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१. पृष्ठभूषम 

मादी गाउँपालिकाबाट संचालित योजनासँग सम्बलधित सम्पूर्ण लििरर्हरु पारदर्शी ढंगबाट सािणजलनक समीक्षाको िालग उपिब्ि गराउने उद्देश्यिे यो योजना 

लकताब ............................................... उपभोक्ता सलमलतिाई उपिब्ि गराइएको छ । यस योजना लकताबमा भएको पेज नं......दलेि 

....सम्मको पानाहरुमा योजनासँग सम्बलधित आम्दानी िचणको लििरर्, नगद तथा बैंक मौज्दात, योजनाको िागत अनुमान, नक्सा, लिजाइन, स्पलेसलिकेर्शन, 

मािसामान िररद, िचण तथा मौज्दात, कामदारहरुको हालजरी एिं ज्यािा भकु्तानी आलद उपभोक्ता सलमलतिे अद्यािलिक गरी दरुुस्त राख्नु पनेछ ।  

यो लकताब उपभोक्ता सलमलतिे तोकेको व्यलक्तिे समय समयमा अद्यािलिक गनुणको साथै यस योजनासँग सम्बलधित लिलभधन व्यलक्त, लनकायहरु तथा 

उपभोक्ताहरुिे चाहेको बेिामा सलजिैसँग उपिब्ि हुने गरी राख्नु पदणछ । यसिाई सुरलक्षत राख्ने एिं आिश्यक परेको बेिामा उपिब्ि गराउन ेलजम्मेिारी 

उपभोक्ता सलमलतबाट तोलकएको व्यलक्तको हुनेछ । साथै सरोकारिािा व्यलक्तहरु, लनकायहरु तथा उपभोक्ताहरुिे यस योजनाको प्रालिलिक एिं व्यिस्थापन 

पक्षसँग सम्बलधित सल्िाह तथा सुझािहरु यसै पुलस्तकामा उल्िेि गनण सक्ने छन् ।  

यस योजनाका लिलिि पक्षहरुको िेिाजोिा, रकम लनकासा तथा अलधतम मूल्यांकन समेत यसै िाताको आिारमा गररने हुनािे यस पुलस्तकािाई सुरलक्षत 

एिं जतनका साथ राख्नुको साथै यस पलुस्तकाका लििरर्हरु सही एिंम् लजम्मेिार ढंगिे भनुण सम्बलधित उपभोक्ता सलमलतको दालयत्ि हुनेछ ।  

योजना सञ्चािन तथा व्यिस्थापन सम्बधिमा उपभोक्ता सलमलतिे आिूिाई स्पष्ट नभएका कुराहरु आिश्यकता अनुसार मादी गा.पा.को प्रालिलिक िा 

गाउँपालिकािे तोकेको लिल्ि अलिसरसँग सल्िाह गनुणपनेछ र योजनाको नाप नक्सा आलद प्रष्टसँग लनलदणष्ट स्थानमा भनुणपदणछ।साथै योजनासँग सरोकार राख्न े

अधय पक्षबाट बेिाबित प्राप्त हुने सल्िाह-सझुाि पलन उपयुक्त स्थानमा अलभिेि िनाई राख्नुपनेछ।  

योजनाको लनमाणर् कायण सम्पधन भइसकेपलछ प्रयोग नभएका पानाहरु प्रष्ट देलिने गरी प्रयोग नभएको भनी उल्िेि गनुणपनेछ तर प्रयोग नभएका कुनै पलन पाना 

च्यालतनु हुँदैन ।   

योजनाको सम्पूर्ण कायण सम्पधन भईसकेपलछ िेिा परीक्षर्को प्रयोजनको िालग माग गररएमा उपभोक्ता सलमलतिे यो योजना लकताब मादी गाउँपालिकामा 

बुझाउनु पनेछ र सो कायण सम्पधन हुनासाथ गाउँपालिकािे पुनः सम्बलधित उपभोक्ता सलमलतिाई लिताण गनेछ ।  

 

र्ोजनव षकतवब बुषिषलने व्र्षिको 

दस्तितः................................. 

नाम थरः................................. 

पदः........................................ 

लमलतः ...................................................... 
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२. र्ोजनव खवतव (कवर्वयलर्ले भने) 

 

१. योजनाको नािः 
२. वडा नं. …     

३. योजना संचालन हुने स्थान :  

४. क्र.सं. (रातो ककताबको) :                           

५. खचत शीर्तक नं.   

६. आ.व.:          

७. सम्झौता मिततः                                   

८. काि सुरु हुने मिततः 
९. काि सम्पन्न गररसक्नु पने मिततः  

१०.  योजना हेने प्राववधिकको नाि : 
• इन्न्जतनयर : 
• सव इन्न्जतनयर : 
• अ. सव इन्न्जतनयर : 

११. कुल लागत अनुिान रकि रु.:   

• गाउँपामलका अनुदान रकिः  

• जनश्रिदान रकिः  

• अन्य स्रोत (भए खुलाउने) : 
१२.  प्रथि पेश्की रकिः  

१३. दोस्रो ककस्ता रकिः 
१४. अन्न्ति िूल्याङ्कन रकिः 
१५. अन्न्ति ककस्ता रकिः  

१६. उपभोक्ता समिततका अध्यक्षको नािः                          सम्पकत  नं. : 
१७. उपभोक्ता समिततका सधचवको नािः                    सम्पकत  नं. : 
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३. उपभोिव सषमषतको दवषर्त्र् 

३.१ उपभोिव सषमषतको दवषर्त्र् षनम्नवनुसवर रहने छ :- 

• योजना सञ् चालनको लाधग िादी गाउँपामलकासँग सम्झौता गने ।  

• योजना सञ् चालनिा आवश्यक जनसहभाधगता जिुाउने ।  

• सम्झौताको शतत तथा िहत्व बारे उपभोक्ताहरुलाई जानकारी गराउने । 

• अन्य तनकायसँग करारनािा गनुतपने योजनाको हकिा उपभोक्ताहरुको भोग चलन, हक 
सुतनन्ित गनत सम्बन्न्ित तनकाय, गा.पा. आटदसँग कम्तीिा ५ वर्तको करारनािा गरी मलने 
। 

• औजार तनिातण सािग्रीको सिुधचत भण्डारण र व्यवस्थापन गने । 

• आवश्यकता अनुसार कािदार एवं तनिातण सािग्रीहरुको कायतयोजना बनाई काििा लगाउने 
। 

• योजना कायातन्वयनको क्रििा आएका सिस्याहरु आपसिा छलफल गरी सिािान गने । 

• सम्पन्न भएको कािको नापी एवं रकि तथा तनिातण सािग्रीहरुको आम्दानी खचत िौज्दातको 
अमभलेख राख् ने । 

• सम्पन् न भएका योजनाको हस्तान्तरण सञ् चालन तथा िितत संभारको व्यवस्था मिलाउने ।  

• उपभोक्ता समिततका पदाधिकारीहरुले योजनाको काििा संलग्न भएको श्रमिकको वववरण 
दैतनक हान्जरी योजना खातािा अमभलेख राख् ने । 

• उपभोक्ता समिततको खातािा जम्िा भएको रकि स्रोत खुलाई योजना खातािा अद्यावधिक 
गने । 

• गाउँपामलका प्राववधिकहरुबाि भएको नापजाचँको आिारिा कािदारहरुलाई उनीहरुको काि 
अनुरुप ज्याला टदने ।  

• अनुगिनकतात बाि प्राप्त सुझावहरुको अमभलेख राख् ने र कायातन्वयनिा ध्यान टदने । 

• सम्बन्न्ित प्राववधिकहरुलाई योजनाको ववमभन् न पक्षहरुको बारेिा अवगत गराउने र 
अनुगिनका लाधग ताकेता गने ।  

• तनयमित रुपिा अद्यावधिक प्रगतत प्रततवेदन तयार गरी गा.पा.िा पठाउने । 

• उपभोक्ता समिततको बैठक बोलाई तनयमित रुपिा योजनाको सिीक्षा गने तथा खचत 
सावतजतनक गने, यस्तो बैठकिा ५० प्रततशत भन्दा बढी उपभोक्ताहरुको सहभाधगता गराउने 
(सम्भव भएसम्ि गा.पा. तथा सरकारी/गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रतततनधिहरु सिेतको 
सहभाधगता गराउने ) । 

• बैठकबाि योजनाको प्रगतत िूल्यांकन, खचत अनुिोदन गने र थप तनकासा िाग गने । 

• तनिातण कायत सम्पन् न गरी तोककएको सियिा नै योजनाको टहसाब फर्छतयौि र फरफारक 
गने । 

• उपभोक्ता समिततिा कम्तीिा ३३ प्रततशत िटहलाको सहभाधगता सुतनन्ित गराउने । 
• गाउँपामलकाका पदाधिकारी एवं योजनासँग सम्बन्न्ित आधिकाररक व्यक्तक्तहरुले चाहेको बखत 

जुनसुकै बेला पतन योजना खाता उपलब्ि हुने गरी राखे्न व्यवस्था मिलाउनु पने छ ।  
• योजना खाता राखे्न व्यक्तक्त सात टदन भन्दा बढी अवधिका लाधग बाटहर रहने भएिा अको 

आधिकाररक पदाधिकारीलाई बुझाएर िात्र जानु पनेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्न्ित 
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तनकायका न्जम्िेवार पदाधिकारीलाई गराउनु पनेछ । यो खातािा तनरीक्षण तथा अनुगिन 
गने व्यक्तक्तले अतनवायत रुपिा आफ्नो प्रततकक्रया÷सुझाव जनाउनु पनेछ ।  

• उपभोक्ता समिततका पदाधिकारीहरुको नागररकताको नम्बर र प्राप्त गरेको न्जल्लाको नाि 
उल्लेख गनुत पनेछ ।   

• उपभोक्ता समिततको वैठक आवश्यकता अनुसार वस्न सककने र तनणतयहरु उल्लेख गनत 
सककनेछ साथै सो को वववरण यसै साथ िाँस गरी पेश गनुपनेछ । 

 

३.२ उपभोिव सषमषतले र्ोजनव सम्िौतव गदवय आर्श्र्क पने कवगजवतहरुः 

• उपभोक्ता समितत गठन गने सम्बन्ििा आि भलेाको तनणतय प्रततमलवप । 

• अनुगिन समितत गठन सम्बन्िी वववरण खुलेको तनणतय प्रततमलवप। 

• उपभोक्ता समिततका सदस्यहरुको नागररकता प्रततमलवप । 

• प्राववधिकबाि तयार भइ प्रिाणणत भएको योजनाको लागत अनुिान वववरण । 

• उपभोक्ता समिततबाि सम्झौताको लाधग न्जम्िेवार पदाधिकारी तोककएको तनणतय प्रततमलवप 
। 

• खाता सञ्चालन गने पदाधिकारी तथा बैंकको नाि तोककएको तनणतय र खाता सञ्चालनको 
लाधग आवश्यक पने कागजातहरु । 

• योजना कायातन्वयन कायततामलका । 
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============== ============================ sf]iffWoIf >L ============================================= nfO{ 

;Demf}tf ug{sf nflu dfbL ufpFkflnsf] sfof{nodf k7fpg] lg0f{o ul/of] .  
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pkef]Qmf ;ldltsf] gfddf                 =========================================== a}+sdf pkef]Qmf ;ldltsf cWoIf 
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>L ================================== ======== sf] ;+o'Qm b:tvtjf6  ========================== a}+sdf vftf 
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lg0f{o g+= # M =========================================================================================================================== 
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अनुसूची–१ 

(कवर्यषर्षधको दफव ४ (१) ट संग सम्बषन्धत) 

उपभोिव सषमषतको लगत 

मवदी गवउँपवषलकव, कवस्की 

आ.ि. : 

उपभोक्ता सलमलतको नाम :       ठेगानाः  

गठन लमलतः 

िाता रहेको बैंकको नामः       िाता नं. 

पदालिकारीको लििरर्ः 

क्र.सं. पद पदाधिकारीको नाम, थर सम्पका  नं. कैकियत 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

नोटः १. उपभोिव सषमषतमव कम्तीमव ३३ प्रषतशत मषहलव अषनर्वर्य हुनुपनेछ र अध्र्क्ष, सषचर् र कोिवध्र्क्ष मध्रे् कुनै एक पदमव मषहलव अषनर्वर्य हुनुपनेछ । 

     २.  खवतव संचवलक कैषफर्तमव खुलवउने ।  

 

३.५ अनुगमन सलमलतको लििरर्ः 

क्र.सं. पद पदालिकारीको नाम लिङ्ग ना.प्र.नं. ठेगाना िोन.नं. हस्ताक्षर 

१.        

२.        

३.        

४.        

५.        

नोटः  १.  अनुगमन सषमषतमव उपभोिव सषमषतमव रहेकव व्र्षि रहन पवउन ेछैनन् । 

२.  अनुगमन सषमषतमव कम्तीमव दुई जनव मषहलव अषनर्वर्य हुनुपने छ ।  
   

                                                                                                                             

 

 

 

 



 

8 
 

लमलतः 

श्री प्रमुि प्रर्शासकीय अलिकृत ज्यू,  

मादी गाउँपालिका, 

गाउँ कायणपालिकाको कायाणिय, कास्की । 

 

लिषयः योजना सम्झौता सम्बधिमा । 

महोदय,    

प्रस्तुत लिषयमा मादी गाउँपालिकाको स्िीकृत कायणक्रम अनुसार चाि ुआ.ि.२०......../........मा मादी 

गा.पा. ििा नं........लस्थत 

...........................................................................योजनाको िाभालधित 

उपभोक्ताहरुको लमलत........................भेिाबाट गलठत................................................ 

लनमाणर्/ममणत सुिार उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीहरु अध्यक्ष श्री 

............................................... सलचि 

श्री......................................................र कोषाध्यक्ष श्री 

........................................... िाई योजना  सम्झौताका िालग पठाइएकोिे लनयमानसुार योजना  

सम्झौता गरी कायाणधियन प्रलक्रया अगािी बढाई लदनुहनु अनुरोि छ । 

 

 

 

 

 

 

  ............................             .........................              ............................ 
      कोषाध्यक्ष          सलचि            अध्यक्ष 
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अनुसूची-२ 

(कवर्यषर्षधको दफव ७ (२) सँग सम्बषन्धत) 

र्ोजनव सम्िौतव फवरवम 

१. सम्झौता गरे्न पक्ष र योजर्ना वििरण  

क) उपभोक्ता समिततको वववरण : 
१. नािः 
२. ठेगानाः 
ख) योजना वववरणः 
१. नामः 

२. योजना स्थिः 

३. उद्देश्यः 

४. योजना रु्शरु हुने लमलतः 

२. योजर्ना र्नगद लागत सम्बन्धी वििरणः (कायाालयले भरे्न) 
क) लागत अनुिान रु. 
ख) लागत व्यहोने स्रोतहरुः  

१. कायातलयः 
२. उपभोक्ता समिततः. 
३. अन्यः 
ग) वस्तुगत अनुदानको वववरणः  

क्र.सं अनुदानको स्रोत सामग्रीको नाम इकाई पररर्ाम कैलियत 

१. संघ     

२. प्रदेर्श      

३. स्थानीय तह     

४. गैह्रसरकारी संघ संस्था     

५. दातृ लनकाय     

६. उपभोक्ता सलमलत     

७. अधय लनकाय     

क) योजनाबाि लाभान्न्वतको वववरणः 
१. घरपररवार संख्याः 
२. जनसंख्याः 
३. संगटठत संस्थाः 
४. अन्यः 

३. उपभोक्ता समितत/सिुदायिा आधाररत संस्था/गैरसरकारी संस्थाको वििरणः 
क) गठन भएको मिततः 
ख) समितका सदस्यको नाि र ठेगाना (नागररकताको प्रिाण पत्र नं र न्जल्ला) 

क्र.सं. पद नाम, थर ठेगाना ना.प्र.नं. 
1.  अध्यक्ष  

   

2.  उपाध्यक्ष 
   

3.  सन्िव 
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4.  कोषाध्यक्ष 
   

5.  सदस्य 
   

6.  सदस्य     

7.  सदस्य    

8.  सदस्य    

9.  सदस्य    

10.  सदस्य    

11.  सदस्य    

12.  सदस्य    

13.  सदस्य    

ग) गठन गदात उपन्स्थत लाभान्न्वतको संख्याः  

४. योजना सञ्चालन सम्बन्िी अनुभवः 
५. उपभोक्ता समितत, सिुदायिा आिाररत संस्था/गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गने ककस्ता 

वववरणः(कायातलयले भने) 

ककस्ताको क्रम धमधत ककस्ताको रकम धनमााण सामग्रीको पररणाम कैकियत 

पकिलो     

दोस्रो     

तेस्रो     

जम्मा     

६. योजना ममणत संभार सम्बधिी व्यिस्था  

क) योजना ममणत संभारको लजम्मा लिने सलमलत/संस्थाको नामः 

ि) ममणत सम्भारको सम्भालित स्रोत (छ/छैन िुिाउन)े 

• जनश्रिदानः 
• सेवा शुल्कः 
• दस्तुर, चन्दाबाि: 
• अन्य केही भएः 
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सम्िौतवकव शतयहरुः 

उपभोिव सषमषतको षजम्मेर्वरी तथव पवलनव गनुयपने शतयहरुः 

१. योजना कायतन्वयन मितत .......................देणख शुरु गरी मितत .....................सम्ििा पूरा गनुत 
पनेछ । 

२. प्राप्त रकि तथा तनिातण सािग्री सम्बन्न्ित योजनाको उद्धेश्यका लाधग िात्र प्रयोग गनुतपनेछ । 

३. नगदी, न्जन्सी सािानको प्रान्प् त, खचत र बाँकी तथा योजनाको प्रगतत वववरण राख् नु पनेछ । 

४. आम्दानी खचतको वववरण र कायतप्रगततको जानकारी उपभोक्ता सिूहिा छलफल गरी अको ककस्ता िाग 
गनुत पनेछ । 

५. योजनाको कुल लागत भन्दा घिी लागतिा योजना सम्पन्न भएको अवस्थािा सो िुताववक नै अनुदान 
र श्रिदानको प्रततशत तनिातरण गरी भुक्तानी मलनु पनेछ । 

६. उपभोक्ता समिततले प्राववधिकको राय, परािशत एवं तनदेशन अनुरुप काि गनुत पनेछ ।  

७. उपभोक्ता समिततले योजनासगं सम्बन्न्ित ववल, भरपाईहरु, डोर हान्जरी फारािहरु, न्जन्सी नगदी 
खाताहरु, समितत/सिूहको तनणतय पुन्स्तका आटद कागजातहरु कायातलयले िागेको बखत उपलव्ि गराउन ु
पनेछ र त्यसको लेखापरीक्षण पतन गराउनु पनेछ । 

८. कुनै सािग्री खररद गदात आन्तररक राजस्व कायातलयबाि स्थायी लेखा नम्वर र िूल्य अमभववृद्ध कर 
(भ्याि) दतात प्रिाण पत्र प्राप्त व्यक्तक्त वा फित संस्था वा कम्पनीबाि खररद गरी सोही अनुसारको ववल 
भरपाई आधिकारीक व्यक्तक्तबाि प्रिाणणत गरी पेश गनुत पनेछ । 

९. िूल्य अमभववृद्ध कर (VAT) लाग्ने बस्तु तथा सेवा खररद गदात अतनवायत रुपिा िलू्य अमभववृद्ध कर 
(VAT) दतात प्रिाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तक्त फित संस्था वा कम्पनीबाि खररद गनुत पनेछ । साथै उक्त 
ववलिा उन्ल्लणखत िु.अ.कर बाहेकको रकििा १.५ प्रततशत अग्रीि आयकर बापत करकट्टी गरी बाँकी 
रकि िात्र सम्बन्न्ित सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी हुनेछ ।भ्याि नलाग्ने सािग्रीको हकिा रु. २०,०००/- 

(बीस हजार) भन्दा कि िलू्यको सािग्री खररदिा पान नम्वर मलएको व्यक्तक्त वा फितबाि खररद गनत 
सककने छ । अन्यथा खररद गने पदाधिकारी स्वयि ्नै न्जम्िेवार हुनेछ र गाउँपामलकाबाि उक्त ववल 
स्वीकार गररने छैन । 

१०. डोजर रोलर लगायतका िेमशनरी सािान भाडािा मलएको एवि ्घर बहालिा मलई ववल भरपाई पेश 
भएको अवस्थािा तनयिानुसार बहाल कर ततनुत पनछे । 

११. प्रमशक्षकले पाउने पाररश्रमिक एवि ्सहभागीले पाउने भिािा प्रचमलत तनयिानसुार कर लाग्नेछ । 

१२. तनिातण कायतको हकिा शुरु लागत अनुिानका कुनै आईििहरुिा पररवततन हुने भएिा अधिकार प्राप्त 
व्यक्तक्त/कायातलयबाि लागत अनुिान ससंोिन गरे पिात ्िात्र कायत गराउनु पनेछ । यसरी लागत 
अनुिान संशोिन नगरी कायत गरेिा उपभोक्ता समितत नै न्जम्िेवार हुनेछ । 

१३. उपभोक्ता समिततले काि सम्पन्न गररसकेपतछ बाँकी रहन गएका खप्ने सािानहरु िितत संभार 
समितत गठन भएको भए सो समिततलाई र सो नभए सम्बन्न्ित कायातलयलाई बुझाउनु पनेछ । तर 
िितत समिततलाई बुझाएको सािानको वववरण एक प्रतत सम्बन्न्ित कायातलयलाई जानकारीको लाधग 
बुझाउनु पनेछ । 

१४. सम्झौता बिोन्जि योजना सम्पन्न भएपतछ अन्न्ति भुक्तानीको लाधग कायत सम्पन्न प्रततवदेन, नापी 
ककताब, प्रिाणणत ववल भरपाई, योजनाको फोिो, सम्बन्न्ित उपभोक्ता समिततले योजना संचालन गदात 
भएको आय व्ययको अनुिोदन सटहतको तनणतय, उपभोक्ता भेलाबाि भएको सावतजतनक लखेा परीक्षणको 
तनणतयको प्रततमलवप तथा सम्बन्न्ित वडा कायातलयको मसफाररस सटहत अन्न्ति ककस्ता भुक्तानीको 
लाधग तनवदेन पेश गनुत पनेछ । 
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१५. योजना कायातन्वयन गने सिूह वा उपभोक्ता समिततले योजनाको भौततक तथा वविीय प्रगतत प्रततवेदन 
अनुसूची-६ को ढाँचािा सम्झौतािा तोककए बिोन्जि कायातलयिा पेश गनुत पनेछ । 

१६. योजनाको टदगो सञ्चालन तथा िितत संभारको व्यवस्था गनुत पनेछ । 

१७. योजनाको सवै काि उपभोक्ता समितत/सिूहको तनणतय अनुसार गनुत/गराउनु पनेछ । 

१८. योजना सम्पन्न भएपतछ कायातलयबाि जाँचपास गरी फरफारकको प्रिाणपत्र मलनु पनेछ । साथै 
आयोजानाको आवश्यक िितत संभारको व्यवस्था सम्बन्न्ित उपभोक्ताहरुले नै गनुत पनेछ । 

 

कवर्वयलर्को षजम्मेर्वरी : 

१. योजनाको वजेि, उपभोक्ता समिततको काि, कततव्य तथा अधिकार, खररद, लेखाङ्कन, प्रततवेदन आटद 
ववर्यिा उपभोक्ता समिततका पदाधिकारीहरुलाई अनुमशक्षण कायतक्रि सञ्चालन गररनेछ ।  

२. योजनािा आवश्यक प्राववधिक सहयोग कायातलयबाि उपलव्ि गराउन सककने अवस्थािा गराईनेछ र 
नसककने अवस्था भएिा उपभोक्ता समिततल ेबाह्य बजारबाि सेवा परािशत अन्तगतत सेवा मलन सक्नेछ 
। 

३. योजनाको प्राववधिक सुपरीवेक्षणका लाधग कायातलयको तफत बाि प्राववधिक खिाईनेछ । उपभोक्ता 
समिततबाि भएको कािको तनयमित सुपरीवेक्षण गने न्जम्िेवारी तनज प्राववधिकको हुनेछ । 

४. पेश्की मलएर लािो सियसम्ि योजना संचालन नगने उपभोक्ता समिततलाई कायातलयले तनयि अनुसार 
कारवाही गनेछ । 

५. श्रििूलक प्रववधिबाि कायत गराउने गरी लागत अनुिान स्वीकृत गराई सोही बिोन्जि सम्झौता गरी 
िेमशनरी उपकरणको प्रयोगबाि कायत गरेको पाईएिा त्यस्तो उपभोक्ता समिततसंग सम्झौता रद्ध गरी 
उपभोक्ता समिततलाई भुक्तानी गररएको रकि िूल्यांकन गरी बढी भएको रकि सरकारी बाँकी सरह 
असुल उपर गररनेछ । 

६. योजना सम्पन्न भएपतछ कायातलयबाि जाँच पास गरी फरफारक गनुत पनेछ । 

७. आवश्यक कागजात संलग्न गरी भुक्तानी उपलव्ि गराउन सम्बन्न्ित उपभोक्ता समिततबाि अनुरोि 
भई आएपतछ उपभोक्ता समिततको बैंक खातािा भकु्तानी टदनु पनेछ ।  

८. यसिा उल्लेख नभएका कुराहरु प्रचमलत कानून विोन्जि हुनेछ । 

 

 मवषथ उल्लेख भए बमोषजमकव शतयहरु पवलनव गनय हवमी षनम्न पक्षहरु मन्जुर गदयछौं । 

उपभोक्ता समिू/सधमधतको तिा बाट उपभोक्ता समिू/सधमधतको तिा बाट कायाालयको तिा बाट 

दस्तखतः दस्तखतः दस्तखतः 
नाम, थरः 
 

नाम, थरः नाम, थरः 

पदः पदः पदः 
सम्पका  नः सम्पका  नः सम्पका  नः 
धमधतः धमधतः धमधतः 
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kmf]g M )^!%)^$)^  

  dfbL ufpFkflnsf 

 ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no   

                           y'dfsf]8fF8f,  sf:sL    u08sL k|b]z, 

g]kfn 
 

 

पत्र संख्याः                                       लमलतः  

चिानी नम्बरः           

   

 

 

   लिषयः कायाणदेर्श लदइएको । 

 

श्री ................................................................... ज्यू, 

............................................................................ उपभोक्ता सलमलत 

मादी गा.पा. .............. कास्की । 

  

 

प्रस्तुत लिषयमा यस गाउँपालिका ििा नं......लस्थत..................................................................... योजना लनमाणर्/ममणत/सुिार गनणका 

िालग यस कायाणिय र त्यस उपभोक्ता सलमलत बीच लमलतः ............................... मा भएको सम्झौता बमोलजमको कायण गनणका िालग यो कायाणदेर्श 

लदइएको छ । तोलकएको कायण यस कायाणियको प्रालिलिक र्शािासँग समधिय गरी स्िीकृत इलष्टमेट बमोलजम लमलतः ..................................... 

गते लभत्र सम्पधन गरी आिश्यक प्रमालर्त लिि भरपाई, प्रालिलिक प्रलतिेदन, योजनाको िोटो, उपभोक्ता सलमलतको लनर्णय एिम् सम्झौता िमोलजमका 

कागजात पेर्श गनुणहुन जानकारी गराइधछ ।  

 

 

 

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

 

 

बोिाथणः 

श्री ...... नम्बर ििा कायाणिय 

मादी गा.पा. कास्की  
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मिततः  

 

श्री प्रिुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू,  

िादी गाउँपामलका 
गाउँ कायतपामलकाको कायातलय, कास्की  । 

 

लिषयः प्रथम लकस्ता पेश्की रकम उपिब्ि गराई पाउँ । 
 

 

प्रस्तुत ववर्यिा यस गाउँपामलकाको गाउँसभा/गाउँ कायतपामलकाबाि स्वीकृत यस वडा नं. ........न्स्थत 
.................................................................................योजना को सम्झौता गरी तनिातण/िितत 
सुिार कायतका लाधग मितत .............................. िा  यस उपभोक्ता समितत र त्यस कायातलय 
बीच भएको सम्झौता बिोन्जि कफल्डिा कायत शरुु गनतका लाधग तनयिानुसार प्रथि ककस्ता पेश्की 
रकि उपलब्ि गराई पाउँ भनी सादर अनुरोि गदतछौं । 

 

 

 

 

 

 ......................     .........................    .....................                                            
   कोषाध्यक्ष                  सलचि         अध्यक्ष 
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kmf]g M )^!%)^$)^  

  dfbL ufpFkflnsf 

 ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no   

                           y'dfsf]8fF8f,  sf:sL    u08sL k|b]z, 

g]kfn 

   (योजर्ना तथा प्राविधधक शाखा) 
 

बजेि शीर्तक नं. 
आ.वः          
 मिततः.................... 

टिप्पणी र आदेश 

ववर्यः प्रथि ककस्ता पेश्की रकि सम्बन्ििा । 

श्रीिान,् 

प्रस्तुत ववर्यिा यस गाउँपामलकाको आ.व. ....../...... स्वीकृत वावर्तक कायतक्रि अनुसार 
तनिातण/िितत कायत सम्पन् न गने गरी वडा नं.....िा कुल ल.ई रकि रु. ............................िा 
योजना सम्पन्न गने गरी ..............................................................योजनािा रकि 
रू...........................(अक्षरुपी.......  ...... ... .... ...........................................................) 
ववतनयोजन भएको अमभलेखबाि देणखन्छ।सावतजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ तथा सावतजतनक  
खररद तनयिावली, २०६४ को तनयि ९७ अनुसार  उक्त योजनाको  तनिातण/ िितत कायत गनतका 
लाधग मितत…………………… िा उपभोक्ता/तनिातण समिततका अध्यक्ष श्री....................................... 
सधचव श्री .................................... र कोर्ाध्यक्ष श्री ................ ................... संग योजना 
तनिातण/िितत कायतका लाधग सम्झौता भएको, उक्त उपभोक्ता/ तनिातण समिततले मितत 
……………………… प्रथि ककस्ता वापतको रकि उपलब्ि गराई पाउँ भनी यस कायातलयिा  तनवेदन 
पेश गरेकोिा योजनािा ववतनयोन्जत कुल वजेि रकि रु. ...............................को ........प्रततशतल े
हुन आउने रकि रु..............................(अक्षरुपी ........................................... ............) उक्त 
समिततको नाििा रहेको ........................................... बैंकको खाता नं.............. ...................... 
िा प्रथि ककस्ता बापतको पेश्की रकि उपलब्ि गराउन िनामसब देणख यो टिप्पणी आदेशका लाधग 
पेश गदतछु । 

 

 

 

 

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

 सि-इलधजलनयर      इलधजलनयर      योजना र्शािा प्रमुि      प्रमुि प्रर्शासकीय अलिकृत 
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७. प्रथम ककस्ताको रकम, अन्य आम्दानीको र श्रमदानको कववरण र खिा सावाजधनकीकरणः 
िररद र प्राप्त 

लमलत 

लिि.नं. लििरर् आम्दानी िचण रु. मौज्दात 

नगद लजधसी श्रमदान 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

   .....................               ......................            .......................... 
     कोषाध्यक्ष                      सलचि                        अध्यक्ष                                                                                                         

दोस्रो लकस्ता रकम लिनका िालग आिश्यक प्रलक्रयाः (उपभोक्ता सलमलतको लनर्णय पुलस्तकामा १,२ नं. बँुदा लनर्णय गरी 

कायाणियमा पेर्श गने) 

१) उपभोक्ता समिततको बैठक बसी प्रथि ककस्ता वापतको रकि र अन्य आम्दानीको वववरण र 
खचत सावतजतनकीकरण । 

२) उपभोक्ता समिततको बैठक बसी कायातलयसंग दोस्रो ककस्ता रकि िाग गने भनी गरेको तनणतय 
प्रततमलवप । 

३) चाल ुयोजनाको प्राववधिकले नाप, जाँच गरी तयार गरेको प्रथि रतनङ्ग बबल ।
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a}7ssf k|:tfjx? M  

!= klxnf] ls:tfsf] cfDbfgL / vr{ ;j{hlgs ;DaGwdf .  
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lg0f{o g+=@=  
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मिततः.............................. 
श्री प्रिुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू, 

िादी गाउँपामलका 
गाउँ कायतपामलकाको कायातलय, कास्की । 

 

ववर्यः प्रथि ककस्ता पेश्की फर्छतयौि गरी दोस्रो ककस्ता रकि उपलब्ि गराई पाउँ । 

 

 

प्रस्तुत ववर्यिा िादी गाउँपामलकाको आ.व....../...... गाउँसभा/गाउँ कायतपामलबाि स्वीकृत बावर्तक 
कायतक्रि अन्तगतत वडा नं....... न्स्थत ................................................ ................................. 
योजनाको सम्झौता गरी तनिातण/िितत सुिार कायतका लाधग मितत..........................िा उपभोक्ता 
समितत र कायातलय बीच भएको सम्झौता बिोन्जि कफल्डिा कायत शुरु भई प्रथि ककस्ता पेश्की 
स्वरुप प्राप्त रकि रु. .........................................बराबरको कायत सम्पन्न भईसकेकोले संलग्न 
प्राववधिक िूल्याङ्कन, रतनङ्ग बबल र संलग्न बबल भरपाईको आिारिा बाँकी कायत सम्पन्न गनतको 
लाधग प्रथि ककस्ताको पेश्की फर्छतयौि गरी दोस्रो ककस्ता उपलब्ि गराई पाउँ भनी अनुरोि गदतछौं 
। 

 

 

 

 

 

..........................             ..............................  ........................... 
   कोषाध्यक्ष          सलचि               अध्यक्ष 
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kmf]g M )^!%)^$)^  

  dfbL ufpFkflnsf 

 ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no   

                           y'dfsf]8fF8f,  sf:sL    u08sL k|b]z, 

g]kfn 

    (योजर्ना तथा प्राविधधक शाखा) 

 

बजेि शीर्तकः 
आ.व.               
मिततः.............................. 

टिप्पणी र आदेश 

 

ववर्यः प्रथि ककस्ता पे.फ. गरी दोस्रो ककस्ता तनकासा सम्बन्ििा । 

श्रीिान,् 

प्रस्तुत ववर्यिा यस गाउँपामलकाको आ.व ....../....... को वावर्तक कायतक्रि अन्तगतत वडा नं.......िा 
कुल ल.ई रकि रु. .........................िा योजना सम्झौता भई........................................................ 
योजना तनिातण/ िितत कायत चालु अवस्थािा रहेको, उक्त योजनाको उपभोक्ता समिततको मितत 
................... गतेको  तनवेदन तथा प्रथि ककस्ता रकि बराबरको कायत सम्पन्न भएको भनी उपभोक्ता 
समिततबाि पेश भएको वैठक तनणतय, ववल भरपाई, डोर हान्जरी र उक्त योजनािा प्राववधिक तनरीक्षण भई, 
प्राववधिकद्वारा पेश भएको रतनङ ववलको आिारिा उक्त उपभोक्ता समिततलाई टदइएको प्रथि पेश्की 
रु...............................(अक्षरुपी ....................................................................) फर्छतयौि गरी दोस्रो 
ककस्ता वापतको रकि रु..............................(अक्षरुपी.......................................................)  टदन 
िनामसव देणख यो टिप्पणी आदेशका लाधग पेश गदतछु । 

 

 

 

 

 

 

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

 सि-इलधजलनयर      इलधजलनयर          योजना र्शािा प्रमुि           प्रमुि प्रर्शासकीय अलिकृत 



 

आम्दवनी र खचयको षर्र्रण 

(सवरवंशमव उल्लेख गन)े 

िररद र प्राप्त 

लमलत 

लिि.न.ं लििरर् आम्दानी िचण रु. मौज्दात 

नगद लजधसी श्रमदान 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    .....................                                ......................                                 .......................                               
          कोषाध्यक्ष                                        सलचि                                          अध्यक्ष 

अषन्तम षकस्तव र्वपतको रकम षलनकव लवषग आर्श्र्क प्रषिर्वः (उपभोिव सषमषतको षनणयर् पुषस्तकवमव बँुदव नं. १,२,३ को षनणयर् गरी कवर्वयलर्मव पेश गने) 

१) योजर्नासंग सम्बन्धीत सरोकारिालाहरुको र उपभोक्ता समिततको बैठक बसी आम्दार्नी  र खर्ा सािाजतर्नकीकरण । 

२) िडा कायाालयको काि सम्पन्र्न भई भुक्तार्नीको लाधग मसफाररस पत्र । 

३) योजर्नासंग सम्बन्न्धत सरोकारिालाहको बैठक बसी काि सम्पन्र्नको तर्नणाय र योजर्ना फरफारक गरी अन्न्ति  ककस्ता 
िापतको रकि िाग गरे्न भर्नी गरेको तर्नणायको प्रततमलवप । 

४) प्राविधधकले र्नाप, जााँर् गरी तयार गरेको अन्न्ति िलू्याङ्कर्न प्रततिेदर्न। 

५) िडा स्तरीय अरु्नगिर्न समितत र गाउाँपामलकाको अरु्नगिर्न समिततको अरु्नगिर्न सम्बन्धी प्रततिेदर्न ।
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a}7ssf] cWoIf M  
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अनुसूची ३ 

(कवर्यषर्षधको दफव ११ (५) सँग सम्बषन्धत) 

सवर्यजषनक परीक्षण फवरवमको ढवँचव पेश गरेको कवर्वयलर् मवदी गव.पव 

(उपभोिवले भने) 

१. योजनाको नामः                    क) स्थिः 

ि) िागत अनुमानः            

ग) योजना र्शुरू हनुे लमलतः                               घ) योजना सम्पधन हनुे लमलतः  

२. उपभोक्ता सलमलत÷सामुदालयक संस्थाको क) नामः   

क) अध्यक्षको नामः                  ि) सदस्य संख्याः    मलहिाः    पुरूषः  

३. आम्दानी िचणको लििरर्ः  

क) आम्दवनीतफय  जम्मवःः 

आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कलत नगद तथा लजधसी 

प्राप्त भयो िुिाउन)े 

रकम िा पररमार् कैलियत 

 

   

   

   

ख) खचयतफय  

खचयको षर्र्रण दर पररमवण जम्मव 

१. सामग्री (के के सामग्री िररद भयो ?)    

•     

•     

•     

२.ज्यािा (के मा कलत भकु्तानी भयो ?)    

३.श्रमदान (कलत जनािे श्रमदान गरे ?)               

४. व्यिस्थापन िचण (ढुिानी तथा अधय िचण)    

ग) मौज्दवत  

 षर्र्रण  रकम र्व पररमवण  कैषफर्त 

१ नगद   

• बैंक 
  

• व्यक्तक्तको न्जम्िा   

२ सामग्रीहरु   

घ) भुिवनी षदन बवँकी 

षर्र्रण रकम र्व पररमवण 

      
 

 

४. सम्पन्न र्ोजनवको लक्ष्र् तथव प्रगषत षर्र्रण 

कवमको षर्र्रण लक्ष्र् प्रगषत 

   

   

५. योजनािे पुर्याएको िाभ तथा प्रत्यक्ष रूपमा िाभालधित जनसखं्या (योजना सञ्चािन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  

६. योजना सञ्चािन गदाण आयोजक संस्थामा कामको लजम्मेिारी बाँििाँि (क कसिे के कस्तो कामको लजम्मेिारी लिएका लथए < िुिाउने) 

७.सवर्यजषनक परीक्षणमव उपषस्थत सरोकवरर्वलवको षर्र्रणः 

क्र.सं. नाम र थर ठेगना कैलियत 

१    

२.    

३.    

४.    

५.    

६.    

७.    



 

८.    

९.    

१०.    

११.    

१२.    

१३.    

१४.    

१५.    

१६    

१७    

१८    

१९    

२०    

२१    

२२    

२३    

२४    

३०    

 

रोहिरः नामथरः      पदः       लमलतः 

१= 

२= 

द्रष्टव्यः सािणजलनक पररक्षर् कायणक्रममा उपलस्थत सरोकारिािाहरुको उपलस्थलत अलनिायण रूपमा संिग्न हुनुपनेछ । 

  



 

अनुसूची ४ 

-कवर्यषर्षधको दफव ११ (६) सँग सम्बषन्धत) 

खचय सवर्यजषनक सूचनव फवरवम 

 

लमलतः २०....../......./......    

१. योजनाको नामः—       २. योजना स्थिः—  

३. लिलनयोलजत िजेटः—                          ४. योजना स्िीकृत भएको आ.िः—          ५. योजना सम्झौता भएको लमलतः—                    

६. काम सम्पधन गनुण पने लमलतः—  

७. काम सम्पधन भएको लमलतः—                            

८. उ.स. को बैठकि ेिचण स्िीकृत गरेको लमलतः—    

आम्दानी र िचणको लििरर् 

       

आम्दवनी खचय 

षर्र्रण रकम रू षर्र्रण रकम 

प्रथम लकस्ता  ज्यािा  

दोश्रो लकस्ता  लनमाणर् सामग्री िररद  

तेश्रो लकस्ता  ढुिानी  

जनश्रमदान  भािा  

िस्तुगत सहायता  व्यिस्थापन िचण  

िागत सहभालगता    

 
   

 
   

 

उपयुणक्तानुसारको आम्दानी तथा िचण लििरर् यथाथण हो । यसमा सबै आम्दानी तथा िचणहरु समािेर्श गररएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगतामा 

योजना कायाणधियन गररएको छ । यसको एक प्रलत ििा कायाणियमा समेत पेर्श गररएको छ ।  

 

 

 

 

 

    ......................             ..........................             .......................... 
 कोषाध्यक्ष                     सलचि          अध्यक्ष     

 

  

 

 

 

  



 

अनुसूची ५ 

-कवर्यषर्षधको दफव ११(७) संग सम्बषन्धत) 

र्ोजनव सचूनव पवटीको नमूनव : 

१. योजनाको नामः 

२. योजना संचािन गन ेकायाणियको नामः 

३. उपभोक्ता सलमलतको अध्यक्षको नाम र सम्पकण  नं.M 

४. योजनाको कुि िागत रकम रुः 

 ४.१. मादी गाउँपालिकाबाट व्यहोन ेिागत रुः 

 ४.२. जनसहभालगताबाट व्यहोन ेिागत रकम रुः 

 ४.३. िगानी गन ेअधय लनकायको नाम  र व्यहोन ेिागत रकम रुः 

५. योजना सम्झौता लमलतः 

६. योजना सम्पधन गन ेलमलतः 

७. योजनाबाट िाभालधित जनसंख्याः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

अनुसूची  ६ 

-कवर्यषर्षधको दफव १६(ङ) सँग सम्बषन्धत) 

उपभोिव सषमषतको भौषतक तथव षर्त्तीर् प्रगषत प्रषतरे्दन 

षर्र्रण पेश गरेको कवर्वयलर्  : मवदी गवउँपवषलकव, गवउँ कवर्यपवषलकवको कवर्वयलर्, कवस्की  

 

१. योजनाको वववरण  

योजनाको नािः                      वडा नं.M        िोल÷बस्तीः  
                      उपभोक्ता समिततका अध्यक्षः                               सधचवः  

२. योजनाको लागतः प्राप्त अनुदान रकि रू. ................................चन्दा रकि 
रू................................. 

    जनसहभालगता रकम रू. .................................  जम्मा रकम रू. .................................... 

३. हािसम्मको िचण रू......................................... 

क. कायाणियबाट प्राप्त रकम रू................................  

१. लनमाणर् सामग्रीमा (लसमेधट, छि, काठ, ढंुगा िा िुिा, लगट्टी, उपकरर् आलद) रू................................................  

२. ज्यािाः–  दक्ष रूः–................................... अदक्ष रू..................................जम्मा रू.............................  

३. मसिधद सामान (कपी, किम, मसी, कागज आलद) रू.......................................                    

४. दैलनक भ्रमर् भत्ता (सम्झौतामा स्िीकृत भए) रू.............................................                      

५. प्रालिलिक लनरीक्षर् बापत िचण (सम्झौतामा स्िीकृत भए) रू............................... ६. अधय   

ि. जनसहभालगताबाट व्यहोररएको िचण रूः ............................... श्रमको मूल्य बराबर रकम रू. .......................  

लजधसी सामान मूल्य बराबर रकम रू. .........................................कूि जम्मा रू. ...................................  

४. प्रालिलिक प्रलतिेदन बमोलजम मूल्यांकन रकम रू. ......................................................... 

५. उपभोक्ता सलमलतको लनर्णय बमोलजम÷समीक्षाबाट िचण देलिएको रू. .................................... 

६. कायाणधियनमा देलिएका मुख्य समस्याहरूः  

 

  
७. समािानका उपायहरू :  

 

 

८. कायाणियबाट र अधय लनकायबाट अनगुमन भए अनगुमनको सुझािः  

 

 

९. हाि माग गरेको लकस्ता रकम रू....................................... 

१०. मुख्य िचण प्रयोजन : 

११. प्राप्त रकम योजना बाहेक अधय कायणमा िचण गन ेगराउन ेछैनौ ।   

 

 

 

 

.............    .............     .............               ............. 
तयार गन े    कोषाध्यक्ष       सलचि                       अध्यक्ष 

  



 

र्डव स्तरीर् अनुगमन प्रषतरे्दन 

 

ि.सं. षशियक षर्र्रण 

1.  अनुगमनगररनेयोजनाकोनाम   

2.  योजनास्थि/ठेगाना  

3.  योजनाकोस्िीकृतिागतअनुमानरु.  

4.  सम्झौतारकमरु. 
कुिसम्झौतारकमरु...... 

जनसहभालगता/िागतसहभालगताकोरकमरु............ 

5.  बहुिषीययोजनाकोहकमा 
कुििागतः........... 

चािुआ.ि.कोलिलनयोजन.......... 

6.  योजनासम्झौतालमलतः  

7.  योजनारु्शरुतथासम्पधनहुनेलमलत 
रु्शरुहुनेलमलतः............ 

सम्पधनहुनेलमलतः....... 

8.  िाभालधितजनसंख्या  

9.  
कायाणधियनगनेलनकायकोनामरसम्पकण व्यलक्त

रसम्पकण नम्बर 
 

10.  
लनमाणर् गररने संरचनाको लकलसम, आकार िा

पररमार् 
 

11.  
संरचना लनमाणर् भए लिजाइन अनुसारको

िाउण्िेर्शनभएनभएको 
 

12.  
आिश्यक पने लनमाणर् सामग्री तथा जनर्शलक्त

आपूतीकोस्रोतरसोकोगुर्स्तर 
 

13.  भौगोलिकएिंिातािरर्ीयजोलिम  

14.  
स्िीकृतिागतअनुमानतथालिजाइनमाआउन

सक्नेसंभालितपररितणनतथाजोलिम 
 

15.  
िाभग्राही समुदायको सरोकारको लिषय, 

िारर्ारसुझाि 

 

 

16.  संिग्नप्रालिलिककोिारर्ा 
 

 



 

ि.सं. षशियक षर्र्रण 

17.  
नागररक समाज र राजनैलतक दिका

प्रलतलनलिकोिारर्ा  

 

 

18.  
सलमलत/अनुगमनकताणकोलटप्पर्ीरसुझाि  

 

 

 

नोटः 

१. क्र.सं.९माउपभोक्तासलमलतबाटकायाणधियनभएकोयोजनाभएउपभोक्तासलमलतकोअध्यक्षकोनामरसम्पकण नम्बरराख्ने, 

गैरसरकारी संस्था/सामुदालयक संस्थाबाटकायाणधियनभएकोयोजनाभए सम्बलधित संस्थाकोतिण बाटतोलकएकोसम्पकण 

व्यलक्तकोनामरसम्पकण नम्बरर लनमाणर्व्यिसायीबाटकायाणधियनकोभएकोयोजनाभएसम्बलधितलनमाणर्व्यिसायीको

तिण बाटतोलकएकोसम्पकण व्यलक्तकोनामरसम्पकण नम्बरउल्िेिगने। 

२. क्र.सं.१३िातािरर्ीयमूल्याङ्कनगनुणपनेयोजनाभएसोबमोलजममूल्याङ्कनभएनभएकोरयोजनाबाटअधयलसंचाई, 

िानेपानी, सिकजस्तास्थानीयसािणजलनकपूिाणिारतथालनजीभौलतकपूिाणिारमाक्षलतपुग्नसक्नेअिस्थाभए/नभएको

उल्िेिगने। 

 

 

अनुगमन गने पदालिकारीहरु  

१. नामः        पदः         दस्तितः  

२. नामः        पदः         दस्तितः                     

३. नामः        पदः         दस्तितः 

४. नामः        पदः         दस्तितः 

५. नामः        पदः         दस्तितः 
 

 

 

  



 

अनुसूची-३ 

(दफव १२ को उपदफव (५) सँग सम्बषन्धत) 

गवउँपवषलकव स्तरीर् अनुगमन प्रषतरे्दन 

अनुगमनगरेकोलमलतः........... 

१. योजनाकोनामः........................... 

२. योजनालनमाणर्स्थिःििानं.......  स्थानः.................. 

३. योजनालनमाणर्रु्शरुलमलतः................  ४.योजनासम्पधनभएकोलमलतः................. 

५. सम्झौतारकमरु................ हािसम्मकोभुक्तानीरु.............  

६. भौलतकप्रगलतः................प्रलतर्शत    

७. योजनाकायाणधियनतोलकएकोगुर्स्तर, िागतरसमयअनुरुपसम्पधनभए÷नभएको: 

८. योजनाकायाणधियनमागररएकासम्झौताकार्शतणकोपािनाभए÷नभएको: 

९. उपभोक्ताहरुकोिागतसहभालगताकोअिस्थाः 

१०. लिजाइनिािागतमापररितणनभएकोभएसोकोऔलचत्यरस्िीकृलतकोअिस्थाः..................... 

११. योजनाबाटअपेलक्षतप्रलतििप्राप्तहुनसक्नेअिस्थाभए÷नभएकोः............................ 

 

१२. योजनाकोसमग्रउपिलब्िकोअिस्थारदीगोपना........................................ 

१३. सािणजलनकसुनुिाईतथासािणजलनकपरीक्षर्गरे÷नगरेको: 

१४. उपभोक्तासलमलतअधतगणतरहेकोअनुगमनसलमलतकोलनर्णयतथासुझाि  

•   

•   

•  

 

१५. कायाणधियनगनेलनकायकोआलिकाररकप्रलतलनलिकोिारर्ारप्रलतबद्धताः....................... 

 

१६. स्थानीयउपभोक्ता/नागररककोिारर्ािाप्रलतकृयाः...................... 

 

१७. अलघल्िोअनुगमनकोक्रममालदइएकासुझािकोकायाणधियनकोअिस्थाः 

१८. संिग्नप्रालिलिककोिारर्ारप्रलतबद्धताः....................... 

 

 

१९. सलमलत/अनुगमनकताणकोलटप्पर्ी, सुझािरलनदेर्शनः.................................... 



 

 

 

 

अनुगमनगनेपदालिकारीहरु 

क.नामः..........................    पदः................  दस्तितः............... 

ि.नामः.......................    पदः.............  दस्तितः............... 

ग.नामः..........................    पदः................  दस्तितः............... 

घ.नामः.......................    पदः.............  दस्तितः............... 

ङ.नामः..........................    पदः................  दस्तितः............... 

  



 

लमलत:.............................  

श्री प्रमुि प्रर्शासकीय अलिकृत ज्यू,  

मादी गाउँपालिका, 

गाउँ कायणपालिकाको कायाणिय, कास्की । 

 

लिषयः योजना िरिारक गरी पाउँ । 

 

 

प्रस्तुत लिषयमा मादी गाउँपालिका ििा नं. ............ लस्थत ........................................ ................................ योजनाको 

िालग उपभोक्ता सलमलत र  गाउँपालिका बीच भएको सम्झौता बमोलजम लनमाणर्/ममणत कायण सम्पधन भएकोिे लनयमानुसार प्रालिलिक मूल्यांकन गरी 

यस उपभोक्ता सलमलतको नाममा रहेको पेश्की रकम िर्छ्यौटका साथै योजना िरिारक गरी उपभोक्ता सलमलतिे पाउनु पने बाँकी रकम उपिब्ि गराई 

लदनुहुनु अनुरोि गदणछौं । 

 

 

 

 

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

  कोषाध्यक्ष            सलचि                 अध्यक्ष  

  



 

kmf]g M )^!%)^$)^  

  dfbL ufpFkflnsf 

 ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no   

                           y'dfsf]8fF8f,  sf:sL  u08sL k|b]z, g]kfn 

(र्ोजनव तथव प्रवषर्षधक शवखव) 

            लमलतः.......................... 

षटप्पणी र आदेश 

षर्िर्ःर्ोजनव फरफवरक र रकम षनकवसव । 

प्रस्तुत ववर्यिा यस गाउँपामलकाको आ.व. २०....../...... स्वीकृत वावर्तक कायतक्रि अनुसार तनिातण/िितत 
कायत सम्पन् न गने गरी वडा नं.......िा प्राववधिक ल.ई रकि .................................िा योजना सम्पन्न 
गने गरी......................................................................योजनािा रकि रू......................... (अक्षरुपी  
.................................................................................) ववतनयोजन भएको अमभलेखबाि देणखन्छ। 
सावतजतनक खररद ऐन,२०६३ को दफा ४४, खररद तनयिावली,२०६४ को तनयि ९७ र स्थानीय सरकार 
सञ् चालन ऐन,२०७४ को  लागत अनुिान सम्झौता अनुसार  उक्त योजनाको  तनिातण/ िितत कायत गनतका 
लाधग मितत २०............ गतेका टदन िितत /तनिातण उपभोक्ता  समिततका अध्यक्ष श्री........................... 
.........,सधचव श्री..........................................र कोर्ाध्यक्ष श्री......................................संग योजना 
सम्झौता भई तनिातण/िितत कायत अगाडी बढेको, सम्झौंता बिोन्जि उक्त उपभोक्ता समिततका नाििा हाल 
सम्ि रु................................पेश्की तनकासािा गएको, हाल उक्त योजनािा प्राववधिक िूल्याङ्कन अनुसार 
रु.................................. बराबरको कायत भएको, मितत ............................. को प्राववधिकको कायत 
सम्पन्न प्रततवेदन र अन्न्ति रतनङ् बबल तथा वडा........कायातलयको पत्र, उपभोक्ता समिततको तनणतय, बबल 
भरपाई, डोर हान्जर फाराि प्राप्त भएको हुदाँ उक्त योजनाको उपभोक्ता समिततको नाउँिा रहेको पशे्की रकि 
फर्छतयौि गरी स्वीकृत बजेिबाि अन्न्ति ककस्ता वापतको रु..............................(अक्षरुपी.................... 
...............................................................) भुक्तानी टदई योजना फरफारक गनत िनामसब देणख 
तपमशलको वववरण खोली तनणतयाथत यो टिप्पणी आदेशका लाधग पशे गरेको छु । 

क. रकि तर्नकासा वििरणः 
कुि ि.ई रकम लिलनयोलजत रकम हाि सम्म िगेको रकम बाँकी रकम कैलियत 

गा.पा बाट जनसहभालगता प्रथम लकस्ता दोस्रो लकस्ता अलधतम लकस्ता  

       

ख. तनिातण सािग्री वववरणः 
धस.नं. सामग्रीको कववरण पकिला गएको िाल ददने कैकियत 

पररणाम मूल्य पररणाम मूल्य 

 

 
      

 

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

 सि-इलधजलनयर          ईलधजलनयर          योजना र्शािा प्रमुि       प्रमुि प्रर्शासकीय अलिकृत 
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पत्र सं                    धमधत  
ि न 

लिषय : योजना िरिारक पत्र । 

श्री......................................... 

अध्यक्ष,  ....................................... .........................उपभोक्ता सलमलत 

मादी-   , कास्की ।  

१. योजनाको नािः................................................ 
२. कायतक्रिको नािः............................... योजनाको कोड नं............ खचत मशर्तक 

नं................. 
३. अध्यक्षको नािः..............................    सम्पकत  नम्बर : 
४. गाउँपामलकाको नािः िादी गाउँपामलका  

५. कुल सम्झौता रकिः रु.................................  

६. गाउँपामलका अनुदान रकिः रु................................... 
७. कन्न्िजेन्सी रकिः रु....................................  

८. खुद रकि : रु........................................... 
९. प्राववधिक िूल्याङ्कनः रू............................... 
१०. हालको तनकासाः रु....................................   

आ.ि......................... को उपरोक्त योजना ईलष्टमेट अनुसार योजना लमलतः.................. मा पुरा भएको प्रालिलिक प्रलतिेदनबाट देलिएकोिे 

सो योजना रेिदेि ममणत सम्भार समेत सबै गाउँपालिकाको रेिदेिमा   उपभोक्ता सलमलत र समुदायिे गन ेगरी तपाइको नामको पेश्की रकम िर्छ्यौट गरी 

योजना िरिारक भएको व्यहोरा जानकारी गराइधछ । 

 

बोिाथणः 

श्री ििा नं........ को कायाणिय, मादी गाउँपालिका, कास्की । 

श्री िेिा र्शािा, मादी गाउँपालिका, कास्की । 
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योजना हस्ताधतरर् िाराम 

 

             कास्की लजल्िा मादी गाउँपालिका ििा नं. ......... मा सम्झौता अनुसार यस गा.पा. र स्थानीय जनसमुदायको  संयुक्त िागतमा  सञ्चलित 

.................... ............................... .......................... .............. योजना, लमलत .......................... मा 

सम्पधन भएकोिे उक्त योजना लनमाणर्/ममणत उपभोक्ता सलमलत/सामुदालयक संस्थािाई हस्ताधतरर् गररयो । यसै िाराम साथ योजनाको संलक्षप्त 

लििरर्, योजना हस्ताधतरर्का र्शतणहरु र योजना िाता संिग्न गररएको छ । अब देलि उक्त योजना सञ्चािन, ममणत संभार गा.पा. को रेिदेिमा 

उपभोक्ता सलमलत तथा समुदायिे सुरलक्षत र सूचारु अिस्थामा रालिन ेछ । यस योजना प्रलत उपभोक्ता सलमलति ेदेिाएको चाि, लिश्वास, िैयण र 

सलक्रय सहयोगको िालग हालदणक बिाई ज्ञापन गररएको छ । 

 

     हस्ताधतरर् गनेः             हस्ताधतरर् लिनेः 

     नामः              नामः  

     पदः               पदः 

     कायाणियः              कायाणिय/समुदायः 

 

 

साक्षीहरुः 

    कायाणियको तिण बाटः       उपभोक्ता सलमलतको तिण बाट 

१.                                                        १. 
२.                                                        २. 
३.                                                        ३. 

  



 

र्ोजनवको हस्तवन्तरणकव शतयहरु 

मालथ उल्िेलित सम्पधन ........................................................... योजना पलछसम्म राम्रोसँग सञ्चािन एिं ममणत सम्भारको िालग लनम्न 

अनुसारको कोष तथा योजना बनाई अगालि बढाइने छ ।  

क) ममणत सम्भार कोष सम्बधिी व्यिस्था : 

योजनाको लदगो उपयोगका िालग योजनासँग सम्बद्ध संरचनाहरुको समयोलचत ममणत सम्भारको व्यिस्था यस उ.स./म.स.  

.......................................... िे गनेछ । ममणत सम्भार कोष सम्बधिी व्यिस्थाका िालग एक “ममणत सम्भार कोष” ििा गनेछ जसमा लनम्न 

बमोलजमका रकमहरु जम्मा गररनेछ । 

१. गा.पा. वा अन्य तनकायबाि प्राप्त रकि, 
२. योजनाबाि उपलब्ि सेवा उपयोग गरे वापत उपभोक्ताहरुबाि उठाइएको रकि  । 

३. योजनाको उपयोग गरेवापत प्रतत व्यक्तक्त/घरिुरीले रु. ................ प्रतत िटहना/प्रतत वर्त 
समिततलाई बुझाउने रकि । 

४. मसचंाई योजनाको हकिाः मसधंचत क्षेत्रफल प्रतत रोपनी/कट्टा/हेक्िर प्रतत िटहना/वर्त रु. ............ 
का दरले उठाइएको रकि । 

५. खानेपानी योजनाको हकिाः प्रतत घरिुरी प्रतत िटहना रु. ............. का दरले उठाइएको रकि 
। 

६. ववद्यालयको हकिाः .............. 
७. सािुदातयक भवनः ................  

८. रोड/कल्भित  

९. अन्य उत्पादकिूलक वा आधथतक कक्रयाकलापसँग सम्बन्न्ित योजना । 

ि) ममणत सम्भार योजना 

१. यस योजना बुणझमलई सकेपतछ यस गा.पा.का प्राववधिकको सहयोगिा एक िितत सम्भार 
योजना तयार गनेछ र सोही योजना अनुरुप तनयमित िितत सम्भार कायत जारी राख्ने छ । 

२. तनयमित िितत सम्भार गनतका लाधग उ.स ले एक जना व्यक्तक्तलाई (ज्यालादारी वा स्वयं 
सेवक) तोक्नेछ । (ज्यालादारी व्यक्तक्तको हकिा तनजको पाररश्रमिक िामसक/वावर्तक 
.................................... हुनेछ । 

३. िितत सम्भार समितत वा योजनासँग सम्बन्न्ित सिूहले आवधिक रुपिा योजनाको सरसफाई 
र िितत सम्भार गनुतदतछ । तनिातण भएका पूवातिारहरुको सञ्चालन एवं सियोधचत िितत 
सम्भारको न्जम्िेवारी उपभोक्ता समिततले सेवा प्राप्त गने हरुबाि सेवा शुल्क संकलन गरी कोर् 
खडा गनत सक्नेछ । त्यस्तै उपभोक्ता समिततले िितत सम्भारको लाधग चाटहने आवश्यक सीप 
स्थानीय ववकास तनकाय संघ/संस्थासँग सिन्वय गरी सहयोग मलन सक्नेछ । 

४. उपभोक्ता समिततले तोकेको व्यक्तक्तलाई योजना िितत सम्भार सम्बन्िी आवश्यक प्रमशक्षण 
गा.पा. वा अन्य तनकायले उपलब्ि गराउने छ ।  

 

  



 

उपभोिव सषमषत सम्बन्धी व्र्र्स्थवः  

उपभोक्ता सलमलतको  गठन, सञ्चािन, व्यिस्थापन एिं कायणक्रम कायाणधियन गदाण गाउँपालिकाको हकमा ऐनमा दिा ......एंि लनयमाििीको लनयम 

....... को अिारमा देहाय िमोलजमका प्राििानहरु समेत पािना गनुणपनेछ। 

१. उपभोक्ता समिततबाि योजना कायतन्वयन र संचालन गदात योजनाबाि प्रत्यक्ष लाभान्न्वत उपभोक्ताहरुको 
आि भलेाबाि अधिकति ्सहभाधगतािा सम्बन्न्ित योजनास्थलिा नै सात देणख एघार (७ देणख ११ 
जना) सदस्यीय उपभोक्ता समितत गठन गनुतपनेछ । उपभोक्ता समिततका पदाधिकारीहरुले नागररकता 
प्रिाणपत्रको प्रततमलवप पेश गनुतपने छ ।  

२. गाउँपामलकाको वहालवाला पदाधिकारी, राजनीततक दलको प्रतततनधिको रुपिा स्थानीय तहको कुनै पतन 
पदिा आमसन व्यक्तक्त, वहालवाला सरकारी कितचारी, मशक्षक तनिातण व्यवसायी, सरकारी पशे्की वेरुज ु
फर्छतयौि नगरेका व्यक्तक्तहरु, नैततक पतन देणखने फौजदारी अमभयोगिा सजाय भुक्तान गरेको ३ वर्त 
ननाघेको व्यक्तक्त, सावतजतनक सम्पवि टहनामिना गरेका व्यक्तक्त उपभोक्ता समिततका सदस्य हुन पाउने 
छैनन ्।  

३. समितत गठनको लाधग आि भलेा हुने सिय, मितत, स्थान र भेलाको बबर्य  त्यस्तो भलेा हुने मिततल े
कम्तीिा सात टदन (७ टदन) अगाव ैसावतजतनक रुपिा जानकारी गराउनु पनेछ ।  

४. गाउँपामलका स्तरीय योजना सञ्चालनको लाधग उपभोक्ता समिततको गठन गदात कायतपामलकाले तोकेको 
कायतपामलकाका सदस्य वा कायातलयको प्रतततनधिको रोहवरिा गनुत पनेछ । 

५. वडास्तरीय योजना सञ्चालनको लाधग उपभोक्ता समितत गठन गदात सम्बन्न्ित वडाको वडा अध्यक्ष वा 
वडा सदस्य वा कायातलयले तोकेको कायातलयको प्रतततनधिको रोहवरिा गनुत पनेछ । 

६. उपभोक्ता समितत गठनको लाधग बोलाईएको भेलािा योजनाको संक्षक्षप्त वववरण र समिततको सरंचना 
सटहतको जानकारी कायातलयको प्रतततनधिले गराउनु पनेछ । 

७. उपभोक्ता समितत गठन गदात सिावेशी मसद्धान्तको अवलम्वन गनुत पने छ । समिततिा कम्तीिा तेिीस 
(३३) प्रततशत िटहला सदस्य हुनुपनेछ । समिततको अध्यक्ष, सधचव र कोर्ाध्यक्ष िध्ये कम्तीिा 
एकजना िटहला पदाधिकारी हुनुपनेछ ।  

८. एक व्यक्तक्त एकभन्दा बढी उपभोक्ता समिततको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै सगोलका पररवारबाि 
एकजना भन्दा बढी व्यक्तक्त एउिै उपभोक्ता समिततको सदस्य हुन पाइने छैन । 

९. प्रचमलत ऐन, तनयि, प्रकृया र िापदण्ड ववपरीत उपभोक्ता समितत र अनुगिन समितत गठन गरेको वा 
मसफाररस गरेको पाईएिा यसरी गठन वा मसफाररस गने कितचारी तथा जनाप्रतततनधि व्यक्तक्त वा 
संस्थालाई सिेत कारवाही हुने छ ।  

१०. उपभोक्ता समिततको गठन सवतसम्ित तररकाले गनुतपने छ । सवतसम्ित हुन नसकेको अवस्थािा 
गाउँपामलकाको उपभोक्ता समितत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी कायतववधि, २०७५ अनुसार 
उपभोक्ता समितत गठन गरी सो को जानकारी सम्बन्न्ित स्थानीय तहलाई जनाकारी गराउनु पने छ 
।  

११. गाउँपामलकाबाि योजना स्वीकृत भएपतछ उपभोक्ता समितत िाफत त संचालन गररने कायतक्रि वा योजनाको 
हकिा वढीिा १५ टदन मभत्र उपभोक्ता समितत गठन गरी सम्झौताको लाधग सम्पकत  राख्न सम्बन्न्ित 
लाभग्राही सिूहलाई जनारकारी टदनुपने छ ।  

१२. तोककएको सिय मभत्र उपभोक्ता समितत गठन भई आउन नसकेिा गाउँपामलकाले समितत गठन गनतिा 
आवश्यक सहजीकरण गने छ ।  

१३. उपभोक्ता समितत गठन हुन नसकेिा अन्य वैकन्ल्पक िाध्यिबाि योजना संचालन गनत सककने छ ।  

१४. गाउँपामलकाले योजना/कायतक्रि छनौि गदात उपभोक्ता समिततको तफत बाि नगद लागत सहभाधगता जुट्ने 
योजनालाई प्राथमिकता टदनुपने छ । 



 

१५. नगद सहभाधगता तोककएको अवश्थािा उपभोक्ता समिततको तफत बाि व्यहोनुतपने सहभाधगता वापतको 
रकि सम्बन्न्ित गाउँपामलकाको खातािा दाणखला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपतछ िात्र उपभोक्ता 
समिततसगं योजना सम्झौता गनुतपने छ । नगद लागत सहभाधगता जुिाउने गरी योजना स्वीकृत 
भएको अवश्थािा गाउँपामलकाले योजना सम्झौता गरी तनिातरण गरे विोन्जि सहभाधगता वरवरको 
काि गरेको प्राववधिक िूल्यांकन सटहतको प्रततवेदन प्राप्त भएपतछ कायत प्रगततको अिारिा योजनाको 
लाधग गाउँपामलकाले उपलब्ि गराउने रकिबाि भुक्तानी गराउने छ । लागत सहभाधगताको व्यवस्था 
नभएको कुनै पतन योजना उपभोक्ता समितत िाफत त संचालन गनत पाईने छैन ।  

१६. कायतक्रि स्वीकृत नभई ववगत वर्तिा वा यसै आधथतक वर्तिा पतन सम्झौता हुनु पूवत कायत सम्पन 
गररएको भनी भुक्तानी गररएका कायतक्रि वा योजनाहरुिा आ.व.को अन्त्यिा काि भई सकेको देखाए 
पतछ काि गने गरी कुनै पतन हालतिा उपभोक्ता समिततलाई रकि भुक्तानी टदन पाईने छैन । उपभोक्ता 
समिततल ेस्वीकृत कायतक्रि विोन्जि गरेको कािको िात्र भुक्तानी टदनुपने छ ।  

१७. तोककएको काि भन्दा वढी गने वा काि ैनगरी वास्तववक काि भन्दा वढी काि गरेको देखाए अथवा 
कुनै आईििको सट्टा अको आईििको कायत परुा गरेको देखाई लागत अनुिान भन्दा वढी रकि िाग्ने 
उपभोक्ता समिततलाई उक्त रकि भुक्तानी नटदई कालो सूचीिा राखी कारवाही गनुतको अततररक्त सम्बन्न्ित 
प्राववधिकलाई सिेत कारवाही गनुतपने छ ।  

१८. उपभोक्ता समिततको काि कततव्य र अधिकार लगायत योजना लागत तनिातण सािग्रीको पररिाण 
योजनाको गुणस्तर राखु्नपने खाता ककस्ता तनकासी तथा भुक्तानी प्रकृया, परदमशतता, अनुगिन सम्वन्िी 
व्यवस्थाका वारेिा कायतक्रि वा योजना सम्झौता हुनुपूवत एक वा सो भन्दा वढी उपभोक्ता समिततहरुका 
अध्यक्ष, सधचव र कोर्ाध्यक्षहरुलाई सािूटहक रुपिा अनुमशक्षण कायतक्रि संचालन गनुतपने छ । 

१९. उपभोक्ता समिततको खाता अध्यक्ष, सधचव र कोर्ाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाि संचालन हुनेछ । खाता 
संचालकहरुको तीन पुस्त े खुलाई योजना खाता र गाउँपामलकािा अमभलेख राखु्नपनेछ । उपभोक्ता 
समिततको गठन र उपभोक्ता समिततको वैठकका तनणतयहरु समिततका सधचवले राखु्नपनेछ । 

२०. उपभोक्ता समिततले आफूले प्रत्येक ककस्तािा गरेका खचतको सूचना अनूसूची–६ बिोन्जि सावतजतनक 
गनुतका साथै सम्बन्न्ित उपभोक्ता र स्थानीय तहलाइ जानकारी गराउनुपनेछ । सम्बन्न्ित तनकायबाि 
कुनै पतन सियिा उपभोक्ता समितत तथा आयोजना कायातन्वयन गने तनकाय वा संघ/संस्थाको आधथतक 
कारावारको बारेिा जाँचबुझ वा तनरीक्षण गनत सककनेछ । 

२१. उपभोक्ता समितत, गैर सरकारी संस्था वा सािुदातयक संस्थाले आफ्नो आधथतक कारोबार गदात वैंक िाफत त 
गनुतपनछे । 

२२. सािान्जक पररचालनका िाध्यिबाि गठन भएका सिहू, सािुदातयक ससं्था (जस्तै सािुदातयक वन,  

सािुदातयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, िोल ववकास संस्था, आिा सिूह, कृवर् सिूह, सािुदातयक सगठन 
आटद) कायतक्रि वा योजना सञ्चालन गने इच्छा भएिा छुटै्ट उपभोक्ता समितत गठन  नगरी सञ्चालन 
गनत सककने भएिा त्यस्ता सिूह िाफत त कायक्रि सञ्चालन गनत सककनेछ । 

२३. उपभोक्ता समितत िाफत त सञ्चालन गररने योजनाहरू श्रििूलक प्रववधििा आिाररत रही स्थानीय श्रिको 
उपयोग र पररचालनलाई उच्च प्राथमिकता टदनु पनेछ । 

२४. श्रििूलक प्रववधिबाि कायत गराउन गरी लागत अनुिान स्वीकृत गराई सोही बिोन्जि सम्झौता गरी  
िेशीनरी उपकरणको प्रयोगबाि कायत गरेको पाइएिा त्यस्ता उपभोक्ता समिततसँग भएको सम्झौता रद्द 
गरी उपभोक्ता समिततलाई भुक्तानी गररएको रकि िूल्याकन गरी बढी भएको रकि सरकारी बाँकी सरह 
असुल उपर गनुतपनेछ ।   

२५. योजना कायातन्वयन गनत तनकाय वा उपभोक्ता समिततले योजनाको भौततक तथा वविीय प्रगतत प्रततवेदन 
सम्झौतािा तोककए बिोन्जिको सियिा सम्बन्न्ित स्थानीय तहिा पठाउनु पनेछ ।   



 

२६. उपभोक्ता समिततसँग सम्झौता गनुत अगाक्तड गाउँपामलकाका योजना शाखा वा योजना सम्बन्िी काि 
गने कितचारील े प्रचमलत कानून, कायतववधि, तनदेमशका बिोन्जि आवश्यक कागजात सटहत उपभोक्ता 
समितत गठन भए/नभएको बारे एककन गरी आफ्नो स्पष्ट राय साथ सम्झौताका लाधग तनणतय गने 
अधिकारी सिक्ष पेश गरी तनणतय भए बिोन्जि गनुतपनेछ ।  

२७. गाउँपामलका र उपभोक्ता समितत वीचिा हुने सम्झौता पत्रिा योजनाको लागत, कायत प्रारम्भ र सम्पन्न 
हुने अवधि, उपभोक्ता समिततले गने योगदानको प्रकार र रकि, सम्बन्न्ित उपभोक्ताद्वारा सञ्चालन र 
िितत सम्भार गनुतपनत ववर्य आटद उल्लेख गनुतपनेछ । 

२८. उपभोक्ता समिततलाई सम्बन्न्ित स्थानीय तनकाय लागत अनुिान तयार गने प्राववधिक सल्लाह टदने, 

जाँचपास लगायत अन्य प्राववधिक सहयोग उपलब्ि गराउनुपनेछ । गाउँपामलकाबाि प्राववधिक वा 
उपलब्ि गराउने कुनै कारणले सम्भव नभएिा सम्झौतािा उल्लेख गरी तोककएको खचतको सीिा मभत्र 
िरही उपभोक्ता समिततल ेआफ्नै तफत बाि करारिा प्राववधिक तनयुक्त गनत वा प्राववधिक सहयोग मलन 
सक्नेछ ।   

२९. उपभोक्ता समिततल ेकायतक्रि सञ्चालन गदात उपभोक्ता सिूहको तनणतयको आिारिा गने । योजनाको  
तनिातण कायत सम्बन्न्ित स्थानीय तहको तफत बाि तोककएको प्राववधिकले तयार गरेको लागत अनुिान 
तथा प्राववधिक सल्लाहको अिीनिा रही गने र योजना कायातन्वयन गदात स्थानीय स्रोत, सािन र श्रि 
शक्तक्तको अधिकति ्पररचालन गने गरी गनुतपदतछ । 

३०. उपभोक्ता समिततल ेिामसक रूपिा बठैक बस्नुपने, बैठकबाि भएको तनणतय सम्बन्न्ित स्थानीय तहलाई 
जानकारी गराउने, योजना सञ्चालन, सरंक्षण र िितत सम्भार गने, आफूले न्जम्िा मलएका काि तनिातररत 
सियिा सम्पन्न गनत नसकेिा उपभोक्ता सिूहका तनणतय सटहत थप म्याद िाग गने, कायतक्रि 
कायातन्वयन संग सम्बन्न्ित सम्पुणत खचतहरूका बबल भरपाई सरुक्षक्षत राखे्न, सम्बन्न्ित कािको प्रगतत 
बबबरण स्थानीय तनकायिा उपलब्ि गराउने, कािको फरफारक गराउनु अतघ सिीक्षाको लाधग उपभोक्ता  
सिूहको बठैक बोलाई बैठकिा राखी छलफल गराउने, यस्तो बैठकको उपन्स्थतत र तनणतयको प्रततमलवप 
सम्बन्न्ित स्थानीय तहिा प्रस्ततु गने आटद कायत सम्पादन गनपनेछ । 

३१. उपभोक्ता समिततले गरको कािको लागत िूल्य, कायत, कायतस्थल, लागेका रकि, उपभोक्ता समिततको 
पदाधिकारीको नाि, कायत शुरू तथा सम्पन्न मितत सिेत खुल्ने गरी सम्बन्न्ित कायतस्थलिा सावतजतनक 
परीक्षण गरेको प्रततवेदन सम्बन्न्ित गाउँपामलकािा प्रस्तुत गनुतपदतछ । 

३२. उपभोक्ता समितत िाफत त गररएको तनिातण वा सञ्चालन गरेका कायतक्रिको जानकारी स्थानीय जनताले 
िाग गरेिा उपभोक्ता समिततले उपलब्ि गराउनुपनेछ । यसरी िाग गरेका वववरण उपलब्ि नगराएका 
भनी सम्बन्न्ित उपभोक्ताले उपभोक्ता समितत भग गनत िाग गरेिा सम्बन्न्ित स्थानीय तहले सो 
ववर्यिा सत्य तथ्य बुझी उपभोक्ता समिततको पुनःगठन गनुत, समितत भंग गनत वा अन्य  िाध्यिबाि 
कायत सम्पन्न गनत सक्नछे । 

३३. उपभोक्ता  समिततिाफत त सञ्चालन हुने वा तनिाणत हुने ववकास तनिातण कायतको स्थलगत अनुगिन 
गने न्जम्िेवारी सम्बन्न्ित स्थानीय तहको हुनेछ । 

३४. उपभोक्ता समिततले कािको लाधग तनयिानुसार मलएको पेश्की फछयौि गदात प्रथि ककस्ताको प्राववधिक 
िूल्याङकन, सम्झौता अनुसारको नाप जाँच र िूल्य खुलकेो रतनङ्ग ववल, उपभोक्ता समिततको बैठकको 
तनणतयको प्रततमलवप सिेत राखी सम्बन्न्ित स्थानीय तहिा तनवेदन टदनुपनेछ । यस वववरणको 
आिारिा अतघल्लो ककस्ताको पेश्की फछयौि गरी थप कािका िात्र अको ककस्ता कायि गरी सोेेही 
वरावरका रकि उपलब्ि गराईनेछ । उपभोक्ता समितत स्वयिले प्रत्येक ककस्तािा गरेको खचतको सूचना 
सावतजतनक स्थानिा िाँस गनुत पनेछ । 



 

३५. उपभोक्ता समिततले कायत सम्पन्न गरेपतछ प्राववधिक जाँचपास र कायसम्पन्न प्रततवेदन प्राप्त गरी 
सम्बन्न्ित गाउँपामलकाको प्रतततनधिको रोहवरिा सावतजतनक परीक्षण गराउनु पनेछ । फरफारकका 
लाधग उक्त सावतजतनक पररक्षणको प्रततवेदन सित पशे गनुत पनेछ । अन्न्ति भुक्तानी टदंदा उक्त 
योजनाको फोिो र सो अनुसार तनिातण भएको हो भनी उपभोक्ता समिततको तनणतय तथा उपभोक्ता  
समिततका अध्यक्ष, सधचव र कोर्ाध्यक्षको दस्तखत गराइ सम्बन्न्ित फाईलिा सिावेश गनुतपनेछ । 

३६. उपभोक्ता समितत िाफत त सञ्चालन भएका योजनाहरूको कायतसम्पन्न भएपतछ सम्बन्न्ित तनकायल े
साको रेखदेख िितत सम्भार गने न्जम्िेबारी सिते तोकी उपभोक्ता समिततलाई हस्तान्तरण  गनुतपदतछ 
। यसरी योजनाको हस्तान्तरण भएिा सम्बन्न्ित गाउँपामलकाको सहितत मलई उपभोक्ता  समिततले 
सेवा शुल्क मलन र सो को तनयमित िितत सम्भार र सञ्चालनको व्यवस्था गनत सक्नेछ । यसका 
लाधग आवश्यकता अनुसार कायतक्रि तथा योजना सञ्चालन कायववधि तयार गरी सम्बन्न्ित स्थानीय 
तहबाि स्वीकत गरी लागू गनत सककनेछ । 

३७. गाउँपामलका आफैले संचालन गरको वा उपभोक्ता समितत, गैर सरकारी ससं्था लगायत अन्य सािान्जक 
सघं संस्था िाफत त सञ्चालन गररने तामलि, गोवष्ठ, सेमिनार, अमभिुखीकरण कायक्रि, कायशालाजस्ता 
कायतक्रिहरूको भुक्तानी गदात उक्त कायतक्रि संचालन गने ववर्यिा भएको तनणतय, कायतक्रि सचालन 
भएकां स्थान र कायतक्रि अवधि, कायतक्रिका उदे्दश्य र अपेक्षक्षत उपलन्ब्ि, कायतक्रिका सहभागीका 
उपन्स्थतत, कायतक्रिको कायततामलका, कायतक्रििा प्रस्ततु भएका कायतपत्रका प्रततमलवप, कायक्रि संचालन 
गदाकात अवस्थाका तस्वीरहरू सटहत आधथतक प्रशासन तनयि बिोन्जिका बबल भपाई र कागजात 
सलग्न गरी कायंसम्पन्न प्रततवेदनका आिारिा गनुतपनेछ । 

३८. उपभोक्ता  समिततले आयाजनाहरू संचालन गदात तोककए बिोन्जिको गुणस्तर कायि गने गराउन 
दातयत्व र न्जम्िेबारी सम्बन्न्ित प्राववधिक किचारी, अन्य कितचारी, उपभोक्ता समितत र अनुगिन तथा 
सहजीकरण समिततले हेनुतपनेछ । 

३९. अनुकरणीय कायत गनत उपभोक्ता समितत, प्राववधिक कितचारी र सम्बन्न्ित किचारीलाई सभाको तनणतय 
बिान्जि वावर्तक रूपिा परुस्कार प्रदान गनं सककनेछ ।   

४०. अनुगिन तथा सहजीकरण समिततका सम्बन्ििा देहाय बिोन्जि गनुतपनेछ । 

क) उपभोक्ता  समितत वा ठेक्कापट्टा जुनसुकै प्रकक्रयाबाि कायतक्रि वा योजना संचालन वा  कायातन्वयनिा 
अनुगिन एवि ्सहजीकरण गनत सम्बन्न्ित योजना वा कायतक्रिबाि प्रत्यक्ष लाभ हामसल गने 
पररवार िध्येबाि कम्तीिा दईु जना िटहला सिते रहने गरी पाँच सदस्यीय अनुगिन तथा 
सहजीकरण समितत गठन गनुतपनेछ ।   

ख) खण्ड (क) बिान्जिको समितत ठेक्कापट्टाबाि सञ्चालन गररने कायतक्रि वा आयाजनाको हकिा 
कायतक्रि वा योजना प्रारम्भ हनु भन्दा पटहल े सो आयाजनािा खटिएका कितचारीले र उपभोक्ता 
समिततबाि सञ्चालन गररने कायतक्रि वा योजनाको हकिा सम्झौता हुनुपूवत योजना अनुगिन तथा 
सहजीकरण समितत गठन गनुतपनेछ । कायतक्रि वा योजनाको अन्न्ति भक्तानी एवि ्फरफारक 
गनुतपूवत यस्तो समिततको मसफाररस आवश्यक पनेछ ।  

ग) योजना संचालनका क्रििा बािा अवरोि आइपरेिा आवश्यक सहजीकरण गने, सम्पन्न कायतक्रि 
वा योजनाका सावतजतनक परीक्षण गने तथा गाउँपामलकासँग गरेको सम्झौता र प्रचमलत कानन 
बिोन्जि कायतक्रि तथा योजना संचालन भएका नपाइएिा सम्बन्न्ित उपभोक्ता  समिततका 
सदस्यहरूलाई र गाउँपामलकालाई सो को जानकारी गराउने कायतक्रि वा योजना अनुगिन तथा 
सहजीकरण समिततको कततव्य हुनेछ ।  

घ) समिततले योजना सम्पन्न भएको सात टदनमभत्र योजनाको अन्न्ति भुक्तानी र फरफारकको तनन्म्त 
मसफाररस गनुत पनेछ । समिततले आफ्नो दातयत्व र न्जम्िेवारी तनवातह नगरेको, भुक्तानी  र 



 

फरफारकको लाधग मसफाररस नगरेको कारणबाि प्रचमलत कानुन बिोन्जि भए गरेका कायतको 
भुक्तानी टदन, फरफारक गने लगायतका थप कायतहरू अगाक्तड बढाउन बािा परेको िातनने छैन ।   

ङ) गाउँपामलकाले कायतक्रि वा योजना अनुगिन समिततको थप न्जम्िेवारी र आचार संटहता तनिातरण 
गनत सक्नेछ । यस्ता व्यवस्था योजना सम्झौता फाराििा उल्लेख गनुतपनेछ ।  

च) योजना सुपररवेक्षण र अनुगिन समिततले योजना तनिातण सम्बन्ििा भएको प्रगतत वववरण 
उपभोक्ता समितत र गाउँपामलकालाई उपलब्ि गराउन, योजना सञ्चालनबाि स्थानीय जनतालाई 
पुगेको सुवविा, सेवाको गुणस्तर, सवेािा ववृद्ध गराउनुपने अवस्था आटदको सपुरीवेक्षण गरी जानकारी 
मलने, आयाजना सञ्चालनको क्रििा देखा परका वािा ब्यविान हिाउनको लाधग उपुयक्त सुझाव 
सटहतका मसफाररस सम्बन्न्ित  उपभोक्ता समितत र गाउँपामलकािा पशे गने तथा उपभोक्ता समिततले 
गाउँपामलकासँग गरेको सम्झौता र प्रचमलत कानुन बिोन्जि कायतक्रि तथा योजना सञ्चालन भएको 
नपाइएिा सोको जानकारी  गाउँपामलकािा गराउने दातयत्व र न्जम्िवेारी तनवातह गनुतपनेछ ।  

 

 

  

  



 

योजनासंग सम्बलधित अधय कागजातहरुः 

                 उपभोक्ता सलमलत र सिारी िनी बीचको सामान ढुिानी सम्बधिी सम्झौता । 

 

यस मादी गाउँपालिका ििा नं. ....... अधतगणत ........................................................................ कायण गनणका िालग सम्बलधित 

उपभोक्ता सलमलत र गा.पा.बीच भएको सम्झौता बमोलजमको कायण लिल्िमा रु्शरु गनुणपने भएकोिे उक्त साइटमा आिश्यक पने लगट्टी, बािुिा र सोलिङ 

ढुङ्गा ............................. नं. को ट्याक्टर÷लिपर बाट ढुिानी गनणका िालग 

........................................................................... उपभोक्ता सलमलत यस पलछ पलहिो पक्ष भलनन े र 

...................................................... ढुिानी सेिाका प्रोपाइटर  ..................... ................... यस पलछ दोस्रो पक्ष भलनन ेबीच 

लनम्नानुसारका र्शतणहरुको अलिनमा रलह यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एक/एक प्रलत लियौ/ँलदयौं ।  

इलत सम्ित् ......................................................................................... । 

१. सवारी सािानद्वारा तनिातण अवधि भरी सािान ढुवानी गदात एकिुष्ठ रु ...................... 
(अक्षरुपी ...........................................................) दोस्रो पक्षल ेपाउन ेगरर पटहलो पक्ष 
र दोस्रो पक्ष बीच सहभती भयो । 

२. सम्झौता भए पतछ पटहलो पेश्की स्वरुप रु. .................... (अक्षरुपी 
...............................................) रुपैया प्रथि पक्षले दोश्रो पक्षलाई उपलब्ि गराउनु 
पनेछ ।  

३. प्रथि पक्षले अडतर गरेको ........... घण्िा मभत्र आवश्यक पने तनिातण सािग्री दोश्रो पक्षले 
साइििा पु¥याउनु पनेछ ।  

४. तनिातण स्थलिा लाग्ने सािग्री पुरा भएपतछ पेश्की रकि किाई सम्झौता बिोन्जिको बाँकी 
रहन आउने रकि रु. ............................. (अक्षरुपी 
..............................................................................) रुपैया एक िुष्ठ प्रथि पक्षल े
दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी टदनुपनेछ ।  

५. मस.नं. १ िा उल्लेणखत रकि सवारी सािनको िात्र भाडा कायि हुनेछ । नदी ककनारिा 
सािग्रीको लाग्न रकि प्रथि पक्षले व्यहोनुत पनेछ  

६. िाधथ उल्लेणखत सबै शततहरुको पालना दबुै पक्षल ेगनुत पनेछ । अन्यथा तनयि कानुन 
बिोन्जि हुनेछ ।  

७. अन्य शततहरु थपघि गनुत परेिा दबुै पक्षको आपसी सिझदारीिा थपघि गनत सककनेछ ।  

 

दोश्रो पक्षको तिण बाट             प्रथम पक्षको तिण बाट 

दस्तितः         दस्तितः 

नाम, थरः         नाम, थरः 

पदःप्रोपाईटर              पदः अध्यक्ष/सलचि/कोषाध्यक्ष 

 


