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भाग – २  

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका 
 

नेपािको सतं्रबिानको िारा २२६(१) वमोन्जमको आठराई त्रिवणेी गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािे  बनाएको 
ति िेखिए बमोन्जमको काययववधिहरु सवयसािारणको जानकारीको िाधग प्रकाशन गररएको छ l  

सम्वत ्२०७५ को काययववधि  नं ४   



स्थानीय तहको उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन 

सम्बन्धि काययमवमि २०७५  

आठराई त्रिवणेी गाउँ कार्यपात्रिकाको बठैकबाट स्वीकृत त्रित्रत २०७५/०४/१८ 

प्रस्तावना 

नेपािको संत्रवधान र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे त्रनर्दयष्ट गरेको स्थानीर् 

तहको अत्रधकार के्षि त्रििको त्रवकास त्रनिायण सम्वत्रधध कार्य संचािनको िात्रग 

गाउँपात्रिकािे उपिोक्ता सत्रित्रत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन गनय आवश्र्क 

दते्रिएकोिे आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको प्रशासकीर् कार्यत्रवत्रध त्रनर्त्रित गने ऐन 

२०७४ को दफा ४ बिोत्रिि आठराई त्रिवणेी गाउँकार्यपात्रिकािे र्ो कार्यत्रवत्रध िारी 

गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारत्रम्िक 

१. सतं्रक्षप्त नाि र प्रारम्िः  

(१) र्स कार्यत्रवत्रधको नाि आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको उपिोक्ता सत्रित्रत गठन, 

पररचािन तथा व्यवस्थापन कार्यत्रवत्रध, २०७४ रहकेो छ ।  

(२) र्ो कार्यत्रवत्रध तुरुधत प्रारम्ि हुनेछ । 

 

२. पररिाषाः त्रवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यत्रवत्रधिा:– 

(क) “अध्र्क्ष” िन्नािे उपिोक्ता सत्रित्रतको अध्र्क्षिाई सम्झनु पदयछ ।   

(ि) “आर्ोिना” िन्नािे आठराई त्रिवणेी गाउँपात्रिका वा सो अधतरगतको वडावाट पूणय वा 

आंत्रशक िागत साझेदारीिा सञ्चात्रित र्ोिना वा कार्यक्रि वा आर्ोिना वा 

पररर्ोिनािाई सम्झन ुपछय । र र्सि ेआठराई त्रिवणेी गाउँत्रपिकाको गाऊँसिाबाट 

स्वीकृत िएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफािूिक संस्था वा अधर् सािुदात्रर्क 

संस्थाको आर्ोिना सिेतिाई िनाउनेछ । 

(ग) “उपिोक्ता” िन्नािे आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष िािात्रधवत हुने आर्ोिना सञ्चािन हुने के्षि 

त्रििका व्यत्रक्तिाई िनाउछ ।  



(घ) “उपिोक्ता सत्रित्रत” िन्नािे आर्ोिनाको त्रनिायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र िियत सम्िार 

गनयको िात्रग उपिोक्तािे आफूहरू िध्र्ेबाट गठन गरेको सत्रित्रत सम्झनु पदयछ । 

(ङ) “कार्ायिर्” िन्नािे गाउँकार्यपात्रिकाको कार्ायिर्िाई बुझाउँछ । सो शब्दि े वडा 

कार्ायिर् सिेतिाई बझुाउनेछ ।  

(च) “कार्यपात्रिका” िन्नािे गाऊँ कार्यपात्रिकािाई सम्झनु पदयछ । 

(छ) “ठूिा िेत्रशनरी तथा उपकरण” िन्नािे वातावरणिाई अत्र्त्रधक ह्रास पुर्र्ाउन े

प्रकृत्रतका ठूिा िेत्रशनरी, उपकरण (बुिडोिर, एक्सािेटर िस्ता) र श्रििूिक 

प्रत्रवत्रधिाई त्रवस्थात्रपत गने िािका िेत्रशनरी तथा उपकरण सम्झनु पदयछ। 

(ि) “पदात्रधकारी” िन्नािे उपिोक्ता सत्रित्रतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सत्रचव र कोषाध्र्क्षिाई 

सम्झनु पदयछ ।  

(झ) “वडा” िन्नािे आठराई त्रिवणेी गाऊँपात्रिका त्रििका वडािाई सम्झनु पदयछ ।  

(ञ) “वडा अध्र्क्ष” िन्नािे आर्ोिना सञ्चािन िएको वडाको वडा  अध्र्क्षिाई सम्झन ु

पदयछ । 

(ट) “सदस्र्”िन्नािे उपिोक्ता सत्रित्रतका सदस्र्िाई िनाउनेछ र सो शब्दि े उपिोक्ता 

सत्रित्रतका पदात्रधकारीिाई सिेत िनाउनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता”िन्नािे आर्ोिनाको त्रनिायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र िियत सम्िार गनयको 

िात्रग कार्ायिर् र उपिोक्ता सत्रित्रतबीच िएको त्रित्रित करारनािा वा 

कबुत्रिर्तनािािाई िनाउनेछ ।  
 

३. कार्यत्रवत्रधको पािना गनुयपनःे 

(१)गाउँ त्रिि कार्ायधवर्न हुने आर्ोिनाको त्रनिायण, सञ्चािन,िियत सम्िार कार्य गनयको 

िात्रग गठन हुने उपिोक्ता सत्रित्रतिे पूणयरुपिा र्ो कार्यत्रवत्रधको पािना गनुय पनेछ ।  

(२) कुि िागत रु १ करोडसम्ि िएको तथा स्थानीर् सीप, श्रोत र साधन उपर्ोग हुने र 

स्थानीर् स्तरिा कार्य सम्पन्न गनय सके्नआर्ोिनाको कार्ायधवर्न उपिोक्ता सत्रित्रत 

िाफय त गनय सककनेछ ।  

 

 

 

 



पररच्छेद २  

उपिोक्ता सत्रित्रतको गठन र सञ्चािन 

 

४. उपिोक्ता सत्रित्रत गठनसम्बधधी व्यवस्थाः  

(१) उपिोक्ता सत्रित्रत गठन दहेार् बिोत्रिि गनुय पनेछ । 

(क) आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष िािात्रधवत उपिोक्ताहरुको आि िेिाबाट अत्रधकति 

सहिात्रगतािा सम्बत्रधधत आर्ोिनास्थििा नै सातदते्रि एघार (७ दते्रि ११ िना) 

सदस्र्ीर् उपिोक्ता सत्रित्रत गठन गनुयपनेछ । 

(ि) सत्रित्रत गठनको िात्रग आि िेिा हुने सिर्, त्रित्रत, स्थान र िेिाको त्रबषर्  त्र्स्तो 

िेिा हुने त्रित्रतिे कत्रम्तिा सात कदन (७ कदन) अगावै सावयित्रनक रुपिा िानकारी 

गराउनु पनेछ ।  

(ग) गाउँपात्रिकास्तरीर् आर्ोिना सञ्चािनको िात्रग उपिोक्ता सत्रित्रतको गठन गदाय 

कार्यपात्रिकािे तोकेको कार्यपात्रिकाका सदस्र् वा कार्ायिर्को प्रत्रतत्रनत्रधको रोहवरिा 

गनुय पनेछ । 

(घ) वडास्तरीर् आर्ोिना सञ्चािनको िात्रग उपिोक्ता सत्रित्रत गठन गदाय सम्वत्रधधत 

वडाको वडा अध्र्क्ष वा वडा सदस्र् वा कार्ायिर्िे तोकेको कार्ायिर्को प्रत्रतत्रनत्रधको 

रोहवरिा गनुय पनेछ । 

(ङ) उपिोक्ता सत्रित्रत गठनको िात्रग बोिाईएको िेिािा र्ोिनाको संत्रक्षप्त त्रववरण र 

सत्रित्रतको संरचना सत्रहतको िानकारी कार्ायिर्को प्रत्रतत्रनत्रधिे गराउनु पनेछ । 

(च) उपिोक्ता सत्रित्रत गठन गदाय सिावशेी त्रसद्धाधतको अविम्वन गनुय पने छ । सत्रित्रतिा 

कत्रम्तिा तेत्तीस प्रत्रतशत (३३%) ित्रहिा सदस्र् हुनुपनेछ । सत्रित्रतको अध्र्क्ष, सत्रचव 

र कोषाध्र्क्षिध्र्े कम्तीिा एकिना ित्रहिा पदात्रधकारी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यत्रक्त एकिधदा बढी उपिोक्ता सत्रित्रतको सदस्र् हुन पाउने छैन । साथै सगोिका 

पररवारबाट एकिना िधदा बढी व्यत्रक्त एउटै उपिोक्ता सत्रित्रतको सदस्र् हुन पाइन े

छैन ।  

(ि) उपिोक्ता सत्रित्रतको गठन सकेसम्ि सवयसम्ित तररकािे गनुयपनेछ । सवयसम्ित हुन 

नसकेिा उपिोक्ताहरुको बहुितबाट उपिोक्ता सत्रित्रतको गठन गररने छ ।  



(झ) उपिोक्ताहरुको िागत सहिात्रगतािा सञ्चािन हुने आर्ोिनाहरु उपिोक्ता 

सत्रित्रतबाट कार्ायधवर्न गनय प्राथत्रिकता कदईनेछ । 

(ञ) उपिोक्ता सत्रित्रतिे सम्झौता बिोत्रिि गनुय पने काि सत्रित्रत आफैं िे गनुय गराउनु पनेछ 

। अधर् कुनै त्रनिायण व्यवसार्ी वा अधर् व्यत्रक्त वा सस्थािाई ठेक्कािा कदई गनय गराउन 

पाइने छैन । 

(ट) कार्ायिर्िे आर्ोिना सञ्चािन एवि् कार्ायधवर्निा संिग्न उपिोक्ता सत्रित्रतको 

अत्रििेि अनुसचूी १ बिोत्रििको ढाँचािा व्यवत्रस्थत गनुय पनेछ । 

 

५. उपिोक्ता सत्रित्रतका सदस्र्को र्ोग्र्ताः  

(१) उपिोक्ता सत्रित्रतका सदस्र्को र्ोग्र्ता दहेार् बिोत्रिि हुनु पनेछ । 

 (क) सम्वत्रधधत आर्ोिना क्षेिको स्थार्ी वात्रसधदा 

 (ि) १८ वषय उिेर पुरा िएको 

 (ग) फौिदारी अत्रिर्ोगिा अदाितबाट कसुरदार नठहररएको 

 (घ) सरकारी बाँकी बक्र्ौता वा पेश्की फछ्र्र्ौट गनय बाँकी नरहकेो 

 (ङ) अधर् उपिोक्ता सत्रित्रतिा सदस्र् नरहकेो 

(२) दफा १ िा िुनसुकै कुरा िेत्रिएको िएतापत्रन िनप्रत्रतत्रनत्रध, बहािवािा सरकारी 

कियचारी र त्रशक्षक उपिोक्ता सत्रित्रतको सदस्र्िा बस्न पाईने छैन । 

 

६.  उपिोक्ता सत्रित्रतको काि, कतयब्र् र अत्रधकारः उपिोक्ता सत्रित्रतको काि कतयब्र् र 

अत्रधकार दहेार् बिोत्रिि हुनेछ ।  

 (क) सम्झौता बिोत्रििको कार्य सम्पादन गने, 

 (ि) उपिोक्ताहरुिाई कार्ायिर्बाट प्राप्त सूचना तथा िागयदशयनको िानकारी  

               गराउन,े 

(ग) सम्झौता बिोत्रिि कार्य शुरु गदाय कार्ायिर्बाट आवश्र्क त्रनदशेन प्राप्त  

      गनुय पने िए प्राप्त गरेर िाि शुरु गन,े 

(घ) उपिोक्ता सत्रित्रतको कार्य सम्पादनिाई प्रिावकारी बनाउन सत्रित्रतका 

सदस्र्हरुको कार्य त्रविािन र त्रिम्िेवारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ) उपिोक्तासत्रित्रतका सदस्र्हरुको क्षिता त्रवकास गने । 



(च) सम्झौता बिोत्रििको कािको पररिाण, गुणस्तर, सिर् र िागतिा पररवतयन 

गनुय पने  दते्रिएिा कार्ायिर्िाई अनुरोध गन,े 

 (छ) आर्ोिनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बधधी आवश्र्क अधर् कार्य गने । 

 

पररच्छेद ३  

कार्ायधवर्न तथा ब्र्वस्थापन 

 

७. आर्ोिना कार्ायधवर्नः  

(१) कार्ायिर्िे आ.व. शुरु िएको १५ कदन त्रिि उपिोक्ता सत्रित्रतबाट संचािन हुने 

आर्ोिना, पररर्ोिना र कार्यक्रिहरु पत्रहचान/छनौट गरी कार्ायधवर्न र्ोिना बनाउन ु

पनेछ । उपिोक्ता सत्रित्रत गठन पश्चात आर्ोिनाको ड्रईङ, त्रडिाईन र िागत अनुिान 

(नेपािी िाषािा तर्ार गररएको) स्वीकृत गरी उपिोक्ता सत्रित्रतिाई उपिब्ध गराउन ु

पनेछ । 

(२) आर्ोिनाको कार्ायधवर्नको िात्रग उपिोक्ता सत्रित्रत र कार्यिर्बीच अनुसूची २ 

बिोत्रििको ढाँचािा सम्झौता गनुयपनेछ । 

(३) िौत्रतक त्रनिायण तफय का आर्ोिनाको सञ्चािनका िात्रग उपिोक्ता सत्रित्रतिे िागत 

सहिात्रगता बापतको नगद २०% रकि कार्ायिर्को िातािा िम्िा गरेपत्रछ िाि 

र्ोिना सम्झौता गनेछ ।  

 

८. आर्ोिना सम्झौताको िात्रग आवश्र्क कागिातहरुः 

 (१) उपिोक्ता सत्रित्रतिे कार्ायिर्सँग सम्झौता गदाय तपत्रशििा उत्रलित्रित कागिातहरु 

पेश गनुयपनेछ  

(क) उपिोक्ता सत्रित्रत गठन गने आि िेिाको त्रनणयर्को प्रत्रतत्रित्रप 

(ि) उपिोक्ता सत्रित्रतका सदस्र्हरुको नागररकताको प्रत्रतत्रित्रप 

(ग) आर्ोिनाको िागत अनुिान त्रववरण 

(घ) उपिोक्ता सत्रित्रतबाट सम्झौताको िात्रग त्रिम्िेवारपदात्रधकारी तोककएको  

      उपिोक्ता सत्रित्रतको त्रनणयर्  



(ङ) आर्ोिनाको कार्ायधवर्नको कार्य तात्रिका । 

(च) िाता सञ्चािन गन ेपदात्रधकारी तोककएको त्रनणयर् र िाता सञ्चािनको िात्रग  

      आवश्र्क कागिातहरु  

 

 

 

९. उपिोक्ता सत्रित्रतको क्षिता त्रवकासः  

(१) कार्ायिर्िे आर्ोिनाको कार्ायधवर्न अगावै उपिोक्ता सत्रित्रतका पदात्रधकारीहरुिाई 

त्रनम्न त्रवषर्िा अत्रििुत्रिकरण गनुय पनेछ 

(क) उपिोक्ता सत्रित्रतको काि, कतयब्र् र अत्रधकार, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कािको त्रववरण, काि सम्पन्न गनुयपने अवत्रध, िागत र  

      उपिोक्ताको र्ोगदान 

(ग) त्रनिायण सािाग्रीको गुणस्तर र पररिाण 

(घ) िररद, रकि त्रनकासा प्रकृर्ा, िचयको िेिाकंन र अत्रििेि व्यवस्थापन 

(ङ) कार्ायधवर्न र अनुगिन प्रकृर्ा  

(च) सावयित्रनक परीक्षण, र्ोिनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ)  अधर् आवश्र्क त्रवषर्हरु ।  

 

१०. िाता सञ्चािनः 

 (१) उपिोक्ता सत्रित्रतको िाता कार्ायिर्िे तोकेको बैंकिा   

       सञ्चािन हुनेछ । 

(२) सत्रित्रतको िाता अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सत्रचव गरी तीन िनाको संर्ुक्त दस्तितबाट 

सञ्चािन हुनेछ । िाता सञ्चािकहरु िध्र्े कत्रम्तिा एकिना ित्रहिा हुनु पनेछ । 

 

११. िकु्तानी प्रकृर्ाः 

(१) आर्ोिनाको िुक्तानी दददंा उपिोक्ता सत्रित्रतको नाििा रहकेो बैक िातािाफय त कदन ु

पनेछ । उपिोक्ता सत्रित्रतिे एक व्यत्रक्त वा सस्थािाई एकिाि िधदा िात्रथको रकि 

िुक्तानी गदाय चेक िाफय त िाि गनुय पनेछ ।  



(२) उपिोक्ता सत्रित्रतिाई सम्झौता बिोत्रििको कािको प्रात्रवत्रधक िूलर्ांकन, कार्य सम्पन्न 

प्रत्रतवेदन र अधर् आवश्र्क कागिातको आधारिा ककस्तागत र अत्रधति िुक्तानी 

कदईनेछ ।  

(३) उपिोक्ता सत्रित्रतिे सम्पादन गरेको काि र िएको िचयको त्रववरण सत्रित्रतको बैठकबाट 

त्रनणयर् गरी िुक्तानीको िात्रग आवश्र्क कागिात सत्रहत कार्ायिर्िा पेश गनुयपनेछ । 

(४) आर्ोिनाको अत्रधति िुक्तानी हुनु िधदा अगावै कार्ायिर्बाट अनुगिन गने व्यवस्था 

त्रििाउनु पनेछ    

(५) आर्ोिना सम्पन्न िई फरफारक गनुय िधदा अगावै उपिोक्ता सत्रित्रतिे अत्रनवार्य रुपिा 

कार्ायिर्को प्रत्रतत्रनत्रधको रोहवरिा सावयित्रनक परीक्षण गनुय पनेछ । सावयित्रनक 

परीक्षण प्रत्रतवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बिोत्रिि हुनेछ ।  

(६) उपिोक्ता सत्रित्रतिे आफूिे प्रत्र्ेक ककस्तािा गरेको िचयको सूचना अनुसूची ४ 

बिोत्रििको ढाँचािा सावयित्रनक गनुय पनेछ ।  

(७) आर्ोिनाको कुि िागत रु ३ िाि िधदा बढी िएका आर्ोिनाहरुको हकिाउपिोक्ता 

सत्रित्रतिे काि शुरु गनुय िधदा अगाव ैआर्ोिनाको नाि, िागत, िागत साझेदारीको 

अवस्था, काि शुरु र सम्पन्न गनुय पने अवत्रध सिेत दते्रिन ेगरी तर्ार गररएको अनुसूची 

५ बिोत्रििको ढाँचािा आर्ोिना सूचना पाटी आर्ोिना स्थििा राखु्न पनेछ  

(८) उपिोक्ता सत्रित्रतिाई सम्बत्रधधत कार्ायिर्िे ड्रइङ्ग, त्रडिाइन, िागत अनुिान तर्ार 

गने, प्रात्रवत्रधक सलिाह कदने, िाँचपास गने िगार्त अधर् प्रात्रवत्रधक सहर्ोग उपिब्ध 

गराउनेछ । आर्ोिना कार्ायधवर्नको सिर्िा कुनै कारणबाट कार्ायिर्िे प्रात्रवत्रधक 

सेवा उपिब्ध गराउन नसकेिा सम्झौतािा उलिेि गरी तोककएको िचयको सीिा त्रिि 

रही उपिोक्ता सत्रित्रतिे करारिा प्रात्रवत्रधक त्रनर्ुक्त गनय वा प्रात्रवत्रधक सेवा त्रिन सके्नछ 

। तर, ड्रइङ्ग, त्रडिाइन, िागत अनुिान, कार्यसम्पन्न प्रत्रतवेदन र िुक्तानी त्रसफाररसको 

कार्य कार्ायिर्बाट नै हुनेछ । 

(९) उपिोक्ता सत्रित्रतबाट त्रनिायण हुने आर्ोिनाहरूको गुणस्तर कार्ि गने गराउने 

दात्रर्त्व र त्रिम्िेवारी िनप्रत्रतत्रनत्रध, सम्बत्रधधत प्रात्रवत्रधक कियचारी, उपिोक्ता सत्रित्रत 

र अनुगिनसत्रित्रतको हुनेछ ।  

(१०) अनुकरणीर् कार्य गने उपिोक्ता सत्रित्रत, प्रात्रवत्रधक कियचारी र सम्बत्रधधत  

        कियचारीिाई सिाको त्रनणयर् बिोत्रिि वार्षयक रूपिा उत्रचत पुरस्कार प्रदान  



        गनय सककनेछ । 

(११) तोककएको सिर्िा उपिोक्ता सत्रित्रत गठन हुन नसकेिा, सम्झौता हुन  

        नसकेिा वा सम्झौताको शतय बिोत्रिि कार्य सम्पादन हुन नसकेिा कार्ायिर्िे      

        अधर् प्रकृर्ाद्वारा काि गराउन सके्नछ ।   

 

१२. त्रनिायण कार्यको गणुस्तर सतु्रनत्रश्चतता गनुय पनःे उपिोक्ता सत्रित्रतबाट सञ्चािन हुने 

आर्ोिना गुणस्तर सुत्रनत्रश्चत गनुय सम्वत्रधधत उपिोक्ता सत्रित्रतको कतयव्य हुनेछ । 

गुणस्तर सुत्रनत्रश्चतता गनयको िात्रग अधर् कुराहरुको अत्रतररक्त त्रनम्न त्रवषर्हरु पणूय 

रुपिा पािना गनुय पनछे ।  

(क) त्रनिायण सािाग्रीको गुणस्तरः त्रनिायण सािाग्री ड्रइङ, त्रडिाईन र स्पेत्रसकफकेसन 

बिोत्रििको गुणस्तर कार्ि गनुय पनेछ । 

(ि) त्रनिायण त्रवत्रध र प्रकृर्ाको गुणस्तरः त्रनिायण त्रवत्रध र प्रकृर्ा कार्ायिर्सँग िएको 

सम्झौता बिोत्रिि गनुय पनेछ  

(ग) त्रनिायण कार्यको कदगोपनाः उपिोक्ता सत्रित्रतबाट कार्ायधवर्न िएको र्ोिनाको 

कदगोपनाको िात्रग सम्वत्रधधत उपिोक्ता सत्रित्रतिे आवश्र्क व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गुणस्तर सुत्रनत्रश्चत गने त्रिम्िेवारीः उपिोक्ता सत्रित्रत िाफय त हुने कािको त्रनधायररत 

गुणस्तर कार्ि गन ेत्रिम्िेवारी सम्बत्रधधत कार्यको िात्रग कार्ायिर्बाट िरटएका 

प्रात्रवत्रधक कियचारी र उपिोक्ता सत्रित्रतको हुनेछ । 

(ङ) िगत राखु्न पनेः उपिोक्ता सत्रित्रतबाट हुने कािको सम्झौता बिोत्रििको सिर्, 

िागत र गुणस्तरिा सम्पन्न हुन नसकेिा सम्वत्रधधत प्रात्रवत्रधक कियचारीिाई सचेत 

गराउने र प्रकृत्रत हरेी आवश्र्कता अनुसार कारवाही गनय सके्नछ । त्र्स्ता उपिोक्ता 

सत्रित्रतको िगत रािी उपिोक्ता सत्रित्रतका पदात्रधकारीिाई त्रनत्रश्चत 

सिर्सम्िको िात्रग अधर् उपिोक्ता सत्रित्रतिा रही काि गनय त्रनषेध गनेछ । 

१३.अनगुिन सत्रित्रतको व्यवस्थाः 

(१) आर्ोिना तोककएको गुणस्तर, पररिाण र सिर्िा सम्पन्न गनय गराउन उपिोक्ता 

सत्रित्रतिे सम्पादन गने कार्यको अनुगिन गरी आर्ोिनाको गुणस्तर, पररिाण सुत्रनत्रश्चत 



गनय दफा ४ (१) (क) बिोत्रििको िेिाबाट कत्रम्तिा एक िना ित्रहिा सत्रहत ३ सदस्र्ीर् 

एक अनुगिन सत्रित्रत गठन गनुय पनेछ । 

(२) अनुगिन सत्रित्रतको काि, कतयव्य अत्रधकार दहेार् बिोत्रिि हुनेछः 

(क) आर्ोिनाको कार्ायधवर्निा सहिीकरण गने तथा दते्रिएका बाधा, व्यवधान र 

सिस्र्ा सिाधानका िात्रग आवश्र्क सिधवर् गने,  

(ि) आर्ोिनाको कार्ायधवर्न कार्यतात्रिका अनुसार काि िए निएको र्कीन गने र 

नगरेको पाइएिा सम्बत्रधधत पक्षिाई सचेत गराउने,    

(ग) आवश्र्क अधर् कार्य गने । 

पररच्छेद ४  

त्रवत्रवध 
 

 

१४. अधर् ससं्थाबाट कार्य गराउन सककनःेर्स कार्यत्रवत्रध बिोत्रिि उपिोक्ता सत्रित्रतबाट 

गररने कार्य िािग्राही सिूह,सािुदात्रर्क संस्था िस्तै सािुदात्रर्क वन, 

सािुदात्रर्कस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि त्रवकास संस्था, आिा सिूह, कृत्रष सिूह, 

कानुन बिोत्रिि गठन िएका अधर् सािदुात्रर्क संगठन िस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीर् 

उपिोक्ताहरुको आििेिाबाट त्रनणयर् िई आएिा र्स्ता संस्थाहरुबाट र्स कार्यत्रवत्रध 

बिोत्रिि कार्य संचािन गनय/गराउन सककने छ । 

     तर, िनप्रत्रतत्रनधी, सरकारी कियचारी र त्रशक्षक रहकेो संस्थाका हकिा छुटै्ट उपिोक्ता 

सत्रित्रत गठन गरी कार्य गनुय पनेछ । 

 

१५. सहत्रिकरण र सहर्ोग गनुय पनःेउपिोक्ता सत्रित्रतिे आर्ोिनाको सुपररवेक्षण, 

अनुगिन/त्रनरीक्षण गनय कार्ायिर्बाट आएको अनुगिन सत्रित्रत, पदात्रधकारी वा 

कियचारीिाई आवश्र्क त्रववरण उपिव्ध गराउने तथा आर्ोिनास्थि अनुगिनको 

िात्रग सहत्रिकरण र सहर्ोग गनुय पनेछ । 

१६. उपिोक्ता सत्रित्रतको दात्रर्त्वःउपिोक्ता सत्रित्रतिे कार्ायिर्सँग िएको सम्झौता 

बिोत्रििको कार्य सम्पादन गदाय कार्ायिर्िे तोकेका शतयहरुको अत्रतररक्त त्रनम्न दात्रर्त्व 

वहन गनुय पनेछ । 



(क) आर्ोिनाको कदगो व्यवस्थापनको िात्रग िियत सम्िार गने सम्बधधी आवश्र्क 

कार्य, 

(ि) आर्ोिना कार्ायधवर्नबाट पनय सके्न वातावरणीर् सधतुिन कार्ि गने सम्बधधी 

कार्य, 

(ग) अधर् आर्ोिनाहरुसँग अधतरसम्बधध कार्ि गनुयपने, 

(घ) असि नागररकको आचरण पािना गनुयपन े। 

(ङ) उपिोक्ता सत्रित्रतिे आर्ोिनाको फरफारकको िात्रग कार्ायिर्िा कागिात पेश 

गदाय अनुसूची ६ बिोत्रििको ढाँचािा आर्ोिनाको िौत्रतक तथा त्रवत्रत्तर् प्रत्रतवेदन 

पेश गनुय पनेछ ।  
 

१७.िापदण्ड बनाउन सके्नः 

(१) आर्ोिनाको गुणस्तर सुत्रनत्रश्चतताको िात्रग कार्ायिर्िे अनुगिन, िुलर्ाङ्कन गरी 

सम्वत्रधधत उपिोक्ता सत्रित्रतिाई सलिाह, सुझाव र आवश्र्कता अनुसार त्रनदशेन कदन े

तथा सिधवर् गनुय पनछे. 

(२) उपिोक्ता सत्रित्रतबाट सञ्चािन हुने आर्ोिनाको प्रकृत्रत हरेी गुणस्तर सुत्रनत्रश्चतता 

गने प्रर्ोिनको िात्रग कार्ायिर्िे थप िापदण्ड तथा िागयदशयन बनाई िागु गनय सके्नछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसुधचहरु 

अनुसूची १ 

(काययववधिको दफा ४ (१) ट सगं सम्बन्धित) 

उपभोक्ता सलमततको िगत 

आठराई त्रिवणेी गाउँपालिका 

आ.व. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता 
सलमततको नाम 

र ठेगाना 

पदाधिकारीको नाम र सम्पकय  न.ं गठन 
लमतत 

बैंकको 
नाम 

िाता न.ं 
अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष सत्रचव कोषाध्र्क्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची २ 

कार्यविविको दफा ७(२) सँग सम्िवधित 

आठराई वििेणी गाउँपाविका 

र्ोजना सम्झौता फाराम 

१. सम्झौता गर्ने पक्ष र आयोजर्नााः 

क) उपभोक्तासमिमतको मििरणाः 

 १. र्नािाः 

 २. ठेगार्नााः 

ख) आयोजर्नाको मििरणाः 

 १. र्नािाः 

 २. आयोजर्ना स्थलाः 

 ३ उद्दशे्याः 

 ४. आयोजर्ना सरुु हुर्ने मिमताः 

२. आयोजर्नाको लागत सम्िमधि मििरणाः 

 क) लागत अर्निुार्न रु 

 ख) लागत व्यहोर्ने स्रोतहरु 

 १. कायाालयाः 

 २. उपभोक्ता समिमताः 

 ३. अधयाः  

ग) बस्तगुत अर्नदुार्नको मििरण  सािाग्रीको र्नाि    एकाई 

 १. संघबाट  

 २.प्रदशेबाट 

 ३. स्थार्नीय तहबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  

 ५. मिदशेी दात ृसंघ संस्थाबाट  

 ६. उपभोक्ता समिमतबाट  

 ७. अधय मर्नकायबाट  

घ) आयोजर्नाबाट लाभामधित हरु्नेाः 

 १. घरपररिार संखयााः 

 २. जर्नसंखयााः 



 ३. संगमठत संस्थााः 

४.अधयाः  

३. उपभोक्ता समिमत/सिदुायिा आिाररत संस्था/गैह्रसरकारी संस्थाको मििरणाः 

क) गठर्न भएको मिमताः 

ख) पदामिकारीको र्नाि र ठेगार्ना (र्नागररकता प्रिाणपत्र र्नं. र मजल्ला) 

१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. समिि 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठर्न गदाा उपमस्थत लाभामधितको संखयााः 

४. आयोजर्ना सञ्िालर्न सम्िमधि अर्नभुिाः 

५.उपभोक्ता समिमत सिदुायिा आिाररत संस्था/गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने मकस्ता मििरणाः 

मकस्ताको क्रि  मिमत  मकस्ताको रकि  मर्निााण सिाग्री पररिाण    कैमियत 

पमहलो 

दोश्रो 

तेश्रो 

जम्िा 

६. आयोजर्ना ििात संभार सम्बधिी व्यिस्था  

क)आयोजर्ना ििात संभारको मजम्िा मलर्न ेसमिमत/संस्थाको र्नािाः 

ख) ििात सम्भारको सम्भामित स्रोत (छ छैर्न खलुाउर्ने) 

 जर्नश्रिदार्नाः 

 सेिा शलु्काः 

 दस्तरु, िधदाबाट  

 अधय केही भएाः  

 

 



सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता सवमवतको वजम्मेिारी तथा पािना गररने शतयहरुुः 

१. आयोजर्ना मिमत ...............................दमेख शरुु गरी मिमत........................सम्ििा परुा गर्नुा पर्नेछ । 

२. प्राप्त रकि तथा मर्निााण सािाग्री सम्िमधित आयोजर्नाको उदे्धश्यका लामग िात्र प्रयोग गर्नुापर्नेछ । 

३. र्नगदी, मजधसी सािार्नको प्राप्ती, खिा र बााँकी तथा आयोजर्नाको प्रगमत मििरण राखर्न ुपर्नेछ । 

४. आम्दार्नी खिाको मििरण र कायाप्रगमतको जार्नकारी उपभोक्ता सिहूिा छलिल गरी अको मकस्ता िाग गर्नुा पर्नेछ । 

५. आयोजर्नाको कुल लागत भधदा घटी लागतिा आयोजर्ना सम्पधर्न भएको अिस्थािा सो ितुामिकर्न ैअर्नदुार्न र श्रिदार्नको 

प्रमतशत मर्निाारण गरी भकु्तार्नी मलर्न ुपर्नेछ । 

६. उपभोक्ता समिमतले प्रामिमिकको राय, परािशा एि ंमर्नदशेर्न अर्नरुुप काि गर्नुा पर्नेछ ।  

७. उपभोक्ता समिमतले आयोजर्नासंग सम्िमधित मिल, भरपाईहरु, डोर हामजरी िारािहरु, मजधसी र्नगदी खाताहरु, 

समिमत/सिहुको मर्नणाय पमुस्तका आमद कागजातहरु कायाालयले िागेको बखत उपलव्ि गराउर्न ु पर्नेछ र त्यसको 

लेखापरीक्षण पमर्न गराउर्न ुपर्नेछ । 

८. कुर्न ैसािाग्री खररद गदाा आधतररक राजस्ि कायाालयबाट स्थायी लेखा र्नम्िर र िलु्य अमभबमृद्ध कर दताा प्रिाण पत्र प्राप्त 

व्यमक्त िा ििा संस्था िा कम्पर्नीबाट खररद गरी सोही अर्नसुारको मिल भरपाई आमिकारीक व्यमक्तबाट प्रिामणत गरी 

पेश गर्नुा पर्नेछ । 

९.  िलू्य अमभबमृद्ध कर (VAT)लाग्र्ने बस्त ुतथा सेिा खररद गदाा रु २०,०००।– भधदा बढी िलू्यको सािाग्रीिा अमर्निाया 

रुपिा िलू्य अमभबमृद्ध कर दताा प्रिाणपत्र प्राप्त गरेका व्यमक्त ििा संस्था िा कम्पर्नीबाट खररद गर्नुा पर्नेछ । साथ ैउक्त 

मिलिा उमल्लमखत ि.ुअ.कर बाहकेको रकििा १.५% अग्रीि आयकर बापत करकरि गरी बााँकी रकि िात्र 

सम्िमधित सेिा प्रदायकलाई भकु्तार्नी हुर्नेछ । रु २०,०००।– भधदा कि िलू्यको सािाग्री खररदिा पार्न र्नम्िर मलएको  

    व्यमक्त िा ििाबाट खररद गर्नुा पर्नेछ । अधयथा खररद गर्ने पदामिकारी स्ियि ्मजम्िेिार हुर्नेछ । 

१०. डोजर रोलर लगायतका िेमशर्नरी सािार्न भाडािा मलएको एिि ्घर बहालिा मलई मिल भरपाई पेश भएको अिस्थािा 

१०% प्रमतशत घर भाडा कर एबि ्बहाल कर मतर्नुा पर्नेछ । 

११. प्रमशक्षकले पाउर्न ेपाररश्रमिक एिि ्सहभागील ेपाउर्न ेभत्तािा प्रिमलत मर्नयिार्नसुार कर लाग्र्नेछ । 

१२. मर्निााण कायाको हकिा शरुु लागत अर्निुार्नका कुर्नै आईटिहरुिा पररिातर्न हुर्ने भएिा अमिकार प्राप्त व्यमक्त/कायाालयबाट 

लागत अर्निुार्न संसोिर्न गरे पश्चात िात्र काया गराउर्न ुपर्नेछ । यसरी लागत अुर्निार्न संशोिर्न र्नगरी काया गरेिा उपभोक्ता 

समिमत/सिहुर्नै मजम्िेिार हुर्नेछ । 

१३. उपभोक्ता समिमतले काि सम्पधर्न गररसकेपमछ बााँकी रहर्न गएका खप्र्ने सािार्नहरु ििात संभार समिमत गठर्न भएको भए 

सो समिमतलाई र सो र्नभए सम्िमधित कायाालयलाई बझुाउर्न ुपर्नछे । तर ििात समिमतलाई बझुाएको सािार्नको मििरण 

एक प्रमत सम्िमधित कायाालयलाई जार्नकारीको लामग बझुाउर्न ुपर्नेछ । 



१४. सम्झौता बिोमजि आयोजर्ना सम्पधर्न भएपमछ अमधति भकु्तार्नीको लामग कायासम्पधर्न प्रमतिेदर्न, र्नापी मकताि, प्रिामणत 

मिल भरपाई, योजर्नाको िोटो, सम्िमधित उपभोक्ता समिमतले आयोजर्ना संिालर्न गदाा भएको आय व्ययको अर्निुोदर्न 

समहतको मर्नणाय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सािाजमर्नक लेखा परीक्षणको मर्नणायको प्रमतमलपी तथा सम्िमधित 

कायाालयको िडा कायाालयको मसिाररस समहत अमधति मकस्ता भकु्तार्नीको लामग मर्निेदर्न पेश गर्नुा पर्नेछ । 

१५. आयोजर्ना सम्पधर्न भएपमछ कायाालयबाट जााँिपास गरी िरिारकको प्रिाणपत्र मलर्न ु पर्नेछ । साथै आयोजार्नाको 

आिश्यक ििात संभारको व्यिस्था सम्िमधित उपभोक्ताहरुले र्नै गर्नुा पर्नेछ । 

१६. आयोजर्ना कायााधियर्न गर्ने सिहु िा उपभोक्ता समिमतले आयोजर्नाको भौमतक तथा मित्तीय प्रगती प्रमतिेदर्न अर्नसुिूी 

६ को ढााँिािा सम्झौतािा तोमकए बिोमजि कायाालयिा पेश गर्नुा पर्नेछ । 

१७. आयोजर्नाको दीगो सञ्िालर्न तथा ििात संभारको व्यिस्था गर्नुा पर्नेछ । 

१८. आयोजर्नाको सिै काि उपभोक्ता समिमत÷सिहुको मर्नणाय अर्नसुार गर्नुा गराउर्न ुपर्नेछ । 

१९. आयोजर्ना सञ्िालर्नको क्रििा अधय संरिर्नािा क्षमत हुर्न गएिा (प्रकोपदखेी बाहके) सो को क्षमतपमूता  

     सम्बमधित उपभोक्ता समिमतले व्यहोर्नुा पर्नेछ । 

 
कार्ायिर्को वजम्मेिारी तथा पािना गररने शतयहरुुः 

 

१. आयोजर्नाको िजेट, उपभोक्ता समिमतको काि, कताव्य तथा अमिकार, खररद, लेखाङ्कर्न, प्रमतिेदर्न आमद मिषयिा 

उपभोक्ता समिमतका पदामिकारीहरुलाई अर्नमुशक्षण कायाक्रि सञ्िालर्न गररर्नेछ ।  

२. आयोजर्नािा आिश्यक प्रामिमिक सहयोग कायाालयबाट उपलव्ि गराउर्न समकर्ने अिस्थािा गराईर्नेछ र र्नसमकर्ने अिस्था 

भएिा उपभोक्ता समिमतले बाह्य बजारबाट सेिा परािशा अधतगात सेिा मलर्न सक्र्नेछ ।  

३. आयोजर्नाको प्रामिमिक सपुररिेक्षणका लामग कायाालयको तिा बाट प्रामिमिक खटाईर्नेछ । उपभोक्ता समिमतबाट भएको 

कािको मर्नयमित सपुररिेक्षण गर्ने मजम्िेिारी मर्नज प्रामिमिकको हुर्नेछ ।  

४. पेश्की मलएर लािो सियसम्ि आयोजर्ना संिालर्न र्नगर्न ेउपभोक्ता समिमतलाई कायाालयले मर्नयि अर्नसुार कारिाही गर्नेछ 

। 

५. श्रििलुक प्रमिमिबाट काया गराउर्ने गरी लागत अर्निुार्न स्िीकृत गराई सोही बिोमजि सम्झौता गरी िेमशर्नरी उपकरणको 

प्रयोगबाट काया गरेको पाईएिा त्यस्तो उपभोक्ता समिमतसंग सम्झौता रद्ध गरी उपभोक्ता समिमतलाई भकु्तार्नी गररएको 

रकि िलु्यांकर्न गरी बढी भएको रकि सरकारी बााँकी सरह असुल उपर गररर्नेछ । 

६. आयोजर्ना सम्पधर्न भएपमछ कायाालयबाट जााँि पास गरी िरिारक गर्नुा पर्नेछ । 

७. आिश्यक कागजात संलग्र्न गरी भकु्तार्नी उपलव्ि गराउर्न सम्िमधित उपभोक्ता समिमतबाट अर्नरुोि भई आएपमछ उपभोक्ता 

समिमतको बैंक खातािा भकु्तार्नी मदर्न ुपर्नेछ ।  

८. यसिा उल्लेख र्नभएका कुराहरु प्रिमलत कार्नरू्न ििोमजि हुर्नेछ । 

 



िामथ उल्लेख भए बिोमजिका शताहरु पालर्ना गर्ना हािी मर्नम्र्न पक्षहरु िधजरु गदाछौं । 

उपभोक्ता समिमत/सिहुको तिा बाट    कायाालयको तिा बाट 

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

र्नाि थर.....................     र्नाि थर............. 

पद.............................     पद................. 

ठेगार्ना..........................     ठेगार्ना.................. 

सम्पका  र्न.ं.....................     सम्पका  र्नं............... 

मिमत............................     मिमत..................... 

  



अनुसूची ३ 

(कायामिमिको दिा ११ (५) साँग सम्िमधित) 
सािाजमर्नक परीक्षण िारािको ढााँिा पेश गरेको कायाालय आठराई वििेणी गाउँपाविका 

१. आयोजर्नाको र्नािाः      क) स्थलाः 

ख) लागत अर्निुार्नाः        ग) आयोजर्ना शरुू हुर्ने मिमताः  घ) आयोजर्ना सम्पधर्न हुर्ने मिमताः  

२. उपभोक्ता समिमत/सािदुामयक संस्थाको   क) र्नािाः   

क) अध्यक्षको र्नािाः   ख) सदस्य संखयााः      िमहलााः    परुूषाः  

३. आम्दार्नी खिाको मििरणाः  
क) आम्दानीतफय  जम्माुः 

आम्दानीको श्रोत  ) कहाँबाट कवत 
नगद तथा वजधसी प्राप्त भर्ो 

खुिाउने(

  

रकम िा पररमाण कैवफर्त 

 

   

   

ख) खचयतफय  
खचयको वििरण दर पररमाण जम्मा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद भयो ?)    
२. ज्याला (के िा कमत भकु्तार्नी भयो ?)    
    

    

३. श्रिदार्न (कमत जर्नाले श्रिदार्न गरे ?)    

    

    

४. व्यिस्थापर्न खिा (ढुिार्नी तथा अधय खिा)    

    
 

ग) मौज्दात  

 वििरण  रकम िा पररमाण  कैवफर्त 
१ र्नगद   
बैंक   
व्यमक्तको मजम्िा   
२ सािग्रीहरु   



घ) भुक्तानी वदन बाँकी 
वििरण रकम िा पररमाण 

  

४. सम्पधन आर्ोजनाको िक्ष्र् तथा प्रगवत वििरण 

 
कामको वििरण िक्ष्र् प्रगवत 

   

५. आयोजर्नाले प¥ुयाएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपिा लाभामधित जर्नसंखया (आयोजर्ना सञ्िालर्न भएको स्थार्नका 

उपभोक्ताहरू) ।  

६. आयोजर्ना सञ्िालर्न गदाा आयोजक संस्थािा कािको मजम्िेिारी बााँडिााँड (कस कसले कस्तो कस्तो कािको मजम्िेिारी 

मलएका मथए खलुाउर्ने) 

उपमस्थमताः 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

 

रोहिराः र्नािथराः      पदाः   मिमताः 

 

द्रष्टव्याः सािाजमर्नक पररक्षण कायाक्रििा उपमस्थत सरोकारिालाहरुको उपमस्थमत अमर्निाया रूपिा संलग्र्न हुर्नपुर्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची ४ 

कायामिमिको दिा ११ (६) साँग सम्िमधित 
खिा सािाजमर्नक सिूर्ना िाराि 

वमवतुः २०  ।   ।   .  

१. आर्ोजनाको नामुः—        २. आर्ोजना स्थिुः—  

३. विवनर्ोवजत िजेटुः—  ४. आर्ोजना वस्िकृत भएको आ.िुः—  ५. आर्ोजना सम्झौता भएको 

वमवतुः—  

६. काम सम्पधन गनुय पने वमवतुः—     ७. काम सम्पधन भएको वमवतुः—  

८. उ.स. को बैठकिे खचय स्िीकृत गरेको वमवतुः—    

आम्दानी र खचयको वििरण 

आम्दानी खचय 
वििरण रकम रू वििरण रकम 

प्रथि मकस्ता  ज्याला  
दोश्रो मकस्ता  मर्निााण सािाग्री खररद  
तेश्रो मकस्ता  ढुिार्नी  
जर्नश्रिदार्न  भाडा  
िस्तगुत सहायता  व्यिस्थापर्न खिा  
लागत सहभामगता    

    

    

 
उपयुाक्तार्नसुारको आम्दार्नी तथा खिा मििरण यथाथा हो । यसिा सबै आम्दार्नी तथा खिाहरु सिािेश गररएको छ । 

साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभामगतािा आयोजर्ना कायााधियर्न गररएको छ । यसको एक प्रमत िडा कायाालयिा 

सिते पेश गररएको छ ।  

 

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

 कोषाध्यक्ष    समिि     अध्यक्ष   



अनुसूची ५ 

कार्यविविको दफा ११(७) सगं सम्िवधित 

आयोजना सूचना पाटीको निूना 

१.  आयोजनाको नािः 

२. आयोजना संचालन गने कायाालय/कायाक्रिको नािः 

३. उपभोक्िा समितिको अध्यक्षको नाि र सम्पका  नं.M 

४. आयोजनाको कुल लागि रकि रः 

 ४.१. आयोजनािा कायाालयबाट व्यहोन ेलागि रः 

 ४.२. जनसहभागगिाबाट व्यहोने लागि रकि रः 

 ४.३. आयोजनािा लगानी गने अन्य तनकायको नाि  र व्यहोने लागि रकि रः 

५. आयोजना सम्झौिा मितिः 

६. आयोजना सम्पन्न गने मितिः 

७. आयोजनाबाट लाभान्न्वि जनसंख्याः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसचूी ६ 

कायामिमिको दिा १६(ङ) साँग सम्िमधित 

उपभोक्ता समिमतको भौमतक तथा मित्तीय प्रगमत प्रमतिेदर्न 

मििरण पशे गरेको कायाालय आठराई मत्रिेणी गाउाँमपलका 

१. आयोजर्नाको मििरण  

आयोजर्नाको र्नािाः     िडा र्न.ं   टोल/बस्तीाः   उपभोक्ता समिमतका अध्यक्षाः 

समििाः  

२. आयोजर्नाको लागताः प्राप्त अर्नदुार्न रकि रू. ............................  िधदा रकि 

रू...................... जर्नसहभामगता रकि रू. ==============  

 जम्िा रकि रू. ............................. 

३. हालसम्िको खिा रू. ============== 

क. कायाालयबाट प्राप्त रकि रू............. 

१. मर्निााण सािग्रीिा (मसिधेट, छड, काठ, ढंुगा िा िुिा, मगिी, उपकरण आमद) रू. .  

२. ज्यालााः–  दक्ष रूाः–     अदक्ष रू.        जम्िा रू.  

३. िसलधद सािार्न (कमप, कलि, िसी, कागज आमद) रू.   ४. दमैर्नक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा 

स्िीकृत भए) रू.   

५. प्रामिमिक मर्नरीक्षण बापत खिा (सम्झौतािा स्िीकृत भए) रू.     

६. अधय   

ख. जर्नसहभामगताबाट व्यहोररएको खिा रूाः ................... श्रिको िलू्य बराबर रकि रू. 

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

मजधसी सािार्न िलू्य बराबर रकि रू. .............   कूल जम्िा रू. ............. 

४. प्रामिमिक प्रमतिेदर्न बिोमजि िलू्यांकर्न रकि रू. ............. 

५. उपभोक्ता सिहूको मर्नणाय बिोमजि÷सिीक्षाबाट खिा दमेखएको रू. ............. 

६. कायााधियर्निा दमेखएका िखुय सिस्याहरूाः क. ख. ग.  

७. सिािार्नका उपायहरू  

क.  



ख. 

ग.  

८. कायाालयबाट र अधय मर्नकायबाट अर्नगुिर्न भए अर्नगुिर्नको सझुािाः  

९. हाल िाग गरेको मकस्ता रकि रू.  

१०. िखुय खिा प्रयोजर्न  

११. प्राप्त रकि आयोजर्ना बाहके अधय कायािा खिा गर्न ेगराउर्न ेछैर्नौ ।   

 

.............   .............  .............  ............. 
तयार गर्न े   समिि    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 
 

 

 

 

 

 

प्रमाखणत लमतत २०७५/०४/१८                                          आज्ञािे, 
रुद्रप्रसाद धयौपान े  

प्रमिु प्रशासकीय अधिकृत  
 


