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भंगहा नगरपालिका  
 

eFuxf नगरपालिकाको उपभोक्ता सलिलि गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन सम्बलधि 

कार्यलवलि, २०७५ 

प्रस्िावना: 

नेपािको संलविान र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गरेको स्थानीर् िहको 

अलिकार के्षत्र लभत्रको लवकास लनिायण सम्वलधि कार्य संचािनको िालग नगरपालिकािे 

उपभोक्ता सलिलि गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन गनय आवश्र्क दलेिएकोिे eFuxf 

नगरपालिकाको प्रशासकीर् कार्यलवलि लनर्लिि गने ऐन २०७५ को दफा  @ बिोलिि eFuxf 

नगर कार्यपालिकािे र्ो कार्यलवलि िारी गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारलम्भक 

१.  संलक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्स कार्यलवलिको नाि ‘eFuxf नगरपालिकाको उपभोक्ता 

सलिलि गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन कार्यलवलि, २०७५’ रहकेो छ ।  

(२) र्ो कार्यलवलि िुरुधि प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषाः लवषर् वा प्रसङ्गि ेअको अथय निागेिा र्स कार्यलवलििा:– 

(क) “अध्र्क्ष” भन्नािे उपभोक्ता सलिलिको अध्र्क्षिाई सम्झनु पदयछ ।   
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(ि) “आर्ोिना” भन्नािे eFuxf नगरपालिका वा सो अधिरगिको वडावाट पूणय वा 

आंलशक िागि साझेदारीिा सञ्चालिि र्ोिना वा कार्यक्रि वा आर्ोिना वा 

पररर्ोिनािाई सम्झनु पछय । र र्सिे  eFuxf नगरसभाबाट स्वीकृि भएको गैर 

सरकारी संघ सस्था, गैर नाफािूिक संस्था वा अधर् सािुदालर्क संस्थाको 

आर्ोिना सिेििाई िनाउनेछ । 

(ग)  "वडा स्िरीर् आर्ोिना" भन्नािे सम्बलधिि वडाको वडा भेिाबाट छनौट गरी 

आर्ोिनाको िालग रकि िोकक वडाको बिेट लसिीङ लभत्र रही  वडा सलिलिबाट 

लनणयर् भइ आए बिोलिि नगरसभाबाट स्वीकृि आर्ोिनाहरुिाई िनाउनेछ  | 

(घ) "नगर स्िरीर् आर्ोिना" भन्नािे वडा स्िरीर् आर्ोिना बाहकेका नगर सभाबाट 

स्वीकृि िथा नगरपालिकाबाट संचािन हुने सबै आर्ोिनािाई सम्झनु पदयछ | सो 

शब्दिे संघीर् सरकार, प्रदशे सरकार िथा अधर् दािृ लनकार्बाट प्राप्त शशिय र अधर् 

अनुदानबाट संचािन हुने आर्ोिनािाई सिेि िनाउनेछ | 

 (ङ) “उपभोक्ता” भन्नािे आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष िाभालधवि हुने आर्ोिना सञ्चािन हुने 

के्षत्र लभत्रका व्यलक्तिाई िनाउछ ।  

(च) “उपभोक्ता सलिलि” भन्नािे आर्ोिनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र िियि 

सम्भार गनयको िालग उपभोक्तािे आफूहरू िध्र्ेबाट गठन गरेको सलिलि सम्झनु 

पदयछ । 

(छ) “कार्ायिर्” भन्नािे नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई बुझाउँछ । सो शब्दिे वडा 

कार्ायिर् सिेििाई बुझाउनेछ ।  

(ि) “कार्यपालिका” भन्नािे नगर कार्यपालिकािाई सम्झनु पदयछ । 

(झ) “ठूिा िलेशनरी िथा उपकरण” भन्नािे वािावरणिाई अत्र्लिक ह्रास पुर्र्ाउने 

प्रकृलिका ठूिा िेलशनरी, उपकरण (बुिडोिर, एक्साभेटर िस्िा) र श्रििूिक 

प्रलवलििाई लवस्थालपि गने िािका िेलशनरी िथा उपकरण सम्झनु पदयछ। 

(ञ) “पदालिकारी” भन्नािे उपभोक्ता सलिलिका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सलचव र 

कोषाध्र्क्षिाई सम्झनु पदयछ ।  

(ट) “वडा” भन्नािे  eFuxf  नगरपालिका लभत्रका वडािाई सम्झनु पदयछ ।  

(ठ) “वडा अध्र्क्ष” भन्नािे आर्ोिना सञ्चािन भएको वडाको वडा अध्र्क्षिाई सम्झनु 

पदयछ । 

(ड) “सदस्र्” भन्नािे उपभोक्ता सलिलिका सदस्र्िाई िनाउनेछ र सो शब्दिे उपभोक्ता 

सलिलिका पदालिकारीिाई सिेि िनाउनेछ ।  
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(ढ) “सम्झौिा” भन्नािे आर्ोिनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र िियि सम्भार 

गनयको िालग कार्ायिर् र उपभोक्ता सलिलिबीच भएको लिलिि करारनािा वा 

कबुलिर्िनािािाई िनाउनेछ ।  

३.  कार्यलवलिको पािना गनुयपनःे(१) नगरपालिका लभत्र कार्ायधवर्न हुने आर्ोिनाको 

लनिायण, सञ्चािन,िियि सम्भार कार्य गनयको िालग गठन हुने उपभोक्ता सलिलििे 

पूणयरुपिा र्ो कार्यलवलिको पािना गनुय पनेछ ।  

(२) कुि िागि रु १ करोडसम्ि भएको िथा स्थानीर् सीप, श्रोि र सािन उपर्ोग हुन े

र स्थानीर् स्िरिा कार्य सम्पन्न गनय सके्नआर्ोिनाको कार्ायधवर्न उपभोक्ता सलिलि 

िाफय ि गनय सककनेछ ।  
 

पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता सलिलिको गठन र सञ्चािन 

४.   उपभोक्ता सलिलि गठनसम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता सलिलि गठन दहेार् 

बिोलिि गनुय पनेछ । 

(क)  आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष िाभालधवि उपभोक्ताहरुको आि भेिाबाट अलिकिि 

सहभालगिािा सम्बलधिि आर्ोिनास्थििा नै सािदेलि एघार (७ देलि ११ िना) 

सदस्र्ीर् उपभोक्ता सलिलि गठन गनुयपनेछ । 

(ि) सलिलि गठनको िालग आि भेिा हुने सिर्, लिलि, स्थान र भेिाको लबषर्  त्र्स्िो 

भेिा हुने लिलििे कलम्ििा साि कदन (७ कदन) अगावै सावयिलनक रुपिा िानकारी 

गराउनु पनेछ ।  

(ग) नगरपालिकास्िरीर् आर्ोिना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलिलिको गठन गदाय 

कार्यपालिकािे िोकेको कार्यपालिकाका सदस्र् वा कार्ायिर्को प्रलिलनलिको 

रोहवरिा गनुय पनेछ । 

(घ)  वडास्िरीर् आर्ोिना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलिलि गठन गदाय सम्वलधिि 

वडाको वडा अध्र्क्ष वा वडा सदस्र् वा कार्ायिर्िे िोकेको कार्ायिर्को 

प्रलिलनलिको रोहवरिा गनुय पनेछ । 

(ङ)  उपभोक्ता सलिलि गठनको िालग बोिाईएको भेिािा र्ोिनाको संलक्षप्त लववरण र 

सलिलिको संरचना सलहिको िानकारी कार्ायिर्को प्रलिलनलििे गराउनु पनेछ । 
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(च)  उपभोक्ता सलिलि गठन गदाय सिावेशी लसद्धाधिको अविम्वन गनुय पने छ । 

सलिलििा कलम्ििा िेत्तीस प्रलिशि (३३%) िलहिा सदस्र् हुनुपनेछ । सलिलिको 

अध्र्क्ष, सलचव र कोषाध्र्क्षिध्र्े कम्िीिा एकिना िलहिा पदालिकारी हुनुपनेछ ।  

(छ)  एक व्यलक्त एकभधदा बढी उपभोक्ता सलिलिको सदस्र् हुन पाउने छैन । साथ ै

सगोिका पररवारबाट एकिना भधदा बढी व्यलक्त एउटै उपभोक्ता सलिलिको सदस्र् 

हुन पाइने छैन ।  

(ि)  उपभोक्ता सलिलिको गठन सकेसम्ि सवयसम्िि िररकािे गनुयपनेछ । सवयसम्िि हुन 

नसकेिा िालथ क, ि, ग, घ, ङ, च, छ, ि िा भएको व्यावस््थाको प्रलिकूि 

नहुनेगरी नगरस्िरीर् र्ोिनाको हकिा नगर प्रिुििे र वडास््िरीर् र्ोिनाको 

हकिा वडाअध््र्क्षािे उपभोक्ता सलिलिका पदालिकरी छनौट गनय सक््नेछन । 

 
 
 

(झ)  उपभोक्ताहरुको िागि सहभालगिािा सञ्चािन हुने आर्ोिनाहरु उपभोक्ता 

सलिलिबाट कार्ायधवर्न गनय प्राथलिकिा कदईनेछ । 

(ञ)  उपभोक्ता सलिलििे सम्झौिा बिोलिि गनुय पने काि सलिलि आफैं िे गनुय गराउन ु

पनेछ । अधर् कुनै लनिायण व्यवसार्ी वा अधर् व्यलक्त वा सस्थािाई ठेक्कािा कदई गनय 

गराउन पाइने छैन । 

 

 

(ट)  कार्ायिर्ि े आर्ोिना सञ्चािन एवि ् कार्ायधवर्निा संिग्न उपभोक्ता सलिलिको 

अलभिेि अनुसूची १ बिोलििको ढाँचािा व्यवलस्थि गनुय पनेछ । 

५.   उपभोक्ता सलिलिका सदस्र्को र्ोग्र्िाः (१) उपभोक्ता सलिलिका सदस्र्को र्ोग्र्िा 

दहेार् बिोलिि हुनु पनेछ । 

 (क) सम्वलधिि आर्ोिना क्षेत्रको स्थार्ी वालसधदा 

 (ि) १८ वषय उिेर पुरा भएको 

 (ग) फौिदारी अलभर्ोगिा अदाििबाट कसुरदार नठहररएको 

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

 (ङ) अधर् उपभोक्ता सलिलििा सदस्र्नरहेको 
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(२) दफा १ िा िुनसुकै कुरा िेलिएको भएिापलन िनप्रलिलनलि,रािनीलिक दिका 

पदालिकारी, बहािवािा सरकारी कियचारी र लशक्षक उपभोक्ता सलिलिको सदस्र्िा 

बस्न पाईने छैन । 

६.   उपभोक्ता सलिलिको काि, कियब्र् र अलिकारः उपभोक्ता सलिलिको काि कियब्र् र 

अलिकार दहेार् बिोलिि हुनेछ ।  

 (क) सम्झौिा बिोलििको कार्य सम्पादन गने, 

 (ि) उपभोक्ताहरुिाई कार्ायिर्बाट प्राप्त सूचना िथा िागयदशयनको िानकारी गराउने, 

(ग) सम्झौिा बिोलिि कार्य शुरु गदाय कार्ायिर्बाट आवश्र्क लनदशेन प्राप्त गनुय पने भए 

प्राप्त   गरेर िात्र शुरु गने, 

(घ) उपभोक्ता सलिलिको कार्य सम्पादनिाई प्रभावकारी बनाउन सलिलिका सदस्र्हरुको 

कार्य लवभािन र लिम्िेवारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ) उपभोक्तासलिलिका सदस्र्हरुको क्षििा लवकास गने । 

(च) सम्झौिा बिोलििको कािको पररिाण, गुणस्िर, सिर् र िागििा पररवियन गनुय 

पने  दलेिएिा कार्ायिर्िाई अनुरोि गने, 

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

पररच्छेद – ३ 

कार्ायधवर्न िथा ब्र्वस्थापन 

७.  आर्ोिना कार्ायधवर्नः (१) कार्ायिर्िे आ.व. शुरु भएको १५ कदन लभत्र उपभोक्ता 

सलिलिबाट संचािन हुने आर्ोिना, पररर्ोिना र कार्यक्रिहरु पलहचान/छनौट गरी 

कार्ायधवर्न र्ोिना बनाउनु पनेछ । उपभोक्ता सलिलि गठन पश्चाि आर्ोिनाको ड्रईङ, 

लडिाईन र िागि अनुिान (नेपािी भाषािा िर्ार गररएको) स्वीकृि गरी उपभोक्ता 

सलिलििाई उपिब्ि गराउनु पनेछ । 

(२) आर्ोिनाको कार्ायधवर्नको िालग उपभोक्ता सलिलि र कार्यिर्बीच अनुसूची २ 

बिोलििको ढाँचािा सम्झौिा गनुयपनेछ । 

(३) आर्ोिनाको प्रकृलि हरेी कार्ायिर्िे िागि सहभालगिाको ढाँचा र अनुपाि (नगद 

वा श्रिदान वा बस्िुगि) िोकु्न पनेछ । 

८.  आर्ोिना सम्झौिाको िालग आवश्र्क कागिािहरुः (१) उपभोक्ता सलिलििे 

कार्ायिर्सँग सम्झौिा गदाय िपलशििा उललिलिि कागिािहरु पेश गनुयपनेछ  

 

(क) उपभोक्ता सलिलि गठन गने आि भेिाको लनणयर्को प्रलिलिलप 
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(ि) उपभोक्ता सलिलिका सदस्र्हरुको नागररकिाको प्रलिलिलप 

(ग) आर्ोिनाको िागि अनुिान लववरण 

(घ) उपभोक्ता सलिलिबाट सम्झौिाको िालग लिम्िेवारपदालिकारी िोककएको उपभोक्ता 

सलिलिको लनणयर्  

(ङ) आर्ोिनाको कार्ायधवर्नको कार्य िालिका । 

(च) िािा सञ्चािन गने पदालिकारी िोककएको लनणयर् र िािा सञ्चािनको िालग 

आवश्र्क कागिािहरु  

९.   उपभोक्ता सलिलिको क्षििा लवकासः (१) कार्ायिर्ि ेआर्ोिनाको कार्ायधवर्न अगावै 

उपभोक्ता सलिलिका पदालिकारीहरुिाई लनम्न लवषर्िा अलभिुलिकरण गनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता सलिलिको काि, कियब्र् र अलिकार, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कािको लववरण, काि सम्पन्न गनुयपने अवलि, िागि र 

उपभोक्ताको र्ोगदान 

(ग) लनिायण सािाग्रीको गुणस्िर र पररिाण 

(घ) िररद, रकि लनकासा प्रकृर्ा, िचयको िेिाकंन र अलभिेि व्यवस्थापन 

(ङ) कार्ायधवर्न र अनुगिन प्रकृर्ा  

(च) सावयिलनक परीक्षण, र्ोिनाको फरफारक र हस्िाधिरण  

(छ)  अधर् आवश्र्क लवषर्हरु ।  

१०.  िािा सञ्चािनः (१) उपभोक्ता सलिलिको िािा कार्ायिर्िे िोकेको बैंकिा सञ्चािन 

हुनेछ । 

(२) सलिलिको िािा अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सलचव गरी िीन िनाको संर्ुक्त दस्िििबाट 

सञ्चािन हुनेछ । िािा सञ्चािकहरु िध्र्े कलम्ििा एकिना िलहिा हुनु पनेछ । 

११.  भकु्तानी प्रकृर्ाः(१) आर्ोिनाको भुक्तानी दददंा उपभोक्ता सलिलिको नाििा रहकेो बैक 

िािािाफय ि कदनु पनेछ । उपभोक्ता सलिलििे एक व्यलक्त वा सस्थािाई एकिाि भधदा 

िालथको रकि भुक्तानी गदाय चेक िाफय ि िात्र गनुय पनेछ ।  

(२)  उपभोक्ता सलिलििाई सम्झौिा बिोलििको कािको प्रालवलिक िूलर्ांकन, कार्य 

सम्पन्न प्रलिवेदन र अधर् आवश्र्क कागिािको आिारिा ककस्िागि र अलधिि 

भुक्तानी कदईनेछ ।  

(३)  उपभोक्ता सलिलििे सम्पादन गरेको काि र भएको िचयको लववरण सलिलिको 

बैठकबाट लनणयर् गरी भुक्तानीको िालग आवश्र्क कागिाि सलहि कार्ायिर्िा पेश 

गनुयपनेछ । 
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(४)  आर्ोिनाको अलधिि भुक्तानी हुनु भधदा अगावै कार्ायिर्बाट अनुगिन गने व्यवस्था 

लििाउनु पनेछ    

(५)  आर्ोिना सम्पन्न भई फरफारक गनुय भधदा अगावै उपभोक्ता सलिलिि ेअलनवार्य 

रुपिा कार्ायिर्को प्रलिलनलिको रोहवरिा सावयिलनक परीक्षण गनुय पनेछ । 

सावयिलनक परीक्षण प्रलिवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बिोलिि हुनेछ ।  

(६)  उपभोक्ता सलिलििे आफूिे प्रत्र्ेक ककस्िािा गरेको िचयको सूचना अनुसूची ४ 

बिोलििको ढाँचािा सावयिलनक गनुय पनेछ ।  

(७)  आर्ोिनाको कुि िागि रु १ िाि भधदा बढी भएका आर्ोिनाहरुको 

हकिाउपभोक्ता सलिलिि ेकाि शुरु गनुय भधदा अगावै आर्ोिनाको नाि, िागि, 

िागि साझेदारीको अवस्था, काि शुरु र सम्पन्न गनुय पने अवलि सिेि दलेिने गरी 

िर्ार गररएको अनुसूची ५ बिोलििको ढाँचािा आर्ोिना सूचना पाटी आर्ोिना 

स्थििा राख्नु पनेछ  

(८)  उपभोक्ता सलिलििाई सम्बलधिि कार्ायिर्िे ड्रइङ्ग, लडिाइन, िागि अनुिान 

िर्ार गने, प्रालवलिक सलिाह कदने, िाँचपास गने िगार्ि अधर् प्रालवलिक सहर्ोग 

उपिब्ि गराउनेछ । आर्ोिना कार्ायधवर्नको सिर्िा कुनै कारणबाट कार्ायिर्िे 

प्रालवलिक सेवा उपिब्ि गराउन नसकेिा सम्झौिािा उलिेि गरी िोककएको 

िचयको सीिा लभत्र रही उपभोक्ता सलिलिि ेकरारिा प्रालवलिक लनर्ुक्त गनय वा 

प्रालवलिक सेवा लिन सके्नछ । िर, ड्रइङ्ग, लडिाइन, िागि अनुिान, कार्यसम्पन्न 

प्रलिवेदन र भुक्तानी लसफाररसको कार्य कार्ायिर्बाट नै हुनेछ । 

(९)  उपभोक्ता सलिलिबाट लनिायण हुने आर्ोिनाहरूको गुणस्िर कार्ि गने गराउने 

दालर्त्व र लिम्िेवारी िनप्रलिलनलि, सम्बलधिि प्रालवलिक कियचारी, उपभोक्ता 

सलिलि र अनुगिनसलिलिको हुनेछ ।  

(१०) अनुकरणीर् कार्य गने उपभोक्ता सलिलि, प्रालवलिक कियचारी र सम्बलधिि 

कियचारीिाई सभाको लनणयर् बिोलिि वार्षयक रूपिा उलचि पुरस्कार प्रदान गनय 

सककनेछ । 

(११)  िोककएको सिर्िा उपभोक्ता सलिलि गठन हुन नसकेिा, सम्झौिा हुन नसकेिा 

वा सम्झौिाको शिय बिोलिि कार्य सम्पादन हुन नसकेिा कार्ायिर्िे अधर् 

प्रकृर्ाद्वारा काि गराउन सके्नछ ।   

१२.   लनिायण कार्यको गुणस्िर सुलनलश्चििा गनुय पनेः उपभोक्ता सलिलिबाट सञ्चािन हुने 

आर्ोिना गुणस्िर सुलनलश्चि गनुय सम्वलधिि उपभोक्ता सलिलिको कियव्य हुनेछ । गुणस्िर 
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सुलनलश्चििा गनयको िालग अधर् कुराहरुको अलिररक्त लनम्न लवषर्हरु पूणय रुपिा पािना 

गनुय पनेछ ।  

(क)  लनिायण सािाग्रीको गुणस्िरः लनिायण सािाग्री ड्रइङ, लडिाईन र स्पेलसकफकेसन 

बिोलििको गुणस्िर कार्ि गनुय पनेछ । 

(ि)  लनिायण लवलि र प्रकृर्ाको गुणस्िरः लनिायण लवलि र प्रकृर्ा कार्ायिर्सँग भएको 

सम्झौिा बिोलिि गनुय पनेछ  

(ग)  लनिायण कार्यको कदगोपनाः उपभोक्ता सलिलिबाट कार्ायधवर्न भएको र्ोिनाको 

कदगोपनाको िालग सम्वलधिि उपभोक्ता सलिलिि ेआवश्र्क व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(घ)  गुणस्िर सुलनलश्चि गने लिम्िेवारीः उपभोक्ता सलिलि िाफय ि हुने कािको लनिायररि 

गुणस्िर कार्ि गने लिम्िेवारी सम्बलधिि कार्यको िालग कार्ायिर्बाट िरटएका 

प्रालवलिक कियचारी र उपभोक्ता सलिलिको हुनेछ । 

(ङ)  िगि राख्नु पनेः उपभोक्ता सलिलिबाट हुने कािको सम्झौिा बिोलििको सिर्, 

िागि र गुणस्िरिा सम्पन्न हुन नसकेिा सम्वलधिि प्रालवलिक कियचारीिाई सचेि 

गराउने र प्रकृलि हरेी आवश्र्किा अनुसार कारवाही गनय सके्नछ । त्र्स्िा उपभोक्ता 

सलिलिको िगि रािी उपभोक्ता सलिलिका पदालिकारीिाई लनलश्चि सिर्सम्िको 

िालग अधर् उपभोक्ता सलिलििा रही काि गनय लनषेि गनेछ । 

१३.  अनगुिन सलिलिको व्यवस्थाः(१) आर्ोिना िोककएको गुणस्िर, पररिाण र सिर्िा 

सम्पन्न गनय गराउन उपभोक्ता सलिलििे सम्पादन गने कार्यको अनुगिन गरी 

आर्ोिनाको गुणस्िर, पररिाण सुलनलश्चि गनय दफा ४ (१) (क) बिोलििको भेिाबाट 

कलम्ििा एक िना िलहिा सलहि ३ सदस्र्ीर् एक अनुगिन सलिलि गठन गनुय पनेछ । 

 

(२) अनुगिन सलिलिको काि, कियव्य अलिकार दहेार् बिोलिि हुनेछः 

(क) आर्ोिनाको कार्ायधवर्निा सहिीकरण गने िथा देलिएका बािा, व्यविान र 

सिस्र्ा सिािानका िालग आवश्र्क सिधवर् गने,  

(ि) आर्ोिनाको कार्ायधवर्न कार्यिालिका अनुसार काि भए नभएको र्कीन गने र 

नगरेको पाइएिा सम्बलधिि पक्षिाई सचेि गराउने,    

(ग) आवश्र्क अधर् कार्य गने । 
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पररच्छेद– ४ 

लवलवि 
 

१४.  अधर् संस्थाबाट कार्य गराउन सककनःेर्स कार्यलवलि बिोलिि उपभोक्ता सलिलिबाट 

गररने कार्य िाभग्राही सिूह,सािुदालर्क संस्था िस्िै सािुदालर्क वन, 

सािुदालर्कस्िरका सहकारी संस्थाहरू, टोि लवकास संस्था, आिा सिूह, कृलष सिूह, 

कानुन बिोलिि गठन भएका अधर् सािुदालर्क संगठन िस्िा संस्थाहरुबाट स्थानीर् 

उपभोक्ताहरुको आिभेिाबाट लनणयर् भई आएिा र्स्िा संस्थाहरुबाट र्स कार्यलवलि 

बिोलिि कार्य संचािन गनय/गराउन सककने छ । 

१५.  सहलिकरण र सहर्ोग गनुय पनःेउपभोक्ता सलिलििे आर्ोिनाको सुपररवेक्षण, 

अनुगिन/लनरीक्षण गनय कार्ायिर्बाट आएको अनुगिन सलिलि, पदालिकारी वा 

कियचारीिाई आवश्र्क लववरण उपिव्ि गराउने िथा आर्ोिनास्थि अनुगिनको िालग 

सहलिकरण र सहर्ोग गनुय पनेछ । 

१६.  उपभोक्ता सलिलिको दालर्त्वःउपभोक्ता सलिलििे कार्ायिर्सँग भएको सम्झौिा 

बिोलििको कार्य सम्पादन गदाय कार्ायिर्िे िोकेका शियहरुको अलिररक्त लनम्न दालर्त्व 

वहन गनुय पनेछ । 

(क)  आर्ोिनाको कदगो व्यवस्थापनको िालग िियि सम्भार गने सम्बधिी आवश्र्क कार्य, 

(ि)  आर्ोिना कार्ायधवर्नबाट पनय सके्न वािावरणीर् सधिुिन कार्ि गने सम्बधिी 

कार्य, 

(ग)  अधर् आर्ोिनाहरुसँग अधिरसम्बधि कार्ि गनुयपने, 

(घ)  असि नागररकको आचरण पािना गनुयपने । 

(ङ)  उपभोक्ता सलिलििे आर्ोिनाको फरफारकको िालग कार्ायिर्िा कागिाि पेश 

गदाय अनुसूची ६ बिोलििको ढाँचािा आर्ोिनाको भौलिक िथा लवलत्तर् प्रलिवेदन 

पेश गनुय पनेछ ।  

१७.  िापदण्ड बनाउन सके्नः(१) आर्ोिनाको गुणस्िर सुलनलश्चििाको िालग कार्ायिर्िे 

अनुगिन, िुलर्ाङ्कन गरी सम्वलधिि उपभोक्ता सलिलििाई सलिाह, सुझाव र 

आवश्र्किा अनुसार लनदशेन कदने िथा सिधवर् गनुय पनेछ. 

(२) उपभोक्ता सलिलिबाट सञ्चािन हुने आर्ोिनाको प्रकृलि हेरी गुणस्िर सुलनलश्चििा 

गने प्रर्ोिनको िालग कार्ायिर्ि ेथप िापदण्ड िथा िागयदशयन बनाई िागु गनय सके्नछ । 
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अनसूुची १ 

(कार्यविलिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धित) 
उपभोक्ता सलिलतको िगत 

eFuxf  नगरपालिका 
आ.ि. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता सलिलतको 
नाि र ठेगाना 

पदालिकारीको नाि र सम्पकय  नं. गठन लिलत बैंकको 
नाि 

खाता नं. 
अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष सन्चि कोषाध्र्क्ष 
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अनसूुची २ 

कार्यविलिको दफा ७(२) सँग सम्िन्धित) 
eFuxf नगरपालिका 

र्ोजना सम्झौता फारि 

 

1.सम्झौता गने पक्ष र आर्ोजना 
क) उपभोक्ता सलिलतको वििरण  
 1) नाि:  

2) ठेगाना:भंगहा न.पा., िडा नं.-.. 
३) उपभोक्ता सलित गठन भएको लिलत:207.../...../..... 

ख) आर्ोजनाको वििरण  
1) नाि:  
2) आर्ोजना स्थि:  भंगहा न.पा., िडा नं.-.. 
3) आर्ोजना शरुु हनुे लिलत: 207.../...../..... 
4) आर्ोजना सम्पन्न हनुे लिलत: 207.../...../..... 

2.आर्ोजनाको िागत सम्बधिी वििरण : 
   क) िागत अनिुान रु. 
   ख) िागत ब्र्होने श्रोतहरु: 
  1) कार्ायिर् : रु. 
  २) उपभोक्ता सलिलत: रु. 
  ३) अधर्:  
   ग) श्रोत : 
   घ) िस्तगुत अनदुानको वििरण सािाग्रीको नाि एकाई: 
  १) केधर सरकारबाट : 
  २) प्रदेश सरकारबाट: 
  ३) स्थानीर् तहबाट:  
  ४) गैह्रसरकारी संघसंस्थािाट:  
  ५) िैदेन्शक साहार्ता : 
  ६) उपभोक्ता सलिलतबाट: 
  ७) अधर् लनकार्बाट:  
 

 

३.आर्ोजनाबाट िाभान्धित हनु:े 
 1) घर पररिार संख्र्ा: 
 2) जनसंख्र्ा: 
 3) अधर् : 
४. उपभोक्ता सलिलतको वििरण: 

क) गठन भएको लिलत: 207.../....../..... 
 

 

  ख) पदालिकारीको नाि र ठेगाना (नागररकता प्रिाणपत्र नं. र न्जल्िा): 
1. अध्र्क्ष  : श्री  
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2. उपाध्र्क्ष  : श्री 
3. कोषाध्र्क्ष : श्री 
4. सन्चि  : श्री 
5. सदस्र्  : श्री 
6. सदस्र्  : श्री 
7. सदस्र्   : श्री 
8. सदस्र्   : श्री 
9. सदस्र्   : श्री 
10. सदस्र्  : श्री 
11. सदस्र्  : श्री 

 

ग) गठन गदाय उपन्स्थत िाभान्धित संख्र्ा : 
घ) गठठत सलिलतिा जम्िा सदस्र् संख्र्ा :  
ङ) गठठत उपभोक्ता सलिलतिा िवहिा सदस्र्को संख्र्ा : 

5.आर्ोजना सञ्चािन सम्बन्धित अनभुि : 
6.उपभोक्ता सलिलतिे प्राप्त गने वकस्ता वििरण: 

 पवहिो  :  
 दोश्रो   : 

तेश्रो तथा अन्धति  :  
जम्िा   :  
 

7. आर्ोजना िियत सम्भार सम्बधिी व्र्िस्था:  
 क) आर्ोजना िियत सम्भार सम्बधिी व्र्िस्था:  
 ख) िियत सम्भारको सम्भावित श्रोत (छ/छैन खिुाउने):  

 जन श्रिदान  : 
 सेिा शलु्क   : 
 दस्तरु / चधदा  : 
 अधर् केही भए  :  

8. िागत अनिुान अनसुार आर्ोजना संग सम्बन्धित वििरण : 
क) लसचाई: ि. .......... िी, चौडाई: ........िी. 
ख) विितु विस्तार: तारको ि. .......... िी, पोिको संख्र्ा : ........... 
ग) सोिर बन्ि/वििनु्िर् िन्ि जडान संख्र्ा : ...........िटा  
घ) खानेपानीको िारा/ ईनार/ टू्यिेि/लडपोरीङ्ग को संख्र्ा : ..........िटा  
ङ) शौचािर्को संख्र्ा : ..........िटा  
च) नदी लनर्धत्रणको िालग भएको काि : िम्बाई : ...............िी., चौडाई :.................िी. 
छ) पी.लस.लस. ढिान/ आर.लस.लस. ढिान/ ग्राभेि सडक/ वपच सडक: िम्बाई : ..........िी., चौडाई  
.........िी. 
ज) भिन : सािदुावर्क/वििािर्/िठिन्धदर/स्िास््र् चौकी :...........कोठे भिन .........िटा,क्षेत्रफि  
........ िगय/घनलिटर  
झ) कम्पाउधड िाि: सािदुावर्क/वििािर्/िठिन्धदर/स्िास््र् चौकी : 

िम्बाई .........िी., चौडाई ........िी., क्षेत्रफि ........ िगय/घनलिटर  
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ञ) खानेपानीको पाइप: िम्बाई : ........िी., वििरण हनुे संख्र्ा :............िटा  
ट) हेधडपाइप संख्र्ा : ..........िटा, Size :्............. 

ठ)्िेि्िैदानको्संख्र्ा्:्..........वटा्, क्षेत्रफि : ........... िगय/घनलिटर 
ड) अधर् : ................. 
 

 

भंगहा नगरपालिका उपभोक्ता सलिलतहरुको न्जम्िेिारी तथा पािना गनुय पने शतयहरु:- 

१) र्ोजना/कार्यक्रि लिलत .......................देन्ख शरुु गरी लिलत ...........................सम्ििा परुा गनुय पने छ |  

२) सम्झौतािा उल्िेख भएको म्र्ाद लभत्र उपभोक्ता सलिलतिे आर्ोजना सम्पन्न गरर सक्न ुपने छ | कुनै करणिश र्ोजना सम्पन्न हनु 
नसकेिा सम्पन्न हनु नसक्नकुो कारण सवहत म्र्ाद सवकने अिलि भधदा १ ठदन अगािै उपभोक्ता सलिलतिे सम्बन्धित िडा 
कार्ायिर्िा लनिेदन पेश गरर िडाबाट लसफाररस प्राप्त भएपलछ औन्चत्र्को आिारिा सम्झौताको म्र्ाद थप गनय सवकनेछ |असािाधर् 
अिस्था बाहेकम्र्ाद थप हनुे छैन | र्सरी म्र्ाद थप नगरी पेशभएको कागजातका आिारिा रकि भकु्तानी हनुे छैन |  

३) नगदी न्जधसी सािानको प्रालप्त,खचय र बाँवक तथा आर्ोजनाको प्रगलत वििरण राख्न ु पनेछ | साथै लनिायण सािग्री सम्बन्धित 
आर्ोजनाको उदे्धश्र्का िालग िात्र प्रर्ोग गनुयपने छ | 

४)आम्दानी खचयको वििरण र कार्यप्रगलतको जानकारी उपभोक्ता सिूहिा छिफि गरी अको वकस्ता िाग गनुय पनेछ | 
५) आर्ोजनाको कुि िागत भधदा घटी िागतिा आर्ोजना सम्पन्न भएको अिस्थािा सोवह अनपुातिा अनदुान, श्रिदानको प्रलतशत 

लनिायरण गरी भकु्तानी लिन ुपने छ |  

६) उपभोक्ता सलिलतिे प्राविलिकको रार् परािशय एिि ् लनदेशन अनरुुप काि गनुय पने छ | प्राविलिकको लसफाररसिा र्ोजनाको कार्य 
रोक्न ुपनेदेन्खएिा लनिायण कार्य रोकी फुकुिा भए पलछ थािनी गनुय पने छ |  

७) उपभोक्ता सलिलतिे आर्ोजना संग सम्बन्धित लबि, भरपाईहरु, डोर हान्जरी फारािहरु, न्जधसी,नगदी खाताहरु, सलिलत/ सिूहको 
लनणयर् पनु्स्तका आठद कागजातहरु िागेको सिर्िा उपिब्ि गराउन ुपने र िेखापररक्षण गराउन ुपने छ | 

८) कुनै सािग्री खररद गदायस्थार्ी िेखा नम्बर र िलु्र् अलभि्दी ी कर दताय प्रिाण पत्र प्राप्त व्र्न्क्त िा फिय संस्था िा कम्पनीबाट खररद 
गरर सोवह अनसुारको लबि भरपाई आलिकाररक ब्र्न्क्तबाट प्रिान्णत गरर पेश गनुय पने छ |  

९) िलु्र् अलभिद्ी ी कर (VAT) िाग्ने बस्त ुतथा सेिा खररद गदाय रु. २०,०००|- भधदा बढी िूल्र्को सािग्रीिा अलनिार्य रुपिा िलु्र् 
अलभिद्ी ी कर दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गरेको व्र्न्क्त, फिय, संस्था िा कम्पलनबाट खररद गनुय पनेछ | साथै उक्त लबििा उल्िेन्खत 
ि.ुअ. कर बाहेकको रकििा १.५% अलग्रि आर्कर कट्टी गरर बाँवक रकििा िात्र सम्बन्धित सेिा प्रदार्किाई भकु्तानी हनुे छ | 
रु. २०,०००|- भधदा कि िलु्र्को सािाग्री खररदिा PAN नम्बर लिएको व्र्न्क्त िा फियबाट खररद गनुय पने छ |  

१०) डोजर, रोिर िगार्तका िेन्शनरी सािान रघर बहाििा लिई लबि भरपाई पेश भएिा १०% घर भाडा एिि ्बहाि कर लतनुय 
पनेछ । 

११) र्ोजनाको अनगुिन गनय आउने पदालिकारीिाई र्ोजनाको प्रगलत लबषर्िा जाकारी गराउन ुपने छ |  

१२) प्रन्शक्षकिे पाउने पाररश्रलिक एिि ्सहभागीिे पाउने भिािा प्रचलित लनर्िानसुार कर िाग्नेछ | 
१३) लनिायण कार्यको हकिा शरुु िागत अनिुानिा कुनै पररितयन हनुे भएिा संशोिन गराउन ुपनेछ | र्सरी िागत अनिुान संशोिन 

नगरी कार्य गनुय हदैुन | 
१4) उपभोक्ता सलिलतिे काि सम्पन्न गरी सके पलछ रहन गएका खप्ने सािानहरु िियत सम्भार सलिलत गठन भएको भए सो सलिलतिाई 

र सो नभए सम्बन्धित िडा कार्ायिर्िा बझुाउन ु पने छ | तर िियत सलिलतिाई बझुाएको सािानको वििरण एक प्रलत 
नगरपालिकाको कार्ायिर्िा जानकारीको िालग बझुाउन ुपने छ | 
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१5) आर्ोजना सम्पन्न भए पलछ आन्धति भकु्तानीको िालग कार्यसम्पन्न प्रलतबेदन, नापी वकताब, प्रिान्णत लबि भरपाई, र्ोजनाको फोटो, 
सम्बन्धित उ. स. िे आर्ोजना संचािन गदाय भएको आर् व्र्र्को आनिुोदन सवहतको लनणयर्, उपभोक्ता भेिाबाट भएको 
साबयजलनक िेखा पररक्षणको लनणयर्को प्रलतलिवप तथा सम्बन्धित िडा कार्ायिर्को लसफाररस सवहत लनबेदन पेश गनुय पने छ |  

१6) आर्ोजना सम्पन्न भएपलछ कार्ायिर् बाट जाँचपास गरर फरफारकको प्रिाण पत्र लिन ु पने छ | आिश्र्क िियत सम्भारको 
व्र्िस्था सम्बन्धित उपभोक्ताहरुिे नै गनुय पने छ |  

17) आर्ोजना कार्ायधिर्न गने सिूह िा उपभोक्ता सलिलतिे आर्ोजनाको भौलतक तथा वििीर् प्रगलत प्रलतबेदन अनसूुची ६ को ढाँचािा 
पेश गनुय पनेछ |  

१8) आर्ोजनाको सबै काि उपभोक्ता सलिलत/सिहुको लनणयर् अनसुार गनुय गराउन ुपने छ |  

19) आर्ोजना सम्झौतािा उल्िेख भएको सिर्ािलििा सम्पन्न नभई सिर् थवपएको भए  बढीिा ३ िवहनालभत्रिा सम्पन्न गरर सक्न ु
पने छ |  

२0) प्राविलिकबाट उपिब्ि गराईएको ि.ई. तथा नक्सा अनसुार काि गनुय पने छ |  

२1) आर्ोजनाको सूचना पावट (Information Board) को निुनुा (३ वफट X ४ वफट) र्ोजना संचािन स्थििा अलनिार्य रुपिा राख्न ु
पने छ |  

२2) र्ोजनाको साियजलनक पररक्षण, सूचना पावट (र्ोजना वििरण बोडय), आम्दानी खचयको पारदन्शयता सम्बलि प्राििानको पािना गनुय 
पनेछ | 

२3) आर्ोजनाको विलनर्ोन्जत बजेटिा ३% कधटेधजेंसी कट्टा गररने छ | A/C Pay Cheque िाफय त भकु्तानी हनुे छ |  

२4) आर्ोजना संचािन शरुु हनु ु पूिय नै र्ोजना स्थि स्पष्ट देन्खने गरर फोटो र्ोजना संचािनको अिस्था स्पष्ट देन्खने फोटो न्खचेर 
संिग्न गरर भकु्तानीका िाग गदाय पेश गनुय पने छ | 

२5) आर्ोजनाको लनिायण स्थििा हनु सक्ने खानेपानी पाईप,टेलिफोन,विितु पोि, केिि जडान,साियजलनक पाटी पौिा, िारा आठद 
संरक्षण गनुय पने छ | लनिायणको सिर्िा र्ी भौलतक पूिायिारहरुको क्षलत भएिा सम्बन्धित उपभोक्ता सलिलतिे लनिायण गनुय पने छ 
|  

२6) आर्ोजनाको लनिायण कार्य भई रहेको अिस्थािा होलसर्ारी पूियक कार्य गनय गराउन हनुका साथै उक्त लनिायण कार्य स्थििा संभावित 
दघुयटना एिि ्क्षलत हनु नठदनउपभोक्ता सलिलतिे सतकय ता अपनाउन ुपने 

छ | 
२7) उपभोक्ता सलिलतिे र्ोजना सम्झौता भए पश्चात उक्त आर्ोजना ठेक्काबाट कार्य गराउन पाउने छैन |  

२8)लनिायण कार्य सम्पन्न भई आन्धति लबिको भकु्तानी संगै सोर्ोजना उपभोक्ता सलिलतिाई स्ित: हस्ताधतरण भएको िालनने छ | 
हस्ताधतररत र्ोजनाको रेखदेख र िियत सम्भार तथा कार्य संचािन गने न्जम्िेिारी उपभोक्ता सलिलतको हनुेछ | 

29) र्स सम्झौतािा उल्िेन्खत बाहेकका कुरा हरु प्रचलित कानून अनसुार हनुे छ |  
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कार्ायिर्को न्जम्िेिारी तथा पािना गररन ेशतयहरु : 

1. आर्ोजनाको बजेट, उपभोक्ता सलिलतको काि, कतयव्र् तथा अलिकार, खररद िेखाङ्कन, प्रलतिेदन आठद विषर्िा उपभोक्ता सलिलतका 
पदालिकारीहरुिाई आिश्र्क्ता अनसुार अननु्शक्षण कार्यक्रि सञ्चािन गररनछे ।  

2.  आर्ोजनािा आिश्र्क प्रविलिक सहर्ोग कार्ायिर्बाट उपिब्ि गराईनछे र नसवकन े अिस्था भएिा उपभोक्ता सलिलतिे 
नगरपालिकाको स्िीक्लतिा सेिा परािशय अधतगयत सेिा लिन सक्नछे ।  

3. आर्ोजनाको प्राविलिक सपुररिेक्षणका िालग कार्ायिर्को तफय बाट प्राविलिक खटाईनछे । उपभोक्ता सलिलतिाट भएका कािको 
लनर्लित सपुररिेक्षण गने न्जम्िेिारी लनज प्राविलिकको हनुछे ।  

4. पेश्की लिएर िािो सिर्सम्ि आर्ोजना सञ्चािन नगने उपभोक्ता सलिलतिाई कार्ायिर्िे प्रचलित काननु बिोन्जि कारिाही गनेछ ।  

5. श्रिििुक प्रविलिबाट कार्य गराउन ेगरी िागत अनिुान स्िीक्त गराई सोवह बिोन्जि सम्झौता गरी िेन्शनरी उपकरणको प्रर्ोगबाट 
कार्य गरेको पाईएिा त्र्स्तो उपभोक्ता सलिलतसंग सम्झौता रदी  गरी उपभोक्ता सलिलतिाई भकु्तानी गररएको रकि िूल्र्ाङं्कन गरी बढी 
भएको रकि सरकारी बाकंी सरह असिु उपर गररनछे । 

6. आर्ोजना सिपन्न भएपलछ कार्ायिबाट जाचँ पास गरी फरफारक गनुय पनेछ ।  

7. आिश्र्क कागजात संिग्न गरी भकु्तानीका िागी उपभोक्ता सलिलतबाट अनरुोि भई आएपलछ उपभोक्ता सलिलतको बैंक खातािा 
भकु्तानी ठदन ुपनेछ । 

8. िालथ उल्िेख नभएका कुराहरु प्रचलित काननु बिोन्जि हनु ेछ । 

उल्िेन्खत शतयहरु पािना गनय हािी पक्षहरु िधजरु गदयछौ 
उपभोक्ता सलिलतको तफय बाट कार्ायिर्को तफय बाट 

 

दस्तखत :  

नाि, थर : श्री  

पद : उ.स.अध्र्क्ष 

ठेगाना : भंगहा न.पा., िडा नं. .... 

ना.प्र.अनसुारको ठेगाना:-  

सम्पकय  नं.  

लिलत :  

नाि थर : श्री  

पद :    

दस्तखत :  

लिलत :  

 

 

 

 

 

 

कार्ायिर्को छाप  

 

दस्तखत :  

नाि, थर : श्री  

पद : उ.स. कोषाध्र्क्ष 

ठेगाना : भंगहा न.पा., िडा नं. .... 

ना.प्र.अनसुारको ठेगाना:-  

सम्पकय  नं.  

उपभोक्ता्सलिलिको 

छाप 
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लिलत :   

 
 

दस्तखत :  

नाि, थर : श्री  

पद : उ.स.सन्चि 

ठेगाना : भंगहा न.पा., िडा नं. .... 

ना.प्र.अनसुारको ठेगाना:-  

सम्पकय  नं.  

लिलत :  
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cg';"rL # 

-sfo{ljlwsf] bkmf !!-%_ ;+u ;DalGwt_ 

;fj{hlgs kl/df0f kmf/dsf] 9fFrf k]z u/]sf] sfof{no ====================== 

!= cfof]hgfsf] gfdM–       s_ :ynM– 

v_ nfut cg'dfgM–        u_ cfof]hgf z'? x'g] ldltM–  3_ cfof]hgf ;DkGg x'g] ldltM–  

@= pkef]Qmf ;ldlt÷;fd'bflos ;+:yfsf]  gfdM– 

s_cWoIfsf] gfd M   v_ ;b:o ;+Vof M  dlxnf  k'?if  

#=cfDbfgL vr{sf] ljj/0f M 

s_ cfDbfgLtkm{ hDDff M 

cfDbfgLsf] >f]t -sxfFaf6 slt gub tyf lhG;L k|fKt 

eof] v'nfpg] _ /sd jf kl/df0f 

/sd jf kl/df0f s}lkmot 

   

   

v_ vr{ tkm{ M 

vr{sf] ljj/0f b/ kl/df0f hDdf 

!=;fdfu|L - s] slt ;fdfu|L vl/b eof] < _    

@= Hofnf - s] df slt e'QmfgL eof] <_    

    

    

#= >dbfg -slt hgfn] >dbfg u/]<_    

    

    

$= Joj:yfkg vr{ -9'jfgL tyf cGo vr{_    

    

u_ df}Hbft M 

ljj/0f /sd jf kl/df0f s}lkmot 

!= gub    

a}+s   

JolStsf] lhDdf   

@=;fdfu|Lx?   

3_ e'QmfgL lbg afFsL M 

ljj/0f /sd jf kl/df0f 

  

 

$= ;Dk"0f{ cfof]hgfsf] nIo tyf k|ult ljj/0f 
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sfdsf] ljj/0f nIo k|ult 

   

%= cfof]hgfn] k'¥ofPsf] nfe tyf k|ToIf ?kdf nfeflGjt hg;+Vof -cfof]hgf ;+rfng ePsf] :yfgsf pkef]Qmfx?_M–

=========hgf . 

^= cfof]hgf ;+rfng ubf{ cfof]hgf :yfgdf sfdsf] lhDd]jf/L jfF8kmfF8 - s; s;n] s:tf] sfdsf] lhDd]jf/L lnPsf lyP 

v'nfpg]  

 

cGopkl:yltM 

!= 

@= 

#= 

$= 

%= 

/f]xj/ M gfd, y/ M–    kbM–     ldltM– 

b|i6JoM ;fj{hlgs /lhi6/ sfo{;Dkfbg pkl:ylt / sfdbf/x?sf] pkl:ylt clgjfo{ ?kdf ;+nUg x'g' kg{]5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उपभोक्ता्सलिलिका्पदालिकारीहरु 

१. अध्र्क्ष्श्री्..............................्को्लिम्िेवारी्:-्............................................... 

२. कोषाध्र्क्ष्श्री्..............................्को्लिम्िेवारी्:-्............................................... 

३. सलचव्श्री्..............................्को्लिम्िेवारी्:-्............................................... 

४.  

५.  
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cg';"rL $ 

-sfo{ljlwsf] bkmf !!-^_ ;+u ;DalGwt_ 

vr{ ;fj{hlgs ;"rgf kmf/d  

 

!= cfof]hgfsf] gfdM–     @= cfof]hgf :ynM– 

#=ljlgof]lht ah]6 M–  $=cfof]hgf l:js[t ePsf] cf=j= %= cfof]hgf ;Demf}tf ePsf] ldlt M– 

^=sfd ;DkGg ug{' kg{] ldltM–    &= sfd ;Dkg ePsf] ldltM– 

*= p=;=sf] a}7sn] vr{ :jLs[t u/]sf] ldltM– 

cfDbfgL / vr{sf] ljj/0f 

cfDbfgL vr{ 

ljj/0f /sd ?= ljj/0f /sd ?= 

k|yd ls:tf  Hofnf  

bf]>f] ls:tf  lgdf{0f ;fdfu|L vl/b  

t]>f] ls:tf   9'jfgL  

hg>dbfg  ef8f  

j:t'ut ;xfotf  Joj:yfkg vr{  

  hg>dbfg   

    

hDdf ?=    

 

pko{'Qmfg';f/sf] cfDbfgL tyf vr{ ljj/0f oyfy{ xf] . o;df ;a} cfDbfgL tyf vr{x? ;dfj]z ul/Psf] 5 .;fy} pkef]Qmfx?sf] k|ToIf 

;xeflutfdf cfof]hgf sfof{Gjog ul/Psf] 5 . o;sf] Ps k|lt j8f sfof{nodf ;d]t k]z ul/Psf] 5 . 

 

 

 

 

 

sfiffWoIf   ;lra                    cWoIf 

 

 

 

 

 

  

 

 

उपभोक्ता्सलिलिको्छाप: 
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अनसूुची ५ 

-कार्यविलिको दफा ११(७) संग सम्िन्धित) 

आर्ोजना सूचना पाटीको निूना 

 आर्ोिनाको्नािर्स्थि्:्- 

उ.स.को्नाि्:- 

र्ोिना्सम्झौिा्लिलि्:-्२०७..../....../...... 

र्ोिना्सुरु्हुन्ेलिलि्:-्२०७..../....../...... 

र्ोिना्सम्पन्न्हुने्लिलि्:-्२०७..../....../...... 

आर्ोिनाबाट्िाभालधवि्िनसंख्र्ा्:्.............िना् 

 

अध्र्क्षको्नाि,्थर्र्सम्पकय ्नं.्््््:-्श्री् 

कोषाध्र्क्षको्नाि,्थर्र्सम्पकय ्नं.्:-्श्री 

सलचवको्नाि,्थर्र्सम्पकय ्नं.््््््:-्श्री् 

सदस्र््:-्श्री 

सदस्र््:-्श्री 

सदस्र््:-्श्री 

सदस्र््:-्श्री 

सदस्र््:-्श्री 

सदस्र््:-्श्री 

सदस्र््:-्श्री 

सदस्र््:-्श्री 

सदस्र््:-्श्री 

सदस्र््:-्श्री 

सदस्र््:-्श्री 
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नगर्स्िरीर्/्वडा्स्िरीर््आर्ोिना्: 

श्रोि:-् 

नगरपालिका्बाट्लवलनर्ोिन्भएको्रकि्:्रु. 

्कधटेधिेधसी्रकि्:्रु. 

्््िनसहभालगिा्:्रु. 

्््ि.ई.्अनसुारको्िागि्:्रु. 
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अनसूुची-६ 

-कार्यविलिको दफा १६(ङ) सँग सम्िन्धित) 
उपभोक्ता सलिलतको भौलतक तथा वििीर् प्रगलत प्रलतिेदन 

वििरण पेश गरेको कार्ायिर्.................... 
 

१. आर्ोजनाको वििरण 

आर्ोजनाको नािः   

िडा नं.      टोि÷बस्तीः    

उपभोक्ता सलिलतका अध्र्क्षः श्री........................ सन्चिः श्री ...................... 
२. आर्ोजनाको िागतः प्राप्त अनदुान रकि रू. .................... चधदा रकि रू....................  

जनसहभालगता रकि रू. ....................    जम्िा रकि रू. .................. 
३. हािसम्िको खचय रू. ....................... 
क. कार्ायिर्बाट प्राप्त रकि रू...................... 
१. लनिायण सािग्रीिा (लसिेधट, छड, काठ, ढंुगा िा फुिा, लगट्टी, उपकरण आठद) रू. .  
२. ज्र्ािाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.       जम्िा रू.  
३. िसिधद सािान (कवप, किि, िसी, कागज आठद) रू.    

४. दैलनक भ्रिण भिा (सम्झौतािा स्िीक्त भए) रू.   
५. प्राविलिक लनरीक्षण बापत खचय (सम्झौतािा स्िीक्त भए) रू.     

६. अधर्  ....................रु.  

ख. जनसहभालगताबाट व्र्होररएको खचय रूः .............. श्रिको िूल्र् बराबर रकि रू. ............  
न्जधसी सािान िूल्र् बराबर रकि रू. .............     कूि जम्िा रू. ................. 

४. प्राविलिक प्रलतिेदन बिोन्जि िूल्र्ांकन रकि रू. ............. 
५. उपभोक्ता सिूहको लनणयर् बिोन्जि÷सिीक्षाबाट खचय देन्खएको रू. ............. 
६. कार्ायधिर्निा देन्खएका िखु्र् सिस्र्ाहरूः 
 क. 
 ख.  
ग.  
७. सिािानका उपार्हरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कार्ायिर्बाट र अधर् लनकार्बाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुािः ...................)कार्ायिर्(  

क. 
ख. 
९. हाि िाग गरेको वकस्ता रकि रू.  
१०. िखु्र् खचय प्रर्ोजन  
११. प्राप्त रकि आर्ोजना बाहेक अधर् कार्यिा खचय गने गराउने छैनौ ।   
 

 

 

.............   .............  .............  ............. 
तर्ार गने   सन्चि    कोषाध्र्क्ष  अध्र्क्ष 
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cf1fn], 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


