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स्थानीय तहको उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बमधि काययमवमि २०७५  

नगि काययपामलकाको बैठकबाट स्वीकृत मिमत : २०७५।०३।३१  

प्रस्तावना 

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वनवदिष्ट गरेको स्थानीय तहको अवधकार क्षेत्र वित्रको 

विकास वनर्ािण सम्िवधध कायि संचालनको लावग नगरपावलकाले उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन गनि 

आिश्यक दवेिएकोले लालबधदी नगरपावलकाको प्रशासकीय कायिविवध वनयवर्त गने ऐन २०७५ को दफा ४ बर्ोविर् 

लालबधदी कायिपावलकाले यो कायिविवध िारी गरेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािमम्भक 

१. संमिप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस कायिविवधको नार् ''लालबधदी  नगरपावलकाको उपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन 

तथा व्यिस्थापन कायिविवध, २०७५''  रहकेो छ ।  

(२) यो कायिविवध तरुुधत प्रारम्ि हुनेछ । 

२. परिभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेर्ा यस कायिविवधर्ा:– 

(क) “अध्यक्ष” िधनाले उपिोक्ता सवर्वतको अध्यक्षलाई सम्झन ुपदिछ ।   

(ि) “आयोिना” िधनाले लालबधदी नगरपावलका िा सो अधतरगतको िडािाट पूणि िा आवंशक लागत साझदेारीर्ा 

सञ्चावलत योिना िा कायिक्रर् िा आयोिना िा पररयोिनालाई सम्झन ु पछि  र यसले लालबधदी नगरसिाबाट 

स्िीकृत िएको गरै सरकारी संघ सस्था, गरै नाफार्लूक संस्था िा अधय सार्दुावयक संस्थाको आयोिना सर्तेलाई 

िनाउनेछ । 

(ग) “उपिोक्ता” िधनाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित हुने आयोिना सञ्चालन हुने के्षत्र वित्रका व्यवक्तलाई िनाउछ ।  

(घ) “उपिोक्ता सवर्वत” िधनाले आयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको लावग उपिोक्ताले 

आफूहरू र्ध्येबाट गठन गरेको सवर्वत सम्झन ुपदिछ । 

(ङ) '' संघ संस्था’’ िधनाले सस्था दताि ऐन, २०३४ बर्ोविर् दताि िएको सस्थांलाइ बुझाउने छ । अपाङ्ग, दवलत र्ात्र 

लवक्षत सर्हूका सदस्य सर्ािेश िएको तर दताि निएको अिस्थार्ा िएपवन यस बर्ोविर्को िएको र्ावननेछ । 

(च) “कायािलय” िधनाले नगर कायिपावलकाको कायािलयलाई बझुाउँछ । सो शब्दले िडा कायािलय सर्तेलाई बझुाउनेछ ।  

(छ) “कायिपावलका” िधनाले नगर कायिपावलकालाई सम्झन ुपदिछ । 

(ि) “ठूला र्वेशनरी तथा उपकरण” िधनाले िातािरणलाई अत्यवधक ह्रास परुय्ाउने प्रकृवतका ठूला र्वेशनरी, उपकरण 

(बलुडोिर, एक्सािटेर िस्ता) र श्रर्र्लूक प्रविवधलाई विस्थावपत गने िालका र्वेशनरी तथा उपकरण सम्झन ुपदिछ। 

(झ) “पदावधकारी” िधनाले उपिोक्ता सवर्वतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षलाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ञ) “िडा” िधनाले लालबधदी नगरपावलका वित्रका िडालाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ट) “िडा अध्यक्ष” िधनाले आयोिना सञ्चालन िएको िडाको िडा  अध्यक्षलाई सम्झन ुपदिछ । 

(ठ) “सदस्य”िधनाले उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यलाई िनाउनेछ र सो शब्दले उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीलाई सर्ेत 

िनाउनेछ ।  

(ड) “सम्झौता”िधनाले आयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको लावग कायािलय र उपिोक्ता 

सवर्वतबीच िएको वलवित करारनार्ा िा कबवुलयतनार्ालाई िनाउनेछ ।  
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३. काययमवमिको पालना गननयपननः(१) नगरपावलका वित्र कायािधियन हुने आयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन,र्र्ित सम्िार 

कायि गनिको लावग गठन हुने उपिोक्ता सवर्वतले पणूिरुपर्ा यो कायिविवधको पालना गनुि पनेछ ।  

(२) कायािलयबाट उपयकु्त दवेिएको कुल लागत रु १ करोडसम्र् िएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हनुे र 

स्थानीय स्तरर्ा कायि सम्पधन गनि सक्ने आयोिनाको र्ात्र कायािधियन उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त गनि सवकनेछ । 

सार्ाधयत : उपिोक्ता सवर्वतबाट पाँच लाि सम्र्को कायि गराइनेछ । यस बुँदार्ा ि ेसकैु लेविएको िएतापवन विशदु्ध 

िररद गने िा उपिोक्ता सवर्वतले गने कायि अधय विवधबाट गने िधदा बढी गनि सक्ने अिस्था निएको िा उपिोक्ताको 

श्रर्दान दिेाउन नसवकने छुटै्ट विज्ञ, विशषेज्ञ िा वर्स्त्री प्रयोग हुने कायिर्ा उपिोक्ता सवर्वतबाट कायि गराइने छैन । 

यसरी कायि गराउँदा  ३ लाि िधदा कर्को लागी लागत व्यहोनि नसवकने िए श्रर् प्रयोग देिाउने र सो िधदा र्ावथको 

हकर्ा अवनिायि लागत सहिावगता िएको दिेाउन ुपनेछ ।   

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता समिमतको गठन ि सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता समिमत गठनसम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपिोक्ता सवर्वत गठन दहेाय बर्ोविर् गनुि पनेछ । 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित उपिोक्ताहरुको आर् िलेाबाट अवधकतर् सहिावगतार्ा सम्बवधधत 

आयोिनास्थलर्ा नै सातदवेि एघार (७ दवेि ११ िना) सदस्यीय उपिोक्ता सवर्वत गठन गनुिपनेछ । उक्त िलेार्ा 

उपवस्थत व्यवक्तहरु दवेिने फोटोहरु सम्झौता गनि कायािलयर्ा आउँदा पेश गनुि पनेछ । 

(ि) सवर्वत गठनको लावग आर् िलेा हुने सर्य, वर्वत, स्थान र िलेाको वबषय  त्यस्तो िलेा हुने वर्वतले कवम्तर्ा सात 

वदन (७ वदन) अगाि ैसािििवनक रुपर्ा िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(ग) नगरपावलकास्तरीय आयोिना सञ्चालनको लावग उपिोक्ता सवर्वतको गठन गदाि कायिपावलकाले तोकेको 

कायिपावलकाका सदस्य िा कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा गनुि पनेछ । 

(घ) िडास्तरीय आयोिना सञ्चालनको लावग उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि सम्िवधधत िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा सदस्य 

िा कायािलयले तोकेको कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा गनुि पनेछ । 

(ङ) उपिोक्ता सवर्वत गठनको लावग बोलाईएको िलेार्ा योिनाको संवक्षप्त वििरण र सवर्वतको संरचना सवहतको िानकारी 

कायािलयको प्रवतवनवधले गराउन ुपनेछ । 

(च) उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि सर्ािशेी वसद्धाधतको अिलम्िन गनुि पने छ । सवर्वतर्ा कवम्तर्ा तेत्तीस प्रवतशत (३३%) 

र्वहला सदस्य हुनपुनेछ । सवर्वतको अध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षर्ध्ये कम्तीर्ा एकिना र्वहला पदावधकारी हुनपुनेछ 

।  

(छ) एक व्यवक्त एकिधदा बढी उपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै सगोलका पररिारबाट एकिना िधदा बढी 

व्यवक्त एउटै उपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हुन पाइने छैन ।  

(ि) उपिोक्ता सवर्वतको गठन सकेसम्र् सििसम्र्त तररकाले गनुिपनेछ । सििसम्र्त हुन नसकेर्ा उपिोक्ताहरुको बहुर्तबाट 

उपिोक्ता सवर्वतको गठन गररने छ । 

(झ) उपिोक्ताहरुको लागत सहिावगतार्ा सञ्चालन हुने आयोिनाहरु उपिोक्ता सवर्वतबाट कायिााधियन गनि प्राथवर्कता 

वदईनेछ । 

(ञ) उपिोक्ता सवर्वतले सम्झौता बर्ोविर् गनुि पने कार् सवर्वत आफैं ले गनुि गराउन ुपनेछ । अधय कुनै वनर्ािण व्यिसायी िा 

अधय व्यवक्त िा सस्थालाई ठेक्कार्ा वदई गनि गराउन पाइने छैन । 
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(ट) कायािलयले आयोिना सञ्चालन एिर् ्कायािधियनर्ा संलग्न उपिोक्ता सवर्वतको अविलेि अनसुचूी १ बर्ोविर्को 

ढाँचार्ा व्यिवस्थत गनुि पनेछ । 

५. उपभोक्ता समिमतका सदस्यको योग्यताः (१) उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यको योग्यता दहेाय बर्ोविर् हुन ुपनेछ । 

 (क) सम्िवधधत आयोिना क्षेत्रको स्थायी िावसधदा 

 (ि) १८ िषि उर्रे परुा िएको 

 (ग) फौिदारी अवियोगर्ा अदालतबाट कसरुदार नठहररएको 

 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बाँकी नरहकेो 

 (ङ) अधय उपिोक्ता सवर्वतर्ा सदस्यनरहकेो 

(२) दफा १ र्ा िनुसकैु कुरा लेविएको िएतापवन िनप्रवतवनवध,रािनीवतक दलका पदावधकारी, बहालिाला सरकारी 

कर्िचारी र वशक्षक उपिोक्ता सवर्वतको सदस्यर्ा बस्न पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता समिमतको काि, कतयब्य ि अमिकािः उपिोक्ता सवर्वतको कार् कतिब्य र अवधकार दहेाय बर्ोविर् 

हुनेछ।  

 (क) सम्झौता बर्ोविर्को कायि सम्पादन गने, 

 (ि) उपिोक्ताहरुलाई कायािलयबाट प्राप्त सचूना तथा र्ागिदशिनको िानकारी गराउने, 

(ग) सम्झौता बर्ोविर् कायि शरुु गदाि कायािलयबाट आिश्यक वनदशेन प्राप्त गनुि पने िए प्राप्त गरेर र्ात्र शरुु गने, 

(घ) उपिोक्ता सवर्वतको कायि सम्पादनलाई प्रिािकारी बनाउन सवर्वतका सदस्यहरुको कायि वििािन र 

विम्र्िेारी बाँडफाँड गने, 

 (ङ) उपिोक्तासवर्वतका सदस्यहरुको क्षर्ता विकास गने । 

(च) सम्झौता बर्ोविर्को कार्को पररर्ाण, गणुस्तर, सर्य र लागतर्ा पररितिन गनुि पने  दवेिएर्ा कायािलयलाई 

अनरुोध गने, 

(छ) उपिोक्ता सवर्वतले आफ्नो तोवकएको सम्झौता अनुसारको कायि सम्पादन गरे पश्चात सम्पणुि कागिात 

सवहतको प्रवतिदेन सम्बवधधत िडा कायािलयर्ा पेश गनुि पने र उक्त प्रवतिदेनको सम्बधधर्ा िडा सवर्वतको 

बैठकले पास गरेको वनणिय र सो सम्बधधी वसफाररस सवहत नगर कायिपावलकाको कायािलयर्ा फाइल पेश गने। 

 (ि) आयोिनाको वदगो व्यिस्थापन सम्बधधी आिश्यक अधय कायि गने । 

 

परिच्छेद – ३ 

कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन 

 

७. आयोजना कायायधवयनः (१) कायािलयले वस्िकृत कायिक्रर् एि ं अवततयारीको आधारर्ा उपिोक्ता सवर्वतबाट 

संचालन हुने आयोिना, पररयोिना र कायिक्रर्हरु पवहचान/छनौट गरी कायािधियन योिना बनाउन ु पनेछ । उपिोक्ता 

सवर्वत गठन पश्चात आयोिनाको ड्रईङ, वडिाईन र लागत अनरु्ान (उपयकु्त िाषार्ा तयार गररएको) स्िीकृत गरी 

उपिोक्ता सवर्वतलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) आयोिनाको कायािधियनको लावग उपिोक्ता सवर्वत र कायिलयबीच अनसुचूी २ बर्ोविर्को ढाँचार्ा सम्झौता 

गनुिपनेछ । 

(३) आयोिनाको प्रकृवत हरेी कायािलयले लागत सहिावगताको ढाँचा र अनपुात (नगद िा श्रर्दान िा बस्तगुत) तोक्न ु

पनेछ। 
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८. आयोजना सम्झौताको लामग आवश्यक कागजातहरः 

 (१) उपिोक्ता सवर्वतले कायािलयसँग सम्झौता गदाि तपवशलर्ा उवललवित कागिातहरु पेश गनुिपनेछ  

(क) उपिोक्ता सवर्वत गठन गने आर् िलेाको वनणियको प्रवतवलवप 

(ि) आर् िेला गदाि यस नगरपावलका िा िडाका प्रवतवनधी सवहत व्यानरर्ा वर्वत सर्य िलेुको उपिोक्ताहरुको 

उपवस्थती दिेीने फोटोहरु र सो फोटोलाइ सम्बवधधत िडा अध्यक्षले प्रर्ाणीत गरेको कागिात 

(ग) उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रवतवलवप 

(घ) आयोिनाको लागत अनुर्ान वििरण 

(ङ) उपिोक्ता सवर्वतबाट सम्झौताको लावग विम्र्िेारपदावधकारी तोवकएको उपिोक्ता सवर्वतको वनणिय  

(च) आयोिनाको कायािधियनको कायि तावलका । 

(छ) आयोिना सम्झौता गदाि सम्बवधधत सवर्वतका अध्यक्षको दइु प्रवत रंगीन फोटो,  तीन पसु्ते वििरण, सम्पकि  नम्बर 

सवहतको अनसुचूी - २ बर्ोविर्को फारर्का वििरणहरु  

(ि) िाता सञ्चालन गने पदावधकारी तोवकएको वनणिय र िाता सञ्चालनको लावग आिश्यक कागिातहरु  

(झ) उपिोक्ता सवर्वतले कुल लागत वतन लाि िधदा बढी हनुे आयोिनार्ा कवम्तर्ा १५ प्रवतशत लागत रकर् दाविला 

गरेको बैंक दाविला िौचर पेश गरेको  

(ञ) सम्बधधी त िडा अध्यक्षबाट उपिोक्ता सवर्वतको नार्ािली सवहतको वसफाररस पत्र र अविर्िुीकरण गराएको 

िानकारी  

(ट) अनसुवूच - २ बर्ोविर्को सम्झौता फारर् आदी  

 

९. उपभोक्ता समिमतको ििता मवकासः (१) कायािलयले आयोिनाको कायािधियन अगाि ै उपिोक्ता सवर्वतका 

पदावधकारीहरुलाई वनम्न विषयर्ा अविर्वुिकरण गनुि पनेछ 

(क) उपिोक्ता सवर्वतको कार्, कतिब्य र अवधकार, 

(ि) सम्पादन गनुि पने कार्को वििरण, कार् सम्पधन गनुिपने अिवध, लागत र उपिोक्ताको योगदान 

(ग) वनर्ािण सार्ाग्रीको गणुस्तर र पररर्ाण 

(घ) िररद, रकर् वनकासा प्रकृया, िचिको लेिाकंन र अविलेि व्यिस्थापन 

(ङ) कायािधियन र अनुगर्न प्रकृया  

(च) सािििवनक परीक्षण, योिनाको फरफारक र हस्ताधतरण  

(छ)  अधय आिश्यक विषयहरु । 

 

१०. खाता सञ्चालनः (१) उपिोक्ता सवर्वतको िाता कायािलयले तोकेको बैंकर्ा सञ्चालन हुनेछ । 

(२) सवर्वतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सवचि गरी तीन िनाको संयकु्त दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ । िाता 

सञ्चालकहरु र्ध्ये कवम्तर्ा एकिना र्वहला हुन ुपनेछ । 

 

११. भनक्तानी प्रकृयाः(१) आयोिनाको िकु्तानी वददंा उपिोक्ता सवर्वतको नार्र्ा रहकेो बैक िातार्ाफि त वदन ु पनेछ । 

उपिोक्ता सवर्वतले एक व्यवक्त िा सस्थालाई एकलाि िधदा र्ावथको रकर् िकु्तानी गदाि चेक र्ाफि त र्ात्र गनुि पनेछ ।  
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(२) उपिोक्ता सवर्वतलाई सम्झौता बर्ोविर्को कार्को प्राविवधक र्लूयांकन, कायि सम्पधन प्रवतिदेन र अधय आिश्यक 

कागिातको आधारर्ा कायि शरुु गनि लागत दाविला गरेको सो बर्ोविर् सर्ते अवधतर् िकु्तानी वदईनेछ । यी बाहके 

कुनै पेश्की, कायि सम्पादन रकर् (रवनङ्ग) िस्ता कुनै रकर् उपलब्ध गराइने छैन । 

(३) उपिोक्ता सवर्वतले सम्पादन गरेको कार् र िएको िचिको वििरण सवर्वतको बैठकबाट वनणिय गरी िकु्तानीको लावग 

आिश्यक कागिात सवहत कायािलयर्ा पेश गनुिपनेछ । 

(४) आयोिनाको अवधतर् िकु्तानी हुन ुिधदा अगाि ैकायािलयका अवततयार प्राप्त अवधकारी (िचि लेतने अवधकारी) बाट 

अनगुर्न गने व्यिस्था वर्लाउन ुपनेछ  । 

(५) आयोिना सम्पधन िई फरफारक गनुि िधदा अगाि ै उपिोक्ता सवर्वतले अवनिायि रुपर्ा कायािलयको प्रवतवनवधको 

रोहिरर्ा सािििवनक परीक्षण गनुि पनेछ । सािििवनक परीक्षण प्रवतिदेनको ढाँचा अनसुचूी ३ बर्ोविर् हुनेछ ।  

(६) उपिोक्ता सवर्वतले आफूले गरेको िचिको सचूना अनसुचूी ४ बर्ोविर्को ढाँचार्ा सािििवनक गनुि पनेछ । उपिोक्ता 

सवर्वतबाट गररने योिना / कायिक्रर् रु वतन लाि रकर् िा सो िधदा बढीको हकर्ा  slDtdf s"n nfut /sdsf] 

!% k|ltzt /sd clgjf{o nfut ;xeflutf e} sfo{qmd÷of]hgf ;+rfng x'g]5 . s'g}  ljz]if  lg0f{o jf6 

gub nfut ;xeflutf gePsf] jf blnt jf ckfË dfq ;dfj]zL ePsf] ;+3 ;+:yf jf ;d"xaf6 sfo{qmd 

;+rfng u/]sf] ePtfklg e'Qmflg  lbO{g] 5 . pQm ;DjGwdf l:js[t /sdsf] ;+3;+:yfn] Joxf]g]{ slDtdf 

!% k|ltzt /sd pQm sfo{qmddf vr{ ePsf] x'g' kg]{, ;f] cg';f/sf] vr{ ePsf] sfuhftaf6 k|dfl0ft 

x'g g;s]df gu/ sfo{kflnsfsf] tkm{af6 pknAw u/fO{g] cg'bfgdf s6\6f ul/g]5 . pQm ;DaGwdf 

sfo{qmd ;+rfng ug{ s'g}klg k|sf/sf k]ZsL lbOg] 5}g . 

 (७) आयोिनाको कुल लागत रु ३ लाि िधदा बढी िएका आयोिनाहरुको हकर्ाउपिोक्ता सवर्वतले कार् शरुु गनुि िधदा 

अगाि ैआयोिनाको नार्, लागत, लागत साझदेारीको अिस्था, कार् शरुु र सम्पधन गनुि पने अिवध सर्ते दवेिने गरी 

तयार गररएको अनसुचूी ५ बर्ोविर्को ढाँचार्ा आयोिना सचूना पाटी आयोिना स्थलर्ा रातन ु पनेछ । सो को 

लोकेशन सवहतको फोटो सर्ेत अवनिायि रुपर्ा पेश गनुि पनेछ । साथै, सवर्वतले तोवकएको कायि शरुु गनुि अवघ, कायि 

थालनी ि ै रहकेो अिस्था र कायि सम्पधनको अिस्था वतन िटै चरणर्ा उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यहरुले कायिर्ा 

सहिावगता िएको फोटोहरु अवनिायि पेश गनुि पनेछ । 

(८) उपिोक्ता सवर्वतलाई सम्बवधधत कायािलयले ड्रइङ्ग, वडिाइन, लागत अनरु्ान तयार गने, प्राविवधक सललाह वदने, 

िाँचपास गने लगायत अधय प्राविवधक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आयोिना कायािधियनको सर्यर्ा कुनै कारणबाट 

कायािलयले प्राविवधक सेिा उपलब्ध गराउन नसकेर्ा सम्झौतार्ा उललेि गरी तोवकएको िचिको सीर्ा वित्र रही 

उपिोक्ता सवर्वतलाइ छूटै्ट  प्राविवधक सेिा उपलब्ध गराउन सवकनेछ । तर, ड्रइङ्ग, वडिाइन, लागत अनुर्ान, 

कायिसम्पधन प्रवतिदेन र िकु्तानी वसफाररसको कायि कायािलयबाट नै हुनेछ । उपिोक्ता सवर्वतले कायि सम्पधन गरेको 

प्रवतिदेनर्ा सम्बवधधत िडा सवर्वतले वनणिय गरे पश्चात प्रवतिदेन, िडा सवर्वतको वनणिय र सो संग सम्बवधधत वसफाररस 

सवहतको फाइल नगर कायिपावलकाको कायािलयर्ा पेश गनुि पनेछ । 

(९) उपिोक्ता सवर्वतबाट वनर्ािण हुने आयोिनाहरूको गणुस्तर कायर् गने गराउने दावयत्ि र विम्र्िेारी िनप्रवतवनवध, 

सम्बवधधत प्राविवधक कर्िचारी, उपिोक्ता सवर्वत र अनगुर्नसवर्वतको हुनेछ ।  

(१०) विशेष गरी उपिोक्ता िा कुनै वनर्ािण/व्यिस्थापन/संचालक सवर्वतले कायि सम्पधन गरेको सम्बधधर्ा सम्बवधधत 

सवर्वत विम्र्िेार, िडा अध्यक्ष ििाफदहेी र वनणियकताि कुनै पररक्षण िा अनसुधधान हुदँा पणूि ििाफदहेी हुनेछ । 

(११) अनकुरणीय कायि गने उपिोक्ता सवर्वत, प्राविवधक कर्िचारी र सम्बवधधत कर्िचारीलाई सिाको वनणिय बर्ोविर् 

िावषिक रूपर्ा उवचत परुस्कार प्रदान गनि सवकनेछ । 
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(१२) तोवकएको सर्यर्ा उपिोक्ता सवर्वत गठन हुन नसकेर्ा, सम्झौता हुन नसकेर्ा िा सम्झौताको शति बर्ोविर् कायि 

सम्पादन हुन नसकेर्ा कायािलयले अधय प्रकृयाद्वारा कार् गराउन सक्नेछ ।   

 

१२. मनिायण काययको गनणस्ति सनमनमितता गननय पननः उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुने आयोिना गणुस्तर सवुनवश्चत 

गनुि सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतको कतिव्य हुनेछ । गणुस्तर सवुनवश्चतता गनिको लावग अधय कुराहरुको अवतररक्त वनम्न 

विषयहरु पणूि रुपर्ा पालना गनुि पनेछ ।  

(क) वनर्ािण सार्ाग्रीको गणुस्तरः वनर्ािण सार्ाग्री ड्रइङ, वडिाईन र स्पेवसवफकेसन बर्ोविर्को गणुस्तर कायर् गनुि 

पनेछ । 

(ि) वनर्ािण विवध र प्रकृयाको गणुस्तरः वनर्ािण विवध र प्रकृया कायािलयसँग िएको सम्झौता बर्ोविर् गनुि पनेछ  

(ग) वनर्ािण कायिको वदगोपनाः उपिोक्ता सवर्वतबाट कायािधियन िएको योिनाको वदगोपनाको लावग सम्िवधधत 

उपिोक्ता सवर्वतले आिश्यक व्यिस्था गनुि पनेछ । उपिोक्ता सवर्वतले कायि सम्पादन गरी फरफारक गरेको 

सर्यलाइ नै सम्बवधधत सवर्वतलाइ योिना हस्ताधतरण गरेको र्ावननेछ । सो वर्वत दिेी कवम्तर्ा एक बषि सम्र् 

सोही सवर्वतले आफ्नो कायि र्र्ित, सम्िार गरी दरुुस्त रातन ुपनेछ । सो का लावग कायािलयले सर्य सर्यर्ा 

सचूना प्रकाशन गनेछ । उक्त अनसुार िएको अिस्था नपाइएर्ा सम्बवधधत सवर्वतका अध्यक्षलाइ पत्राचार 

गररनेछ । सो बाट पवन कायि िएको अिस्था नदवेिएर्ा कायािलयले नै र्र्ित संिार गरी लागत रकर्र्ा दश 

प्रवतशत िररिाना रकर् सर्ेत िोडी सम्बवधधत सवर्वतको अध्यक्षबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गदै 

नार्ािली सािििवनक गररनेछ । 

(घ) गणुस्तर सवुनवश्चत गने विम्र्िेारीः उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त हुने कार्को वनधािररत गणुस्तर कायर् गने विम्र्िेारी 

सम्बवधधत कायिको लावग कायािलयबाट िवटएका प्राविवधक कर्िचारी र उपिोक्ता सवर्वतको हुनेछ । 

(ङ) लगत रातन ुपनेः उपिोक्ता सवर्वतबाट हुने कार्को सम्झौता बर्ोविर्को सर्य, लागत र गणुस्तरर्ा सम्पधन हनु 

नसकेर्ा सम्िवधधत प्राविवधक कर्िचारीलाई वनिको प्रवतिदेन विशे्लषणको अधारर्ा कायािलयले सचेत गराउने र 

प्रकृवत हरेी आिश्यकता अनुसार कारिाही गनि सक्नेछ । त्यस्ता उपिोक्ता सवर्वतको लगत रािी उपिोक्ता 

सवर्वतका पदावधकारीलाई वनवश्चत सर्यसम्र्को लावग अधय उपिोक्ता सवर्वतर्ा रही कार् गनि वनषधे गनेछ । 

१३.अननगिन समिमतको व्यवस्थाः(१) आयोिना तोवकएको गणुस्तर, पररर्ाण र सर्यर्ा सम्पधन गनि गराउन उपिोक्ता 

सवर्वतले सम्पादन गने कायिको अनगुर्न गरी आयोिनाको गणुस्तर, पररर्ाण सवुनवश्चत गनि दफा ४ (१) (क) 

बर्ोविर्को िलेाबाट कवम्तर्ा एक िना र्वहला सवहत ३ सदस्यीय एक अनगुर्न सवर्वत गठन गनुि पनेछ । 

(२) अनगुर्न सवर्वतको कार्, कतिव्य अवधकार दहेाय बर्ोविर् हुनेछः 

(क) आयोिनाको कायािधियनर्ा सहिीकरण गने तथा देविएका बाधा, व्यिधान र सर्स्या सर्ाधानका लावग 

आिश्यक सर्धिय गने,  

(ि) आयोिनाको कायािधियन कायितावलका अनसुार कार् िए निएको यकीन गने र नगरेको पाइएर्ा सम्बवधधत 

पक्षलाई सचेत गराउने,    

(ग) आिश्यक अधय कायि गने । 
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परिच्छेद– ४ 

मवमवि 
 

१४. अधय संस्थाबाट कायय गिाउन समकनेःयस कायिविवध बर्ोविर् उपिोक्ता सवर्वतबाट गररने कायि लािग्राही 

सर्हू,सार्दुावयक संस्था िस्तै सार्दुावयक िन, सार्दुावयकस्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोल विकास संस्था, आर्ा 

सर्हू, कृवष सर्हू, काननु बर्ोविर् गठन िएका अधय सार्दुावयक संगठन िस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय उपिोक्ताहरुको 

आर्िेलाबाट वनणिय िई आएर्ा यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायिविवध बर्ोविर् कायि संचालन गनि/गराउन सवकने छ । 

१५. सहमजकिण ि सहयोग गननय पननःउपिोक्ता सवर्वतले आयोिनाको सपुररिेक्षण, अनगुर्न/वनरीक्षण गनि कायािलयबाट 

आएको अनगुर्न सवर्वत, पदावधकारी िा कर्िचारीलाई आिश्यक वििरण उपलव्ध गराउने तथा आयोिनास्थल 

अनगुर्नको लावग सहविकरण र सहयोग गनुि पनेछ । 

१६. उपभोक्ता समिमतको दामयत्वःउपिोक्ता सवर्वतले कायािलयसँग िएको सम्झौता बर्ोविर्को कायि सम्पादन गदाि 

कायािलयले तोकेका शतिहरुको अवतररक्त वनम्न दावयत्ि िहन गनुि पनेछ । 

(क) आयोिनाको वदगो व्यिस्थापनको लावग र्र्ित सम्िार गने सम्बधधी आिश्यक कायि, 

(ि) आयोिना कायािधियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय सधतुलन कायर् गने सम्बधधी कायि, 

(ग) अधय आयोिनाहरुसँग अधतरसम्बधध कायर् गनुिपने, 

(घ) असल नागररकको आचरण पालना गनुिपने । 

(ङ) उपिोक्ता सवर्वतले आयोिनाको फरफारकको लावग कायािलयर्ा कागिात पेश गदाि अनसुचूी ६ बर्ोविर्को 

ढाँचार्ा आयोिनाको िौवतक तथा विवत्तय प्रवतिदेन पेश गनुि पनेछ ।  

१७. संघ संस्थाबाट लमययत सिूह सम्बधिी कायय गिाउने : यस नगरपावलका र अधतगित िडाहरुको कायिक्रर् कवम्तर्ा 

१५ वदनको सािििवनक सचूना रावरिय दवैनक पवत्रका, स्थावनय पवत्रका, कायािलय एि ंिडा कायािलयहरुर्ा सचूना टाँस 

एि ंििेसाइट र्ाफि त सािििवनक आब्हान गरी सार्ाविक विकासका लागी यसै कायिविधी अनरुुप अथि र्धत्रालयको 

नम्सिको आधारर्ा तयार गररएको कुल कायिक्रर् िचिको कवम्तर्ा १५ प्रवतशत रकर् सम्बवधधत संस्थाले व्यहोन ेगरी 

अनसुचूी - ७ बर्ोविर् ढाँचार्ा सम्झौता गरी कायि गराउनेछ । यस सम्बधधी कायि संचालन एि ं सम्पादन यसै 

कायिविधी अनसुरण गद ै गररनेछ । िस्तवुनष्ठ एि ं प्रिािकाररता बवृद्ध गनि छूटै्ट अध्ययन गने, सो को प्रवतिदेनको 

आधारर्ा आगार्ी रणवनती तय गनि र थप र्ापदण्ड तथा र्ागि दशिन िनाइ लाग ुगररनेछ । 

१८. काययक्रि कायायधवयन एवं फिफािक समिमत गठन :   यस कायिविवध बर्ोविर् नगरपावलकाको कायिक्रर् 

कायािधियन गने क्रर्र्ा उपयुक्त विवध प्रकृया, छनोट, कायािधियनर्ा आउन सक्ने सर्स्याको विशे्लषण, सर्ाधानका 

विकलपहरुको विकास, उपयुक्त विकलप छनोट, योिना एि ं लवययत सर्हू िा सार्ाविक विकासका कायिक्रर् 

कायािधियन (सािििवनक सचूना आब्हान, प्रस्ताि छनोट, कायिक्रर् वस्िकृत र संचालन) लगाएतका विषयर्ा नगर 

कायिपावलकालाई वसफाररस गनि तथा यस नगरपावलकाबाट सम्पधन िएका कायिक्रर्/योिनाको अनगुर्न र्लूयांकन 

गरी फरफारक गने सम्बधधर्ा दहेाय बर्ोविर्को कायिक्रर् कायािधियन एि ंफरफारक सवर्वत गठन गररनेछ   : 

नगर प्रर्िु           – अध्यक्ष  

प्रर्िु प्रशासकीय अवधकृत        – सदस्य  

योिना शािा प्रर्िु          – सदस्य  

आवथिक प्रशासन शािा प्रर्िु        – सदस्य  

वनर्ािण संग सम्बवधधत विषयर्ा प्राविवधक शािा तथा अधय विषयर्ा  

विषयसंग सम्बवधधत शािा प्रर्िु        –सदस्य सवचि 
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यस सवर्वतर्ा पेश िएका विषयर्ा छलफल गरी कायिअवघ बढाईनेछ । सवर्वतको बैठकर्ा सम्बवधधत 

विषयविज्ञहरुलाई आर्वधत्रत गनि सवकनेछ र सवर्वतको बैठक आिश्यकता अनुसार बस्नेछ । 

 

१९. िापदण्ड बनाउन सकनेः(१) आयोिनाको गणुस्तर सवुनवश्चतताको लावग कायािलयले अनगुर्न, र्लुयाङ्कन गरी 

सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतलाई सललाह, सझुाि र आिश्यकता अनसुार वनदशेन वदने तथा सर्धिय गनुि पनेछ. 

(२) उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुने आयोिनाको प्रकृवत हरेी गणुस्तर सवुनवश्चतता गने प्रयोिनको लावग 

कायािलयले थप र्ापदण्ड तथा र्ागिदशिन बनाई लाग ुगनि सक्नेछ । 
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अनुसूची १ 

(कार्यविधिको दफा ४ (१) ट सगं सम्बन्धित) 

उपभोक्ता समिततको लगत 

लालबधदी नगरपामलका 

िडा नं. ..... 

           आ.व. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता 
समिततको नाि र 

ठेगाना 

पदाधिकारीको नाि र सम्पकय  नं. गठन 
मितत 

बैंकको 
नाि 

खाता नं. 
अध्यक्ष(रंधगन 
फोटो सिेत) 

उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष 
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अनुसूची २ 
कार्यविधिको दफा ७(२) सँग सम्िन्धित) 

लालबधदी नगरपामलका 
र्ोजना सम्झौता फाराि 

१. सम्झौता गने पक्ष र आर्ोजनााः 
क) उपभोक्ता/निर्ााण/व्यवस्थापि/सचंालक समर्नतको वववरणः 
 १. िार्ः 
 २. पद   
 २. ठेगािाः 
ख) आयोजिाको वववरणः 
 १. िार्ः 
 २. आयोजिा स्थलः 
 ३ उद्देश्यः 
 ४. आयोजिा सरुु हुिे मर्नतः 
 ५. आयोजिा सम्पन्ि हुिे मर्ती : 
 ६. आयोजिा स्स्वकृत गिे निकाय : 

२. आर्ोजनाको लागत सम्िन्धि वििरणाः 
 क) कुल लागत अिरु्ाि रु : 

 ख) लागत व्यहोिे स्रोतहरु 

 १. कायाालयः 
 २. उपभोक्ता समर्नतः 
 ३. अन्यः  
ग) बस्तगुत अनदुानको वििरण     सािाग्रीको नाि      एकाई 
 १. सघंबाट  
 २. प्रदेशबाट 

 ३. स्थािीय तहबाट 

 ४. गहै्रसरकारी सघंससं्थाबाट  
 ५. ववदेशी दात ृसघं ससं्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता समर्नतबाट  
 ७. अन्य निकायबाट  
घ) आयोजिाबाट लाभास्न्वत हुिेः 
 १. घरपररवार सखंयाः 
 २. जिसखंयाः 
 ३. सगंठठत ससं्थाःः 
 ४= अन्यः  
 

हालसालै खिचिएको 
रंचिन फोटो एकथान 
यस संिै टााँस िने र 
फोटोमा समेत पने 
िरी अध्यक्ष वा 
प्रमुिले सही िने 

समितिका अध्यक्ष वा प्रिुख 

िार्,थर:  

ठेिाना : 
सम्पकक  न.ं : 
वावुको नाम थर: 
बाजेको नाम थर : 
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३. उपभोक्ता समर्नत÷सर्दुायर्ा आधाररत ससं्था÷गहै्रसरकारी ससं्थाको वववरणः 
क) गठि भएको मर्नतः 
 

ख) पदाधधकारीको िार् र ठेगािा,       सम्पका  ि.ं (िागररकता प्रर्ाणपत्र ि.ं र स्जल्ला) 
१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष                                                ङ) अिगुर्ि समर्नत : 
३. कोषाध्यक्ष 

४. सधचव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठि गदाा उपस्स्थत लाभास्न्वतको सखंयाः 
घ) गठि गदाा अिपुस्स्थत लाभास्न्वतको सखंयाः 
४. आयोजिा सञ्चालि सम्वस्न्ध अिभुवः 
५. आयोजिा र्र्ात सभंार सम्बन्धी व्यवस्था  
क)आयोजिा र्र्ात सभंारको स्जम्र्ा मलिे समर्नत÷ससं्थाको िार्ः 
ख) र्र्ात सम्भारको सम्भाववत स्रोत  

 जिश्रर्दािः 
 सेवा शलु्कः 
 दस्तरु, चन्दाबाट  
 अन्य केही भएः  

 

सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता समिततको न्जम्ििेारी तथा पालना गररने शतयहरुाः 
१. आयोजिा मर्नत ...............................देखख शरुु गरी मर्नत........................सम्र्र्ा परुा गिुा 

पिेछ।आयोजिा सम्पन्ि भएपछी स्थानिय तहबाट जााँचपास गरी फरफारक मलि ुपिेछ । 
२= प्राप्त रकर् तथा निर्ााण सार्ाग्री सम्वस्न्धत आयोजिाको उद्धेश्यका लाधग र्ात्र प्रयोग गिुापिेछ । 
३= िगदी, स्जन्सी सार्ािको प्राप्ती, खचा र बााँकी तथा आयोजिाको प्रगनत वववरण राख्नु पिेछ । 
४= आम्दािी खचाको वववरण र कायाप्रगनतको जािकारी उपभोक्ता सर्हूर्ा छलफल गरी अको ककस्ता र्ाग गिुा 

पिेछ । 
५= आयोजिाको कुल लागत भन्दा घटी लागतर्ा आयोजिा सम्पन्ि भएको अवस्थार्ा सो र्तुाववकि ैअिदुाि 

र श्रर्दािको प्रनतशत निधाारण गरी भकु्तािी मलि ुपिेछ । 
६. उपभोक्ता समर्नतल ेप्राववधधकको राय, परार्शा एव ंनिदेशि अिरुुप कार् गिुा पिेछ ।  
७= उपभोक्ता समर्नतले आयोजिासगं सम्वस्न्धत ववल, भरपाईहरु, डोर हास्जरी फारार्हरु, स्जन्सी िगदी खाताहरु, 

समर्नत÷सर्हुको निणाय पसु्स्तका आठद कागजातहरु कायाालयले र्ागेको बखत उपलव्ध गराउि ु पिेछ र 
त्यसको लेखापरीक्षण पनि गराउि ुपिेछ । 

 

िार्, थर, पद ठेगािा  
१. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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८. कुि ैसार्ाग्री खररद गदाा आन्तररक राजस्व कायाालयबाट स्थायी लेखा िम्वर र र्लु्य अमभबदृ्धध कर दताा 
प्रर्ाण पत्र प्राप्त व्यस्क्त वा फर्ा ससं्था वा कम्पिीबाट खररद गरी सोही अिसुारको ववल भरपाई 
आधधकारीक व्यस्क्तबाट प्रर्ाखणत गरी पेश गिुा पिेछ । 

९.  र्लू्य अमभबदृ्धध कर (VAT)लाग्िे बस्त ुतथा सेवा खररद गदाा रु २०,०००।– भन्दा बढी र्लू्यको सार्ाग्रीर्ा 
अनिवाया रुपर्ा र्लू्य अमभबदृ्धध कर दताा प्रर्ाणपत्र प्राप्त गरेका व्यस्क्त फर्ा ससं्था वा कम्पिीबाट 
खररद गिुा पिेछ । साथै उक्त ववलर्ा उस्ल्लखखत र्.ुअ.कर बाहेकको रकर्र्ा १.५% अग्रीर् आयकर 
बापत करकट्ठट गरी बााँकी रकर् र्ात्र सम्वस्न्धत सेवा प्रदायकलाई भकु्तािी हुिेछ । रु २०,०००।– भन्दा 
कर् र्लू्यको सार्ाग्री खररदर्ा पाि िम्वर मलएको व्यस्क्त वा फर्ाबाट खररद गिुा पिेछ । अन्यथा 
खररद गिे पदाधधकारी स्वयर् ्स्जम्रे्वार हुिेछ । 

१०. डोजर रोलर लगायतका र्ेमशिरी सार्ाि भाडार्ा मलएको एवर् ्घर बहालर्ा मलई ववल भरपाई पेश भएको 
अवस्थार्ा १०% प्रनतशत घर भाडा कर एबर् ्बहाल कर नतिुा पिेछ । 

११. प्रमशक्षकले पाउिे पाररश्रमर्क एवर् ्सहभागीले पाउिे भत्तार्ा प्रचमलत नियर्ािसुार कर लाग्िेछ । 
१२. निर्ााण कायाको हकर्ा शरुु लागत अिरु्ािका कुि ैआईटर्हरुर्ा पररवाति हुिे भएर्ा अधधकार प्राप्त 

व्यस्क्त÷कायाालयबाट लागत अिरु्ाि ससंोधि गरे पश्चात र्ात्र काया गराउि ु पिेछ । यसरी लागत 
अुिर्ाि सशंोधि िगरी काया गरेर्ा उपभोक्ता समर्नत÷सर्हुि ैस्जम्रे्वार हुिेछ । 

१३. उपभोक्ता समर्नतले कार् सम्पन्ि गररसकेपनछ बााँकी रहि गएका खप्िे सार्ािहरु र्र्ात सभंार समर्नत 
गठि भएको भए सो समर्नतलाई र सो िभए सम्वस्न्धत कायाालयलाई बझुाउि ु पिेछ । तर र्र्ात 
समर्नतलाई बझुाएको सार्ािको वववरण एक प्रनत सम्वस्न्धत कायाालयलाई जािकारीको लाधग बझुाउि ु
पिेछ । 

१४. सम्झौता बर्ोस्जर् आयोजिा सम्पन्ि भएपनछ अस्न्तर् भकु्तािीको लाधग कायासम्पन्ि प्रनतवेदि, िापी 
ककताव, प्रर्ाखणत ववल भरपाई, योजिाको फोटो, (काया गिुा अनघ, काया गरररहाँदा र सम्पन्ि नति ै
चरणको)   सम्वस्न्धत उपभोक्ता समर्नतल ेआयोजिा सचंालि गदाा भएको आय व्ययको अिरु्ोदि 
सठहतको निणाय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सावाजनिक लेखा परीक्षणको निणायको प्रनतमलपी तथा 
सम्वस्न्धत कायाालयको वडा कायाालयको मसफाररस सठहत अस्न्तर् ककस्ता भकु्तािीको लाधग निवेदि पेश 
गिुा पिेछ । 

१५. आयोजिा सम्पन्ि भएपनछ कायाालयबाट जााँचपास गरी फरफारक गिुा पदाछ। साथै आयोजािाको आवश्यक 
र्र्ात सभंारको व्यवस्था सम्वस्न्धत उपभोक्ताहरुले ि ै गिुा पिेछ । वनर्ािण कायिको वदगोपनाः उपिोक्ता 

सवर्वतबाट कायािधियन िएको योिनाको वदगोपनाको लावग सम्िवधधत उपिोक्ता सवर्वतले आिश्यक व्यिस्था गनुि 

पनेछ । उपिोक्ता सवर्वतले कायि सम्पादन गरी फरफारक गरेको सर्यलाइ नै सम्बवधधत सवर्वतलाइ योिना 

हस्ताधतरण गरेको र्ावननेछ । सो वर्वत देिी कवम्तर्ा एक बषि सम्र् सोही सवर्वतले आफ्नो कायि र्र्ित, सम्िार गरी 

दरुुस्त रातन ुपनेछ । सो का लावग कायािलयले सर्य सर्यर्ा सचूना प्रकाशन गनेछ । उक्त अनसुार िएको अिस्था 

नपाइएर्ा सम्बवधधत सवर्वतका अध्यक्षलाइ पत्राचार गररनेछ । सो बाट पवन कायि िएको अिस्था नदवेिएर्ा 

कायािलयले नै र्र्ित संिार गरी लागत रकर्र्ा दश प्रवतशत िररिाना रकर् सर्ेत िोडी सम्बवधधत सवर्वतको 

अध्यक्षबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गद ैनार्ािली सािििवनक गररनेछ । 
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१६. आयोजिा कायाान्वयि गिे सर्हु वा उपभोक्ता समर्नतले आयोजिाको भौनतक तथा ववत्तीय प्रगती 
प्रनतवेदि अिसुचूी ६ को ढााँचार्ा सम्झौतार्ा तोककए बर्ोस्जर् कायाालयर्ा पेश गिुा पिेछ । 

 

१७. आयोजिाको दीगो सञ्चालि तथा र्र्ात सभंारको व्यवस्था गिुा पिेछ ।यस सम्बन्धर्ा कायाालयले 
उपभोक्ता समर्नतको िार्, बजेट र अध्यक्षको िार् सठहत वववरण सावाजनिक गिेछ । 
१८. आयोजिाको सव ैकार् उपभोक्ता समर्नत÷सर्हुको निणाय अिसुार गिुा गराउि ुपिेछ ।कायाालयल ेतोकेको 
वा प्रववधधकको निदेशि वाठहर गरेको कायाको र्लु्यांकि सर्ावेश गररिे छैि । सो भन्दा बढी काया गरेको भिी 
दावी गिा पाइिे छैि, गरेको भएपनि कुिपैनि रकर् कायाालयबाट थप गररिे छैि, सो कायार्ा भएको खचा 
उपभोक्ता समर्नतबाट लागत व्यहोरेको र्ानििेछ । 
 

 

कार्ायलर्को न्जम्िेिारी तथा पालना गररने शतयहरुाः 
 
१. आयोजिाको वजटे, उपभोक्ता समर्नतको कार्, कताव्य तथा अधधकार, खररद, लेखाङ्कि, प्रनतवेदि आठद 

ववषयर्ा उपभोक्ता समर्नतका पदाधधकारीहरुलाई अिमुशक्षण कायाक्रर् सञ्चालि गररिेछ ।  
 

२. आयोजिार्ा आवश्यक प्राववधधक सहयोग कायाालयबाट उपलव्ध गराउि सककिे अवस्थार्ा गराईिेछ र 
िसककिे अवस्था भएर्ा उपभोक्ता समर्नतले बाह्य बजारबाट सेवा परार्शा अन्तगात सेवा मलि सक्िेछ ।  

 

३. आयोजिाको प्राववधधक सपुररवेक्षणका लाधग कायाालयको तफा बाट प्राववधधक खटाईिेछ । उपभोक्ता 
समर्नतबाट भएको कार्को नियमर्त सपुररवेक्षण गिे स्जम्रे्वारी निज प्राववधधकको हुिेछ ।  

 

४. पेश्की मलएर लार्ो सर्यसम्र् आयोजिा सचंालि िगिे उपभोक्ता समर्नतलाई कायाालयले नियर् अिसुार 
कारवाही गिेछ । 

 

५. श्रर्र्लुक प्रववधधबाट काया गराउिे गरी लागत अिरु्ाि स्वीकृत गराई सोही बर्ोस्जर् सम्झौता गरी 
र्ेमशिरी उपकरणको प्रयोगबाट काया गरेको पाईएर्ा त्यस्तो उपभोक्ता समर्नतसगं सम्झौता रद्ध गरी 
उपभोक्ता समर्नतलाई भकु्तािी गररएको रकर् र्लु्यांकि गरी बढी भएको रकर् सरकारी बााँकी सरह असलु 
उपर गररिेछ। 

 

६. आयोजिा सम्पन्ि भएपनछ कायाालयबाट जााँच पास गरी फरफारक गिुा पिेछ । 
 

७. आवश्यक कागजात सलंग्ि गरी भकु्तािी उपलव्ध गराउि सम्वस्न्धत उपभोक्ता समर्नतबाट अिरुोध भई 
आएपनछ उपभोक्ता समर्नतको बैंक खातार्ा भकु्तािी ठदि ुपिेछ ।  
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८. यसर्ा उल्लेख िभएका कुराहरु प्रचमलत काििू वर्ोस्जर् हुिेछ । 
र्ाधथ उल्लेख भए बर्ोस्जर्का शताहरु पालिा गिा हार्ी निम्ि पक्षहरु र्न्जुर गदाछौं । 
उपभोक्ता समर्नत÷सर्हुको तफा बाट      कायाालयको तफा बाट 

अध्यक्ष      सधचव 

दस्तखत -...................       दस्तखत............. 
िार् थर.....................        िार् थर............. 
पद.............................       पद................. 
ठेगािा..........................       मर्नत..................... 
सम्पका  ि.ं.....................       आ.प्र.शाखाको तफा बाट : 
मर्नत............................       प्राववधधक शाखाको तफा बाट : 
 योजिा शाखाको तफा बाट : 
 

िोट : कायाादेश पत्र र वडाको मसफाररस पत्रको िरू्िा यससैाथ सलंग्ि गररएको छ ।  

दस्तखत............. 
िार् थर.....................  
पद.............................  
ठेगािा..........................  

सम्पका  ि.ं.....................  

मर्नत............................ 
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अनुसूची ३ 
(कायाववधधको दफा ११ (५) साँग सम्वस्न्धत) 

सावाजनिक परीक्षण फारार्को ढााँचा पेश गरेको कायाालय.......... 
१. आयोजिाको िार्ः      क) स्थलः 
ख) लागत अिुर्ािः        ग) आयोजिा शुरू हुिे मर्नतः  घ) आयोजिा सम्पन्ि हुिे मर्नतः  
२. उपभोक्ता समर्नत÷सार्ुदानयक संस्थाको   क) िार्ः   
क) अध्यक्षको िार्ः   ख) सदस्य संखयाः      र्ठहलाः    पुरूषः  
३. आम्दािी खचाको वववरणः  
क) आम्दानीतफय  जम्िाःाः 
आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कतत नगद 

तथा न्जधसी प्राप्त भर्ो खुलाउने) रकि िा पररिाण कैफफर्त 
रकि िा पररिाण कैफफर्त 

 

   
   
ख) खचयतफय  

खचयको वििरण दर पररिाण जम्िा 
१. सार्ाग्री (के के सार्ाग्री खररद भयो ?)    

२. ज्याला (के र्ा कनत भुक्तािी भयो ?)    

    

    

३. श्रर्दाि (कनत जिाले श्रर्दाि गरे ?)    

    

    

४. व्यवस्थापि खचा (ढुवािी तथा अन्य खचा)    

    
 

ग) िौज्दात  
 वििरण  रकि िा पररिाण  कैफफर्त 

१ निद   

बैंक 
  

व्यक्ततको क्जम्मा   

२ सामग्रीहरु   

घ) भुक्तानी ददन बाकँी 
वििरण रकि िा पररिाण 

  

४. सम्पधन आर्ोजनाको लक्ष्र् तथा प्रगतत वििरण 

 

कािको वििरण लक्ष्र् प्रगतत 

   

५. आयोजिाले प¥ुयाएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपर्ा लाभास्न्वत जिसंखया (आयोजिा सञ्चालि भएको स्थािका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आयोजिा सञ्चालि गदाा आयोजक संस्थार्ा कार्को स्जम्र्ेवारी बााँडफााँड (कस कसले कस्तो कस्तो कार्को स्जम्र्ेवारी मलएका 

धथए<खुलाउिे) 
उपस्स्थनतः 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
रोहवरः िार्थरः      पदः   मर्नतः 
द्रष्टव्यः सावाजनिक पररक्षण कायाक्रर्र्ा उपस्स्थत सरोकारवालाहरुको उपस्स्थनत अनिवाया रूपर्ा सलंग्ि हुिुपिेछ । 
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अनुसूची ४ 
-कायाववधधको दफा ११ (६) साँग सम्वस्न्धत) 

खचा सावाजनिक सूचिा फारार् 

 

मितताः २०  ।   ।   .  

१. आर्ोजनाको नािाः—        २. आर्ोजना स्थलाः—  

३. वितनर्ोन्जत िजेटाः—  ४. आर्ोजना न्स्िकृत भएको आ.िाः—  ५. आर्ोजना सम्झौता भएको मितताः—  

६. काि सम्पधन गनुय पने मितताः—     ७. काि सम्पधन भएको मितताः—  

८. उ.स. को बैठकले खचय स्िीकृत गरेको मितताः—    

आम्दानी र खचयको वििरण 

       

आम्दानी खिच 
वववरण रकि रू वववरण रकि 

प्रथम ककस्ता  ज्याला  

दोश्रो ककस्ता  ननमाकण सामाग्री िररद  

तशे्रो ककस्ता  ढुवानी  

जनश्रमदान  भाडा  

वस्तुित सहायता  व्यवस्थापन ििक  

लाित सहभाचिता    

    

    

 

उपयुाक्तािुसारको आम्दािी तथा खचा वववरण यथाथा हो । यसर्ा सबै आम्दािी तथा खचाहरु सर्ावेश गररएको छ । साथै 
उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभाधगतार्ा आयोजिा कायाान्वयि गररएको छ । यसको एक प्रनत वडा कायाालयर्ा सरे्त पेश 
गररएको छ ।  
 

......................   ............................... ...............................  कोषाध्यक्ष 
   सधचव     अध्यक्ष   
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अनुसूची ५ 

-कायाववधधको दफा ११(७) संग सम्वस्न्धत) 

आर्ोजना सूचना पाटीको निूना 

१.  आयोजिाको िार्ः 

२. आयोजिा संचालि गिे कायाालय/कायाक्रर्को िार्ः 

३. उपभोक्ता समर्नतको अध्यक्षको िार् र सम्पका  िं.M 

४. आयोजिाको कुल लागत रकर् रुः 

 ४.१. आयोजिार्ा कायाालयबाट व्यहोिे लागत रुः 

 ४.२. जिसहभाधगताबाट व्यहोिे लागत रकर् रुः 

 ४.३. आयोजिार्ा लगािी गिे अन्य निकायको िार्  र व्यहोिे लागत रकर् रुः 

५. आयोजिा सम्झौता मर्नतः 

६. आयोजिा सम्पन्ि गिे मर्नतः 

७. आयोजिाबाट लाभास्न्वत जिसंखयाः 

  



19 
 

 

अनुसूची ६ 
-कायाववधधको दफा १६(ङ) साँग सम्वस्न्धत) 

उपभोक्ता समर्नतको भौनतक तथा ववत्तीय प्रगनत प्रनतवेदि 

वववरण पेश गरेको कायाालय.................... 
 

१. आयोजिाको वववरण  
आयोजिाको िार्ः     वडा िं.M टोल÷बस्तीः   उपभोक्ता समर्नतका अध्यक्षः सधचवः  

२. आयोजिाको लागतः प्राप्त अिुदाि रकर् रू. ............................  चन्दा रकर् रू...................... 
जिसहभाधगता रकर् रू. ==============   जम्र्ा रकर् रू. ............................. 

३. हालसम्र्को खचा रू. ============== 
क. कायाालयबाट प्राप्त रकर् रू............. 
१. निर्ााण सार्ग्रीर्ा (मसरे्न्ट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, धगट्टी, उपकरण आठद) रू. .  
२. ज्यालाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        जम्र्ा रू.  
३. र्सलन्द सार्ाि (कवप, कलर्, र्सी, कागज आठद) रू.   ४. दैनिक भ्रर्ण भत्ता (सम्झौतार्ा स्वीकृत भए) रू.   
५. प्राववधधक निरीक्षण बापत खचा (सम्झौतार्ा स्वीकृत भए) रू.     

६. अन्य   
ख. जिसहभाधगताबाट व्यहोररएको खचा रूः ................... श्रर्को र्ूल्य बराबर रकर् रू. .......................  

स्जन्सी सार्ाि र्ूल्य बराबर रकर् रू. .............   कूल जम्र्ा रू. ............. 
४. प्राववधधक प्रनतवेदि बर्ोस्जर् र्ूल्यांकि रकर् रू. ............. 
५. उपभोक्ता सर्ूहको निणाय बर्ोस्जर्÷सर्ीक्षाबाट खचा देखखएको रू. ............. 
६. कायाान्वयिर्ा देखखएका र्ुखय सर्स्याहरूः क. ख. ग.  
७. सर्ाधािका उपायहरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कायाालयबाट र अन्य निकायबाट अिुगर्ि भए अिुगर्िको सुझावः  
 

 

९. हाल र्ाग गरेको ककस्ता रकर् रू.  
१०. र्ुखय खचा प्रयोजि  
 

११. प्राप्त रकर् आयोजिा बाहेक अन्य कायार्ा खचा गिे गराउिे छैिौ ।   
 

.............   .............  .............  ............. 
तयार गिे   सधचव    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 
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अनसुिूी - ७ 

nfnaGbL gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no  

nfnaGbL, ;nf{xL 

@ g+= k|b]z, g]kfn 

gu/ sfo{kflnsfsf] ldlt @)====.======.======= sf] lg0f{o cg';f/ sfo{qmd ;Demf}tf 

!=;+Demf}tf ug]{ kIf / cfof]hgf M 

s_ ;d'bfodf cfwfl/t ;+:yf jf ;/sf/L ;+:yfdf a}wflgstf k|fKt ;+:yfsf] ljj/0f M  

!=  ;+:yfsf] gfd M                       $=;+:yfsf] vftf /x]sf] j}+ssf] gfd / 

@=  sfo{If]q÷ljifo M                      7]ufgf M                

#= 7]ufgf M                              %=vftf g+M  

v_ sfo{qmdsf] ljj/0f M 

!= gfd M                                                                    ;+:yfsf] k|d'v jf cWoIf 

@= 7]ufgf M 

#= p2]Zo M                          

$= sfo{qmd l:js[t ug]{ lgsfo M 

%=sfo{qmd z'? x'g] ldlt M  

^=sfo{qmd ;DkGg x'g] ldlt M 

@=sfo{qmdsf]] nfut ;DaGwL ljj/0f M  

s_ s'n sfo{qmd vr{ cg'dfg ?= ================================ 

v_ nfut Joxf]g]{ ;|f]tx? M  

!= ;DalGwt :yfgLotx af6 ?= ===================================  

@= u}/;/sf/L ;+3 ;+:yfaf6 ?= =================================  

#= ;d'bfodf cfwfl/t ;+:yfaf6 ?= ============================== 

   s'n vr{ hDdf ?= ================================== 

u_ ;fdfu|Lsf] ljj/0f M 

3_ nfeflGjt ;+Vof M  

!= k|ToIf ;xefuL ;+Vof M  

@= 3/ kl/jf/ ;+Vof M 

# =hg;+Vof M 

$= ;d'bfo M 

%=cGo M 

 

xfn;fn} lvlrPsf] 

/+lug kmf]6f] Psyfg 

6fF; ug{] / kmf]6f]df 

;d]t kg{]u/L cWoIf 

n] ;lx ug{] . 

gfd,y/ M 

7]ufgf M 

;Dks{ g+=M  

jfj'sf] gfd,y/ M 

jfh]sf] gfd,y/ M 



21 
 

#= p=;=÷;d'bfodf cfwfl/t ;+:yf / u}/ ;/sf/L ;+:yf ;DaGwL ljj/0f M 

s_ u7g ePsf] ldlt M 

v_ kbflwsf/Lsf] gfd / 7]ufgf –           ;Dks{ g+        ;DalGwt j8fsf] kbflwsf/L  cg'udg ;ldlt 

!=cWoIf M                                                 j8f cWoIf ;+of]hs   

@=pkfWoIf M                                                        j8f ;b:o M 

#=sf]iffWoIf M                                                       j8f ;b:o M 

$=;lrj M                                                          j8f ;b:o M 

%=;b:o M                                                          j8f ;b:o M 

^= ;b:o M   j8f ;lrj M 

&=;b:o M 

*= ;b:o M 

(= ;b:oM 

$= cGo -k|fljlws / Joj:yfkg ;DaGwL_ ljj/0f M 

   ;Demf}tfsf ;t{x? M 

!= k|fKt /sd / ;fdfu|L ;DalGwt sfo{qmdsf] p2]Zosf nflu dfq k|of]u ug]{÷u/fpg]5f}+ . 

@= sfo{qmd ;DkGg ePkl5 :yfgLotx jf cGtu{t af6 hfFrkf; ul/ km/ kmf/s lng]5f}+ . pQm cg';f/sf] 

/sd pknJw u/fpFbf ;DjlGwt ;+:yf jf ;d"xsf] j}+s pknJw u/fO{g]5 . 

#= ;+3 ;+:yf jf ;d"xn] tf]lsP adf]lhd sfo{ ;Dkfbg u/] kZrft k|ltj]bg tof/L u/L ;DalGwt j8f 

;ldltdf 5nkmn u/fO{ ;f] sf] cfwf/df ;DalGwt j8fsf] l;kmfl/; ;lxt e"QmfgL sf nflu clGtd 

k|ltj]bg gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nodf k]z ug'[{ kg]{5 .    

$= slDtdf s"n nfut /sdsf] !% k|ltzt /sd clgjf{o nfut ;xeflutf e} sfo{qmd÷of]hgf ;+rfng 

x'g]5 . s'g}  ljz]if  lg0f{o jf6 gub nfut ;xeflutf gePsf] jf blnt jf ckfË dfq ;dfj]zL ePsf] 

;+3 ;+:yf jf ;d"xaf6 sfo{qmd ;+rfng u/]sf] ePtfklg e'Qmflg  lbO{g] 5 . pQm ;DjGwdf l:js[t 

/sdsf] ;+3;+:yfn] Joxf]g]{ slDtdf !% k|ltzt /sd pQm sfo{qmddf vr{ ePsf] x'g' kg]{, ;f] cg';f/sf] 

vr{ ePsf] sfuhftaf6 k|dfl0ft x'g g;s]df gu/ sfo{kflnsfsf] tkm{af6 pknAw u/fO{g] cg'bfgdf 

s6\6f ul/g]5 . pQm ;DaGwdf sfo{qmd ;+rfng ug{ s'g}klg k|sf/sf k]ZsL lbOg] 5}g .  

^= ;+3 ;+:yfn] lbuf] k|s[ltsf] sfo{qmd ;+rfng u/]sf]df sfo{qmd ;DkGg eP kZrft ;+rfng ug]{ sfddf 

slDtdf Psjif{ ;Dd sfo{qmd÷of]hgfsf] lhDdf jf dd{t ;+ef/sf]  Joj:yf klg o; ;+3 ;+:yf jf ;d"x 

jf6 ub{5f} . ;f] cg';f/sf] dd{t ;+ef/ jf ;+rfngsf] lgoldt Joj:yf u/]sf] cj:yf g=kf=jf6 cg'udg 

xF'bf gkfO{Pdf ;f] sf] nflu g=kf=jf6 ePsf] vr{ o; ;+3 ;+:yf jf ;d"xsf] cWoIf jf6 c;"n pk/ ug{ 

dGh'/ 5f} . ;+3 ;+:yfn] sfo{qmd ;+rfng ug{ ;xefuL 5gf]6, sfo{qmdsf] z'? lbg tyf ;dfkg ug]{ lbg 

o; gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no tyf ;DalGwt j8f sfof{nosf] k|d'v jf k|ltlglwnfO{ clgjfo{ 

cfdlGqt ug'{ kg]{5.  
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&= sfo{qmd÷cfof]hgf ldlt =============================b]lv z'? ul/ ldlt =====================================;Dddf k'/f 

ug]{5f}+. 

*= ;+3 ;+:yf jf ;d"xn] cfkm'n] k|:tfj u/]sf] slDtdf Joxf]g'{ kg]{ /sd dWo]af6g} z'? vr{ pkof]u ub}{ sfo{ 

;DkGg ug'{ kg]{5 . clGtd k|ltj]bg k|fKt ge} s'g} /sd pknAw u/fO{g] 5}g .   

(= sfo{qmd ;+rfngsf] lbg b]vL ;DkGg ePsf]] lbg ;Ddsf] ;a} ;xefuL b]lvg] kmf]6f] / pkl:ylt ;d]t 

;dfj]z k|ltj]bg ?h'sf] cfwf/df e'QmfgLsf] k|s[of cl3 a9fO{g] 5 . 

!)= ;+3 ;+:yf jf ;d"xn] sfo{qmd ;+rfng ubf{ a9Ldf g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfnon] tf]s]sf] vr{ gD;{ jf 

;f] cGtu{t k|:tfj u/]sf] vr{sf] /sd eGbf a9L g=kf=df bfjL ug{] 5}gf}F olb l:js[t /sd eGbf a9L 

nfut kg{ uPdf :jtM ;DalGwt ;+3;+:yfn] Joxf]/]sf] 7xl/g]5 . 

!!= sfo{qmd km/ km:of{}6 ug{ cGo sfuhftsf ;fy} ;DjlGwt j8fsf] l;kmfl/; clgjfo{ ?kn] k]z ub{5f} . 

!@= cfufdL lbgdf o; sfo{qmd ;DkGgsf] ;DjGwdf cg'udg x'Fbf s]lx ltg{' j'emfpg'kg{] 7x/]df ;f] cg';f/ 

o; ;+3 ;+:yf jf ;d"xsf] cWoIf÷k|d'vsf] hfoh]yfjf6 c;"npk/ ug{ ;d]t d~h'/ ub{5f} . 

!#= o; gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nodf k]z ug]{ clGtd k|ult k|ltj]bgdf sfo{qmdsf] pb]Zo Pj+ nIo 

cg'?ksf] k|ultsf] cj:yf, ;xefuL 5gf]6df ckgfO{Psf ljlw k|s[of, ;xefuLsf] b}lgs pkl:ylt ljj/0f 

Pj+ k'li6 x'g] kmf]6f] tyf ;xeflux?sf] l;sfO{sf] pknAwL,k|lzIfssf] of]Uotf Pj+ Ifdtfsf] -l;=eL=_ ;lxt 

sfuhftx?,k|lzIf0fsf kf7\oqmd Pj+ ;dfu|Lx? ;+sng tyf k|ltj4tf, sfo{qmdsf] pkfbotf jf cf}lrTo 

k'li6, ;xefuL jf kl/jf/ Pj+ gu/jf;LnfO{ k'usf] nfe, sfo{qmd ;+rfngsf nflu tf]lsPsf] gD;{ / ;f] 

sf] cfwf/df ePsf] vr{ Pj+ k'li6 x'g] ljn, ekf{O{ Pj+ cGo ;DalGwt sfuhft slDtdf ;dfj]z ePsf] 

x'g' kg]{5 . 

!$= o; gu/kflnsfaf6 tflnd, k|lzIf0f, uf]li7 k|of]hsf nflu ;+3,;+:yf jf ;d"xnfO{ pQm sfo{qmd 

;+rfng ug{ pknAw u/fO{Psf] ;fdfu|Lx? ;DalGwt ;xefufLnfO{ g} ;fdfu|L cg'bfg lbg' kg]{ jfx]s cGo 

;DalGwt ;+3,;+:yfn] ;'/lIft /fVg' kg]{ 5, cfjZostf cg';f/ k|lzIf0fdf k|of]u ug{ ;Sg]5 . pQm 

;fdu|L o; g=kf= sfof{non] dfu u/]sf] avt t'?Gt pknAw u/fpg' kg]{5 . ;f] cg';f/ gePdf 

;fdfu|Lsf] k/n d"No j/fj/sf] /sd o; gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{non] ;/sf/L afFsL ;/x c;"n pk/ 

ug{ ;Sg]5 .  

:yfgLotxsf] tkm{af6   M                                          ;+3,;+:yf jf ;d"xsf]] tkm{af6 M 

gfd M                                                             k|d'v÷cWoIf M 

kb M                                                              x:tfIf/ M 

x:tfIf/  M                                                        ;lrj M 

ldlt M                                                            x:tfIf/ M                                                                   

        ldlt M   

 !=cf=k|=zfvfsf] tkm{jf6 M– 5fk M  

 @=of]hgf zfvfsf] tkm{jf6 M– 



23 
 

                                                                                                              
ldlt M===========÷=======÷========= 

>L k|d'v k|zf;sLo clws[tHo"                                                                           
+   nfnjGbL gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, 
   nfnaGbL, ;nf{xL .  
               
   

laifo M sfo{qmd ;+Demf}tf ul/lbg] af/].                                                                                             

dxf]bo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      pk/f]Qm ;DjGwdf o; gu/kflnsf jf6 o; nfnjGbL gu/kflnsf sf] jf8{ g+ ============ 
df =========================================================================================================================sfo{ug{ sf] nfuL 
s'n  ?=============================================== sf] gu/ sfo{kflnsfj6 ldltM@)&%÷)@÷!$ ut] 
k|:tfj l:js[t ePsf] xF'bf pQm sfo{ ;+rfng ug{sf] nfuL ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; 
o;} ;fy ;+nUg /flv k]z u/]sf] xF'bf sfo{qmd ;Demf}tf Pj+ sfof{b]z ;d]t lbg'x'g cg'/f]w 5. 
cfufdL lbgdf o; ;+rflnt sfo{qmd ;DkGgsf] ;DjGwdf cg'udg xF'bf s]lx ltg'{ jf 
j'empg'kg{] 7x/]df ;f] cg';f/ d]/f] hfoh]yf jf6 c;"n pk/ ug{ ;d]t dGh'/ ub{5' . 
 
 
         
  
        

 

 
➢ o; ;+:yfnfO{ sfd sfh ug{] k|s[of / sfuhftsf] ;DjGwdf cled'lvs/0f d}n] 

ul/lbPsf] xF'bf o; jdf]lhd ;+Demf}tf ul/lbgsf nfuL l;kmfl/; ul/lbPsf] 5' . 

 

                         ===================== 
                         j8f cWoIf 

 

  

lgj]bs 
;+:yf k|d'vsf] gfd, y/M– 
kb  M– 
7]ufgf M– 
;Dks{ g++  M– 
x:tfIf/ M– 
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nfnaGbL gu/kflnsf  

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

nfnaGbL, ;nf{xL  

@ g+= k|b]z, g]kfn 

 

ljifo M sfof{b]z lbOPsf] af/] . 

                                                                                                                                                    

>L ========================================, 

   ========================================== .. 

 

nfnaGbL gu/kflnsfsf] cf=a= ================== sf] l:js[t jflif{s sfo{qmd cg';f/ ===================== 

tkm{sf] nfnaGbL gu/kflnsf 

j8fg+======sf]================================================================================ cfof]hgf÷sfo{qmd ;+rfng 

ug{ g=kf=jf6  ?==========================÷– / p=ef]=;=jf6 ?====================÷– ;d]t hDdf 

?===========================÷– cIf/]kL ================================================================= dfqdf ;+rfng 

ug]{ u/L tkfO{ / o; sfof{no aLr ldlt @)=====÷====÷======= df ePsf] ;+emf}tf cg';f/ pknAw 8«OË, 

l8hfO{g, k|fljlws :k]l;lkms]zg / nfut l:6d]6 adf]lhd gu/kflnsfaf6 vl6Psf k|fljlws 

sd{rf/Lsf] lgb]{zg / ;dGjodf u'0f:t/o'Qm sfo{ ug'{÷u/fpg' x'g tkfO{nfO{ of] sfof{b]z lbOPsf] 5 . 

;+Demf}tfdf tf]lsPsf] zt{x? ;d]tsf cfwf/df tf]lsPsf] ;dol;df–@)=======÷=======÷====== leq sfo{ 

;DkGg u/L lgodfg';f/ ljn ekf{O{, d'NofÍg / cg'udg tyf ;xlhs/0f ;ldlt ;DjlGwt j8f 

g+======sf] l;kmfl/; ;lxt km/kmf/ssf] nflu o; sfof{nodf cfpg' x'g cg'/f]w 5 .  

af]wfy{ M  

>L cf=k|= zfvf, nfnaGbL g=kf= , ;nf{xL 

>L of]hgf tyf zx/L ljsf; zfvf, nfnagbL g=kf=, ;nf{xL 

;fO6 O{Grfh{ O{=>L ====================== 

;fO6 O{Grfh{ ;j O{========================= 

nfnaGbL g=kf=, ;nf{xL  

 

  

========================== 

k|d'v k|zf;lso clws[t 
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vr{ ;fj{hlgs ;"rgf kmf/d 

nfnjGbL gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no 

ldlt M ============================= 

>Ldfg\ k|d'v k|zf;sLo clws[tHo", 

   nfnaGbL gu/ sfo{kflnsf sfof{no, 

 

!= cfof]hgfsf] gfd M  @= cfof]hgf :yn M  

#= ljlgof]lht ah]6 M   $= cfof]hgf l:js[t ePsf] cf=a= M   

%= cfof]hgf ;Demf}tf ePsf] ldlt M  ^= sfd ;DkGg ug'{ kg]{ ldlt M   

&= sfd ;DkGg ePsf] ldlt M  *= p=;=sf] a}7sn] vr{ l:js[t u/]sf] 

ldlt M  

 

                        vr{ ljj/0f M 

c_ cg'bfg tkm{  cf_ >dbfg tkm{    

s_ lgjf{0f ;fdfu|L -cfoft ug'{ kg]{ ;fdfg_  s_ lgdf{0f ;fdfu|L -:yflgo ;fdfu|L_ M  

!=  !=  

@=  @=  

#=  #=  

$=  $=  

v_ sfdbf/ ljj/0f M   v_ sfdbf/ ljj/0f M   

!= l;kfn' lbg ;+Vof M  != l;kfn' lbg ;+Vof M  

@= HofdL lbg ;+Vof M   @= HofdL lbg ;+Vof M     

u_ 9'jfgL ljj/0f M   u_ 9'jfgL ljj/0f M  

!=6«s÷6«}S6/ ef8f  !=6«s÷6«}S6/ ef8f  

@= dfl;4f/f 9'jfgL   @= dfl;4f/f 9'jfgL   

3_ d]lzg tyf cf}hf/   3_ d]lzg tyf cf}hf/   

!=  !=  

@=  @=  

vr{ ;fj{hlgs ;dosf] pkl:ytL M     

!= pkef]Qmf ;ldlt÷;d'xsf kbflwsf/Lx? M    @= :yfgLo ;fdflhs ;+3 ;+:yftkm{ M   

s=  s=  

v=  v=  

u=  u=  

3=  3=  

 pk/f]Qm vr{ ljj/0f pkef]Qmf e]nf tyf a}7sdf lg0f{o u/L hfgsf/Lsf] nflu tof/ ul/Psf] Joxf]/f k|dfl0ft 

ul/Psf] 5 . ;fy} pkef]Qmf tyf :yfgLo ;fdflhs ;+3;+:yfx?sf] /f]xj/df ;DkGg cfof]hgfsf] lgdf{0f sfo{ ;DkGg 

ePsf] / ;f] cfof]hgf af/] ;fj{hlgs hfgsf/L ;a} ;/f]sf/jfnfx?nfO{ o; ;"rgf ;fj{hlgs :ynsf] ;"rgf kf6Ldf 

6fF; ul/Psf] 5 .  

 

 

 

b|i6Jo M ;fj{hlgs kl/If0f sfo{qmddf pkl:yt ;f/f]sf/jfnfsf] pkl:ylt clgjfo{ ?kdf ;+nUg x'g' kg]{ 5 .  

 

 

  

=========================== =========================== =========================== 

gfd M  gfd M  gfd M  

pkef]Qmf ;ldltsf] ;lrj  pkef]Qmf ;ldltsf] cWoIf ;DjlGw j8fsf] k|ltlgwL  
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;fj{hlgs k/LIf0fsf] kmf/dsf] 9fFrf 

 nfnjGbL gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

 

!_ cfof]hgfsf] gfd M 

s_ gfdM        v_ :yn M 

v_ nfut cg'dfg M       3_ cfof]hgf ;'? x'g] ldlt M 

u_ cfof]hgf ;DkGg ldlt M  

@_ pkef]Qm ;ldlt÷;fd'bfoLs ;+:yfsf] 

s_ cWoIfsf] gfd M 

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

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

s_ cfDbflg tkm{ M 

cfDbflgsf] >f]t - sxfjf6 slt gub tyf lhG;L k|fKteof] v'nfpg] /sd jf kl/0ffd s}lkmot 

   

   

   

v_ vr{ tkm{ 

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

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

    

    

@_ Hofnf s] df slt e'Qmflg eof]    

    

    

#_ >dbfg - slthgfn] >dbfg u/] <    

    

    

$_Joj:yfkg vr{ - 9'jfgL tyfcGo vr{ _    

u_ df}Hbft 

ljj/0f /sd / kl/0ff s}lkmot 

!_ gub   

j}+s   

JolQmsf] lhDdf   

@_ ;fdfu|L x?   

#_ e'Qmflg lbg jfFsL 

ljj/0f /sd kl/0ffd 

  

  

;DkGg cfof]hgfsf] nIo tyf k|ult ljj/0f 

sfdsf] ljj/0f nIo k|ult 

   

   

$_ cfof]hgfn] k'¥ofPsf] nfe tyf k|ToIf ?kdf nfeflGjt hg;+Vof - cfof]hgf ;+rfng ePsf] :yfgsf pkef]Qmf x? . 

%_ cfof]hgf ;+rfngubf{ cfof]hs ;+:yfdf sfdsf] lhDd]jf/L jf8kmf8 -s; s;n] s:tf] s:tf] sfdsf] lhDd]jf/L lnPsf lyP< v'nfpg] . 

================================                                                                        ================================ 

gfdM                                                                                  gfdM 

pkef]Qmf ;ldltsf] ;lrj                                                               pkef]Qmf ;ldltsf] cWoIf  

 

 

 

pkef]Qmf ;ldltsf] ef}lts tyf ljlQo k|ult k|ltj]bg 
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nfnjGbL gu/ sf{okflnsfsf] sfof{no 

nfnaGbL, ;nf{xL 

!=cfof]hgfsf] ljj/0f 

cfof]hgfsf] gfd M 

jf8 g=+ M ====================   6f]n M ===========================================  jl:t M =================================== pkef]Qmf M =========================== 

l;dltsf] cWoIf M ================================================================= ;lrj M  ============================================================================= 

@+ cfof]hgfsf] nfut 

k|fKt cg'bfg /sd  ?= ==========================================================rGbf /sd M?= ======================================================================= 

hg;xeflutf /sd M ? =========================================================hDdf ?= =============================================================================== 

#=xfn ;Ddsf] vr{ ?= ========================== 

s_ :yfgLo lgsfo jf6 k|fKt /sdf M ?======================================= 

!=lgdf{0f ;fdflu|df -l;d]G6,58,sf7,9'Ëf,km'jf,lu§L pks/0f cflb _ 

?= ============================ 

@= Hofnf M bIf ?============================cbIf ?============================= hDdf ?============================= 

#= d;nGb ;dfg -sflk,snd,d;L,sfuh,cflb_ ?============================= 

$= b}lgs e|d0f eQf -;+emf}tfdf :jLs[t eP _ ?============================= 

%=k|fljlws lgl/If0f jfkt vr{ -;+emf}tfdf :jLs[t eP _ ?============================= 

^=cGo?============================= 

v_ hg;xeflutf jf6 Joxf]l/Psf] vr{ ?============================= 

>dsf] d'No j/fj/ /sdf ?============================= 

lhlG; ;dfg d'No j/fj/ /sd ?============================= 

s'n hDdf ?============================= 

u_ k|fljlws k|ltj]bg jdf]lhd d'Nofªsg /sd ? ============================= 

pkef]Qmf ;d'xsf] lg0f{o jdf]lhd ;ldIff jf6 vr{ b]lvPsf] ?============================= 

sfof{Gjogdf b]lvPsf d'Vo ;d:ofx? M 

s_ 

v_ 

u_ 

;dfwfgsf pkfox? M 

s_ 

v_ 

u_ 

3_ 

:yfgLotx / cGo lgsfojf6 cg'udg eP cg'udgsf] ;'emfj M 

 

xfndfu u/]sf] ls:tf /sd ?============================= 

d'Vo k|of]hg M 

k|fKt /sd cfof]hgfjfx]s cGo sfo{df ug{] u/fpg] 5}gf+} . 

 

   

sf]iffWoIf M ;lrj M cWoIf M 
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   of]hgf cg'udg  tyf d"NofFªsg ;ldltsf] l;kmfl/; 

 

>L k|d'v k|zf;lso clws[t Ho", 

   nfnaGbL gu/kflnsfsf] sfof{no, 

   nfnaGbL,;fnf{xL . 

ljifo M l;kmfl/;  ul/Psf] . 

 

        pk/f]Qm ;DaGwdf o; g=kf= cGt{ut==========j8fdf ;+rfng ePsf] 

=====================================================of]hgfsf] sfd ;DkGg eO{ cg'udg ;d]t ePsf]n] 

pQm of]hgfsf] e'QmfgL lbg afFsL /sd e'QmfgL lbPdf s'g} km/s gkg]{ Joxf]/f l;kmfl/; 

ul/G5 . 

tklzn M 

s|=;+= l;kmfl/; ug]{sf] gfd kb ;'emfj x:tfIf/ 

!=  ;+of]hs   

@=  ;b:o   

#=  ;b:o   

$=  ;b:o   

%=  ;b:o   

^=  ;b:o   

&=  ;b:o   
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>L k|d'v k|zf;lso clws[t Ho",                                                                              

   nfnaGbL gu/kflnsfsf] sfof{no,                                                                                                      

   nfnaGbL,;fnf{xL .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ljifo M l;kmfl/;  ul/Psf] ;DjGwdf . 

 

        pk/f]Qm ;DaGwdf o; g=kf= cGt{ut==========j8fdf ;+rfng ePsf] 

=====================================================of]hgfsf] sfd ;+Def}tf jdf]lhdg} ;DkGg eO{ 

cg'udg ;d]t ePsf]n] pQm of]hgfsf] e'QmfgL lbg] ;DjGwdf afFsL /sd e'QmfgL lbPdf 

s'g} km/s gkg]{ Joxf]/f l;kmfl/; ul/G5 .  

 

                                                               ================= 

                                                                 j8f cWoIf 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


