्लाह, सझुाि र आिश्र्कता अनसुार लनदेशन ददने तथा समन्िर् गनुय पनेछ . 

(२) उपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चालन हनुे आर्ोिनाको प्रकृलत हेरी गणुस्तर सलुनजश्चतता गने प्रर्ोिनको 
लालग कार्ायलर्ले थप मापदण्ड तथा मागयदशयन बनाई लाग ुगनय सक्नेछ । 

२२.  प्रचललत कानून बमोजिम हनु े: (१) र्स कार्यविलधमा उल्लेि भएका कुराहरुका हकमा र्सै कार्यविलध बमोजिम 
र अन्र्का हकमा प्रचललत कानून बमोजिम हनुेछ । 

(२) र्स पिुय गठन भई तोवकएको कार्य सम्पन्न नभएको अिस्थामा त्र्सरी गठन भएको उपभोक्ता 
सलमलत र्सै कार्यविलध बमोजिम गठन भएको मालननेछ । त्र्स्तो सलमलतले र्ो कार्यविलध लागू भएपश्चात ्गने बाँकी 
काम कारिाही र्सै कार्यविलध बमोजिम सम्पन्न गनुयपनेछ ।  

२३.  िारेिी र बचाउ : आललताल गाउँपाललकाको उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचालन तथा व्र्िस्थापन कार्यविलध, 

२०७५ िारेि गररएको छ । 
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अनसूुची १ 

(कार्यविलधको दर्ा ४ (१) ट संग सम्बजन्धत) 
उपभोक्ता सलमलतको लगत 

आललताल गाउँपाललका 
आ.ि. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता सलमलतको नाम र 
ठेगाना 

पदालधकारीको नाम र सम्पकय  नं. गठन 
लमलत 

बैंकको नाम िाता नं. 
अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष सजचि कोषाध्र्क्ष 
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अनसूुची २ 

कार्यविलधको दर्ा ७(२) सँग सम्िजन्धत) 
आललताल गाउँपाललका 
र्ोिना सम्झौता र्ाराम 

१. सम्झौता गने पक्ष र आर्ोिनाः 
क) उपभोक्तासलमलतको वििरणः 
 १. नामः 
 २. ठेगानाः 
ि) आर्ोिनाको वििरणः 
 १. नामः 
 २. आर्ोिना स्थलः 
 ३ उद्देश्र्ः 
 ४. आर्ोिना सरुु हनुे लमलतः 
२. आर्ोिनाको लागत सम्िजन्ध वििरणः 
 क) लागत अनमुान रु 

 ि) लागत व्र्होने स्रोतहरु 

 १. कार्ायलर्ः 
 २. उपभोक्ता सलमलतः 
 ३. अन्र्ः  
ग) बस्तगुत अनदुानको वििरण  सामाग्रीको नाम    एकाई 

 १. संघबाट  
 २. प्रदेशबाट 

 ३. गाउँपाललकाबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. विदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता सलमलतबाट  
 ७. अन्र् लनकार्बाट  
घ) आर्ोिनाबाट लाभाजन्ित हनुेः 
 १. घरपररिार संख्र्ाः 
 २. िनसंख्र्ाः 
 ३. संगदठत संस्थाःः 
४= अन्र्ः  
३. उपभोक्ता सलमलत÷समदुार्मा आधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वििरणः 
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क) गठन भएको लमलतः 
ि) पदालधकारीको नाम र ठेगाना (नागररकता प्रमाणपत्र नं. र जिल्ला) 
१. अध्र्क्ष 

२. उपाध्र्क्ष 

३. कोषाध्र्क्ष 

४. सजचि 

५. सदस्र् 

६. सदस्र् 

७. सदस्र् 

ग) गठन गदाय उपजस्थत लाभाजन्ितको संख्र्ाः 
४. आर्ोिना सञ्चालन सम्िजन्ध अनभुिः 
५.उपभोक्ता सलमलत समदुार्मा आधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गने वकस्ता वििरणः 
वकस्ताको क्रम  लमलत  वकस्ताको रकम  लनमायण समाग्री पररमाण    कैवर्र्त 

पवहलो 
दोश्रो 
तेश्रो 
िम्मा 
६. आर्ोिना ममयत संभार सम्बन्धी व्र्िस्था  
क) आर्ोिना ममयत संभारको जिम्मा ललने सलमलत÷संस्थाको नामः 
ि) ममयत सम्भारको सम्भावित स्रोत (छ छैन िलुाउने) 

 िनश्रमदानः 
 सेिा शलु्कः 
 दस्तरु, चन्दाबाट  
 अन्र् केही भएः  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता सलमलतको जिम्मेिारी तथा पालना गररन ेशतयहरुः 
१. आर्ोिना लमलत ...............................देजि शरुु गरी लमलत........................सम्ममा परुा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त रकम तथा लनमायण सामाग्री सम्िजन्धत आर्ोिनाको उिेश्र्का लालग मात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, जिन्सी सामानको प्राप्ती, िचय र बाँकी तथा आर्ोिनाको प्रगलत वििरण राख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी िचयको वििरण र कार्यप्रगलतको िानकारी उपभोक्ता समूहमा छलर्ल गरी अको वकस्ता माग गनुय पनेछ । 

५= आर्ोिनाको कुल लागत भन्दा घटी लागतमा आर्ोिना सम्पन्न भएको अिस्थामा सो मतुाविकनै अनदुान र श्रमदानको 
प्रलतशत लनधायरण गरी भकु्तानी ललन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सलमलतले प्राविलधकको रार्, परामशय एिं लनदेशन अनरुुप काम गनुय पनेछ ।  
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७= उपभोक्ता सलमलतले आर्ोिनासंग सम्िजन्धत विल, भरपाईहरु, डोर हाजिरी र्ारामहरु, जिन्सी नगदी िाताहरु, 

सलमलत÷समहुको लनणयर् पजुस्तका आदद कागिातहरु कार्ायलर्ले मागेको बित उपलव्ध गराउन ु पनेछ र त्र्सको 
लेिापरीक्षण पलन गराउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सामाग्री िररद गदाय आन्तररक रािस्ि कार्ायलर्बाट स्थार्ी लेिा नम्िर र मलु्र् अलभबवृि कर दताय प्रमाण पत्र 
प्राप्त व्र्जक्त िा र्मय संस्था िा कम्पनीबाट िररद गरी सोही अनसुारको विल भरपाई आलधकारीक व्र्जक्तबाट प्रमाजणत 
गरी पेश गनुय पनेछ । 

९.  मूल्र् अलभबवृि कर (VAT) लाग्ने बस्त ुतथा सेिा िररद गदाय रु २०,०००।– भन्दा बढी मूल्र्को सामाग्रीमा अलनिार्य 
रुपमा मूल्र् अलभबवृि कर दताय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्र्जक्त र्मय संस्था िा कम्पनीबाट िररद गनुय पनेछ । साथै 
उक्त विलमा उजल्लजित म.ुअ.कर बाहेकको रकममा १.५% अग्रीम आर्कर बापत करकवट्ट गरी बाँकी रकम मात्र 
सम्िजन्धत सेिा प्रदार्कलाई भकु्तानी हनुेछ । रु २०,०००।– भन्दा कम मूल्र्को सामाग्री िररदमा पान नम्िर 
ललएको व्र्जक्त िा र्मयबाट िररद गनुय पनेछ । अन्र्था िररद गने पदालधकारी स्िर्म ्जिम्मेिार हनुेछ । 

१०. डोिर रोलर लगार्तका मेजशनरी सामान भाडामा ललएको एिम ्घर बहालमा ललई विल भरपाई पेश भएको अिस्थामा 
१०% प्रलतशत घर भाडा कर एिम ्बहाल कर लतनुय पनेछ । 

११. प्रजशक्षकले पाउने पाररश्रलमक एिम ्सहभागीले पाउने भत्तामा प्रचललत लनर्मानसुार कर लाग्नेछ । 

१२. लनमायण कार्यको हकमा शरुु लागत अनमुानका कुनै आईटमहरुमा पररियतन हनुे भएमा अलधकार प्राप्त 
व्र्जक्त÷कार्ायलर्बाट लागत अनमुान संसोधन गरे पश्चात मात्र कार्य गराउन ुपनेछ । र्सरी लागत अुनमान संशोधन 
नगरी कार्य गरेमा उपभोक्ता सलमलत÷समहुनै जिम्मेिार हनुेछ । 

१३. उपभोक्ता सलमलतले काम सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका िप्ने सामानहरु ममयत संभार सलमलत गठन भएको 
भए सो सलमलतलाई र सो नभए सम्िजन्धत कार्ायलर्लाई बझुाउन ुपनेछ । तर ममयत सलमलतलाई बझुाएको सामानको 
वििरण एक प्रलत सम्िजन्धत कार्ायलर्लाई िानकारीको लालग बझुाउन ुपनेछ । 

१४. सम्झौता बमोजिम आर्ोिना सम्पन्न भएपलछ अजन्तम भकु्तानीको लालग कार्यसम्पन्न प्रलतिेदन, नापी वकताि, प्रमाजणत 
विल भरपाई, र्ोिनाको र्ोटो, सम्िजन्धत उपभोक्ता सलमलतले आर्ोिना संचालन गदाय भएको आर् व्र्र्को अनमुोदन 
सवहतको लनणयर्, उपभोक्ता भेलाबाट भएको साियिलनक लेिा परीक्षणको लनणयर्को प्रलतललवप तथा सम्िजन्धत 
कार्ायलर्को िडा कार्ायलर्को लसर्ाररस सवहत अजन्तम वकस्ता भकु्तानीको लालग लनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. आर्ोिना सम्पन्न भएपलछ कार्ायलर्बाट िाँचपास गरी र्रर्ारकको प्रमाणपत्र ललन ुपनेछ । साथै आर्ोिानाको 
आिश्र्क ममयत संभारको व्र्िस्था सम्िजन्धत उपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ । 

१६. आर्ोिना कार्ायन्िर्न गने समहु िा उपभोक्ता सलमलतले आर्ोिनाको भौलतक तथा वित्तीर् प्रगती प्रलतिेदन अनसूुची 
६ को ढाँचामा सम्झौतामा तोवकए बमोजिम कार्ायलर्मा पेश गनुय पनेछ । 

१७. आर्ोिनाको दीगो सञ्चालन तथा ममयत संभारको व्र्िस्था गनुय पनेछ । 

१८. आर्ोिनाको सिै काम उपभोक्ता सलमलत÷समहुको लनणयर् अनसुार गनुय गराउन ुपनेछ । 

 

 

 

 

 

कार्ायलर्को जिम्मेिारी तथा पालना गररन ेशतयहरुः 
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१. आर्ोिनाको ििेट, उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयव्र् तथा अलधकार, िररद, लेिाङ्कन, प्रलतिेदन आदद विषर्मा उपभोक्ता 
सलमलतका पदालधकारीहरुलाई अनजुशक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

२.  आर्ोिनामा आिश्र्क प्राविलधक सहर्ोग कार्ायलर्बाट उपलव्ध गराउन सवकने अिस्थामा गराईनेछ र नसवकन े
अिस्था भएमा उपभोक्ता सलमलतले बाह् र् बिारबाट सेिा परामशय अन्तगयत सेिा ललन सक्नेछ ।  

३. आर्ोिनाको प्राविलधक सपुररिेक्षणका लालग कार्ायलर्को तर्य बाट प्राविलधक िटाईनेछ । उपभोक्ता सलमलतबाट भएको 
कामको लनर्लमत सपुररिेक्षण गने जिम्मेिारी लनि प्राविलधकको हनुेछ ।  

४. पेश्की ललएर लामो समर्सम्म आर्ोिना संचालन नगने उपभोक्ता सलमलतलाई कार्ायलर्ले लनर्म अनसुार कारिाही 
गनेछ। 

५. श्रममूलक प्रविलधबाट कार्य गराउने गरी लागत अनमुान स्िीकृत गराई सोही बमोजिम सम्झौता गरी मेजशनरी उपकरणको 
प्रर्ोगबाट कार्य गरेको पाईएमा त्र्स्तो उपभोक्ता सलमलतसंग सम्झौता रि गरी उपभोक्ता सलमलतलाई भकु्तानी गररएको 
रकम मलु्र्ांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ । 

६. आर्ोिना सम्पन्न भएपलछ कार्ायलर्बाट िाँच पास गरी र्रर्ारक गनुय पनेछ । 

७. आिश्र्क कागिात संलग्न गरी भकु्तानी उपलव्ध गराउन सम्िजन्धत उपभोक्ता सलमलतबाट अनरुोध भई आएपलछ 
उपभोक्ता सलमलतको बैंक िातामा भकु्तानी ददन ुपनेछ ।  

८. र्समा उल्लेि नभएका कुराहरु प्रचललत कानून िमोजिम हनुेछ । 

  

मालथ उल्लेि भए बमोजिमका शतयहरु पालना गनय हामी लनम्न पक्षहरु मन्िरु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता सलमलत÷समहुको तर्य बाट     कार्ायलर्को तर्य बाट 

दस्तित...................      दस्तित............. 
नाम थर.....................      नाम थर............. 
पद.............................      पद................. 
ठेगाना..........................      ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................      सम्पकय  नं............... 
लमलत............................      लमलत..................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची ३ 
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(कार्यविलधको दर्ा ११ (५) सँग सम्िजन्धत) 
साियिलनक परीक्षण र्ारामको ढाँचा पेश गरेको कार्ायलर्.......... 

१. आर्ोिनाको नामः      क) स्थलः 
 ि) लागत अनमुानः        ग) आर्ोिना शरुू हनुे लमलतः  घ) आर्ोिना सम्पन्न हनुे लमलतः  
२. उपभोक्ता सलमलत÷सामदुावर्क संस्थाको   क) नामः   
क) अध्र्क्षको नामः   ि) सदस्र् संख्र्ाः      मवहलाः    परुूषः  
३. आम्दानी िचयको वििरणः  
क) आम्दानीतर्य  िम्माःः 
आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कलत नगद 
तथा जिन्सी प्राप्त भर्ो िलुाउन)े
 
रकम िा पररमाण
 
कैवर्र्त 

रकम िा पररमाण कैवर्र्त 

 

   
   

ि) िचयतर्य  
िचयको वििरण दर पररमाण िम्मा 
१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद भर्ो ?)    

२. ज्र्ाला (के मा कलत भकु्तानी भर्ो ?)    

    

    

३. श्रमदान (कलत िनाले श्रमदान गरे ?)               

    

    

४. व्र्िस्थापन िचय (ढुिानी तथा अन्र् िचय)     

    

 

ग) मौज्दात  
 वििरण  रकम िा पररमाण  कैवर्र्त 

१ नगद 
  

बैंक 
  

व्र्जक्तको जिम्मा   

२ सामग्रीहरु 
  

घ) भकु्तानी ददन बाकँी 
वििरण रकम िा पररमाण 

  

४. सम्पन्न आर्ोिनाको लक्ष्र् तथा प्रगलत वििरण 

 

कामको वििरण लक्ष्र् प्रगलत 
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५. आर्ोिनाले प¥ुर्ाएको लाभ तथा प्रत्र्क्ष रूपमा लाभाजन्ित िनसंख्र्ा (आर्ोिना सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) 
।  
६. आर्ोिना सञ्चालन गदाय आर्ोिक संस्थामा कामको जिम्मेिारी बाँडर्ाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कामको जिम्मेिारी 

ललएका लथए < िलुाउने) 
उपजस्थलतः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहिरः नामथरः      पदः   लमलतः 
द्रष्टव्र्ः साियिलनक पररक्षण कार्यक्रममा उपजस्थत सरोकारिालाहरुको उपजस्थलत अलनिार्य रूपमा संलग्न हनुपुनेछ । 
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अनसूुची ४ 

-कार्यविलधको दर्ा ११ (६) सँग सम्िजन्धत) 
िचय साियिलनक सूचना र्ाराम 

 

लमलतः २०  ।   ।   .  
१. आर्ोिनाको नामः—        २. आर्ोिना स्थलः—  

३. विलनर्ोजित ििेटः—    ४. आर्ोिना जस्िकृत भएको आ.िः—     ५. आर्ोिना सम्झौता भएको लमलतः—  

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

८. उ.स. को बैठकले िचय स्िीकृत गरेको लमलतः—    

आम्दानी र िचयको वििरण 

       

आम्दानी िचय 
वििरण रकम रू वििरण रकम 

प्रथम वकस्ता  ज्र्ाला  

दोश्रो वकस्ता  लनमायण सामाग्री िररद 
 

तेश्रो वकस्ता  ढुिानी  

िनश्रमदान 
 भाडा  

िस्तगुत सहार्ता  व्र्िस्थापन िचय  

लागत सहभालगता    

    

    

 

उपर्ुयक्तानसुारको आम्दानी तथा िचय वििरण र्थाथय हो । र्समा सबै आम्दानी तथा िचयहरु समािेश गररएको छ । साथै 
उपभोक्ताहरुको प्रत्र्क्ष सहभालगतामा आर्ोिना कार्ायन्िर्न गररएको छ । र्सको एक प्रलत िडा कार्ायलर्मा समेत पेश 
गररएको छ ।  
 

    ......................    ...............................  ...............................  

     कोषाध्र्क्ष            सजचि          अध्र्क्ष     
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अनसूुची ५ 

-कार्यविलधको दर्ा ११(७) संग सम्िजन्धत) 
आर्ोिना सूचना पाटीको नमूना 

१.  आर्ोिनाको नामः 
२. आर्ोिना संचालन गने कार्ायलर्/कार्यक्रमको नामः 
३. उपभोक्ता सलमलतको अध्र्क्षको नाम र सम्पकय  नं.M 
४. आर्ोिनाको कुल लागत रकम रुः 
 ४.१. आर्ोिनामा कार्ायलर्बाट व्र्होने लागत रुः 
 ४.२. िनसहभालगताबाट व्र्होने लागत रकम रुः 
 ४.३. आर्ोिनामा लगानी गने अन्र् लनकार्को नाम  र व्र्होने लागत रकम रुः 
५. आर्ोिना सम्झौता लमलतः 
६. आर्ोिना सम्पन्न गने लमलतः 
७. आर्ोिनाबाट लाभाजन्ित िनसंख्र्ाः 
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अनसूुची  ६ 

-कार्यविलधको दर्ा १६(ङ) सँग सम्िजन्धत) 
उपभोक्ता सलमलतको भौलतक तथा वित्तीर् प्रगलत प्रलतिेदन 

वििरण पेश गरेको कार्ायलर्.................... 
 

 

१. आर्ोिनाको वििरण  
आर्ोिनाको नामः     िडा नं.M   टोल÷बस्तीः   उपभोक्ता सलमलतका अध्र्क्षः 
सजचिः  

२. आर्ोिनाको लागतः प्राप्त अनदुान रकम रू. ............................  चन्दा रकम रू...................... 
िनसहभालगता रकम रू. ==============   िम्मा रकम रू. ............................. 

३. हालसम्मको िचय रू. ============== 
क. कार्ायलर्बाट प्राप्त रकम रू.............   
१. लनमायण सामग्रीमा (लसमेन्ट, छड, काठ, ढंुगा िा रु्िा, लगट्टी, उपकरण आदद) रू. .  
२. ज्र्ालाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        िम्मा रू.  
३. मसलन्द सामान (कवप, कलम, मसी, कागि आदद) रू.   ४. दैलनक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्िीकृत भए) रू.   
५. प्राविलधक लनरीक्षण बापत िचय (सम्झौतामा स्िीकृत भए) रू.     

६. अन्र्   
ि. िनसहभालगताबाट व्र्होररएको िचय रूः ................... श्रमको मूल्र् बराबर रकम रू. .......................  

जिन्सी सामान मूल्र् बराबर रकम रू. .............   कूल िम्मा रू. .............  
४. प्राविलधक प्रलतिेदन बमोजिम मूल्र्ांकन रकम रू. ............. 
५. उपभोक्ता समूहको लनणयर् बमोजिम÷समीक्षाबाट िचय देजिएको रू. ............. 
६. कार्ायन्िर्नमा देजिएका मखु्र् समस्र्ाहरूः क. ि. ग.  
७. समाधानका उपार्हरू  
क.  
ि. 
ग.  
८. कार्ायलर्बाट र अन्र् लनकार्बाट अनगुमन भए अनगुमनको सझुािः  
९. हाल माग गरेको वकस्ता रकम रू.  
 १०. मखु्र् िचय प्रर्ोिन  
 

११. प्राप्त रकम आर्ोिना बाहेक अन्र् कार्यमा िचय गने गराउने छैनौ ।   
 

.............    .............  .............  ............. 
तर्ार गने    सजचि    कोषाध्र्क्ष  अध्र्क्ष 
  

आज्ञाले, 
भोि बहादरु ऐडी 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 
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