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धबग ुगाउँपाधिका 
िादकु, दोिखा 



स्थानीर् तहको उपभोक्ता सधिधत गठन, परिचािन तथा व्र्िस्थापन 
सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ 

प्रस्तािना 

नेपािको संवििान ि स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ िे धनर्दयष्ट गिेको स्थानीर् 
तहको अधिकाि के्षत्र धभत्रको विकास धनिायण सम्िन्धि कार्य संचािनको िाधग गाउँ 
पाधिकािे उपभोक्ता सधिधत गठन, परिचािन तथा व्र्िस्थापन गनय आिश्र्क 
देन्खएकोिे धबग ु गाउँपाधिकाको प्रशासकीर् कार्यविधि धनर्धित गने ऐन २०७४ को 
दफा ४ बिोन्िि धबग ुगाउँ कार्यपाधिकािे र्ो कार्यविधि िािी गिेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाि ि प्रािम्भः (१) र्स कार्यविधिको नाि धबग ुगाउँपाधिकाको उपभोक्ता   
सधिधत गठन, परिचािन तथा व्र्िस्थापन कार्यविधि, २०७४ िहेको छ ।  

(२) र्ो कार्यविधि िािपत्रिा प्रकान्शत भएपधछ िाग ु हनुछे । 

२. परिभाषाः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यविधििा:– 

(क)  “अध्र्क्ष” भन्नािे उपभोक्ता सधिधतको अध्र्क्षिाई सम्झन ुपदयछ ।   

(ख) “आर्ोिना” भन्नािे धबग ु गाउँपाधिका िा सो अधतिगतको िडािाट पूणय िा 
आंन्शक िागत साझेदािीिा सञ्चाधित र्ोिना िा कार्यक्रि िा आर्ोिना िा 
परिर्ोिनािाई सम्झन ुपछय । ि र्सिे धबग ु गाऊँसभाबाट स्िीकृत भएको गैि 
सिकािी संघ सस्था, गैि नाफािूिक संस्था िा अधर् सािदुावर्क संस्थाको 
आर्ोिना सिेतिाई िनाउनेछ । 

(ग)  “उपभोक्ता” भन्नािे आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष िाभान्धित हनुे आर्ोिना सञ्चािन हनु े
क्षेत्र धभत्रका व्र्न्क्तिाई िनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता सधिधत” भन्नािे आर्ोिनाको धनिायण, सञ्चािन, व्र्िस्थापन ि िियत 
सम्भाि गनयको िाधग उपभोक्तािे आफूहरू िध्रे्बाट गठन गिेको सधिधत 
सम्झन ुपदयछ । 



(ङ) “कार्ायिर्” भन्नािे गाउँ कार्यपाधिकाको कार्ायिर्िाई बझुाउँछ । सो शब्दिे 
िडा कार्ायिर् सिेतिाई बझुाउनेछ ।  

(च)  “कार्यपाधिका” भन्नािे गाऊँ कार्यपाधिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “ठूिा िेन्शनिी तथा उपकिण” भन्नािे िाताििणिाई अत्र्धिक ह्रास पिुर््ाउन े
प्रकृधतका ठूिा िेन्शनिी, उपकिण (बिुडोिि, एक्साभेटि िस्ता) ि श्रििूिक 
प्रविधििाई विस्थावपत गने खािका िेन्शनिी तथा उपकिण सम्झन ुपदयछ । 

(ि) “पदाधिकािी” भन्नािे उपभोक्ता सधिधतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सन्चि ि 
कोषाध्र्क्षिाई सम्झन ुपदयछ ।  

(झ)  “िडा” भन्नािे धबग ुगाऊँपाधिका धभत्रका िडािाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ)  “िडा अध्र्क्ष” भन्नािे आर्ोिना सञ्चािन भएको िडाको िडा  अध्र्क्षिाई 
सम्झन ुपदयछ । 

(ट)  “सदस्र्”भन्नािे उपभोक्ता सधिधतका सदस्र्िाई िनाउनेछ ि सो शब्दिे 
उपभोक्ता सधिधतका पदाधिकािीिाई सिेत िनाउनेछ ।  

(ठ)  “सम्झौता”भन्नािे आर्ोिनाको धनिायण, सञ्चािन, व्र्िस्थापन ि िियत सम्भाि 
गनयको िाधग कार्ायिर् ि उपभोक्ता सधिधतबीच भएको धिन्खत किािनािा िा 
कबधुिर्तनािािाई िनाउनेछ ।  

३. कार्यविधिको पािना गनुयपनेः (१) गाउँपाधिका धभत्र कार्ायधिर्न हनु ेआर्ोिनाको 
धनिायण, सञ्चािन,  िियत सम्भाि कार्य गनयको िाधग गठन हनु ेउपभोक्ता सधिधतिे 
पूणयरुपिा र्ो कार्यविधिको पािना गनुय पनेछ ।  

(२) कुि िागत रु १ किोडसम्ि भएको तथा स्थानीर् सीप, श्रोत ि सािन उपर्ोग 
हनुे ि स्थानीर् स्तििा कार्य सम्पन्न गनय सक्न े आर्ोिनाको कार्ायधिर्न 
उपभोक्ता सधिधत िाफय त गनय सवकनछे ।  

 
 
 
 



परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता सधिधतको गठन ि सञ्चािन 

४. उपभोक्ता सधिधत गठन सम्बधिी व्र्िस्थाः (१) उपभोक्ता सधिधत गठन देहार् 
बिोन्िि गनुय पनेछ । 

(क) आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष िाभान्धित उपभोक्ताहरुको आि भेिाबाट अधिकति 
सहभाधगतािा सम्बन्धित आर्ोिनास्थििा नै सात देन्ख एघाि (७ देन्ख ११ 
िना) सदस्र्ीर् उपभोक्ता सधिधत गठन गनुयपनेछ । 

(ख)  सधिधत गठनको िाधग आि भेिा हनुे सिर्, धिधत, स्थान ि भेिाको धबषर्  
त्र्स्तो भेिा हनु ेधिधतिे कन्म्तिा सात र्दन (७ र्दन) अगािै साियिधनक रुपिा 
िानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

(ग)  गाउँपाधिका स्तिीर् आर्ोिना सञ्चािनको िाधग उपभोक्ता सधिधतको गठन गदाय 
कार्यपाधिकािे तोकेको कार्यपाधिकाका सदस्र् िा कार्ायिर्को प्रधतधनधिको 
िोहिििा गनुय पनेछ । 

(घ) िडास्तिीर् आर्ोिना सञ्चािनको िाधग उपभोक्ता सधिधत गठन गदाय सम्िन्धित 
िडाको िडा अध्र्क्ष िा िडा सदस्र् िा कार्ायिर्िे तोकेको कार्ायिर्को 
प्रधतधनधिको िोहिििा गनुय पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता सधिधत गठनको िाधग बोिाईएको भेिािा र्ोिनाको संन्क्षप्त विििण 
ि सधिधतको संिचना सवहतको िानकािी कार्ायिर्को प्रधतधनधििे गिाउन ु
पनेछ । 

(च) उपभोक्ता सधिधत गठन गदाय सिािेशी धसद्धाधतको अििम्िन गनुय पने छ । 
सधिधतिा कन्म्तिा तेत्तीस प्रधतशत (३३%) िवहिा सदस्र् हनुपुनेछ । 
सधिधतको अध्र्क्ष, सन्चि ि कोषाध्र्क्षिध्रे् कम्तीिा एकिना िवहिा 
पदाधिकािी हनुपुनेछ ।  

(छ) एक व्र्न्क्त एकभधदा बढी उपभोक्ता सधिधतको सदस्र् हनु पाउने छैन । साथै 
सगोिका परििािबाट एकिना भधदा बढी व्र्न्क्त एउटै उपभोक्ता सधिधतको 
सदस्र् हनु पाइन ेछैन ।  



(ि) उपभोक्ता सधिधतको गठन सकेसम्ि सियसम्ित तरिकािे गनुयपनेछ । 
सियसम्ित हनु नसकेिा उपभोक्ताहरुको बहिुतबाट उपभोक्ता सधिधतको 
गठन गरिन ेछ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको िागत सहभाधगतािा सञ्चािन हनु े आर्ोिनाहरु उपभोक्ता 
सधिधतबाट कार्यााधिर्न गनय प्राथधिकता र्दईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता सधिधतिे सम्झौता बिोन्िि गनुय पने काि सधिधत आफैं िे गनुय 
गिाउन ुपनेछ । अधर् कुनै धनिायण व्र्िसार्ी िा अधर् व्र्न्क्त िा सस्थािाई 
ठेक्कािा र्दई गनय गिाउन पाइने छैन । 

(ट) कार्ायिर्िे आर्ोिना सञ्चािन एिि ्कार्ायधिर्निा संिग्न उपभोक्ता सधिधतको 
अधभिेख अनसूुची १ बिोन्ििको ढाँचािा व्र्िन्स्थत गनुय पनेछ । 

५. उपभोक्ता सधिधतका सदस्र्को र्ोग्र्ताः (१) उपभोक्ता सधिधतका सदस्र्को र्ोग्र्ता 
देहार् बिोन्िि हनु ुपनेछ । 

(क) सम्िन्धित आर्ोिना क्षेत्रको स्थार्ी िाधसधदा 
(ख) १८ िषय उिेि पिुा भएको 
(ग) फौिदािी अधभर्ोगिा अदाितबाट कसिुदाि नठहरिएको 
(घ) सिकािी बाँकी बक्र्ौता िा पेश्की फछ्र्र्ौट गनय बाँकी निहेको 
(ङ) अधर् उपभोक्ता सधिधतिा सदस्र्निहेको 

(२) दफा १ िा िनुसकैु कुिा िेन्खएको भएतापधन िनप्रधतधनधि, िािनीधतक दिका 
पदाधिकािी, बहाििािा सिकािी कियचािी ि न्शक्षक उपभोक्ता सधिधतको 
सदस्र्िा बस्न पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता सधिधतको काि, कतयब्र् ि अधिकािः उपभोक्ता सधिधतको काि 
कतयब्र् ि अधिकाि देहार् बिोन्िि हनुेछ ।  

(क)  सम्झौता बिोन्ििको कार्य सम्पादन गने, 

(ख)  उपभोक्ताहरुिाई कार्ायिर्बाट प्राप्त सूचना तथा िागयदशयनको िानकािी    

गिाउने, 
(ग)  सम्झौता बिोन्िि कार्य शरुु गदाय कार्ायिर्बाट आिश्र्क धनदेशन प्राप्त गनुय 

पने भए प्राप्त गिेि िात्र शरुु गने, 



(घ)  उपभोक्ता सधिधतको कार्य सम्पादनिाई प्रभािकािी बनाउन सधिधतका 
सदस्र्हरुको कार्य विभािन ि न्िम्िेिािी बाँडफाँड गने, 

(ङ)  उपभोक्ता सधिधतका सदस्र्हरुको क्षिता विकास गने । 

(च)  सम्झौता बिोन्ििको कािको परििाण, गणुस्ति, सिर् ि िागतिा परिितयन गनुय 
पने देन्खएिा कार्ायिर्िाई अनिुोि गने, 

(छ) आर्ोिनाको र्दगो व्र्िस्थापन सम्बधिी आिश्र्क अधर् कार्य गने । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



परिच्छेद – ३ 

कार्ायधिर्न तथा ब्र्िस्थापन 

७. आर्ोिना कार्ायधिर्नः (१) कार्ायिर्िे आ.ि. शरुु भएको १५ र्दन धभत्र उपभोक्ता 
सधिधतबाट संचािन हनुे आर्ोिना, परिर्ोिना ि कार्यक्रिहरु पवहचान/छनौट गिी 
कार्ायधिर्न र्ोिना बनाउन ुपनेछ । उपभोक्ता सधिधत गठन पश्चात आर्ोिनाको 
ड्रईङ, धडिाईन ि िागत अनिुान (नेपािी भाषािा तर्ाि गरिएको) स्िीकृत गिी 
उपभोक्ता सधिधतिाई उपिब्ि गिाउन ुपनेछ । 

(२) आर्ोिनाको कार्ायधिर्नको िाधग उपभोक्ता सधिधत ि कार्यिर्बीच अनसूुची २ 
बिोन्ििको ढाँचािा सम्झौता गनुयपनेछ । 

(३) आर्ोिनाको प्रकृधत हेिी कार्ायिर्िे िागत सहभाधगताको ढाँचा ि अनपुात 
(नगद िा श्रिदान िा बस्तगुत) तोक्न ुपनेछ । 

८. आर्ोिना सम्झौताको िाधग आिश्र्क कागिातहरुः (१) उपभोक्ता सधिधतिे 
कार्ायिर्सँग सम्झौता गदाय तपन्शििा उन्लिन्खत कागिातहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता सधिधत गठन गने आि भेिाको धनणयर्को प्रधतधिवप 

(ख) उपभोक्ता सधिधतका सदस्र्हरुको नागरिकताको प्रधतधिवप 

(ग) आर्ोिनाको िागत अनिुान विििण 

(घ) उपभोक्ता सधिधतबाट सम्झौताको िाधग न्िम्िेिािपदाधिकािी तोवकएको 
उपभोक्ता सधिधतको धनणयर्  

(ङ) आर्ोिनाको कार्ायधिर्नको कार्य ताधिका । 

(च) खाता सञ्चािन गने पदाधिकािी तोवकएको धनणयर् ि खाता सञ्चािनको िाधग 
आिश्र्क कागिातहरु  

९. उपभोक्ता सधिधतको क्षिता विकासः (१) कार्ायिर्िे आर्ोिनाको कार्ायधिर्न 
अगािै उपभोक्ता सधिधतका पदाधिकािीहरुिाई धनम्न विषर्िा अधभिनु्खकिण गनुय 
पनेछ 

(क) उपभोक्ता सधिधतको काि, कतयब्र् ि अधिकाि, 

(ख) सम्पादन गनुय पने कािको विििण, काि सम्पन्न गनुयपने अिधि, िागत ि 
उपभोक्ताको र्ोगदान 



(ग) धनिायण सािाग्रीको गणुस्ति ि परििाण 

(घ) खरिद, िकि धनकासा प्रकृर्ा, खचयको िेखाकंन ि अधभिेख व्र्िस्थापन 

(ङ) कार्ायधिर्न ि अनगुिन प्रकृर्ा  

(च) साियिधनक पिीक्षण, र्ोिनाको फिफािक ि हस्ताधतिण  

(छ)  अधर् आिश्र्क विषर्हरु ।  

१०. खाता सञ्चािनः (१) उपभोक्ता सधिधतको खाता कार्ायिर्िे तोकेको बैंकिा 
सञ्चािन हनुेछ । 

(२) सधिधतको खाता अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष ि सन्चि गिी तीन िनाको संर्कु्त 
दस्तखतबाट सञ्चािन हनुेछ । खाता सञ्चािकहरु िध्रे् कन्म्तिा एकिना िवहिा 
हनु ुपनेछ । 

११. भकु्तानी प्रकृर्ाः (१) आर्ोिनाको भकु्तानी र्दंदा उपभोक्ता सधिधतको नाििा 
िहेको बैक खातािाफय त र्दन ु पनेछ । उपभोक्ता सधिधतिे एक व्र्न्क्त िा 
सस्थािाई एकिाख भधदा िाधथको िकि भकु्तानी गदाय चेक िाफय त िात्र गनुय 
पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता सधिधतिाई सम्झौता बिोन्ििको कािको प्राविधिक िूलर्ांकन, कार्य 
सम्पन्न प्रधतिेदन ि अधर् आिश्र्क कागिातको आिाििा वकस्तागत ि 
अन्धति भकु्तानी र्दईनछे ।  

(३) उपभोक्ता सधिधतिे सम्पादन गिेको काि ि भएको खचयको विििण सधिधतको 
बैठकबाट धनणयर् गिी भकु्तानीको िाधग आिश्र्क कागिात सवहत 
कार्ायिर्िा पेश गनुयपनेछ । 

(४) आर्ोिनाको अन्धति भकु्तानी हनु ु भधदा अगािै कार्ायिर्बाट अनगुिन गने 
व्र्िस्था धििाउन ुपनेछ    

(५) आर्ोिना सम्पन्न भई फिफािक गनुय भधदा अगािै उपभोक्ता सधिधतिे अधनिार्य 
रुपिा कार्ायिर्को प्रधतधनधिको िोहिििा साियिधनक पिीक्षण गनुय पनेछ 
।साियिधनक पिीक्षण प्रधतिेदनको ढाँचा अनसूुची ३ बिोन्िि हनुछे ।  

(६) उपभोक्ता सधिधतिे आफूिे प्रत्रे्क वकस्तािा गिेको खचयको सूचना अनसूुची ४ 
बिोन्ििको ढाँचािा साियिधनक गनुय पनेछ ।  



(७) आर्ोिनाको कुि िागत रु ३ िाख भधदा बढी भएका आर्ोिनाहरुको 
हकिा उपभोक्ता सधिधतिे काि शरुु गनुय भधदा अगािै आर्ोिनाको नाि, 

िागत, िागत साझेदािीको अिस्था, काि शरुु ि सम्पन्न गनुय पने अिधि सिेत 
देन्खन ेगिी तर्ाि गरिएको अनसूुची ५ बिोन्ििको ढाँचािा आर्ोिना सूचना 
पाटी आर्ोिना स्थििा िाख्न ुपनेछ  

(८) उपभोक्ता सधिधतिाई सम्बन्धित कार्ायिर्िे ड्रइङ्ग, धडिाइन, िागत अनिुान 
तर्ाि गने, प्राविधिक सलिाह र्दन,े िाँचपास गने िगार्त अधर् प्राविधिक 
सहर्ोग उपिब्ि गिाउनेछ । आर्ोिना कार्ायधिर्नको सिर्िा कुनै 
कािणबाट कार्ायिर्िे प्राविधिक सेिा उपिब्ि गिाउन नसकेिा सम्झौतािा 
उलिेख गिी तोवकएको खचयको सीिा धभत्र िही उपभोक्ता सधिधतिे किाििा 
प्राविधिक धनर्कु्त गनय िा प्राविधिक सेिा धिन सक्नेछ । ति, ड्रइङ्ग, धडिाइन, 

िागत अनिुान, कार्यसम्पन्न प्रधतिेदन ि भकु्तानी धसफारिसको कार्य 
कार्ायिर्बाट नै हनुेछ । 

(९) उपभोक्ता सधिधतबाट धनिायण हनुे आर्ोिनाहरूको गणुस्ति कार्ि गने गिाउन े
दावर्त्ि ि न्िम्िेिािी िनप्रधतधनधि, सम्बन्धित प्राविधिक कियचािी, उपभोक्ता 
सधिधत ि अनगुिन सधिधतको हनुेछ ।  

(१०) अनकुिणीर् कार्य गने उपभोक्ता सधिधत, प्राविधिक कियचािी ि सम्बन्धित 
कियचािीिाई सभाको धनणयर् बिोन्िि िावषयक रूपिा उन्चत पिुस्काि प्रदान 
गनय सवकनछे । 

(११) तोवकएको सिर्िा उपभोक्ता सधिधत गठन हनु नसकेिा, सम्झौता हनु 
नसकेिा िा सम्झौताको शतय बिोन्िि कार्य सम्पादन हनु नसकेिा 
कार्ायिर्िे अधर् प्रकृर्ाद्वािा काि गिाउन सक्नछे ।   

(१२) र्ोिनाको कूि बिेटको ५ िाख भधदा कि भएिा ५% ि ५ िाख भधदा 
बढी भएिा कूि बिेटको २% िा धर्नुति २५००० (अक्षिेपी पच्चीस 
हिाि िात्र) परिचािन खचय स्िरूप उपभोक्ता सधिधतिे खचय गनय सक्नछे।   

(१३) उपभोक्ता सधिधतबाट काि गदाय  काि गने कािदािको रू ५ िाख सम्िको 
आिधिक धबिा गनय सवकनेछ।   

 



१२. धनिायण कार्यको गणुस्ति सधुनन्श्चतता गनुय पनेः उपभोक्ता सधिधतबाट सञ्चािन 
हनु ेआर्ोिना गणुस्ति सधुनन्श्चत गनुय सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतको कतयव्र् हनुेछ 
। गणुस्ति सधुनन्श्चतता गनयको िाधग अधर् कुिाहरुको अधतरिक्त धनम्न विषर्हरु 
पूणय रुपिा पािना गनुय पनेछ ।  

(क) धनिायण सािाग्रीको गणुस्तिः धनिायण सािाग्री ड्रइङ, धडिाईन ि स्पेधसवफकेसन 
बिोन्ििको गणुस्ति कार्ि गनुय पनेछ । 

(ख) धनिायण विधि ि प्रकृर्ाको गणुस्तिः धनिायण विधि ि प्रकृर्ा कार्ायिर्सँग भएको 
सम्झौता बिोन्िि गनुय पनेछ  

(ग) धनिायण कार्यको र्दगोपनाः उपभोक्ता सधिधतबाट कार्ायधिर्न भएको र्ोिनाको 
र्दगोपनाको िाधग सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतिे आिश्र्क व्र्िस्था गनुय पनेछ 
। 

(घ) गणुस्ति सधुनन्श्चत गने न्िम्िेिािीः उपभोक्ता सधिधत िाफय त हनु े कािको 
धनिायरित गणुस्ति कार्ि गने न्िम्िेिािी सम्बन्धित कार्यको िाधग 
कार्ायिर्बाट खवटएका प्राविधिक कियचािी, उपभोक्ता सधिधत, ि अनगुिन 
सधिधतको हनुेछ । 

(ङ) िगत िाख्न ुपनेः उपभोक्ता सधिधतबाट हनुे कािको सम्झौता बिोन्ििको सिर्, 

िागत ि गणुस्तििा सम्पन्न हनु नसकेिा सम्िन्धित प्राविधिक कियचािीिाई 
सचेत गिाउने ि प्रकृधत हेिी आिश्र्कता अनसुाि काििाही गनय सक्नेछ । 
त्र्स्ता उपभोक्ता सधिधतको िगत िाखी उपभोक्ता सधिधतका पदाधिकािीिाई 
धनन्श्चत सिर्सम्िको िाधग अधर् उपभोक्ता सधिधतिा िही काि गनय धनषिे 
गनेछ । 

(च) िग बकु भनुय पने : र्ोिना सम्झौता गदाय, प्राविधिकिे ठुिा िेन्शन औिाि 
ट्रक प्रर्ोग गनुय पने भधन न्शफारिस गदाय र्ोिनाको उपभोक्ता सधिधतिे 
अनसूुची ९  िा  उलिेख भए  बिोन्िि िग बकुको अधभिेख िाख्न ुपनेछ ि 



काि शरुु गदाय अधनबार्य िगबकुको शरुु ि अन्धति Hr. Mtr. अथिा ODO Mtr.  

को प्रिान्णत गरि दस्तखत सिेत गिेको हनु ुपनेछ. 

१३. अनगुिन सधिधतको व्र्िस्थाः (१) आर्ोिना तोवकएको गणुस्ति, परििाण ि 
सिर्िा सम्पन्न गनय गिाउन उपभोक्ता सधिधतिे सम्पादन गने कार्यको 
अनगुिन गिी आर्ोिनाको गणुस्ति, परििाण सधुनन्श्चत गनय दफा ४ (१) (क) 

बिोन्ििको भेिाबाट कन्म्तिा एक िना िवहिा सवहत ३ सदस्र्ीर् एक 
अनगुिन सधिधत िा ५िाख भधदा कािका र्ोिनाको िाधग िडा सधिधतका 
तीन सदस्र्ीर् अनगुिन सधिधत िा ५ िाख भधदा बाढीका र्ोिनािा 
कार्ायपाधिकाको धनणयर् बिोन्िि पाधिका स्तिीर् र्ोिना अनगुिन सधिधत 
गठन गनुय पनेछ । अनगुिन सधिधतको परिश्रिीक अनसूुची ६ िा व्र्िस्था 
भए बिोन्िि हनुेछ। 

(२) अनगुिन सधिधतिा िहने प्राविधिक कियचािी इन्स्टिेट ि धडिाइन गिेको भधदा 
फिक व्र्न्क्त प्राविधिक सधिधत सदस्र् िहनछे । 

(३)  अनगुिन सधिधतको काि, कतयव्र् अधिकाि देहार् बिोन्िि हनुछेः 
(क) आर्ोिनाको कार्ायधिर्निा सहिीकिण गने तथा देन्खएका बािा, व्र्ििान 

ि सिस्र्ा सिािानका िाधग आिश्र्क सिधिर् गने,  गणुस्ति कार्ि 
गिाईने कार्य, भकु्तानीको िाधग न्शफारिस गने 

(ख) आर्ोिनाको कार्ायधिर्न कार्यताधिका अनसुाि काि भए नभएको र्कीन 
गने ि नगिेको पाइएिा सम्बन्धित पक्षिाई सचेत गिाउने,    

(ग)  र्ोिनाको अनगुिन गदाय अनगुिन सधिधतिे अनसूुची ७ बिोन्ििको 
ढाँचािा अनगुिन प्रधतिेदन तर्ाि पािी कार्ायिर्िा पेश गने ।  

(घ) आिश्र्क अधर् कार्य गने । 

 

 
 
 
 



परिच्छेद– ४ 

विविि 
 

१४. अधर् संस्थाबाट कार्य गिाउन सवकनेः र्स कार्यविधि बिोन्िि उपभोक्ता 
सधिधतबाट गरिने कार्य िाभग्राही सिूह, सािदुावर्क संस्था िस्तै सािदुावर्क िन, 

सािदुावर्कस्तिका सहकािी संस्थाहरू, टोि विकास संस्था, आिा सिूह, कृवष सिूह, 

काननु बिोन्िि गठन भएका अधर् सािदुावर्क संगठन िस्ता संस्थाहरुबाट 
स्थानीर् उपभोक्ताहरुको आिभेिाबाट िा िडा सधिधतबाट धनणयर् भई आएिा 
र्स्ता संस्थाहरुबाट र्स कार्यविधि बिोन्िि कार्य संचािन गनय / गिाउन सवकने छ 
। 

१५. सहन्िकिण ि सहर्ोग गनुय पनेः उपभोक्ता सधिधतिे आर्ोिनाको सपुरििेक्षण, 

अनगुिन/धनिीक्षण गनय कार्ायिर्बाट आएको अनगुिन सधिधत, पदाधिकािी िा 
कियचािीिाई आिश्र्क विििण उपिव्ि गिाउने तथा आर्ोिनास्थि अनगुिनको 
िाधग सहन्िकिण ि सहर्ोग गनुय पनेछ । 

१६. उपभोक्ता सधिधतको दावर्त्िः उपभोक्ता सधिधतिे कार्ायिर्सँग भएको सम्झौता 
बिोन्ििको कार्य सम्पादन गदाय कार्ायिर्िे तोकेका शतयहरुको अधतरिक्त धनम्न 
दावर्त्ि िहन गनुय पनेछ । 

(क) आर्ोिनाको र्दगो व्र्िस्थापनको िाधग िियत सम्भाि गने सम्बधिी आिश्र्क 
कार्य, 
(ख) आर्ोिना कार्ायधिर्नबाट पनय सक्ने िाताििणीर् सधतिुन कार्ि गने 
सम्बधिी कार्य, 
(ग) अधर् आर्ोिनाहरुसँग अधतिसम्बधि कार्ि गनुयपने, 

(घ) असि नागरिकको आचिण पािना गनुयपने । 

(ङ) उपभोक्ता सधिधतिे आर्ोिनाको फिफािकको िाधग कार्ायिर्िा कागिात पेश 
गदाय अनसूुची ८ बिोन्ििको ढाँचािा आर्ोिनाको भौधतक तथा विन्त्तर् 
प्रधतिेदन पेश गनुय पनेछ ।  



 १७. िापदण्ड बनाउन सक्नेः (१) आर्ोिनाको गणुस्ति सधुनन्श्चतताको िाधग 
कार्ायिर्िे अनगुिन, िलुर्ाङ्कन गिी सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतिाई सलिाह, सझुाि 
ि आिश्र्कता अनसुाि धनदेशन र्दन ेतथा सिधिर् गनुय पनेछ . 

(२) उपभोक्ता सधिधतबाट सञ्चािन हनुे आर्ोिनाको प्रकृधत हेिी  गणुस्ति 
सधुनन्श्चतता गने प्रर्ोिनको िाधग कार्ायिर्िे थप िापदण्ड तथा िागयदशयन बनाई 
िाग ुगनय सक्नछे । 

१८. िडा स्तिीर् उपभोक्ता सधिधत गठन गिी काि गने कुिािाई उच्च प्राथधिकता 
र्दइनेछ . 

१९. र्स भधदा अगाडी भएका उपभोक्ता सधिधत गठन, परिचािन ि व्र्िस्थापन पधन 
र्सै कार्यविधि अनरुुप नै भएको िाधननेछ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची १ 

(कार्यविधिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धित) 
उपभोक्ता सधिधतको िगत 

धबग ुगाउँपाधिका 
आ.ि. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता सधिधतको 
नाि ि ठेगाना 

पदाधिकािीको नाि ि सम्पकय  नं. गठन धिधत बैंकको 
नाि 

खाता नं. 
अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष सन्चि कोषाध्र्क्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

  



अनसूुची २ 

(कार्यविधिको दफा ७(२) सँग सम्िन्धित) 

धबग ुगाउँपाधिका 
र्ोिना सम्झौता फािाि 

१. सम्झौता गने पक्ष ि आर्ोिनाः 
क) उपभोक्तासधिधतको विििणः 
 १. नािः 
 २. ठेगानाः 
ख) आर्ोिनाको विििणः 
 १. नािः 
 २. आर्ोिना स्थिः 
 ३ उद्देश्र्ः 
 ४. आर्ोिना सरुु हनुे धिधतः 
२. आर्ोिनाको िागत सम्िन्धि विििणः 
 क) िागत अनिुान रु 

 ख) िागत व्र्होने स्रोतहरु 

 १. कार्ायिर्ः 
 २. उपभोक्ता सधिधतः 
 ३. अधर्ः  
ग) बस्तगुत अनदुानको विििण  सािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. संघबाट  
 २. प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीर् तहबाट 

 ४. गैह्रसिकािी संघसंस्थाबाट  
 ५. विदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता सधिधतबाट  
 ७. अधर् धनकार्बाट  
घ) आर्ोिनाबाट िाभान्धित हनुेः 
 १. घिपरििाि संखर्ाः 
 २. िनसंखर्ाः 
 ३. संगर्ठत संस्थााः 
४= अधर्ः  
३. उपभोक्ता सधिधत÷सिदुार्िा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाको विििणः 
क) गठन भएको धिधतः 
ख) पदाधिकािीको नाि ि ठेगाना (नागरिकता प्रिाणपत्र नं. ि न्िलिा) 



१. अध्र्क्ष 

२. उपाध्र्क्ष 

३. कोषाध्र्क्ष 

४. सन्चि 

५. सदस्र् 

६. सदस्र् 

७. सदस्र् 

ग) गठन गदाय उपन्स्थत िाभान्धितको संखर्ाः 
४. आर्ोिना सञ्चािन सम्िन्धि अनभुिः 
५.उपभोक्ता सधिधत सिदुार्िा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थािे प्राप्त गने वकस्ता विििणः 
वकस्ताको क्रि  धिधत  वकस्ताको िकि  धनिायण सिाग्री परििाण    कैवफर्त 

पवहिो 
दोश्रो 
तेश्रो 
िम्िा 
६. आर्ोिना िियत संभाि सम्बधिी व्र्िस्था  
क) आर्ोिना िियत संभािको न्िम्िा धिने सधिधत÷संस्थाको नािः 
ख) िियत सम्भािको सम्भावित स्रोत (छ छैन खिुाउने) 

 िनश्रिदानः 
 सेिा शलुकः 
 दस्तिु, चधदाबाट  
 अधर् केही भएः  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता सधिधतको न्िम्िेिािी तथा पािना गरिन ेशतयहरुः 
१. आर्ोिना धिधत ...............................देन्ख शरुु गिी धिधत........................सम्ििा पिुा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त िकि तथा धनिायण सािाग्री सम्िन्धित आर्ोिनाको उदे्धश्र्का िाधग िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, न्िधसी सािानको प्राप्ती, खचय ि बाँकी तथा आर्ोिनाको प्रगधत विििण िाख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी खचयको विििण ि कार्यप्रगधतको िानकािी उपभोक्ता सिूहिा छिफि गिी अको वकस्ता िाग गनुय 
पनेछ । 

५= आर्ोिनाको कुि िागत भधदा घटी िागतिा आर्ोिना सम्पन्न भएको अिस्थािा सो ितुाविकनै अनदुान ि 
श्रिदानको प्रधतशत धनिायिण गिी भकु्तानी धिन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता सधिधतिे प्राविधिकको िार्, पिािशय एिं धनदेशन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  



७= उपभोक्ता सधिधतिे आर्ोिनासंग सम्िन्धित विि, भिपाईहरु, डोि हान्ििी फािािहरु, न्िधसी नगदी खाताहरु, 

सधिधत÷सिहुको धनणयर् पनु्स्तका आर्द कागिातहरु कार्ायिर्िे िागेको बखत उपिव्ि गिाउन ुपनेछ ि 
त्र्सको िेखापिीक्षण पधन गिाउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सािाग्री खरिद गदाय आधतरिक िािस्ि कार्ायिर्बाट स्थार्ी िेखा नम्िि ि िलुर् अधभबवृद्ध कि दताय 
प्रिाण पत्र प्राप्त व्र्न्क्त िा फिय संस्था िा कम्पनीबाट खरिद गिी सोही अनसुािको विि भिपाई 
आधिकािीक व्र्न्क्तबाट प्रिान्णत गिी पेश गनुय पनेछ । 

९.  िूलर् अधभबवृद्ध कि (VAT) िाग्ने बस्त ु तथा सेिा खरिद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी िूलर्को 
सािाग्रीिा अधनिार्य रुपिा िूलर् अधभबवृद्ध कि दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका व्र्न्क्त फिय संस्था िा 
कम्पनीबाट खरिद गनुय पनेछ । साथै उक्त विििा उन्लिन्खत ि.ुअ.कि बाहेकको िकििा १.५% 
अग्रीि आर्कि बापत किकवि गिी बाँकी िकि िात्र सम्िन्धित सेिा प्रदार्किाई भकु्तानी हनुेछ । रु 
२०,०००।– भधदा कि िूलर्को सािाग्री खरिदिा पान नम्िि धिएको व्र्न्क्त िा फियबाट खरिद गनुय 
पनेछ । अधर्था खरिद गने पदाधिकािी स्िर्ि ्न्िम्िेिाि हनुेछ । 

१०. डोिि िोिि िगार्तका िेन्शनिी सािान भाडािा धिएको एिि ् घि बहाििा धिई विि भिपाई पेश 
भएको अिस्थािा १०% प्रधतशत घि भाडा कि एबि ्बहाि कि धतनुय पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकिे पाउने पारिश्रधिक एिि ्सहभागीिे पाउने भत्तािा प्रचधित धनर्िानसुाि कि िाग्नछे । 

१२. धनिायण कार्यको हकिा शरुु िागत अनिुानका कुनै आईटिहरुिा परिियतन हनुे भएिा अधिकाि प्राप्त 
व्र्न्क्त÷कार्ायिर्बाट िागत अनिुान संसोिन गिे पश्चात िात्र कार्य गिाउन ु पनेछ । र्सिी िागत 
अुनिान संशोिन नगिी कार्य गिेिा उपभोक्ता सधिधत÷सिहुनै न्िम्िेिाि हनुेछ । 

१३. उपभोक्ता सधिधतिे काि सम्पन्न गरिसकेपधछ बाँकी िहन गएका खप्ने सािानहरु िियत संभाि सधिधत 
गठन भएको भए सो सधिधतिाई ि सो नभए सम्िन्धित कार्ायिर्िाई बझुाउन ु पनेछ । ति िियत 
सधिधतिाई बझुाएको सािानको विििण एक प्रधत सम्िन्धित कार्ायिर्िाई िानकािीको िाधग बझुाउन ु
पनेछ । 

१४. सम्झौता बिोन्िि आर्ोिना सम्पन्न भएपधछ अन्धति भकु्तानीको िाधग कार्यसम्पन्न प्रधतिेदन, नापी वकताि, 

प्रिान्णत विि भिपाई, र्ोिनाको फोटो, सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतिे आर्ोिना संचािन गदाय भएको 
आर् व्र्र्को अनिुोदन सवहतको धनणयर्, उपभोक्ता भेिाबाट भएको साियिधनक िेखा पिीक्षणको धनणयर्को 
प्रधतधिपी तथा सम्िन्धित कार्ायिर्को िडा कार्ायिर्को धसफारिस सवहत अन्धति वकस्ता भकु्तानीको िाधग 
धनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. आर्ोिना सम्पन्न भएपधछ कार्ायिर्बाट िाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपत्र धिन ु पनेछ । साथै 
आर्ोिानाको आिश्र्क िियत संभािको व्र्िस्था सम्िन्धित उपभोक्ताहरुिे नै गनुय पनेछ । 

१६. आर्ोिना कार्ायधिर्न गने सिहु िा उपभोक्ता सधिधतिे आर्ोिनाको भौधतक तथा वित्तीर् प्रगती प्रधतिेदन 
अनसूुची ६ को ढाँचािा सम्झौतािा तोवकए बिोन्िि कार्ायिर्िा पेश गनुय पनेछ । 

१७. आर्ोिनाको दीगो सञ्चािन तथा िियत संभािको व्र्िस्था गनुय पनेछ । 

१८. आर्ोिनाको सिै काि उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको धनणयर् अनसुाि गनुय गिाउन ुपनेछ । 



१९. िेन्शन प्रर्ोग गिी सम्पूणय कार्य गिेिा श्रिदान गनुय नपने अधर्को हकिा ५ िाख भधदा साना 
आर्ोिनािा १०% श्रिदान ि ५ िाख भधदा बाढीका र्ोिनािा २% िकि बिाबिको श्रिदान  गनुय 
पनेछ । 

 

 

कार्ायिर्को न्िम्िेिािी तथा पािना गरिन ेशतयहरुः 
 

१. आर्ोिनाको ििेट, उपभोक्ता सधिधतको काि, कतयव्र् तथा अधिकाि, खरिद, िेखाङ्कन, प्रधतिेदन आर्द 
विषर्िा उपभोक्ता सधिधतका पदाधिकािीहरुिाई अननु्शक्षण कार्यक्रि सञ्चािन गरिनछे ।  

२.  आर्ोिनािा आिश्र्क प्राविधिक सहर्ोग कार्ायिर्बाट उपिव्ि गिाउन सवकने अिस्थािा गिाईनेछ ि 
नसवकन ेअिस्था भएिा उपभोक्ता सधिधतिे बाह्य बिािबाट सेिा पिािशय अधतगयत सेिा धिन सक्नेछ ।  

३. आर्ोिनाको प्राविधिक सपुरििेक्षणका िाधग कार्ायिर्को तफय बाट प्राविधिक खटाईनछे । उपभोक्ता 
सधिधतबाट भएको कािको धनर्धित सपुरििेक्षण गने न्िम्िेिािी धनि प्राविधिकको हनुछे ।  

४. पेश्की धिएि िािो सिर्सम्ि आर्ोिना संचािन नगने उपभोक्ता सधिधतिाई कार्ायिर्िे धनर्ि अनसुाि 
काििाही गनेछ । 

५. श्रिििुक प्रविधिबाट कार्य गिाउने गिी िागत अनिुान स्िीकृत गिाई सोही बिोन्िि सम्झौता गिी 
िेन्शनिी उपकिणको प्रर्ोगबाट कार्य गिेको पाईएिा त्र्स्तो उपभोक्ता सधिधतसंग सम्झौता िद्ध गिी 
उपभोक्ता सधिधतिाई भकु्तानी गरिएको िकि िलुर्ांकन गिी बढी भएको िकि सिकािी बाँकी सिह असिु 
उपि गरिनेछ । 

६. आर्ोिना सम्पन्न भएपधछ कार्ायिर्बाट िाँच पास गिी फिफािक गनुय पनेछ । 

७. आिश्र्क कागिात संिग्न गिी भकु्तानी उपिव्ि गिाउन सम्िन्धित उपभोक्ता सधिधतबाट अनिुोि भई 
आएपधछ उपभोक्ता सधिधतको बैंक खातािा भकु्तानी र्दन ुपनेछ ।  

८. ५ िाख भधदा बढी िागत अनिुान भएका र्ोिनाको संचािनको िाधग धनर्िानसुाि ३३% पेश्की िकि 

   गाउँपाधिकाबाट गिाईनछे । 
९. र्सिा उलिेख नभएका कुिाहरु प्रचधित कानून ििोन्िि हनुेछ । 

  

िाधथ उलिेख भए बिोन्ििका शतयहरु पािना गनय हािी धनम्न पक्षहरु िधििु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता सधिधत÷सिहुको तफय बाट    कार्ायिर्को तफय बाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 
नाि थि.....................      नाि थि............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................     सम्पकय  नं............... 
धिधत............................     धिधत..................... 
  



 अनसूुची ३ 

(कार्यविधिको दफा ११ (५) सँग सम्िन्धित) 
साियिधनक पिीक्षण फािािको ढाँचा पेश गिेको कार्ायिर्.................... 

१. आर्ोिनाको नािः      क) स्थिः 
ख) िागत अनिुानः            ग) आर्ोिना शरुू हनुे धिधतः   

घ) आर्ोिना सम्पन्न हनुे धिधतः  
२. उपभोक्ता सधिधत÷सािदुावर्क संस्थाको   क) नािः   
क) अध्र्क्षको नािः   ख) सदस्र् संखर्ाः      िवहिाः    परुूषः  
३. आम्दानी खचयको विििणः  
क) आम्दानीतफय  िम्िााः 
आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कधत नगद तथा 
न्िधसी प्राप्त भर्ो खिुाउन)े िकि िा परििाण कैवफर्त 

िकि िा परििाण कैवफर्त 
 

   
   
ख) खचयतफय  

खचयको विििण दि परििाण िम्िा 
१. सािाग्री (के के सािाग्री खरिद भर्ो ?)    

२. ज्र्ािा (के िा कधत भकु्तानी भर्ो ?)    

    

३. श्रिदान (कधत िनािे श्रिदान गिे ?)               

    

४. व्र्िस्थापन खचय (ढुिानी तथा अधर् खचय)     

    
 

ग) िौज्दात  
 विििण  िकि िा परििाण  कैवफर्त 

१ नगद   

बैंक 
  

व्र्न्क्तको न्िम्िा   

२ सािग्रीहरु 
  

घ) भकु्तानी र्दन बाकँी 
विििण िकि िा परििाण 

  

४. सम्पन्न आर्ोिनाको िक्ष्र् तथा प्रगधत विििण 
कािको विििण िक्ष्र् प्रगधत 

   

५. आर्ोिनािे प¥ुर्ाएको िाभ तथा प्रत्र्क्ष रूपिा िाभान्धित िनसंखर्ा (आर्ोिना सञ्चािन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
 

६. आर्ोिना सञ्चािन गदाय आर्ोिक संस्थािा कािको न्िम्िेिािी बाडँफाँड (कस कसिे कस्तो कस्तो कािको न्िम्िेिािी धिएका धथए 

< खिुाउने) 
उपन्स्थधतः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

िोहििः नािथिः      पदः   धिधतः 
द्रष्टव्र्ः साियिधनक परिक्षण कार्यक्रििा उपन्स्थत सिोकाििािाहरुको उपन्स्थधत अधनिार्य रूपिा संिग्न हनुपुनेछ । 



 

अनसूुची ४ 

-कार्यविधिको दफा ११ (६) सँग सम्िन्धित) 
खचय साियिधनक सूचना फािाि 

 

धिधतः २०     /    /     

१. आर्ोिनाको नािः—       २. आर्ोिना स्थिः—  

३. विधनर्ोन्ित ििेटः—        ४. आर्ोिना न्स्िकृत भएको आ.िः—      

५. आर्ोिना सम्झौता भएको धिधतः—    ६. काि सम्पन्न गनुय पने धिधतः—   

७. काि सम्पन्न भएको धिधतः—     ८. उ.स. को बैठकिे खचय स्िीकृत गिेको धिधतः—  

  

आम्दानी ि खचयको विििण     

आम्दानी खचय 
विििण िकि रू विििण िकि 

प्रथि वकस्ता  ज्र्ािा  

दोश्रो वकस्ता  धनिायण सािाग्री खरिद  

तेश्रो वकस्ता  ढुिानी  

िनश्रिदान  भाडा  

िस्तगुत सहार्ता  व्र्िस्थापन खचय  

िागत सहभाधगता    

    

    

 

उपर्ुयक्तानसुािको आम्दानी तथा खचय विििण र्थाथय हो । र्सिा सबै आम्दानी तथा खचयहरु सिािेश गरिएको छ । 
साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्र्क्ष सहभाधगतािा आर्ोिना कार्ायधिर्न गरिएको छ । र्सको एक प्रधत िडा कार्ायिर्िा सिेत 
पेश गरिएको छ ।  
 

    ......................   ............................... ............................... 
 कोषाध्र्क्ष    सन्चि      अध्र्क्ष     

 

  

 

 

  



अनसूुची ५ 

-कार्यविधिको दफा ११(७) संग सम्िन्धित) 

आर्ोिना सूचना पाटीको निूना 

१.  आर्ोिनाको नािः 

२. आर्ोिना संचािन गने कार्ायिर्/कार्यक्रिको नािः 

३. उपभोक्ता सधिधतको अध्र्क्षको नाि ि सम्पकय  नं.M 

४. आर्ोिनाको कुि िागत िकि रुः 

 ४.१. आर्ोिनािा कार्ायिर्बाट व्र्होने िागत रुः 

 ४.२. िनसहभाधगताबाट व्र्होने िागत िकि रुः 

 ४.३. आर्ोिनािा िगानी गने अधर् धनकार्को नाि  ि व्र्होने िागत िकि रुः 

५. आर्ोिना सम्झौता धिधतः 

६. आर्ोिना सम्पन्न गने धिधतः 

७. आर्ोिनाबाट िाभान्धित िनसंखर्ाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची ६ 

-कार्यविधिको दफा १३ को उप-दफा (१) संग सम्िन्धित) 

क्र.स. विििण पारिश्रधिक (प्रधतव्र्न्क्त) 
१. गाउँपाधिका स्तिीर् अनगुिन सधिधत  रू.१५००/- 
२. िडा स्तिीर् अनगुिन सधिधत  रू.१०००/- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची ७ 

-कार्यविधिको दफा १३ को उप-दफा ३ (ङ) सँग सम्बन्धित) 
अनगुिन सधिधतको प्रधतिेदन 

विििण पेश गिेको कार्ायिर्.................... 
 

१. र्ोिनाको विििण  
र्ोिनाको नािः       िडा नं.M   टोि÷बस्तीः    

उपभोक्ता सधिधतका गठन धिधत :    उ. स. अध्र्क्षः     

२. आर्ोिनाको िागतः प्राप्त अनदुान िकि रू. ............................  
३. प्राविधिक शाखाबाट उपभोक्ता सधिधतिे इन्स्टिेट प्राप्त       गिेको       नगिेको  
४. इन्स्टिेट अनसुाि काि              भएको       नभएको 
५. र्ोिनाको बाँवक काि पिुा हनु िाग्ने अनिुाधनत सिर् .............................. र्दन 

६. र्ोिनाको प्रगधत (प्रधतशतिा)......................... % 

७. कुनै पधन प्राविधिक सिस्र्ाहरु भएिा उलिेख गनुयहोस | 
 (क) 

(ख) 
(ग) 

७. अनगुिन सधिधतको िार्/सझुाब : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विििण उपिब्ि गिाउन े      अनगुिन गने सधिधत 

नाि :-        नाि    हस्ताक्षि 
पद :-       १) 
हस्तक्षि :-      २) 
         ३) 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची  ८ 

-कार्यविधिको दफा १६(ङ) सँग सम्िन्धित) 
उपभोक्ता सधिधतको भौधतक तथा वित्तीर् प्रगधत प्रधतिेदन 

विििण पेश गिेको कार्ायिर्.................... 
 

१. आर्ोिनाको विििण  
आर्ोिनाको नािः       िडा नं.M    टोि÷बस्तीः    

उपभोक्ता सधिधतका अध्र्क्षः      सन्चिः  
२. आर्ोिनाको िागतः प्राप्त अनदुान िकि रू. ............................  चधदा िकि रू...................... 

िनसहभाधगता िकि रू. ==============   िम्िा िकि रू. ............................. 
३. हािसम्िको खचय रू. ============== 
क. कार्ायिर्बाट प्राप्त िकि रू.............   
१. धनिायण सािग्रीिा (धसिेधट, छड, काठ, ढंुगा िा फुिा, धगिी, उपकिण आर्द) रू. .  
२. ज्र्ािाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        िम्िा रू.  
३. िसिधद सािान (कवप, किि, िसी, कागि आर्द) रू.   ४. दैधनक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा स्िीकृत भए) रू.   
५. प्राविधिक धनिीक्षण बापत खचय (सम्झौतािा स्िीकृत भए) रू.     

६. अधर्   
ख. िनसहभाधगताबाट व्र्होरिएको खचय रूः ................... श्रिको िूलर् बिाबि िकि रू. .......................  

न्िधसी सािान िूलर् बिाबि िकि रू. .................... कूि िम्िा रू. ....................... 
४. प्राविधिक प्रधतिेदन बिोन्िि िूलर्ांकन िकि रू. ................................. 
५. उपभोक्ता सिूहको धनणयर् बिोन्िि÷सिीक्षाबाट खचय देन्खएको रू. .................................. 
६. कार्ायधिर्निा देन्खएका िखुर् सिस्र्ाहरूः  
क.  
ख.  
ग.  
७. सिािानका उपार्हरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कार्ायिर्बाट ि अधर् धनकार्बाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुािः  
९. हाि िाग गिेको वकस्ता िकि रू. ===================================== 
१०. िखुर् खचय प्रर्ोिन  
क.  
ख. 
ग.  
११. प्राप्त िकि आर्ोिना बाहेक अधर् कार्यिा खचय गने गिाउने छैनौ ।   
 

.............    .............  .............  ............. 
तर्ाि गने    सन्चि    कोषाध्र्क्ष  अध्र्क्ष
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