सुदूरपश्चिम प्रदे श उपभोक्ता समममि गठन, पररचालन िथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी
काययहवमध,२०७६
१. पहिलो सं शोधन – मममि 2077/2/23 गिे
प्रस्िावना: प्रदे शमभत्र उपभोक्ता समममि मार्यि सं चालन गररने सावयजमनक मनमायण सम्बन्धी काययलाई ममिव्ययी,
पारदशी, उत्तरदायी, सिभामगिामूलक, गुणस्िरयुक्त र प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गदै हवत्तीय अनुशासन कायम
गरी दीगो हवकासको अवधारणालाई सं स्थागि गनय उपभोक्ता समममिको गठन, पररचालन िथा व्यवस्थापन गनय
वाञ्छनीय भएकाले ,
प्रशासकीय काययहवमध (मनयममि गने) ऐन, २०७५ को दर्ा ३ बमोश्चजम सुदूरपश्चिम प्रदे श सरकारले
यो काययहवमध बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारश्चम्भक
१.

सं श्चिप्त नाम, हवस्िार र प्रारम्भ : (१) यस काययहवमधको नाम "सुदूरपश्चचम प्रदे श उपभोक्ता समममि
गठन, पररचालन िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययहवमध, २०७६" रिेको छ ।
(२) यो काययहवमध प्रदे श सरकार (मश्चन्त्रपररषद्) बाट स्वीकृि भएको मममिदे श्चि प्रदे शभर लागू
िुनेछ ।

२.

पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययहवमधमा,(क) “अध्यि” भन्नाले काययहवमधको दर्ा ७ बमोश्चजम गठठि उपभोक्ता समममिको
अध्यिलार्य सम्झनु पछय ।
(ि) “अन्य योगदान” भन्नाले मनमायण काययका लामग आवयक पने वस्िु, श्रम र श्रम
बराबरको नगद योगदान समेिलाई सम्झनु पछय ।
(ग) "आयोजना" भन्नाले प्रदे श मािििका मनकाय वा सो अन्िगयिको पूणय वा आंश्चशक
लागि साझेदारीमा सञ्चामलि योजना वा काययक्रम वा आयोजना वा पररयोजनालार्य
सम्झनु पछय।
(घ) “आयोजना कायायन्वयन गने मनकाय” भन्नाले प्रदे श सरकार अन्िगयिका सबै मन्त्रालय,
मनदे शनालय, कायायलय, सं घीय सरकार, गाउँकाययपामलका वा नगरकाययपामलका एंवम्
िी मनकाय अन्िगयिका सबै सरकारी कायायलयलार्य सम्झनु पछय । सो शब्दले गाउँ
वा नगरपामलकाको वडा कायायलय समेिलाई जनाउँछ ।
(ङ) “उपभोक्ता” भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यि रुपमा लाभाश्चन्वि िुने र आयोजना सञ्चालन
िुने िेत्रमभत्र बसोवास गने व्यश्चक्त समेिलार्य सम्झनु पछय ।
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(च) “उपभोक्ता समममि” भन्नाले स्थानीयस्िरमा आयोजनाको मनमायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन
र ममयि सम्भार गनयको लामग उपभोक्तािरुले आर्ू मध्येबाट गठन गरे को समममि
सम्झनु पछय ।
(छ) “जनप्रमिमनमध” भन्नाले जनिाबाट मनवायश्चचि प्रमिमनमधलाई सम्झनु पछय।
(ज) “ठू ला मेमसनरी िथा उपकरण” भन्नाले वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी प्रयोग
गदाय वािावरणमा प्रमिकूल असर पुर्याउन सक्ने साथै श्रममूलक प्रहवमधलाई हवस्थाहपि
गने प्रकृमिका लोडर, डोजर, बुलडोजर, एक्साभेटर, रोलरग्रेडर, मिलर मेमसन, मबटु ममन
मडस्रीव्युटर, हवटु ममन ब्वाईलर जस्िा मेमसनरी िथा उपकरण सम्झनु पछय ।
(झ) “पदामधकारी” भन्नाले उपभोक्ता समममिका अध्यि, उपाध्यि, सश्चचव र कोषाध्यिलार्य
सम्झनु पछय।
(ञ) “प्रदे श” भन्नाले सुदूरपश्चिम प्रदे शलाई सम्झनु पछय ।
(ट)

“वडा” भन्नाले गाउँपामलका, नगरपामलका र उपमिानगरपामलका मभत्रका वडालार्य
सम्झनु पछय।

(ठ) “वडा अध्यि” भन्नाले आयोजना सञ्चालन भएको वडाको वडा अध्यिलार्य सम्झनु
पछय।
(ड) “सदस्य” भन्नाले उपभोक्ता समममिका सदस्यलार्य सम्झनु पछय र सो शब्दले उपभोक्ता
समममिका पदामधकारी समेिलाई जनाउँदछ ।
(ढ) “सम्झौिा” भन्नाले आयोजना मनमायण, सं चालन, व्यवस्थापन र ममयि सम्भार गनयको
लामग आयोजना कायायन्वयन गने मनकाय र उपभोक्ता समममि बीच भएको मलश्चिि
करारनामा वा कबुमलयिनामालाई सम्झनु पछय ।
(ण) “समममि” भन्नाले काययहवमधको दर्ा ७ बमोश्चजम गठठि उपभोक्ता समममिलार्य सम्झनु
पछय ।
(ि)

“बैंक” भन्नाले उपभोक्ता समममिले सं चालन गने गरी बैंक वा हवत्तीय सं स्थामा िोलेको
िािा सम्झनु पछय ।
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पररच्छे द-२
उपभोक्ता समममि मार्यि िुने काययको प्रकृमि र लगानीको हिस्सा
३.

उपभोक्ता समममि मार्यि काम गराउन सहकने : (१) दे िाय बमोश्चजमको अवस्थामा हवकास मनमायण
सम्वन्धी कायय गदाय उपभोक्ता समममि मार्यि गराउन सहकनेछ :(क) सावयजमनक िररद ऐन, २०६३ िथा सावयजमनक िररद मनयमावली, २०६४ ले
िोकेको रकमको सीमामभत्र रिी हवकास मनमायणको काम गनुय परे मा,
(ि) स्थानीय श्रम, सीप िथा श्रोि साधन पररचालन गरी हवकास मनमायणको काम गनय
सहकने भएमा,
(ग) स्थानीयस्िरमा मनमायण कायय गराउँदा ममिव्ययीिा, गुणस्िरीयिा वा दीगोपन अमभवृहि
िुने भएमा,
(घ) अमधकिम जनसिभामगिा जुट्न सक्ने अवस्था भएमा, र
(ङ) आयोजनाको उद्देय र लक्ष्य पररपूमिय िुने भएमा ।
(२) िररद सम्बन्धी प्रचमलि कानूनको सवयमान्यिामा प्रमिकूल निुने गरी उपभोक्ता समममि र
आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले पूणरु
य पमा यो काययहवमधको पालना गरी प्रदे शमभत्र आयोजनाको
मनमायण, सं चालन र ममयि सम्भार आठदको काम गनय सक्नेछ।

४.

उपभोक्ता समममिबाट गनय नसहकने काययिरु : दे िायका आयोजनाको मनमायण, सं चालन िथा व्यवस्थापन
र ममयि सं भारका कायय उपभोक्ता समममि मार्यि गराउन सहकने छै न:(क) आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले प्राहवमधक रुपले जहटल िुने भनी िोकेका कायय,
(ि) आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले जहटल हकमसमको गुणस्िर परीिण गनुप
य ने कायय,
(ग) ठू ला मेमसनरी िथा उपकरण प्रयोग गरी गनुप
य ने मनमायण कायय,
िर लागि अनुमान ियार गदायको समयमा िेभी मेश्चशन प्रयोग गनुय पने जहटल
प्रकृमिको कायय भनी उल्लेि भएको रिेछ भने सम्बश्चन्धि प्राहवमधकको मसर्ाररसमा
आयोजना कायायन्वयन गने मनकायबाट सिममि मलई त्यस्िो मेश्चशन प्रयोग गनय
सहकनेछ ।
(घ) जनसिभामगिा जुट्न नसक्ने मनमायण कायय,
(ङ) मनमायण पचाि ममयि सं भार उपभोक्ता समममि मार्यि िुन नसक्ने कायय र,
(च) मनमायण कायय सम्पन्न भएपमछ उपभोक्ता समममिमा योजना िस्िान्िरण गनय नसक्ने
कायय,
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५.

उपभोक्ता समममिको योगदानको हिस्सा : उपभोक्ता समममि मार्यि आयोजना कायायन्वयन गदाय आयोजनाको
लामग हवमनयोजन भएको कश्चन्टन्जेन्सी बािेकको रकमको न्यूनिम १० प्रमिशि बरावरको श्रम कायय वा
सो बराबरको अन्य योगदान उपभोक्ता समममिको िर्यबाट उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
िर, कुनै व्यश्चक्त वा सं स्थाले स्वेश्चच्छक रुपमा ठदएको कुनै पमन हकमसमको दानदािव्यलार्य
उपभोक्ता समममिको योगदानमा गणना गररने छै न ।

६.

कश्चन्टन्जेन्सी रकम : (१) उपभोक्ता समममि मार्यि आयोजना कायायन्वयन गदाय हवमनयोश्चजि रकममा
दे िाय बमोश्चजम कश्चन्टन्जेन्सी रकम कट्टा गनय सहकनेछः(क) िीसलाि रुपैयाँसम्म

- ३ प्रमिशि,

(ि) िीसलाि भन्दा बढी पचासलाि रुपैयाँ सम्म

- २ प्रमिशि, र

(ग) पचासलाि रुपैयाँ भन्दा बढी

- १ प्रमिशि ।

(२) उपदर्ा (१) बमोश्चजम कट्टा गररएको कश्चन्टन्जेन्सी रकम आयोजनाको काममा वािेक
अन्यत्र िचय गनय पार्ने छै न ।
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पररच्छे द -३
उपभोक्ता समममिको गठन र सं चालन
७.

उपभोक्ता समममिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) उपभोक्ता समममि मार्यि आयोजना कायायन्वयन गदाय
आयोजनाबाट प्रत्यि लाभाश्चन्वि िुने िेत्रका बामसन्दा र समुदायको सिभामगिामा दे िायको शिय र
प्रहक्रया पूरा गरी साि दे श्चि एघार सदस्यीय उपभोक्ता समममिको गठन गनय सहकनेछ:(क) आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले आम भेलाका लामग भेला िुने मममि, समय,
स्थान र भेलाको हवषय िुलाई कम्िीमा ७ (साि) ठदन अगावै स्थानीय ििका वडा
कायायलयमा सूचना टाँसी सोको जानकारी सम्बश्चन्धि श्चजल्ला समन्वय समममिमा
पठाउने र उपलब्ध भए सम्म वेभसार्ट वा स्थानीयस्िरका पमत्रका वा एर्.एम.
रे मडयोमा सूचना प्रकाशन गरी सावयजमनक रुपमा जानकारी गराएको िुनपु ने,
िर प्रमिमनमध उपश्चस्थि नभएकै कारणले मात्र समममि गठन गनय बाधा पने
छै न।
(क१) िण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा ले श्चिएको भए िापमन आ.व. 2076/77 को

1

िकमा आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले आम भेलाका लामग भेला िुने
मममि, समय, स्थान र भेलाको हवषय िुलाई कम्िीमा ३ (िीन) ठदन अगाबै
स्थानीय ििका वडा कायायलयमा सूचना टाँसी सोको जानकारी सम्बश्चन्धि
श्चजल्ला समन्वय समममिमा पठाउन वा उपलब्ध भएसम्म वेभसार्ट वा
स्थानीयस्िरका पत्रपमत्रका वा एर्.एम. रे मडयोमा सूचना प्रकाशन गरी
सावयजमनक रुपमा जानकारी गराउन बाधा पने छै न।
(ि) उपभोक्तािरुको अमधकिम सिभामगिामा आम भेला गरी मनणयय गरे को िुनपु ने,
(ग) उपभोक्ता भेला गरे को मार्न्युट र र्ोटो वा दृष्य सामग्री सं लग्न िुनपु ने,
(घ) उपभोक्ता सममि गठन गदाय आयोजना कायायन्वयन गने मनकाय र सम्वश्चन्धि श्चजल्ला
समन्वय समममि वा स्थानीय िि वा वडा कायायलयको प्रमिमनमधको सिभामगिा िुनपु ने,
(ङ) अन्य कुनै उपभोक्ता समममिको पदामधकारी रिेको िुन निुने,
(च) राज्यकोषवाट िलवभत्ता पाउने गरी मनयुक्त भएका श्चशिक, कमयचारी लगायि अन्य
राष्ट्रसेवक िुन निुने,
(छ) उपभोक्ता समममिमा कुनै पमन ििका जनप्रमिमनमध सदस्य रिन निुने,
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पहिलो सं शोधनबाट थप गररएको ।

5

(ज) उपभोक्ता समममि गठन गदाय कम्िीमा िेत्तीस प्रमिशि महिला सहिि समावेशी
मसिान्िका आधारमा गनुप
य ने,
(झ) उपभोक्ता समममिका पदामधकारी चयन गदाय सामान्य लेिपढ गनय सक्नेलाई
प्राथममकिा ठदनुपने,
(ञ) उपभोक्ता समममिमा अध्यि, सश्चचव र कोषाध्यि मध्ये कम्िीमा एकजना महिला
पदामधकारी अमनवायय िुनपु ने, र
(ट) उपभोक्ता समममिको गठन सकेसम्म सवयसम्मि िररकाले गने र सवयसम्मि िुन
नसकेमा उपभोक्तािरुको बिुमिबाट उपभोक्ता समममिको गठन गने ।
(२) आयोजनाको काम सम्पन्न नभए सम्म उपभोक्ता समममि कायम रिनेछ ।
(३) उपभोक्तािरुको लागि सिभामगिामा सञ्चालन िुने आयोजना उपभोक्ता समममिबाट
कायायन्वयन गनय प्राथममकिा ठदईनेछ।
(४) उपभोक्ता समममिले सम्झौिा बमोश्चजम गनुप
य ने काम समममि आर्ैले गनुय गराउनु पनेछ।
अन्य कुनै मनमायण व्यवसायी वा अन्य व्यश्चक्त वा सं स्थालाई ठे क्कामा ठदई गनय गराउन पाईने छै न।
(५) आयोजना छनौट गदाय प्रत्यि पररणाम दे श्चिने र भौमिक उपलश्चब्ध मापन गनय सहकने
प्रकारका आयोजना छनौट गनुप
य दयछ।
(६) आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले आयोजना सं चालन एवम् कायायन्वयनमा सं लग्न
उपभोक्ता समममिको अमभलेि अनुसूची-१ बमोश्चजमको ढाँचामा व्यवश्चस्थि गनुय पनेछ।
(७) उपभोक्ता समममिबाट गररने काययिरुको चै त्र मसान्िमभत्र सम्झौिा गरी सक्नु पनेछ ।
चै त्र मसान्ि पिाि सम्झौिा गनुप
य ने अवस्थामा आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले आधार र कारण
िुलार्य एक िि मामथल्लो मनकायबाट अनुममि मलएर मात्र सम्झौिा गनुय पनेछ ।
८.

उपभोक्ता समममिका सदस्यको योग्यिा : दर्ा ७ को उपदर्ा (१) मा उश्चल्लश्चिि मान्यिामा प्रमिकूल
निने गरी उपभोक्ता समममिका सदस्यको योग्यिा दे िाय बमोश्चजम िुन ु पनेछ:(क) आयोजना सञ्चालन िथा कायायन्वयन िुने िेत्रको स्थायी बामसन्दा भएको,
(ि) १८ वषय उमेर पूरा भएको,
(ग) र्ौजदारी अमभयोगमा अदालिबाट कसुरदार नठिररएको,
(घ) सरकारी बाँकी वक्यौिा वा पेकी र्र्छ्यौट गनय बाँकी नरिेको,
(ङ) एकै पररवारबाट समममिमा एक भन्दा बढी सदस्य नरिेको,
(च) अन्य उपभोक्ता समममिमा सदस्य नरिेको, र
(छ) प्रचमलि कानून अनुसार अयोग्य नठिररएको ।
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९.

उपभोक्ता समममिको काम, कियव्य र अमधकार : उपभोक्ता समममिको काम, कियव्य र अमधकार दे िाय
बमोश्चजम िुनेछ:(क) सम्झौिा बमोश्चजमको कायय िोहकएको समयमा गुणस्िरीय ढं गले सम्पादन गने,
(ि) उपभोक्तािरुलाई कायायलयबाट प्राप्त सूचना िथा मागयदशयनको जानकारी गराउने,
(ग) सम्झौिा बमोश्चजम कायय शुरु गदाय कायायलयबाट आवयक मनदे शन प्राप्त गनुप
य ने भए
सो प्राप्त गरे र मात्र शुरु गने,
(घ) उपभोक्ता समममिको कायय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समममिका सदस्यिरुको
कायय िमिाको आधारमा कायय हवभाजन र श्चजम्मेबारी बाँडर्ाँड गने,
(ङ) सम्झौिा बमोश्चजमको कामको पररमाण, गुणस्िर, समय र लागिका बारे मा आम
उपभोक्तािरुलाई जानकारी गराउने,
ु ाई गने, र
(च) आयोजना कायायन्वयनको प्रगमि सम्वन्धमा सावयजमनक सुनव
(छ) आयोजनाको दीगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवयक अन्य कायय गने ।
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पररच्छे द -४
कायायन्वयन िथा व्यवस्थापन
१०.

आयोजना कायायन्वयन : (१) आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले आ.व. शुरु भएको १५ ठदनमभत्र
उपभोक्ता समममिबाट सं चालन िुने आयोजना, पररयोजना र काययक्रमिरु पहिचान एवम् छनौट गरी
कायायन्वयन योजना बनाउनु पनेछ वा बजेट बाँडर्ाँड वा अश्चतियारी प्राप्त भए पचाि दर्ा ७ अनुसार
गठन गनुय पनेछ । उपभोक्ता समममि गठन पचाि आयोजनाको िईङ, मडजाईन र लागि अनुमान
ियार र स्वीकृि गरी सम्वश्चन्धि उपभोक्ता समममिलाई उपलब्ध गराउनुपनेछ ।
(२) आयोजनाको कायायन्वयनका लामग उपभोक्ता समममि र आयोजना कायायन्वयन गने
मनकायबीच अनुसूची -२ बमोश्चजमको ढाँचामा सम्झौिा गनुय पनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोश्चजम सम्झौिा गदाय आयोजनाको प्रकृमि िेरी आयोजना कायायन्वयन गने
मनकायले लागि सिभामगिाको ढाँचा र अनुपाि (नगद वा श्रम दान वा वस्िुगि) िोक्नु पनेछ ।
(४) आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले प्रत्येक आयोजनामा श्चजम्मेवार प्राहवमधक कमयचारी
िोक्नुपनेछ । मनजले आयोजना कायायन्वयनको अवस्थाको मनयममि सुपरीवेिण गरी प्रमिवेदन ठदनु
पनेछ।
(५) आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले कश्चम्िमा दुर्य पटक आयोजना अनुगमन गनुप
य ने छ।
आयोजना कायायन्वयनमा ठू ला मेमसनरी िथा उपकरण प्रयोग गररएको पार्एमा वा सम्झौिा वा शिय
उल्लङ्घन गररएको पार्एमा ित्काल उपभोक्ता समममिको बैङ्क िािा रोक्का राख्न सक्नेछ । त्यस्िो
अवस्थामा दर्ा (१४) को उपदर्ा (११) र (१२) अनुसार कारवािी गररनेछ ।

११.

आयोजनाको सम्झौिाको लामग आवयक कागजाििरु : (१) उपभोक्ता समममिले आयोजना कायायन्वयन
गने मनकायसँग सम्झौिा गदाय िपश्चशलमा उश्चल्लश्चिि कागजाििरु पेश गनुप
य नेछ :(क) उपभोक्ता समममि गठन गने सम्वन्धमा भएको आम भेलाको मनणययको प्रमिमलपी,
(ि) उपभोक्ता समममिका सदस्यिरुको नागररकिाको प्रमिमलपी,
(ग) आयोजनाको लागि अनुमान र योजनाको सश्चिप्त हववरण,
(घ) उपभोक्ता समममिबाट सम्झौिाको लामग श्चजम्मेबार पदामधकारी िोहकएको उपभोक्ता
समममिको मनणयय,
(ङ) आयोजनाको कायायन्वयनको काययिामलका, र
(च) िािा सं चालन गने पदामधकारी िोहकएको मनणयय र िािा सं चालनको लामग आवयक
कागजाििरु ।
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१२.

उपभोक्ता समममिको िमिा हवकास : (१) आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले आयोजनाको कायायन्वयन
अगावै उपभोक्ता समममिका पदामधकारीिरुलाई मनम्न हवषयमा अमभमुश्चिकरण गनुय पनेछ:(क) उपभोक्ता समममिको काम, कियव्य र अमधकार,
(ि) सम्पादन गनुप
य ने कामको हववरण, काम सम्पन्न गनुप
य ने अवमध लागि र उपभोक्ताको
योगदान,
(ग) मनमायण सामग्रीको गुणस्िर र पररमाण,
(घ) िररद, रकम मनकासा प्रहक्रया, िचयको लेिाङ्कन र अमभलेि व्यवस्थापन ,
(ङ) कायायन्वयन, सुपररवेिण र अनुगमन प्रहक्रया,
(च) सावयजमनक परीिण, योजनाको र्रर्ारक र िस्िान्िरण, र
(छ) अन्य आवयक हवषयिरु।

१३.

िािा सं चालन : (१) उपभोक्ता समममिको िािा आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले िोकेको बैंक वा
हवत्तीय सं स्थामा सं चालन िुनछ
े ।
ु दस्िििबाट सं चालन
(२) समममिको िािा अध्यि, कोषाध्यि र सश्चचव गरी ३ जनाको सं यक्त
िुनेछ ।िािा सं चालकिरु मध्ये कम्िीमा १ जना महिला िुन ु पनेछ ।

१४.

भुक्तानी प्रहक्रया : (१) आयोजनाको भुक्तानी ठदँदा उपभोक्ता समममिको नाममा रिेको बैंक िािा मार्यि
ठदनुपने छ ।उपभोक्ता समममिले व्यश्चक्त वा सं स्थालाई रकम भुक्तानी गदाय चेक मार्यि मात्र गनुय पनेछ।
(२) उपभोक्ता समममिलाई सम्झौिा बमोश्चजमको कामको प्राहवमधक मूल्याङ्कन, कायय सम्पन्न
प्रमिवेदन र अन्य आवयक कागजािको आधारमा हकस्िागि र अश्चन्िम भुक्तानी ठदईनेछ ।
(३) उपभोक्ता समममिले सम्पादन गरे को काम र भएको िचयको हववरण समममिको बैंठकबाट
मनणयय गरी भुक्तानीको लामग आवयक कागजाि सहिि कायायलयमा पेश गनुप
य नेछ ।
ु न्दा अगावै आयोजना कायायन्वयन गने मनकायबाट
(४) आयोजनाको अश्चन्िम भुक्तानी िुनभ
अनुगमन गने व्यवस्था ममलाउनुपनेछ।
(५) आयोजना सम्पन्न भई र्रर्ारक गनुभ
य न्दा अगावै उपभोक्ता समममिले अमनवायय रुपमा
आयोजना कायायन्वयन गने मनकाय वा स्थानीय जनप्रमिमनमधिरुको रोिवरमा सावयजमनक परीिण गनुप
य ने
छ ।सावयजमनक परीिण प्रमिवेदनको ढाँचा अनुसूची - ३ बमोश्चजम िुनेछ ।
(६) उपभोक्ता समममिले आर्ूले प्रत्येक हकस्िामा गरे को िचयको सूचना अनुसूची - ४
बमोश्चजमको ढाँचामा सावयजमनक गनुय पनेछ ।
(७) आयोजनाको कूल लागि रु. ५ लाि भन्दा बढी भएका आयोजनािरुको िकमा उपभोक्ता
समममिले काम शुरु गनुभ
य न्दा अगावै आयोजनाको नाम, लागि साझेदारीको अवस्था, काम शुरु र सम्पन्न
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गनुप
य ने अवमध समेि दे श्चिने गरी ियार गररएको अनुसूची -५ बमोश्चजमको ढाँचामा आयोजना स्थलको
सूचना पाटीमा सूचना टाँस गनुय पनेछ ।
(८) उपभोक्ता समममिलाई आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले िईङ, मडजाईन, लागि अनुमान
ियार गने, प्राहवमधक सल्लाि ठदने, जाँचपास गने लगायि अन्य प्राहवमधक सियोग उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।
(९)आयोजना कायायन्वयनको समयमा कुनै कारणबाट आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले
प्राहवमधक सेवा उपलब्ध गराउन नसकेमा सम्झौिामा उल्लेि गरी िोहकएको िचयको सीमामभत्र रिी
उपभोक्ता समममिले करारमा प्राहवमधक मनयुक्त गनय वा प्राहवमधक सेवा मलन सक्नेछ।
िर िईङ, मडजाईन, लागि अनुमान, काययसम्पन्न प्रमिवेदन र भुक्तानी मसर्ाररसको कायय
आयोजना कायायन्वयन गने मनकायबाट गनुप
य नेछ।
(१०) उपभोक्ता समममिबाट मनमायण िुने आयोजनािरुको गुणस्िर कायम गने गराउने दाहयत्व
र श्चजम्मेवारी जनप्रमिमनधी, सम्बश्चन्धि प्राहवमधक कमयचारी, उपभोक्ता समममि र अनुगमन समममिको
िुनेछ।
(११) िोहकएको समयमा उपभोक्ता समममि गठन िुन नसकेमा, सम्झौिा िुन नसकेमा वा
सम्झौिाको शिय बमोश्चजम कायय सम्पादन िुन नसकेमा आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले सम्झौिा
रद्द गरी अन्य प्रहक्रयािारा काम गराउन सक्नेछ।
(१२) उपभोक्ता समममिले आर्ूले प्राप्त गरे को कुनै रकम दुरुपयोग गरे को पाईएमा सम्बश्चन्धि
मनकायले सो सम्बन्धमा आवयक छानहवन गरी त्यस्िो रकम उपभोक्ता समममिका पदामधकारीिरुबाट
दामासािीले सरकारी बाँकी सरि असुल उपर गनुय पनेछ ।
१५.

पुरस्कृि गनय सहकने: आयोजना कायायन्वयन िथा सम्पन्न गने सन्दभयमा अनुकरणीय कायय गने उपभोक्ता
समममि र कमयचारीलाई आयोजना कायायन्वयन गने मनकायको मसर्ाररसमा उश्चचि पुरस्कार प्रदान गनय
सहकनेछ।

१६.

मनमायण काययको गुणस्िर सुमनश्चिििा गनुपय ने : (१) उपभोक्ता समममिबाट सं चालन िुने आयोजनाको
गुणस्िर सुमनश्चिि गनुय सम्बश्चन्धि उपभोक्ता समममिको कियव्य िुनछ
े । गुणस्िर सुमनिििा गनयको लामग
अन्य कुरािरुको अमिररक्त मनम्न हवषयिरु पूणरु
य पमा पालना गनुय पनेछ :(क) मनमायण सामग्री, िईङ, मडजाईन र स्पेमसहर्केशन बमोश्चजमको गुणस्िर कायम गने,
(ि) आयोजना कायायन्वयन गने मनकायसँग भएको सम्झौिा बमोश्चजम गने, र
(ग) उपभोक्ता समममिबाट कायायन्वयन भएको योजनाको ठदगोपनाको सुमनश्चिििा गने,
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(२) उपभोक्ता समममि मार्यि िुने कामको मनधायररि गुणस्िर कायम गने श्चजम्मेवारी सम्बश्चन्धि
काययको लामग आयोजना कायायन्वयन गने मनकायबाट िहटएका प्राहवमधक कमयचारी र उपभोक्ता समममिको
िुनेछ ।
(३) उपभोक्ता समममिबाट िुने सम्झौिा बमोश्चजमको काम िोहकएको समय र लागिमा
गुणस्िरीय ढं गले सम्पन्न िुन नसकेमा सम्बश्चन्धि प्राहवमधक कमयचारीलाई सचेि गराउन र मनमायणको
प्रकृमि िेरी आवयकिा अनुसार आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले कारबािी गनय सक्नेछ ।
(४) उपदर्ा (३) बमोश्चजम कारबािीमा परे का उपभोक्ता समममिको लगि रािी उपभोक्ता
समममिका पदामधकारीलाई मनश्चिि समयका लामग अन्य उपभोक्ता समममिमा रिी काम गनय मनषेध गनय
सहकनेछ ।
१७.

अनुगमन समममिको व्यवस्था : (१) आयोजनाको गुणस्िर, पररमाण सुमनश्चिि गनय र िोहकएको समयमा
काम सम्पन्न गनयदर्ा ७(१) (क) बमोश्चजमको भेलाबाट कम्िीमा १ जना महिला सहिि ३ सदस्यीय
एक अनुगमन समममि गठन गनुप
य नेछ ।
(२) अनुगमन समममिको काम, कियव्य, अमधकार दे िाय बमोश्चजम िुनेछ :(क) आयोजनाको कायायन्वयनमा सिश्चजकरण गने िथा दे श्चिएका बाधा व्यवधान र समस्या
समाधानका लामग आवयक समन्वय गने,
(ि) आयोजनाको कायायन्वयन काययिामलका अनुसार काम भए नभएको एहकन गने र
नगरे को पाईएमा सम्बश्चन्धि पिलाई सचेि गराउने, र
(ग) अन्य आवयक कायय गने ।
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पररच्छे द-५
हवहवध
१८.

सिजीकरण र सियोग गनुपय ने : उपभोक्ता समममिले आयोजना कायायन्वयन गने मनकायबाट िटी आएको
अनुगमन िथा मनरीिण टोली वा कमयचारी र प्रदे श सरकारको प्रमिमनमधलाई आवयक हववरण उपलब्ध
गराउन िथा आयोजना स्थल अनुगमनका लामग सिजीकरण र सियोग गनुय पनेछ।

१९.

उपभोक्ता समममिको दाहयत्व: (१) उपभोक्ता समममिले आयोजना कायायन्वयन गने मनकायसँग भएको
सम्झौिा बमोश्चजमको काययसम्पादन गदाय आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले िोकेका शियिरुको
अमिररक्त मनम्न दाहयत्व बिन गनुप
य ने छ :(क)

आयोजनाको ठदगो व्यवस्थापनको लामग ममयि सं भार गने,

(ि)

आयोजना कायायन्वयनबाट पनय सक्ने वािावरणीय प्रभावको सन्िुलन कायम गने,

(ग)

अन्य आयोजनािरुसँग अन्िरसम्बन्ध कायम गने, र

(घ)

असल नागररकको आचरण पालना गनुप
य ने,

(२) उपभोक्ता समममिले आयोजनाको र्रर्ारकको लामग आयोजना कायायन्वयन गने मनकायमा
कागजाि पेश गदाय अनुसूची-६ बमोश्चजमको ढाँचामा आयोजनाको भौमिक िथा हवत्तीय प्रमिवेदन पेश गनुय
पनेछ।
२०.

लागि अनुमान संशोधन : आयोजनाको शुरु लागिमा नबढ्ने गरी कुनै आईटमिरु वा सोको लागिमा
सं शोधन गनुप
य ने भएमा आयोजना कायायन्वयन गने मनकायबाट सं शोधन गरे पिाि मात्र कायय गराउनु
पनेछ । यसरी लागि अनुमान सं शोधन नगरी कायय गरे मा उपभोक्ता समममिनै श्चजम्मेवार िुनेछ ।

२१.

मापदण्ड बनाउन सक्ने : (१) आयोजनाको गुणस्िर सुमनश्चिििा गने प्रयोजनका लामग आयोजना
कायायन्वयन गने मनकायले थप मापदण्ड िथा मागयदशयन बनाई लागू गनय सक्नेछ ।
(२) आयोजना कायायन्वयन गने मनकायले आयोजनाको गुणस्िर सुमनश्चिििाको लामग उपभोक्ता
समममिलाई सल्लाि, सुझाव र आवयकिा अनुसार मनदे शन ठदने िथा समन्वय गनुप
य नेछ।
(३) उपदर्ा (२) वमोश्चजम ठदएको मनदे शन पररपालना गनुय सम्वश्चन्धि उपभोक्ता समममिको
कियव्य िुनेछ ।

२२.

प्रचमलि कानून बमोश्चजम िुने : (१) यस काययहवमधमा उल्लेि भएका कुरािरुका िकमा यसै काययमबमध
बमोश्चजम र अन्यका िकमा प्रचमलि कानून बमोश्चजम िुनछ
े ।
(२) यसपूव य गठन भई िोहकएको कायय सम्पन्न नभएको अवस्थामा त्यसरी गठन भएको
उपभोक्ता समममि यसै काययहवमध बमोश्चजम गठन भएको मामननेछ । त्यस्िो समममिले यो काययहवमध लागू
भएपिाि् गने बाँकी काम कारवािी यसै काययहवमध बमोश्चजम सम्पन्न गनुप
य नेछ ।
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२३.

सं शोधन, थपघट वा िारे जी : प्रदे श सरकार (मश्चन्त्रपररषद्) ले आवयकिा अनुसार यो काययहवमधलाई
सं शोधन, थपघट वा िारे जी गने सक्नेछ ।
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अनुसूची - 1
(दर्ा ७ को उपदर्ा (५) सँग सम्बश्चन्धि)
उपभोक्ता समममिको लगि
........... गाउँ/नगर/उपमिानगर/मिानगरपामलका
आ.व.
क्र.सं

उपभोक्ता
. समममिको नाम र
ठे गाना

पदामधकारीको नाम र सम्पकय टे मलर्ोन नं.
अध्यि

उपाध्यि

सश्चचव

कोषाध्यि
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गठन मममि

कूल लागि

बैंकको
नाम

िािा नं.

अनुसूची - २
(दर्ा १० को उपदर्ा (२) सँग सम्बश्चन्धि)
........... गाउँपामलका/ नगरपामलका/ उपमिानगरपामलका
योजना सम्झौिा र्ाराम
१.

सम्झौिा गने पि र आयोजना :
(क)

उपभोक्ता समममिको हववरण :
१. नाम :
२. ठे गाना :

(ि)

आयोजनाको हववरण :
१. नाम :
२. आयोजना स्थल :
३. उद्देय :
४. आयोजना सुरु िुने मममि :

३.

आयोजनाको लागि सम्बन्धी हववरण :
(क)

लागि अनुमान रु.

(ि)

लागि व्यिोने श्रोििरु :
१. आयोजना कायायन्वयन गने मनकायबाट रु. :
२. उपभोक्ता समममिबाट रु. :
३.

(ग)

अन्य :

वस्िुगि अनुदानको हववरण सामग्रीको नाम एकाई
१. सं घबाट
२. प्रदे शबाट
३. स्थानीय ििबाट
४. गैह्रसरकारी सं घ सं स्थाबाट
५.

हवदे शी दािृ सं घ सं स्थाबाट

६. उपभोक्ता समममिबाट
७. अन्य मनकायबाट
(घ)

आयोजनाबाट लाभाश्चन्वि िुने :
१. घरपररवार सं तया :
२. जनसं तया :
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३. सं गठठि सं स्था :
४. अन्य :
४.

उपभोक्ता समममिको हववरण :
क) गठन भएको मममि :
ि) पदामधकारीको नाम र ठे गाना (नागररकिा प्रमाणपत्र नं. र श्चजल्ला)
1. अध्यि
2. उपाध्यि
3. कोषाध्यि
4. सश्चचव
5. सदस्य
6. सदस्य
7. सदस्य
ग) गठन गदाय उपश्चस्थि लाभाश्चन्विको सं तया :

५.

आयोजना संचालन सम्बन्धी अनुभव :

६.

उपभोक्ता समममिले प्राप्त गने हकस्िा हववरण :

हकस्िाकोक्रम

मममि

हकस्िाकोरकम

हकस्िाको

मनमायण

सश्चन्चिरकम

सामग्रीपररमाण

पहिलो
दोश्रो
िेश्रो
जम्मा
७.

आयोजना ममयि सं भार सम्बन्धी व्यवस्था
क) आयोजना ममयि सं भारको श्चजम्मा मलने समममिको नाम :
ि) ममयि सम्भारको सम्भाहवि श्रोि (छ/छै न िुलाउने)



जनश्रमदान :



सेवा शुल्क :



दस्िुर, चन्दाबाटः



अन्य केिी भए :
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कैहर्यि

सम्झौिाका शियिरु
मलश्चििम् पहिलो पि (आयोजना कायायन्वयन गने मनकाय)……………………........................रयस पमछ दोस्रो पि
भमनने…………....................................उपभोक्ता समममिबीच दे िाय अनुसारका शियिरुको अमधना रिी मनमायण
कायय गनय गराउँन दुवै पि मञ्जुर भर्य यो सम्झौिा गरी एक एक प्रमि मलयौँ,ठदयौँ ।
१.प्रथम पि ( आयोजना कायायन्वयन गने मनकाय) ले दे िायका शियिरु पालना गनुपय नेछ :(क)

आयोजनाको बजेट, उपभोक्ता समममिको काम, कियव्य िथा अमधकार, िररद,
ले िाङ्कन, प्रमिवेदन आठद हवषयमा उपभोक्ता समममिका पदामधकारीिरुलाई अनुश्चशिण
काययक्रम सं चालन गररनेछ ।

(ि)

आयोजनामा आवयक प्राहवमधक सियोग आयोजना कायायन्वयन गने मनकायबाट
उपलब्ध गराउन सहकने अवस्थामा गराईनेछ र नसहकने अवस्था भएमा उपभोक्ता
समममिले बाह्य बजारबाट परामशय अन्िरगि सेवा मलन सक्नेछ।

(ग)

आयोजनाको

प्राहवमधक

सुपरीवेिणका

लामग

कायायलयको

िर्यबाट

प्राहवमधक

िटार्नेछ। उपभोक्ता समममिबाट भएको कामको मनयममि सुपरीवेिण गने श्चजम्मेवारी
मनज प्राहवमधकको िुनेछ ।
(घ)

पेकी मलएर िोहकएको समयसम्म आयोजना सं चालन नगने उपभोक्ता समममिलाई
आयोजना काययन्वयन गने मनकायले प्रचमलि कानून बमोश्चजम कारवािीगनेछ।

(ङ)

श्रममूलक प्रहवमधबाट कायय गराउने गरी लागि अनुमान स्वीकृि गराई सोिी बमोश्चजम
सम्झौिा गरी मेमसनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायय गरे को पार्एमा त्यस्िो उपभोक्ता
समममिसँग सम्झौिा रि गरी उपभोक्ता समममिलाई भुक्तानी गररएको रकम मूल्याङ्कन
गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरि असुलउपर गररनेछ ।

(च)

आयोजना सम्पन्न भएपमछ आयोजना कायायन्वयन गने मनकायबाट जाँच पास गरी
र्रर्ारक गनुय पनेछ ।

(छ)

आवयक कागजाि सं लग्न गरी भुक्तानी उपलब्ध गराउन सम्बश्चन्धि उपभोक्ता
समममिबाट अनुरोध भई आएपमछ उपभोक्ता समममिको बैंक िािामा भुक्तानी ठदनुपनेछ
।

(ज)

यसमा उल्लेि नभएका कुरािरु प्रचमलि कानून बमोश्चजम िुनेछ ।
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२. दोस्रो पि (उपभोक्ता समममि) ले दे िायका शियिरु पालना गनुपय नेछ :(क) आयोजना मममि ......................... दे श्चि शुरु गरी मममि ............................
सम्ममा पुरा गनुप
य नेछ ।
(ि) प्राप्त रकम िथा मनमायण सामग्री सम्बश्चन्धि आयोजनाको उद्देयका लामग मात्र प्रयोग
गनुप
य नेछ ।
(ग) नगदी, श्चजन्सी सामानको प्रामप्त, िचय र बाँकी िथा आयोजनाको प्रगमि हववरण
राख्नुपनेछ ।
(घ) आम्दानी िचयको हववरण र कायय प्रगमिको जानकारी उपभोक्ता समूिमा छलर्ल
गरी अको हकस्िा माग गनुप
य नेछ ।
(ङ) आयोजनाको कूल लागि भन्दा घटी लागिमा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा
सो मुिाहवक नै अनुदान र श्रमदानको प्रमिशि मनधायरण गरी भुक्तानी मलनुपनेछ ।
(च) उपभोक्ता समममिले प्राहवमधकको राय, परामशय एवम् मनदे शन अनुरुप काम गनुप
य नेछ
।
(छ) उपभोक्ता समममिले आयोजनासँग सम्बश्चन्धि बील, भरपाईिरु, डोर िाश्चजरी र्ारामिरु,
श्चजन्सी नगदी िािािरु, मनणयय पुश्चस्िका आठद कागजाििरु आयोजना कायायन्वयन
गने मनकायले मागेको बिि उपलब्ध गराउनु पनेछ र त्यसको ले िापरीिण पमन
गराउनु पनेछ ।
(ज) कुनै सामग्री िररद गदाय आन्िररक राजस्व कायायलयबाट स्थायी लेिा नम्बर र मूल्य
अमभवृहि कर दिाय प्रमाण पत्र प्राप्त व्यश्चक्त वा र्मय सं स्था वा कम्पनीबाट िररद
गरी सोिी अनुसारको मबल भरपाई आमधकारीक व्यश्चक्तबाट प्रमाश्चणि गरी पेश गनुय
पनेछ ।
(झ) मूल्य अमभबृहि करलाग्ने वस्िु िथा सेवा िररद गदाय अमनवायय रुपमा मूल्य अमभवृहि
कर दिाय प्रमाणपत्र प्राप्त गरे का व्यश्चक्त वा र्मयबाट रअन्य सामग्री िररदमा स्थायी
ले िा नम्बर मलएको व्यश्चक्त वा र्मयबाट िररद गनुय पनेछ।मूल्य अमभबृहि कर
बािेकको रकममा 1.5 प्रमिशि अग्रीम आयकर वापि करकट्टी गरी बाँकी रकम
मात्र सम्बश्चन्धि आपूमियकिायलार्य भुक्तानी गनुप
य नेछ । सो बमोश्चजम नगरे मा िररद
गने पदामधकारी स्वयम् श्चजम्मेवार िुनेछ ।
(ञ) ठु ला मेमसनरी िथा उपकरण बािेक घरजग्गा वा अन्य सामाग्री भाडामा मलई मबल
भरपाई पेश भएको अवस्थामा सोको भुक्तानीमा प्रचमलि कानून बमोश्चजम अग्रीम
करकट्टी गनुय पनेछ ।
18

(ट) उपभोक्ता समममिले काम सम्पन्न गरी सकेपमछ बाँकी रिन गएका िप्ने (िचय भएर
नजाने) सामानिरु ममयि सं भार समममि गठन भएको भए सो समममिलाई र सो नभए
सम्बश्चन्धि आयोजना कायायन्वयन गने मनकायलाई बुझाउनु पनेछ। िर ममयि
समममिलाई बुझाएको सामानको हववरण एक प्रमि सम्बश्चन्धि आयोजना कायायन्वयन
गने मनकायलाई जानकारीको लामग बुझाउनु पनेछ ।
(ठ) सम्झौिा बमोश्चजम आयोजना सम्पन्न भएपमछ अश्चन्िम भुक्तानीको लामग कायय सम्पन्न
प्रमिवेदन,नापी हकिाब, प्रमाश्चणि मबल भरपाई, योजनाको र्ोटो, सम्बश्चन्धि उपभोक्ता
समममिले आयोजना सं चालन गदाय भएको आय-व्ययको अनुमोदन सहििको मनणयय,
उपभोक्ता भेलाबाट भएको सावयजमनक लेिापरीिणको मनणययको प्रमिमलहप िथा
सम्बश्चन्धि कायायलयको वडा कायायलयको मसर्ाररस सहिि अश्चन्िम हकस्िा भुक्तानीको
लामग मनवेदन पेश गनुय पनेछ ।
(ड) आयोजना सम्पन्न भएपमछ आयोजना कायायन्वयन गने मनकायबाट जाँचपास गरी
र्रर्ारकको प्रमाणपत्र मलनु पनेछ। साथै आयोजनाको आवयक ममयि सं भारको
व्यवस्था सम्बश्चन्धि उपभोक्तािरुले नै गनुय पनेछ ।
(ढ) उपभोक्ता समममिले आयोजनाको भौमिक िथा हवत्तीय प्रगमि प्रमिवेदन अनुसूची -६
को ढाँचामा सम्झौिामा िोहकए बमोश्चजमआयोजना कायायन्वयन गनेमनकायमा पेश
गनुप
य नेछ ।
(ण) आयोजनाको ठदगो सं चालन िथा ममयि सं भारको व्यवस्था गनुय पनेछ ।
(ि)

आयोजनाको सबै काम उपभोक्ता समममिको मनणयय अनुसार गनुय गराउनु पनेछ ।

मामथ उल्लेि भए बमोश्चजमका शियिरु पालना गनय िामी मनम्न पििरु मञ्जुर गदयछौं ।
प्रथम पिको िर्यबाट

दोस्रो पिको िर्यबाट

दस्ििि : ...........................

दस्ििि : ................................

नाम थर .............................

नाम थर .................................

पद : .................................

पद : .....................................

ठे गाना : ..............................

ठे गाना : ................................

सम्पकय नं. : ..........................

सम्पकय नं. : ............................

मममि : .................................

मममि : ....................................

कायायलयको छाप:.....................
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अनुसूची - ३
(दर्ा १४ को उपदर्ा (५) सँग सम्बश्चन्धि)
सावयजमनक परीिण र्ारमको ढाँचा
पेश गरे को मनकाय..................
१. आयोजनाको नामः
ि) लागि अनुमानः

क) स्थलः
ग) आयोजना शुरु िुने मममिः

घ) आयोजना सम्पन्न िुने मममिः

२. उपभोक्ता समममिको नामः
क) अध्यिको नामः

ि) सदस्य सं तयाः

महिलाः

पुरुषः

३. आम्दानी िचयको हववरणः
क) आम्दानीिर्य जम्माः
आम्दानीको श्रोि (किाँबाट कमि

रकम वा पररमाण

कैहर्यि

नगद िथा श्चजन्सी प्राप्त भयो
िुलाउने) रकम वा पररमाण

ि) िचयिर्य
िचयको हववरण

दर

१. सामग्री (के के सामग्री िररद भयो?)
२. ज्याला (के मा कमि भुक्तानी भयो? )

३. श्रमदान (कमि जनाले श्रमदान गरे )

४. व्यवस्थापन िचय (ढु वानी िथा अन्य
िचय )
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पररणाम

जम्मा

ग) मौज्दाि
हववरण

रकम वा पररमाण

कैहर्यि

१. नगद
बैंक
व्यश्चक्तको श्चजम्मा
२. सामग्रीिरु
घ) भुक्तानी ठदन बाँकी
हववरण

रकम वा पररणाम

४. सम्पन्न आयोजनाको लक्ष्य िथा प्रगमि हववरण
कामको हववरण

लक्ष्य

प्रगमि

५. आयोजनाले पुगाएको लाभ िथा प्रत्यि रुपमा लाभाश्चन्वि जनसं तया (आयोजना सञ्चालन भएको स्थानका
उपभोक्तािरु) ।
६. आयोजनाले सञ्चालन गदाय आयोजक सं स्थामा कामको श्चजम्मेवारी बाँडर्ाँड (कस कसले कस्िो कामको
श्चजम्मेवारी मलएका मथए िुलाउने)
उपश्चस्थमिः
१
२
३
४
५

रोिवरः नामथरः

पदः

मममिः

द्रष्टव्यः सावयजमनक परीिण काययक्रममा उपश्चस्थि सरोकारवालािरुको उपश्चस्थमि अमनवायय रुपमा सं लग्न
िुनपु नेछ।
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अनुसूची - ४
(दर्ा १४ को उपदर्ा (६) सँग सम्बश्चन्धि)
िचय सावयजमनक सूचना र्ारम
मममिः २०
१. आयोजनाको नामः-

।

।

२. आयोजना स्थलः४. आयोजना स्वीकृि भएको आ.व.

३. मबमनयोश्चजि बजेटः६. काम सम्पन्न गनुय पने मममिः-

५. आयोजना सम्झौिा भएकोमममिः७. काम सम्पन्न भएको मममिः-

८. उपभोक्ता समममिको बैठकले िचय स्वीकृि गरे को मममिः-

आम्दानी र िचयको हववरण
आम्दानी
हववरण

िचय
रकम रु

हववरण

रकम

प्रथम हकस्िा

ज्याला

दोश्रो हकस्िा

मनमायण सामग्री िररद

िेश्रो हकस्िा

ढु वानी

जनश्रमदान

भाडा

वस्िुगि सिायिा

व्यवस्थापन िचय

लागि सिभामगिा

उपयुक्त
य ानुसारको आम्दानी िथा िचय हववरण यथाथय िो । यसमा सबै आम्दानी िथा िचयिरु समावेश गररएको छ ।
साथै उपभोक्तािरुको प्रत्यि सिभामगिामा आयोजना कायायन्वयन गररएको छ । यसको एक प्रमि वडा कायायलयमा समेि
पेश गररएको छ ।

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

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

कोषाध्यि

सश्चचव

.....................................
अध्यि
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अनुसूची - ५
(दर्ा १४ को उपदर्ा (७) सँग सम्वश्चन्धि)
आयोजना सूचना पाटीको नमूना

१. आयोजनाको नामः
२. आयोजना कायायन्वयन गने मनकायको नामः
३. उपभोक्ता समममिको अध्यिको नाम,ठे गाना र सम्पकय नं :
४. उपभोक्ता समममिको सश्चचवको नाम, ठे गाना र सम्पकय नं. :
५.उपभोक्ता समममिको कोषाध्यि नाम, ठे गाना र सम्पकय नं. :
५. आयोजनाको कूल लागि रकम रुः
५.1 आयोजना कायायन्वयनमनकायबाट व्यिोने रुः
५.२ जनसिभामगिाबाट व्यिोने लागि रुः
५.३ आयोजनमा लगानी गने अन्य मनकायको नाम र व्यिोने लागि रकम रुः
६. आयोजना सम्झौिा मममिः
७. आयोजना सम्पन्न गने मममिः
८. आयोजनाबाट लाभश्चन्वि जनसं तयाः
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अनुसूची - ६
(दर्ा १९ को उपदर्ा (२) सँग सम्वश्चन्धि)
उपभोक्ता समममिको भौमिक िथा हवत्तीय प्रगमि प्रमिवेदन
हववरण पेश गरे को मनकाय........................
१. आयोजनाको हववरण
आयोजनाको नामः

वडा नं. टोल/बस्िीः

उपभोक्ता समममिका अध्यिः

सश्चचवः

२. आयोजनाको लागिः प्राप्त अनुदान रकम रु. ..................... चन्दा रकम रु................................
जनसिभामगिा रकम रु.

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

३. िालसम्मको िचय रु. ....................
क. कायायलयबाट प्राप्त रकम रु. .................

१. मनमायण सामग्रीमा (मसमेन्ट, छड, काठ, ढुं गा वा र्ुवा, मगट्टी, उपकरण आठद) रु.
२. ज्यालाः- दि रुः-

अदि रु.

जम्मा रु.

३. मसलन्द सामान (कहप, कलम, मसी, कागज आठद) रु.
४. दै मनक भ्रमण भत्ता (सम्झौिामा श्चस्वकृि भए) रु.

५. प्रहवमधक मनररिण बापि िचय (सम्झौिामा स्वीकृि भए) रु.
६. अन्य
ि. जनसिभामगिाबाट व्यिोररएको िचय रु......................... श्रमको मूल्य बरावर रकम रु. ...................
श्चजन्सी सामान मूल्य बरावर रकम रु. ....................... कूल जम्मा रु. .....................

४. प्राहवमधक प्रमिवेदन बमोश्चजम मूल्यांकन रकम रु. ................................
५. उपभोक्ता समूिको मनणयय बमोश्चजम/समीिाबाट िचय दे श्चिएको रु. .........................
६. कायायन्वयनमा दे श्चिएका मुतय समस्यािरुः क. ि. ग.
७. समाधानका उपायिरु
क.
ि.
ग.
८. कायायलयबाट र अन्य मनकायबाट अनुगमन भए अनुगमनको सुझावः
९. िाल माग गरे को हकस्िा रकम रु.
१0. मुतय िचय प्रयोजन
११. प्राप्त रकम आयोजना बािे क अन्य काययमा िचय गने गराउने छै नौ ।

...................
ियार गने

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

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

सश्चचव

कोषाध्यि
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......................
अध्यि

