
 

 

 

तभुमाखमॉद गमउॉऩमलरकम 
स्थमनीम यमजऩत्र 

खण्ड् १          सॊखमम् १०     लभलत् २०७६/०५/०५ 

बमग २ 
तभुमाखमॉद गमउॉऩमलरकम 

तुममाखमाँद गमउाँपमलिकमको उपभोक्तम सलमलत गठन, पररचमिन तथम 

व्यवस्थमपन सम्बलधध कमयालवलध, २०७६  

प्रममणीकरण लमलत : २०७६।०४।२४  

प्रस्तमवनम 

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वनवदिष्ट गरेको 

स्थानीय तहको ऄवधकार क्षेत्र वभत्रको विकास वनमािण सम्िवधध कायि 

संचालनको लावग गाईँपावलकाले ईपभोक्ता सवमवत गठन, पररचालन तथा 

व्यिस्थापन गनि अि्यक दवेएककोले तमुािएाँद गाईँपावलकाको प्रशासकीय 

कायिविवध वनयवमत गने ऐन २०७५ को दफा ४ बमोवजम तुमािएाँद 

कायिपावलकाले यो कायिविवध जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रमरलम्भक 

१. संलिप्त नमम र प्रमरम्भः (१) यस कायिविवधको नाम तमुािएाँद 

गाईँपावलकाको ईपभोक्ता सवमवत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन 

कायिविवध, २०७६ रहकेो छ ।  

(२) यो कायिविवध तरुुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभमषमः विषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथि नलागेमा यस कायिविवधमा:– 

(क) “ऄध्यक्ष” भधनाले ईपभोक्ता सवमवतको ऄध्यक्षलाइ सम्झन ुपदिछ ।   
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(ए) “अयोजना” भधनाले तमुािएाँद गाईँपावलका िा सो ऄधतरगतको 

िडािाट पणूि िा अवंशक लागत साझदेारीमा सञ्चावलत योजना िा 

कायिक्रम िा अयोजना िा पररयोजनालाइ सम्झन ु पछि । र यसले 

तमुािएाँद गाउँसभाबाट स्िीकृत भकको गरै सरकारी संघ सस्था, गरै 

नाफामलूक संस्था िा ऄधय सामदुावयक संस्थाको अयोजना समतेलाइ 

जनाईनेछ । 

(ग) “ईपभोक्ता” भधनाले अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभावधित हुने अयोजना 

सञ्चालन हुने के्षत्र वभत्रका व्यवक्तलाइ जनाईछ ।  

(घ) “ईपभोक्ता सवमवत” भधनाले अयोजनाको वनमािण, सञ्चालन, 

व्यिस्थापन र ममित सम्भार गनिको लावग ईपभोक्ताले अफूहरू मध्येबाट 

गठन गरेको सवमवत सम्झन ुपदिछ । 

(ङ) “कायािलय” भधनाले गाईँ कायिपावलकाको कायािलयलाइ बझुाईँछ । सो 

शब्दले िडा कायािलय समतेलाइ बझुाईनेछ ।  

(च) “कायिपावलका” भधनाले गाउँ कायिपावलकालाइ सम्झनु पदिछ । 

(छ)  “ठूला मवेशनरी तथा ईपकरण” भधनाले िातािरणलाइ ऄत्यवधक ह्रास 

परुय्ाईने प्रकृवतका ठूला मवेशनरी, ईपकरण (बुलडोजर, कक्साभटेर 

जस्ता) र श्रममलूक प्रविवधलाइ विस्थावपत गने एालका मवेशनरी तथा 

ईपकरण सम्झन ुपदिछ । 

(ज)  “पदावधकारी” भधनाले ईपभोक्ता सवमवतका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सवचि र 

कोषाध्यक्षलाइ सम्झन ुपदिछ ।  

(झ)  “िडा” भधनाले  तमुािएाँद गाउँपावलका वभत्रका िडालाइ सम्झनु   

पदिछ ।  

(ञ)  “िडा ऄध्यक्ष” भधनाले अयोजना सञ्चालन भकको िडाको िडा 

 ऄध्यक्षलाइ सम्झन ुपदिछ । 

(ट)  “सदस्य”भधनाले ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यलाइ जनाईनेछ र सो शब्दले 

ईपभोक्ता सवमवतका पदावधकारीलाइ समेत जनाईनेछ ।  

(ठ)  “सम्झौता”भधनाले अयोजनाको वनमािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र 

ममित सम्भार गनिको लावग कायािलय र ईपभोक्ता सवमवतबीच भकको वलवएत 

करारनामा िा कबवुलयतनामालाइ जनाईनेछ ।  

३. कमयालवलधको पमिनम गनुापननः (१) गाईँपावलका वभत्र कायािधियन हुने 

अयोजनाको वनमािण, सञ्चालन,  ममित सम्भार कायि गनिको लावग गठन 

हुने ईपभोक्ता सवमवतले पणूिरुपमा यो कायिविवधको पालना गनुि पनेछ ।  
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(२) कूल लागत रु १ करोडसम्म भकको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन 

ईपयोग हुने र स्थानीय स्तरमा कायि सम्पधन गनि सक्ने अयोजनाको 

कायािधियन ईपभोक्ता सवमवत माफि त गनि सवकनेछ ।  

 

 

पररच्छेद–२ 

उपभोक्तम सलमलतको गठन र सञ्चमिन 

४. उपभोक्तम सलमलत गठन सम्बधधी व्यवस्थमः (१) ईपभोक्ता सवमवत गठन 

दहेाय बमोवजम गनुि पनेछ । 

(क) अयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभावधित ईपभोक्ताहरुको अम भलेाबाट 

ऄवधकतम सहभावगतामा सम्बवधधत अयोजनास्थलमा नै सात दवेए 

कघार (७ दवेए ११ जना) सदस्यीय ईपभोक्ता सवमवत गठन गनुिपनेछ । 

(ए) सवमवत गठनको लावग अम भलेा हुने समय, वमवत, स्थान र भलेाको 

वबषय  त्यस्तो भलेा हुने वमवतले कवम्तमा सात वदन (७ वदन) ऄगाि ै

साििजवनक रुपमा जानकारी गराईन ुपनेछ ।  

(ग)  गाईँपावलकास्तरीय अयोजना सञ्चालनको लावग ईपभोक्ता सवमवतको 

गठन गदाि कायिपावलकाले तोकेको कायिपावलकाका सदस्य िा 

कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरमा गनुि पनेछ । 

(घ) िडास्तरीय अयोजना सञ्चालनको लावग ईपभोक्ता सवमवत गठन गदाि 

सम्िवधधत िडाको िडा ऄध्यक्ष िा िडा सदस्य िा कायािलयले तोकेको 

कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरमा गनुि पनेछ । 

(ङ) ईपभोक्ता सवमवत गठनको लावग बोलाइकको भेलामा योजनाको संवक्षप्त 

वििरण र सवमवतको संरचना सवहतको जानकारी कायािलयको 

प्रवतवनवधले गराईन ुपनेछ । 

(च) ईपभोक्ता सवमवत गठन गदाि समािशेी वसद्धाधतको ऄिलम्िन गनुि पनेछ । 

सवमवतमा कवम्तमा तेत्तीस प्रवतशत (३३%) मवहला सदस्य हुनपुनेछ । 

सवमवतको ऄध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ककजना मवहला 

पदावधकारी हुनपुनेछ ।  

(छ) कक व्यवक्त ककभधदा बढी ईपभोक्ता सवमवतको ऄध्यक्ष, सवचि िा 

कोषाध्यक्ष हुन पाईने छैन । साथै सगोलका पररिारबाट ककजना भधदा 

बढी व्यवक्त कईटै ईपभोक्ता सवमवतको सदस्य हुन पाआने छैन ।  



 

खण्ड १) सॊखमम १० तभुमाखमॉद गमउॉऩमलरकम, स्थमनीम यमजऩत्र  बमग २ लभलत २०७6।०५।05 

 

4 
 

(ज) ईपभोक्ता सवमवतको गठन सकेसम्म सििसम्मत तररकाले गनुिपनेछ । 

सििसम्मत हुन नसकेमा ईपभोक्ताहरुको बहुमतबाट ईपभोक्ता सवमवतको 

गठन गररने छ । 

(झ) ईपभोक्ताहरुको लागत सहभावगतामा सञ्चालन हुने अयोजनाहरु 

ईपभोक्ता सवमवतबाट कायािधियन गनि प्राथवमकता वदइनेछ । 

(ञ) ईपभोक्ता सवमवतले सम्झौता बमोवजम गनुि पने काम सवमवत अफैं ले गनुि 

गराईन ु पनेछ । ऄधय कुनै वनमािण व्यिसायी िा ऄधय व्यवक्त िा 

सस्थालाइ ठेक्कामा वदइ गनि गराईन पाआने छैन । 

(ट) कायािलयले अयोजना सञ्चालन किम ्कायािधियनमा संलग्न ईपभोक्ता 

सवमवतको ऄवभलेए ऄनसुचूी १ बमोवजमको ढाँचामा व्यिवस्थत गनुि 

पनेछ । 

५. उपभोक्तम सलमलतकम सदस्यको योग्यतमः (१) ईपभोक्ता सवमवतका 

सदस्यको योग्यता दहेाय बमोवजम हुन ुपनेछ । 

 (क) सम्िवधधत अयोजना क्षेत्रको स्थायी िावसधदा 

 (ए) २१ िषि ईमरे परुा भकको 

 (ग) फौजदारी ऄवभयोगमा ऄदालतबाट कसरुदार नठहररकको 

 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पे्की फर्छ्यौट गनि बाँकी नरहकेो 

 (२) दफा १ मा जनुसकैु कुरा लेवएकको भकतापवन जनप्रवतवनवध, 

राजनीवतक दलका पदावधकारी, बहालिाला सरकारी कमिचारी र वशक्षक 

ईपभोक्ता सवमवतको सदस्यमा बस्न पाइने छैन । 

         यस दफाको प्रयोजनको लावग राजनीवतक दलका पदावधकारी भधनाले 

राजनीवतक दलको वजल्ला स्तरको सवमवतका सबै सदस्यहरु, क्षेत्र, गाईँ र िडा 

स्तरको सवमवतको ऄध्यक्ष/ सभापवत / ईपाध्यक्ष / ईपसभापवत / सवचि / 

सहसवचि / कोषाध्यक्षलाइ सम्झन ुपदिछ । 

(३) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेवएकको भकता पवन यो कायिविवध लाग ू

हुनपुिूि गठन भकका ईपभोक्ता सवमवतको हकमा ईक्त व्यिस्था लाग ूहुने छैन । 

 

६.  उपभोक्तम सलमलतको कमम, कताब्य र ऄलधकमरः ईपभोक्ता सवमवतको 

काम कतिब्य र ऄवधकार दहेाय बमोवजम हुनेछ ।  

 (क)  सम्झौता बमोवजमको कायि सम्पादन गने, 

 (ए)  ईपभोक्ताहरुलाइ कायािलयबाट प्राप्त सचूना तथा मागिदशिनको 

जानकारी गराईने, 
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(ग)  सम्झौता बमोवजम कायि शरुु गदाि कायािलयबाट अि्यक     

वनदशेन प्राप्त गनुि पने भक प्राप्त गरेर मात्र शरुु गने, 

(घ)  ईपभोक्ता सवमवतको कायि सम्पादनलाइ प्रभािकारी बनाईन 

सवमवतका सदस्यहरुको कायि विभाजन र वजम्मेिारी बाँडफाँड 

गन,े 

 (ङ)  ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यहरुको क्षमता विकास गने । 

(च)  सम्झौता बमोवजमको कामको पररमाण, गणुस्तर, समय र 

लागतमा पररितिन गनुि पने दवेएकमा कायािलयलाइ ऄनरुोध 

गन,े 

(छ) अयोजनाको वदगो व्यिस्थापन सम्बधधी अि्यक ऄधय कायि 

गने । 

 

 

पररच्छेद – ३ 

कमयमाधवयन तथम व्यवस्थमपन 

७. अयोजनम कमयमाधवयनः (१) कायािलयले अ.ि. शरुु भकको ४५ वदन 

वभत्र ईपभोक्ता सवमवतबाट संचालन हुने अयोजना, पररयोजना र 

कायिक्रमहरु पवहचान/छनौट गरी कायािधियन योजना बनाईन ु पनेछ । 

ईपभोक्ता सवमवत गठन पश्चात अयोजनाको ड्रइङ, वडजाइन र लागत 

ऄनमुान (नेपाली भाषामा तयार गररकको) स्िीकृत गरी ईपभोक्ता 

सवमवतलाइ ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

(२) अयोजनाको कायािधियनको लावग ईपभोक्ता सवमवत र कायािलयबीच 

ऄनसुचूी २ बमोवजमको ढाँचामा सम्झौता गनुिपनेछ । 

(३) अयोजनाको कूल लागत ऄनमुानको धयनूतम ् २० प्रवतशत लागत 

सहभावगता (नगद िा श्रम िा िस्तगुत) सवुनवश्चत हुने गरी सम्झौता गनुि 

पनेछ। 

८. अयोजनम सम्झौतमको िमलग अवश्यक कमगजमतहरः (१) 

ईपभोक्ता सवमवतले कायािलयसँग सम्झौता गदाि तपवशलमा ईवल्लवएत 

कागजातहरु िडा ऄध्यक्षबाट प्रमावणत गराइ पेश गनुिपनेछ:  

(क) ईपभोक्ता सवमवत गठन गने अम भलेाको वनणियको प्रवतवलवप र 

ईपभोक्ता भलेाको फोटो 

(ए) ईपभोक्ता सवमवतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रवतवलवप 

(ग) अयोजनाको लागत ऄनुमान वििरण 
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(घ) ईपभोक्ता सवमवतबाट सम्झौताको लावग वजम्मिेार पदावधकारी 

तोवककको ईपभोक्ता सवमवतको वनणिय  

(ङ) अयोजनाको कायािधियनको कायि तावलका  

(च) एाता सञ्चालन गने पदावधकारी तोवककको वनणिय र एाता 

सञ्चालनको लावग अि्यक कागजातहरु  

(छ) अयोजना स्थलको फोटो 

(ज) िडा कायािलयको वसफाररस 

९. उपभोक्तम सलमलतको िमतम लवकमसः (१) कायािलयले अयोजनाको 

कायािधियन ऄगाि ै ईपभोक्ता सवमवतका पदावधकारीहरुलाइ वनम्न 

विषयमा ऄवभमवुएकरण गनुि पनेछ 

(क) ईपभोक्ता सवमवतको काम, कतिब्य र ऄवधकार, 

(ए) सम्पादन गनुि पने कामको वििरण, काम सम्पधन गनुिपने ऄिवध, 

लागत र ईपभोक्ताको योगदान 

(ग) वनमािण सामाग्रीको गणुस्तर र पररमाण 

(घ) एररद, रकम वनकासा प्रकृया, एचिको लेएाकंन र ऄवभलेए 

व्यिस्थापन 

(ङ) कायािधियन र ऄनुगमन प्रकृया  

(च) साििजवनक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ)  ऄधय अि्यक विषयहरु । 

१०. खमतम सञ्चमिनः (१) ईपभोक्ता सवमवतको एाता कायािलयले तोकेको 

बैंकमा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) सवमवतको एाता ऄध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सवचि गरी तीन जनाको 

संयकु्त दस्तएतबाट सञ्चालन हुनेछ । एाता सञ्चालकहरु मध्ये 

कवम्तमा ककजना मवहला हुन ुपनेछ । 

  तर पाँच लाए भधदा कम बजटे स्िीकृत भकका योजनाहरुको हकमा 

ईपभोक्ता सवमवतको वनणिय ऄनसुार ऄध्यक्ष, सवचि िा कोषाध्यक्ष 

मध्ये कुनै दइु जनाको संयकु्त दस्तएतबाट एाता सञ्चालन गनि बाधा 

पने छैन। 

११. भूक्तमनी प्रकृयमः (१) अयोजनाको भकू्तानी वददंा ईपभोक्ता सवमवतको 

नाममा रहकेो बैक एातामाफि त वदन ु पनेछ । ईपभोक्ता सवमवतले कक 

व्यवक्त िा सस्थालाइ ककलाए भधदा मावथको रकम भकू्तानी गदाि चेक 

माफि त मात्र गनुि पनेछ ।  
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 (२)  सडक योजना वनमािणमा ठूला मवेशनरी ईपकरण प्रयोग भकको 

ऄिस्थामा भाडा बापतको रकम कायािलयले सोझ ै त्यस्तो मवेशनरी 

ईपकरण भाडामा लगाईने फमि िा कम्पनीलाइ सोझ ैभकू्तानी गरी बाँकी 

हुन अईने रकम मात्र ईपभोक्ता सवमवतको एातामा वनकासा वदन ुपनेछ । 

सडक योजनाका हकमा ईपभोक्ता सवमवतलाइ पे्की वदन पाआने छैन । 

(३) ईपभोक्ता सवमवतलाइ सम्झौता बमोवजमको कामको प्राविवधक 

मलू्यांकन, कायि सम्पधन प्रवतिदेन र ऄधय अि्यक कागजातको 

अधारमा वकस्तागत र ऄवधतम भकू्तानी वदइनेछ ।  

 (४) ईपभोक्ता सवमवतले सम्पादन गरेको काम र भकको एचिको वििरण 

सवमवतको बैठकबाट वनणिय गरी भकू्तानीको लावग अि्यक कागजात 

सवहत कायािलयमा पेश गनुिपनेछ । त्यस्तो बैठकमा िडा ऄध्यक्ष िा िडा 

सवमवतका ऄधय सदस्यलाइ रोहबरमा राख्न ुपनेछ ।  

(५) अयोजनाको ऄवधतम भकू्तानी हुन ुभधदा ऄगाि ैकायािलयबाट ऄनगुमन 

गने व्यिस्था वमलाईन ुपनेछ ।   

(६) अयोजना सम्पधन भइ फरफारक गनुि भधदा ऄगाि ै ईपभोक्ता सवमवतले 

ऄवनिायि रुपमा कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरमा साििजवनक परीक्षण 

गनुि पनेछ । साििजवनक परीक्षण प्रवतिदेनको ढाँचा ऄनसुचूी ३ बमोवजम 

हुनेछ ।  

(७) ईपभोक्ता सवमवतले अफूले प्रत्येक वकस्तामा गरेको एचिको सचूना 

ऄनसुचूी ४ बमोवजमको ढाँचामा साििजवनक गनुि पनेछ ।  

(८) अयोजनाको कूल लागत रु ५ लाए भधदा बढी भकका अयोजनाहरुको 

हकमा ईपभोक्ता सवमवतले काम शरुु गनुि भधदा ऄगाि ैअयोजनाको नाम, 

लागत, लागत साझदेारीको ऄिस्था, काम शरुु र सम्पधन गनुि पन ेऄिवध 

समते दवेएने गरी तयार गररकको ऄनसुचूी ५ बमोवजमको ढाँचामा 

अयोजना सचूना पाटी अयोजना स्थलमा राख्न ुपनेछ।   

(९) ईपभोक्ता सवमवतलाइ सम्बवधधत कायािलयले ड्रआङ्ग, वडजाआन, लागत 

ऄनमुान तयार गने, प्राविवधक सल्लाह वदने, जाँचपास गने लगायत ऄधय 

प्राविवधक सहयोग ईपलब्ध गराईनेछ ।  

(१०) ईपभोक्ता सवमवतबाट वनमािण हुने अयोजनाहरूको गणुस्तर कायम गने 

गराईने दावयत्ि र वजम्मिेारी जनप्रवतवनवध, सम्बवधधत प्राविवधक 

कमिचारी, ईपभोक्ता सवमवत र ऄनगुमन सवमवतको हुनेछ ।  

(११) अयोजनाको कूल लागत ऄनमुान मध्ये गाईँपावलकाबाट विवनयोवजत 

रकमको ५ प्रवतशत रकम कवधटधजधेसी बापत कट्टा गररने छ । 
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(१२) ईपभोक्ता सवमवतले अयोजनाका लावग विवनयोवजत रकमको पाँच 

प्रवतशत िा चालीस हजारमा जनु घटी हुधछ सो बराबरको रकम सम्म 

व्यिस्थापन एचि गनि पाईनेछ। 

(१३) ऄनुकरणीय कायि गने ईपभोक्ता सवमवत, प्राविवधक कमिचारी र 

सम्बवधधत कमिचारीलाइ सभाको वनणिय बमोवजम िावषिक रूपमा ईवचत 

परुस्कार प्रदान गनि सवकनेछ । 

(१४) तोवककको समयमा ईपभोक्ता सवमवत गठन हुन नसकेमा, सम्झौता हुन 

नसकेमा िा सम्झौताको शति बमोवजम कायि सम्पादन हुन नसकेमा 

कायािलयले ऄधय प्रकृया्ारा काम गराईन सक्नेछ । 

  १२. लनममाण कमयाको गुणस्तर सुलनलिततम गनुा पननः ईपभोक्ता 

सवमवतबाट सञ्चालन हुने अयोजनाको गणुस्तर सवुनवश्चत गनुि 

सम्िवधधत ईपभोक्ता सवमवतको कतिव्य हुनेछ । गणुस्तर सवुनवश्चतता 

गनिको लावग ऄधय कुराहरुको ऄवतररक्त वनम्न विषयहरु पणूि रुपमा 

पालना गनुि पनेछ ।  

(क) वनमािण सामाग्रीको गणुस्तरः वनमािण सामाग्री ड्रआङ, वडजाइन र 

स्पेवसवफकेसन बमोवजमको गणुस्तर कायम गनुि पनेछ । 

(ए) वनमािण विवध र प्रकृयाको गणुस्तरः वनमािण विवध र प्रकृया 

कायािलयसँग भकको सम्झौता बमोवजम गनुि पनेछ।  

(ग)  वनमािण कायिको वदगोपनाः ईपभोक्ता सवमवतबाट कायािधियन 

भकको योजनाको वदगोपनाको लावग सम्िवधधत ईपभोक्ता 

सवमवतले अि्यक व्यिस्था गनुि पनेछ । 

(घ) गणुस्तर सवुनवश्चत गने वजम्मिेारीः ईपभोक्ता सवमवत माफि त हुने 

कामको वनधािररत गणुस्तर कायम गने वजम्मिेारी सम्बवधधत 

कायिको लावग कायािलयबाट एवटकका प्राविवधक कमिचारी र 

ईपभोक्ता सवमवतको हुनेछ । 

(ङ) लगत राख्न ु पनेः ईपभोक्ता सवमवतबाट हुने कामको सम्झौता 

बमोवजमको समय, लागत र गणुस्तरमा सम्पधन हुन नसकेमा 

सम्िवधधत प्राविवधक कमिचारीलाइ सचेत गराईने र प्रकृवत हरेी 

अि्यकता ऄनसुार कारिाही गनि सवकनेछ । त्यस्ता ईपभोक्ता 

सवमवतको लगत राएी ईपभोक्ता सवमवतका पदावधकारीलाइ 
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वनवश्चत समयसम्मको लावग ऄधय ईपभोक्ता सवमवतमा रही काम 

गनि वनषधे गररनेछ । 

१३. ऄनुगमन सलमलतको व्यवस्थमः (१) अयोजना तोवककको गणुस्तर, 

पररमाण र समयमा सम्पधन गनि गराईन ईपभोक्ता सवमवतले सम्पादन गन े

कायिको ऄनगुमन गरी अयोजनाको गणुस्तर, पररमाण सवुनवश्चत गनि दफा 

४ (१) (क) बमोवजमको भेलाबाट कवम्तमा कक जना मवहला सवहत ३ 

सदस्यीय कक ऄनगुमन सवमवत गठन गनुि पनेछ । 

(२)  ऄनुगमन सवमवतको काम, कतिव्य ऄवधकार दहेाय बमोवजम हुनेछः 

(क) अयोजनाको कायािधियनमा सहजीकरण गने तथा दवेएकका बाधा, 

व्यिधान र समस्या समाधानका लावग अि्यक समधिय गने,  

(ए) अयोजनाको कायािधियन कायितावलका ऄनसुार काम भक नभकको 

ककीन गने र नगरेको पाआकमा सम्बवधधत पक्षलाइ सचेत गराईने,    

(ग) अि्यक ऄधय कायि गने । 

 

पररच्छेद– ४ 

लवलवध 
 

१४. ऄधय संस्थमबमट कमया गरमउन सलकनेःयस कायिविवध बमोवजम 

ईपभोक्ता सवमवतबाट गररने कायि लाभग्राही समहू, सामदुावयक संस्था 

जस्तै सामदुावयक िन, सामदुावयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोल 

विकास संस्था, अमा समहू, कृवष समहू, काननु बमोवजम गठन भकका 

ऄधय सामदुावयक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय ईपभोक्ताहरुको 

अमभेलाबाट वनणिय भइ अकमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायिविवध 

बमोवजम कायि संचालन गनि/गराईन सवकने छ । 

१५. सहजीकरण र सहयोग गनुा पननः ईपभोक्ता सवमवतले अयोजनाको 

सपुररिके्षण, ऄनगुमन/वनरीक्षण गनि कायािलयबाट अकको ऄनगुमन 

सवमवत, पदावधकारी िा कमिचारीलाइ अि्यक वििरण ईपलव्ध 

गराईने तथा अयोजनास्थल ऄनगुमनको लावग सहवजकरण र सहयोग 

गनुि पनेछ । 
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१६. उपभोक्तम सलमलतको दमलयत्वः ईपभोक्ता सवमवतले कायािलयसँग 

भकको सम्झौता बमोवजमको कायि सम्पादन गदाि कायािलयले तोकेका 

शतिहरुको ऄवतररक्त वनम्न दावयत्ि िहन गनुि पनेछ । 

(क) अयोजनाको वदगो व्यिस्थापनको लावग ममित सम्भार गने 

सम्बधधी अि्यक कायि, 

(ए) अयोजना कायािधियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय सधतुलन कायम 

गने सम्बधधी कायि, 

(ग) ऄधय अयोजनाहरुसँग ऄधतरसम्बधध कायम गनुिपने, 

(घ) ऄसल नागररकको अचरण पालना गनुिपने । 

(ङ) ईपभोक्ता सवमवतले अयोजनाको फरफारकको लावग कायािलयमा 

कागजात पेश गदाि ऄनसुचूी ६ बमोवजमको ढाँचामा अयोजनाको 

भौवतक तथा विवत्तय प्रवतिदेन पेश गनुि पनेछ ।  

 १७. खररद प्रकृयम: ईपभोक्ता सवमवतले ठूला मवेशनरी तथा ईपकरण प्रयोग 

गनुि पने भकमा कायािलयमा सूचीकृत कम्तीमा ३ िटा फमिबाट वसलिधदी 

दरभाई पत्र माग गरी धयनूतम ् भाडा दर कबलु गने फमिबाट मवेशनरी 

ईपकरण भाडामा वलन ु पनेछ। मवेशनरी ईपकरण भाडामा वलने वदने 

सम्बधधमा भकको सम्झौता पत्रको प्रवतवलवप कायािलयमा पेश गनुि पनेछ। 

रु. ५ लाए भधदा बढीको वनमािण सामाग्री एररद गनुि पने भकमा 

वसलिधदी दरभाई पत्र माफि त एररद गनुि पनेछ। 

१८. ममपदण्ड बनमउन सकनेः (१) अयोजनाको गणुस्तर सवुनवश्चतताको 

लावग कायािलयले ऄनगुमन, मलु्याङ्कन गरी सम्िवधधत ईपभोक्ता 

सवमवतलाइ सल्लाह, सझुाि र अि्यकता ऄनसुार वनदेशन वदने तथा 

समधिय गनुि पनेछ . 
(२) ईपभोक्ता सवमवतबाट सञ्चालन हुने अयोजनाको प्रकृवत हरेी  

गणुस्तर सवुनवश्चतता गने प्रयोजनको लावग कायािलयले थप मापदण्ड 

तथा मागिदशिन बनाइ लाग ुगनि सक्नेछ । 

(३) कायािलयले अि्यकता ऄनसुार कुनै योजनाको तेस्रो पक्षबाट 

समते ऄनगुमन तथा मलू्यांकन गराईन सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

(कममाविलधको दपम ४ (१) ट सॊग सम्फन्धधत) 

उऩबोक्तम सलभलतको रगत 

तभुमाखमॉद गमउॉऩमलरकम 

आ.ि. 

क्र.
स. 
 

उऩबोक्तम सलभलतको 
नमभ य ठेगमनम 

ऩदमलधकमयीको नमभ य सम्ऩका  नॊ. गठन लभलत फैंकको नमभ खमतम 
नॊ. अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष 
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अनसूुची २ 

(कममाविलधको दपम ७(२) सॉग सम्िन्धधत) 
.......गमउॉऩमलरकम÷नगयऩमलरकम 

मोजनम सम्झौतम पमयमभ 

१. सम्झौतम गने ऩऺ य आमोजनम् 
क) उऩबोक्तम सलभलतको विियण् 
 १. नमभ् 
 २. ठेगमनम् 
ख) आमोजनमको विियण् 
 १. नमभ् 
 २. आमोजनम स्थर् 
 ३ उद्देश्म् 
 ४. आमोजनम सरुु हनुे लभलत् 
२. आमोजनमको रमगत सम्िन्धध विियण् 
क) रमगत अनभुमन रु 

ख) रमगत व्महोने स्रोतहरु 

 १. कमममारम् 
 २. उऩबोक्तम सलभलत् 
 ३. अधम्  
ग) फस्तगुत अनदुमनको विियण       समभमग्रीको नमभ    एकमई 

 १. सॊघफमट  
 २. प्रदेशफमट 

 ३. स्थमनीम तहफमट 

 ४. गैह्रसयकमयी सॊघसॊस्थमफमट  
 ५. विदेशी दमत ृसॊघ सॊस्थमफमट  
 ६. उऩबोक्तम सलभलतफमट  
 ७. अधम लनकममफमट  
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घ) आमोजनमफमट रमबमन्धित हनुे् 
 १. घयऩरयिमय सॊखमम् 
 २. जनसॊखमम् 
 ३. सॊगठठत सॊस्थम् 
४= अधम्  
३. उऩबोक्तम सलभलत÷सभदुममभम आधमरयत सॊस्थम÷गैह्रसयकमयी सॊस्थमको 
विियण् 
क) गठन बएको लभलत् 
ख) ऩदमलधकमयीको नमभ य ठेगमनम (नमगरयकतम प्रभमणऩत्र नॊ. य न्जल्रम) 
१. अध्मऺ 

२. उऩमध्मऺ 

३. कोषमध्मऺ 

४. सन्चि 

५. सदस्म 

६. सदस्म 

७. सदस्म 

ग) गठन गदमा उऩन्स्थत रमबमन्धितको सॊखमम् 
४. आमोजनम सञ्चमरन सम्िन्धध अनबुि् 
५.उऩबोक्तम सलभलत सभदुममभम आधमरयत सॊस्थम÷गैह्रसयकमयी सॊस्थमरे प्रमप्त 
गने वकस्तम विियण् 
वकस्तमको क्रभ लभलत    वकस्तमको यकभ   लनभमाण समभमग्री ऩरयभमण    कैवपमत 

ऩवहरो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्भम 
६. आमोजनम भभात सॊबमय सम्फधधी व्मिस्थम  
क) आमोजनम भभात सॊबमयको न्जम्भम लरने सलभलत÷सॊस्थमको नमभ् 
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ख) भभात सम्बमयको सम्बमवित स्रोत (छ छैन खरुमउने) 
 जनश्रभदमन् 
 सेिम शलु्क् 
 दस्तयु, चधदमफमट  
 अधम केही बए्  

 

 

सम्झौतमकम शताहरु 

उऩबोक्तम सलभलतको न्जम्भेिमयी तथम ऩमरनम गरयन ेशताहरु् 
१. आमोजनम लभलत ...............................देन्ख शरुु गयी 
लभलत........................सम्भभम ऩयुम गनुा ऩनेछ । 

२= प्रमप्त यकभ तथम लनभमाण समभमग्री सम्िन्धधत आमोजनमको उद्धेश्मकम 
रमलग भमत्र प्रमोग गनुा ऩनेछ । 

३= नगदी, न्जधसी समभमनको प्रमप्ती, खचा य फमॉकी तथम आमोजनमको प्रगलत 
विियण यमख्न ुऩनेछ । 

४= आम्दमनी खचाको विियण य कममाप्रगलतको जमनकमयी उऩबोक्तम 
सभूहभम छरपर गयी अको वकस्तम भमग गनुा ऩनेछ । 

५= आमोजनमको कूर रमगत बधदम घटी रमगतभम आमोजनम सम्ऩन्न 
बएको अिस्थमभम सो भतुमविक नै अनदुमन य श्रभदमनको प्रलतशत 
लनधमायण गयी बकू्तमनी लरन ुऩनेछ । 

६. उऩबोक्तम सलभलतरे प्रमविलधकको यमम, ऩयमभशा एिॊ लनदेशन अनरुुऩ 
कमभ गनुा ऩनेछ ।  
७= उऩबोक्तम सलभलतरे आमोजनमसॊग सम्िन्धधत विर, बयऩमईहरु, डोय 

हमन्जयी पमयमभहरु, न्जधसी नगदी खमतमहरु, सलभलत÷सभूहको लनणाम 
ऩनु्स्तकम आठद कमगजमतहरु कमममारमरे भमगेको फखत उऩरव्ध 
गयमउन ुऩनेछ य त्मसको रेखमऩयीऺण ऩलन गयमउन ुऩनेछ । 

 

८. कुनै समभमग्री खरयद गदमा आधतरयक यमजस्ि कमममारमफमट स्थममी 
रेखम नम्िय य भलु्म अलबफवृद्ध कय दतमा प्रभमण ऩत्र प्रमप्त व्मन्क्त िम 
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पभा, सॊस्थम िम कम्ऩनीफमट खरयद गयी सोही अनसुमयको विर 
बयऩमई आलधकमयीक व्मन्क्तफमट प्रभमन्णत गयी ऩेश गनुा ऩनेछ । 

९.  भूल्म अलबफवृद्ध कय (VAT) रमग्ने फस्त ुतथम सेिम खरयद गदमा रु 
२०,०००।– बधदम फढी भूल्मको समभमग्रीभम अलनिममा रुऩभम भूल्म 
अलबफवृद्ध कय दतमा प्रभमणऩत्र प्रमप्त गयेकम व्मन्क्त पभा सॊस्थम िम 
कम्ऩनीफमट खरयद गनुा ऩनेछ । समथै उक्त विरभम उन्ल्रन्खत 
भ.ुअ.कय फमहेकको यकभभम १.५% अग्रीभ आमकय फमऩत 
कयकवि गयी फमॉकी यकभ भमत्र सम्िन्धधत सेिम प्रदममकरमई 
बकू्तमनी हनुछे । रु २०,०००।– बधदम कभ भूल्मको समभमग्री 
खरयदभम ऩमन नम्िय लरएको व्मन्क्त िम पभाफमट खरयद गनुा 
ऩनेछ। अधमथम खरयद गने ऩदमलधकमयी स्िमभ ्न्जम्भेिमय हनुेछ । 

१०. डोजय, योरय रगममतकम भेन्शनयी समभमन बमडमभम लरएको एिभ ्
घय फहमरभम लरई विर बयऩमई ऩेश बएको अिस्थमभम १०% 
प्रलतशत घय बमडम कय एफभ ्फहमर कय लतनुा ऩनेछ । 

११. प्रन्शऺकरे ऩमउने ऩमरयश्रलभक एिभ ् सहबमगीरे ऩमउने बत्तमभम 
प्रचलरत लनमभमनसुमय कय रमग्नेछ । 

१२. लनभमाण कममाको हकभम शरुु रमगत अनभुमनकम कुनै आईटभहरुभम 
ऩरयिातन हनु े बएभम अलधकमय प्रमप्त व्मन्क्त÷कमममारमफमट रमगत 
अनभुमन सॊसोधन गये ऩश्चमत भमत्र कममा गयमउन ुऩनेछ । मसयी 
रमगत अुनभमन सॊशोधन नगयी कममा गयेभम उऩबोक्तम सलभलत÷सभूह 
नै न्जम्भेिमय हनुेछ । 

१३. उऩबोक्तम सलभलतरे कमभ सम्ऩन्न गरयसके ऩलछ फमॉकी यहन गएकम 
खप्न े समभमनहरु भभात सॊबमय सलभलत गठन बएको बए सो 
सलभलतरमई य सो नबए सम्िन्धधत कमममारमरमई फझुमउन ुऩनेछ । 
तय भभात सलभलतरमई फझुमएको समभमनको विियण एक प्रलत 
सम्िन्धधत कमममारमरमई जमनकमयीको रमलग फझुमउन ुऩनेछ । 

१४. सम्झौतम फभोन्जभ आमोजनम सम्ऩन्न बएऩलछ अन्धतभ बकू्तमनीको 
रमलग कममासम्ऩन्न प्रलतिेदन, नमऩी वकतमि, प्रभमन्णत विर बयऩमई, 
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मोजनमको पोटो, सम्िन्धधत उऩबोक्तम सलभलतरे आमोजनम सॊचमरन 
गदमा बएको आम व्ममको अनभुोदन सवहतको लनणाम, उऩबोक्तम 
बेरमफमट बएको समिाजलनक रेखम ऩयीऺणको लनणामको प्रलतलरऩी 
तथम सम्िन्धधत कमममारमको िडम कमममारमको लसपमरयस सवहत 
अन्धतभ वकस्तम बकू्तमनीको रमलग लनिेदन ऩेश गनुा ऩनेछ । 

१५. आमोजनम सम्ऩन्न बएऩलछ कमममारमफमट जमॉचऩमस गयी 
पयपमयकको प्रभमणऩत्र लरन ुऩनेछ। समथै आमोजनमको आिश्मक 
भभात सॊबमयको व्मिस्थम सम्िन्धधत उऩबोक्तमहरुरे नै गनुा ऩनेछ। 

१६. आमोजनम कमममाधिमन गने सभूह िम उऩबोक्तम सलभलतरे 
आमोजनमको बौलतक तथम वित्तीम प्रगलत प्रलतिेदन अनसूुची ६ को 
ढमॉचमभम सम्झौतमभम तोवकए फभोन्जभ कमममारमभम ऩेश गनुा ऩनेछ। 

१७. आमोजनमको दीगो सञ्चमरन तथम भभात सॊबमयको व्मिस्थम गनुा 
ऩनेछ । 

१८. आमोजनमको सिै कमभ उऩबोक्तम सलभलत÷सभूहको लनणाम अनसुमय 
गनुा गयमउन ुऩनेछ । 

 

कमममारमको न्जम्भेिमयी तथम ऩमरनम गरयन ेशताहरु् 
 

१. आमोजनमको िजेट, उऩबोक्तम सलभलतको कमभ, कताव्म तथम अलधकमय, 
खरयद, रेखमङ्कन, प्रलतिेदन आठद विषमभम उऩबोक्तम सलभलतकम 
ऩदमलधकमयीहरुरमई अननु्शऺण कममाक्रभ सञ्चमरन गरयनछे ।  

२.  आमोजनमभम आिश्मक प्रमविलधक सहमोग कमममारमफमट उऩरव्ध 
गयमउन सवकने अिस्थमभम गयमईनेछ य नसवकने अिस्थम बएभम 
उऩबोक्तम सलभलतरे फमह्य फजमयफमट सेिम ऩयमभशा अधतगात सेिम 
लरन सक्नेछ ।  
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३. आमोजनमको प्रमविलधक सऩुरयिेऺणकम रमलग कमममारमको तपा फमट 
प्रमविलधक खटमईनेछ। उऩबोक्तम सलभलतफमट बएको कमभको 
लनमलभत सऩुरयिेऺण गने न्जम्भेिमयी लनज प्रमविलधकको हनुछे ।  

४. ऩेश्की लरएय रमभो सभमसम्भ आमोजनम सॊचमरन नगने उऩबोक्तम 
सलभलतरमई कमममारमरे लनमभ अनसुमय कमयिमही गनेछ । 

५. श्रभभरुक प्रविलधफमट कममा गयमउने गयी रमगत अनभुमन स्िीकृत 
गयमई सोही फभोन्जभ सम्झौतम गयी भेन्शनयी उऩकयणको प्रमोगफमट 
कममा गयेको ऩमईएभम त्मस्तो उऩबोक्तम सलभलतसॊग सम्झौतम यद्ध गयी 
उऩबोक्तम सलभलतरमई बकू्तमनी गरयएको यकभ भूल्ममॊकन गयी फढी 
बएको यकभ सयकमयी फमॉकी सयह असरु उऩय गरयनछे । 

६. आमोजनम सम्ऩन्न बएऩलछ कमममारमफमट जमॉच ऩमस गयी पयपमयक 
गनुा ऩनेछ । 

७. आिश्मक कमगजमत सॊरग्न गयी बकू्तमनी उऩरव्ध गयमउन 
सम्िन्धधत उऩबोक्तम सलभलतफमट अनयुोध बई आएऩलछ उऩबोक्तम 
सलभलतको फैंक खमतमभम बकू्तमनी ठदन ुऩनेछ ।  

८. ठूला मवेशनरी तथा ईपकरण प्रयोग गनुि पने भकमा कायािलयमा सचूीकृत 

कम्तीमा ३ िटा फमिबाट  दरभाई पत्र माग गरी धयनूतम ्भाडा दर कबलु 

गने फमिबाट मवेशनरी ईपकरण भाडामा वलन ु पनेछ। मवेशनरी ईपकरण 

भाडामा वलने वदने सम्बधधमा भकको सम्झौता पत्रको प्रवतवलवप 

कायािलयमा पेश गनुि पनेछ । रु. ५ लाए भधदा बढीको वनमािण सामाग्री 

एररद गनुि पने भकमा वसलिधदी दरभाई पत्र माफि त एररद गनुि पनेछ। 

९. सडक योजना वनमािणमा ठूला मवेशनरी ईपकरण प्रयोग भकको ऄिस्थामा 

भाडा बापतको रकम कायािलयले सोझ ैत्यस्तो मवेशनरी ईपकरण भाडामा 

लगाईने फमि िा कम्पनीलाइ सोझ ैभकू्तानी गरी बाँकी हुन अईने रकम 

मात्र ईपभोक्ता सवमवतको एातामा वनकासा वदआने छ । सडक योजनाका 

हकमा ईपभोक्ता सवमवतलाइ पे्की वदआने छैन । 

१०. मसभम उल्रेख नबएकम कुयमहरु प्रचलरत कमनून िभोन्जभ हनुेछ । 
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भमलथ उल्रेख बए फभोन्जभकम शताहरु ऩमरनम गना हमभी लनम्न ऩऺहरु 
भधजयु गदाछौं । 

 

 

उऩबोक्तम सलभलत÷सभूहको तपा फमट कमममारमको तपा फमट 

दस्तखत...................   दस्तखत............. 
नमभ थय.....................   नमभ थय............. 
ऩद.............................  ऩद................. 
ठेगमनम..........................  ठेगमनम.................. 
सम्ऩका  नॊ......................  सम्ऩका  नॊ............... 
लभलत............................  लभलत..................... 
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अनसूुची ३ 

(कममाविलधको दपम ११ (६) सॉग सम्िन्धधत) 
समिाजलनक ऩयीऺण पमयमभको ढमॉचम ऩेश गयेको कमममारम.......... 

१. आमोजनमको नमभ्      

क) स्थर् 
ख) रमगत अनभुमन्        ग) आमोजनम शरुू हनुे लभलत्   

घ) आमोजनम सम्ऩन्न हनुे लभलत्  
२. उऩबोक्तम सलभलत÷समभदुमवमक सॊस्थमको   क) नमभ्   
क) अध्मऺको नमभ्    

ख) सदस्म सॊखमम्        भवहरम्     ऩरुूष्  
३. आम्दमनी खचाको विियण्  
क) आम्दमनीतपा  जम्भम् 
आम्दमनीको श्रोत (कहमॉफमट 
कलत नगद तथम न्जधसी प्रमप्त 
बमो खरुमउन)े यकभ िम ऩरयभमण कैवपमत 

यकभ िम ऩरयभमण कैवपमत 
 

   
   
ख) खचातपा  

खचाको विियण दय ऩरयभमण जम्भम 
१. समभमग्री (के के समभमग्री खरयद 
बमो ?) 

   

२. ज्ममरम (के भम कलत बकू्तमनी 
बमो ?) 

   

    

    

३. श्रभदमन (कलत जनमरे श्रभदमन 
गये ?)            

   

    

    

४. व्मिस्थमऩन खचा (ढुिमनी तथम 
अधम खचा)  

   

    
 

ग) भौज्दमत  
 विियण  यकभ िम ऩरयभमण  कैवपमत 

१ नगद   

बैंक   

व्यक्ततको क्िम्मा   

२ सामग्रीहरु   
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घ) बकू्तमनी ठदन फमॉकी 
विियण यकभ िम ऩरयभमण 

  

४. सम्ऩन्न आमोजनमको रक्ष्म तथम प्रगलत विियण 

 

कमभको विियण रक्ष्म प्रगलत 
   

५. आमोजनमरे ऩ¥ुममएको रमब तथम प्रत्मऺ रूऩभम रमबमन्धित जनसॊखमम (आमोजनम 
सञ्चमरन बएको स्थमनकम उऩबोक्तमहरू) ।  
६. आमोजनम सञ्चमरन गदमा आमोजक सॊस्थमभम कमभको न्जम्भेिमयी फमॉडपमॉड (कस 

कसरे कस्तो कस्तो कमभको न्जम्भेिमयी लरएकम लथए < खरुमउने) 
उऩन्स्थलत् 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

योहिय् नमभथय्      ऩद् 
  लभलत् 
द्रष्टव्म् समिाजलनक ऩरयऺण कममाक्रभभम उऩन्स्थत सयोकमयिमरमहरुको उऩन्स्थलत अलनिममा 
रूऩभम सॊरग्न हनुऩुनेछ । 

 

अनसूुची ४ 

-कममाविलधको दपम ११ (७) सॉग सम्िन्धधत) 
खचा समिाजलनक सूचनम पमयमभ 

 

लभलत् २०  ।   ।   .  

१. आमोजनमको नमभ्—      २. आमोजनम स्थर्—  

३. विलनमोन्जत िजेट्—    ४. आमोजनम स्िीकृत बएको आ.ि्—      

५. आमोजनम सम्झौतम बएको लभलत्—  

६. कमभ सम्ऩन्न गनुा ऩने लभलत्—   ७. कमभ सम्ऩन्न बएको 
लभलत्—  

८. उ.स. को फैठकरे खचा स्िीकृत गयेको लभलत्—    
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आम्दमनी य खचाको विियण  

आम्दानी खिच 

वववरण रकम रू वववरण रकम 

प्रथम ककस्ता  ज्याऱा  

दोश्रो ककस्ता  ननमााण सामाग्री 

खररद 

 

तशे्रो ककस्ता  ढुवानी  

िनश्रमदान 
 भाडा  

वस्तगुत सहायता  व्यवस्थापन खर्ा  

ऱागत 

सहभागगता 

   

    

    

उऩमुाक्तमनसुमयको आम्दमनी तथम खचा विियण मथमथा हो। मसभम सफै 
आम्दमनी तथम खचाहरु सभमिेश गरयएको छ।समथै उऩबोक्तमहरुको 
प्रत्मऺ सहबमलगतमभम आमोजनम कमममाधिमन गरयएको छ। मसको एक 
प्रलत िडम कमममारमभम सभेत ऩेश गरयएको छ।  
 

 

 

 ..............              .............                       .............. 
कोषमध्मऺ             सन्चि        अध्मऺ   
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अनसूुची ५ 

-कममाविलधको दपम ११(८) सॊग सम्िन्धधत) 
आमोजनम सूचनम ऩमटीको नभूनम 

१. आमोजनमको नमभ् 
२. आमोजनम सॊचमरन गने कमममारम/कममाक्रभको नमभ् 
३. उऩबोक्तम सलभलतको अध्मऺको नमभ य सम्ऩका  नॊ.M 
४. आमोजनमको कूर रमगत यकभ रु् 
 ४.१. आमोजनमभम कमममारमफमट व्महोने रमगत रु् 
 ४.२. जनसहबमलगतमफमट व्महोने रमगत यकभ रु् 
 ४.३. आमोजनमभम रगमनी गने अधम लनकममको नमभ  य व्महोने 
रमगत यकभ रु् 
५. आमोजनम सम्झौतम लभलत् 
६. आमोजनम सम्ऩन्न गने लभलत् 
७. आमोजनमफमट रमबमन्धित जनसॊखमम् 
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अनसूुची  ६ 

-कममाविलधको दपम १६(ङ) सॉग सम्िन्धधत) 
उऩबोक्तम सलभलतको बौलतक तथम वित्तीम प्रगलत प्रलतिेदन 

विियण ऩेश गयेको कमममारम.................... 
 

१. आमोजनमको विियण  
आमोजनमको नमभ्     िडम नॊ.M  
टोर÷फस्ती्    

उऩबोक्तम सलभलतकम अध्मऺ्               सन्चि्  
२. आमोजनमको रमगत् प्रमप्त अनदुमन यकभ रू...............चधदम यकभ 

रू................जनसहबमलगतम यकभ रू. ==================जम्भम यकभ 
रू............ 

३. हमरसम्भको खचा रू. ============== 
क. कमममारमफमट प्रमप्त यकभ रू.............   
१. लनभमाण समभग्रीभम (लसभेधट, छड, कमठ, ढुॊगम िम पुिम, लगिी, उऩकयण 
आठद) रू. .  
२. ज्ममरम्–  दऺ रू्–     अदऺ रू.      

  जम्भम रू.  
३. भसरधद समभमन (कवऩ, करभ, भसी, कमगज आठद) रू.    

४. दैलनक भ्रभण बत्तम (सम्झौतमभम स्िीकृत बए) रू.   
५. प्रमविलधक लनयीऺण फमऩत खचा (सम्झौतमभम स्िीकृत बए) रू.   

६. अधम   
ख. जनसहबमलगतमफमट व्महोरयएको खचा रू् ................... 

श्रभको भूल्म फयमफय यकभ रू. .......................  
   न्जधसी समभमन भूल्म फयमफय यकभ रू. .............  
 कूर जम्भम रू. .............  

४. प्रमविलधक प्रलतिेदन फभोन्जभ भूल्ममॊकन यकभ रू. ............. 
५. उऩबोक्तम सभूहको लनणाम फभोन्जभ÷सभीऺमफमट खचा देन्खएको रू.... 
६. कमममाधिमनभम देन्खएकम भखुम सभस्ममहरू्  
क.  
ख. 
ग.  
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७. सभमधमनकम उऩममहरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कमममारमफमट य अधम लनकममफमट अनगुभन बए अनगुभनको सझुमि् 
९. हमर भमग गयेको वकस्तम यकभ रू.  
१०. भखुम खचा प्रमोजन  
११. प्रमप्त यकभ आमोजनम फमहेक अधम कममाभम खचा गने गयमउने   
छैनौं ।   
 

 

 

.............     .............      .............              .............  
 तममय गने        सन्चि        कोषमध्मऺ                अध्मऺ 

 

 

आऻमरे, 

                                    फमसदेुि बण्डमयी 
प्रभखु प्रशमसकीम अलधकृत 


