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इश्वरपरु नगरपालिकाको उपभोक्ता समिमि  गठन, परिचालन िथा व्यवस्थापन  

काययमवमि ऐन , २०७५ 

 

ईश्वरपरु  नगि काययपामलकाको बैठकबाट स्वीकृि मिमि :२०७५/३/२९ 

                        दोस्रो नगरसभाबाट पाररत लिलत        : २०७५/३/३२   

 

 

प्रस्िावना 

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वनवदिष्ट गरेको स्थानीय तहको अवधकारक्षेत्र वित्रको विकास वनर्ािण सम्बवधध 

कायि संचालनको लावग ईश्वरपुर नगरपावलका ल ेउपिोक्ता सवर्वत  गठन, पररचालन तथा व्यबस्थापन गनि आबश्यक देविएकोले ईश्वरपुर  

नगरपावलकाको प्रशासकीय कावयविवध वनयवर्त गने  ऐन २०७५ बर्ोविर् ईश्वरपुर  नगर सिाले  यो कायिविवध ऐन िारी गरेको छ ।  

 

परिच्छेद– १ 

प्रािमभभक 

१.  संमिप्त नाि ि प्रािभभः (१) यस कायिविवधको नार् ईश्वरपुर  नगरपावलका उपिोक्ता सवर्वत  गठन, पररचालन तथा ब्यिस्थापन 

कायिविवध ऐन, २०७५ रहकेो छ ।  

(२) यो कायिविवध ऐन तुरुधत प्रारम्ि हुनेछ ।  
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२.  पररभाषाः विषय िा  प्रसङ्गले अको अथि नलागेर्ा यस कायिविवधर्ा:–  

(क) “अध्यक्ष” िधनाले उपिोक्ता सवर्वतको अध्यक्ष सम्झनु पदिछ ।  

(ि) “अयोिना” िधनाले ईश्वरपुर नगरपावलका िा सो अधतगित को िडाबाट पूणि िा आवम्सक लागत साझेदारीर्ा सञ्चावलत 

योिना िा कायिक्रर् िा अयोिना िा पररयोिनालाई सम्झन ुपछि । यसल ेईश्वरपुर नगरसिाबाट स्िीकृत िएको गैर सरकारी 

संघ सस्था, गैर नाफार्लूक संस्था िा अधय सार्दुावयक संस्थाको अयोिना सर्ेतलाइ िनाउनेछ ।  

(ग)  “उपिोक्ता” िधनाले अयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित हुने अयोिना सञ्चालन हुने क्षेत्र वित्रका ब्यवक्त सम्झनु पदिछ ।  

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

अफूहरू र्ध्येबाट गठन गरेको सवर्वत सम्झन ुपदिछ ।  

(ङ)  “कायािलय” िधनाले ईश्वरपुर नगरकायिपावलकाको कायािलय सम्झन ु पदिछ । सो शब्दल े िडा कायािलय सर्ेतलाई 

बुझाउनेछ ।  

(च)  “कायिपावलका” िधनाले ईश्वरपुर नगर कायिपावलकालाई सम्झनु पदिछ ।  

(छ)  “ठूला र्ेवशनरी तथा उपकरण” िधनाले िातािरणलाई अत्यवधक ह्रास पुयािउने प्रकृवतका ठूला र्ेवशनरी, उपकरण 

(बुल्डोिर, एक्सािेटर िस्ता) र श्रर्र्लूक प्रविवधलाई विस्थावपत गने िालका र्ेवशनरी तथा उपकरण सम्झनु पदिछ ।  

(ि)  “पदावधकारी” िधनाल ेउपिोक्ता सवर्वतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचब र कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पदिछ ।  

(झ)  “िडा” िधनाले ईश्वरपुर नगरपावलका वित्रका िडालाई सम्झनु पदिछ ।  

(ञ)  “िडा अध्यक्ष” िधनाले अयोिना सञ्चालन िएको िडा अध्यक्षलाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ट)  “सदस्य” िधनाले उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यलाई सम्झनु पनेछ र सो शब्दल ेउपिोक्ता सवर्वतका पदावधकाररलाई सर्ेत 

िनाउनेछ ।  

(ठ)  “सम्झौता” िधनाले अयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन, ब्यबस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको लावग कायािलय र उपिोक्ता 

सवर्वतबीच िएको वलवित करारनार्ा िा कबुवलयतनार्ालाई िनाउदछ ।  

(ड) प्रर्िु िधनाले इश्वरपुर नगरपावलकाका प्रर्िु सम्झनु पदिछ । 

(ढ)  उप प्रर्िु िधनाले इश्वरपुर नगरपावलकाका उप प्रर्िु सम्झनु पदिछ । 

(ण)  प्रर्िु प्रसशाकीय अवधकृत िधनाले इश्वरपुर नगरपावलकाका प्रर्िु प्रसशाकीय अवधकृतलाई सम्झनु पदिछ । 

 

३.  काययमवमि ऐनको पालना गननयपने (१) नगरपावलका वित्र कायिधियन हुने अयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन, र्र्ित  सम्िार कायि गनिको 

लावग गठन हुने उपिोक्ता सवर्वतले पूणिरुपर्ा यो कायिविवध ऐन को पालना गनुि पनेछ ।  

(२) कुल लागत रु १ करोडसम्र् िएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हुने र स्थानीय स्तरर्ा कायि सम्पधन 

गनि सक्ने अयोिनाको कायिधियन उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त गनि सवकनेछ । 

(३)  उप दफा (२) र्ा िनुसकैु कुरा लेविएको िएता पवन प्रत्येक आवथिक बषिर्ा के कवत लागत अनुर्ानको कायि 

उपिोक्ता सवर्वतबाट सम्पादन गराउने िधने कुरा को वनधािरण नगर कायिपावलकाले गनेछ  । 

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता समिमिको गठन ि सञ्चालन 

४. उपभोक्ता समिमि गठनसभबन्िी व्यवस्थाः (१) उपिोक्ता सवर्वत गठन देहाय बर्ोििर् गनुि पनेछ ।  

(क)  अयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित उपिोक्ताहरुको आर् िेलाबाट अवधकतर् सहिागीतार्ा सम्बवधधत अयोिनास्थलर्ा 

नै सात देिी एघार (७ देलि ११ िना) सदस्यीय उपिोक्ता सवर्वत गठन गनुि पनेछ ।  

(ि)  सवर्वत गठनको लावग आर् िेला हुने सर्य, वर्वत, स्थान र िेलाको वबषय त्यस्तो िेला हुने वर्वतले कम्तीर्ा सात वदन 

(७ वदन) अगाडी नै साबििवनक रुपर्ा िानकारी गराउनु पनेछ ।  

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

कायिपावलकाका सदस्य िा कायिपावलकाको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा गनुि पनेछ ।  
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(घ)  िडास्तरीय अयोिना सञ्चालनको लावग उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि सम्बवधधत िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा सदस्य 

िा कायिपावलकाले तोकेको कायािलयको प्रवतवनवधको रोहबरर्ा गनुि पनेछ ।  

(ङ)  उपिोक्ता सवर्वत गठनको लावग बोलाइएको िेलार्ा योिनाको संवक्षप्त वििरण र सवर्वतको संरचना सवहतको िानकारी 

कायािलयको प्रवतवनवधले गराउनु पनेछ ।  

(च)  उपिोक्ता सवर्वत गठन गदाि सर्बेशी वसद्धाधतको अबलम्बन गनुिपनेछ । सवर्वतर्ा कवम्तर्ा तेत्तीस प्रवतशत (३३%) 

र्वहला सदस्य हुनुपनेछ । सवर्वतको अध्यक्ष, सवचब र कोषाध्यक्षर्ध्ये कम्तीर्ा एकिना र्वहला पदावधकारी हुन ुपनेछ ।  

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

व्यवक्त एउटै उपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हुन पाउने छैन ।  

(ि)  उपिोक्ता सवर्वतको गठन सकेसम्र् सबिसम्र्त तररकाल ेगनुि पनेछ । सििसम्र्त हुन नसकेर्ा उपिोक्ताहरुको बहुर्तबाट 

उपिोक्ता सवर्वतको गठन गररने छ ।  

(झ)  उपिोक्ताहरुको लागत सहिावगतार्ा सञ्चालन हुने अयोिनाहरु उपिोक्ता सवर्वतबाट कायिधियन गनि प्राथवर्कता 

वदइनेछ ।  

(ञ)  उपिोक्ता सवर्वतले सम्झौता बर्ोिीर् गनुि पने कार् सवर्वत अफैं ल ेगनुि गराउन ुपनेछ । अधय कुनै वनर्ािण ब्यबसायी िा 

अधय व्यवक्त िा सस्थालाई ठेक्कार्ा वदई गनि गराउन पाइने छैन ।  

(ट)  कायािलयले अयोिना सञ्चालन एिर् कायिधियनर्ा संलग्न उपिोक्ता सवर्वतको अविलेि अनुसचूी १ बर्ोविर्को 

ढााँचार्ा ब्यबलथित गनुि   पनेछ ।  

५. उपभोक्ता समिमिका सदस्यको योग्यिाः (१) उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यको योग्यता देहाय बर्ोविर् हुन ुपनेछ  ।  

(क)  सम्बवधधत अयोिना क्षेत्रको स्थायी िावसधदा भएको   
(ि)  १८ िषि उर्ेर पुरा िएको  

(ग)  फौिदारी अवियोगर्ा अदालतबाट कसरुदार नठहररएको  

(घ)  सरकारी बााँकी बक्यौता िा पेश्की फछ्र्यौट गनि बााँकी नरहकेो  

(ङ)  अधय उपिोक्ता सवर्वतर्ा सदस्य नरहकेो  

(च) अवघल्ला बषिहरुर्ा कालोसचूी र्ा परेको उपिोक्ता सवर्वतको पदावधकारी िा सदस्य निएको  

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

सरकारी कर्िचारी र वशक्षक उपिोक्ता सवर्वतको सदस्यर्ा बस्न पाइने छैन ।  

 

६. उपभोक्ता समिमिको काि, कियब्य ि अमिकािः उपिोक्ता सवर्वतको कार् कतिब्य र अवधकार देहाय बर्ोविर् हुनेछ ।  

(क)  सम्झौता बर्ोविर्को कायि सम्पादन गने,  

(ि)  उपिोक्ताहरुलाइ कायािलयबाट प्राप्त सचूना तथा र्ागिदशिनको िानकारी गराउने,  

(ग)  सम्झौता बर्ोविर् कायि शुरु गदाि कायािलयबाट आबश्यक वनदेशन प्राप्त गनुि पने िए प्राप्त गरेर र्ात्र शुरु गने,  

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

गने,  

(ङ)  उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यहरुको क्षर्ता विकास गने ।  

(च)  सम्झौता बर्ोविर्को कार्को पररर्ाण, गुणस्तर, सर्य र लागतर्ा पररितिन गनुि पने देविएर्ा कायािलयलाई अनुरोध गने,  

(छ)  आयोिनाको वदगो ब्यबस्थापन सम्बवधध आबश्यक अधय कायि गने ।  
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परिच्छेद – ३ 

कायायन्वयन िथा ब्यवस्थापन 

७. अयोजना काययन्वयन   

 (१) कायािलयले अ. ि. शुरु िएको १५ वदन वित्र उपिोक्ता सवर्वतबाट संचालन हुने अयोिना, पररयोिना र  कायिक्रर्हरु पवहचान/छनौट 

गरी गराई कायािधियन  योिना बनाउनु पनेछ । उपिोक्ता सवर्वतबाट कायाान्वयन गररने अयोिनाको ड्रइङ, डीिाइन र लागत 

अनुर्ान (नेपाली िाषार्ा तयार गराएको) स्िीकृत गरी उपिोक्ता सवर्वतलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

            (२) अयोिनाको कायिधियनयनको लावग उपिोक्ता सवर्वत र कायािलयबीच अनुसचूी २ बर्ोविर्को ढााँचार्ा सम्झौता गनुि पनेछ ।  

           (३) अयोिनाको प्रकृती हरेी कायािलयले लागत सहिावगताको ढााँचा र अनुपात (नगद िा श्रर्दान िा बस्तगुत) तोक्न ुपनेछ ।  

८. अयोजना सभझौिाको लामग अवश्यक कागजािहरू  (१) उपिोक्ता सवर्वतले कायिलयसाँग सम्झौता गदाि  तपवशलर्ा उवल्लवित 

कागिातहरु पेश गनुि पने छ  

(क)  उपिोक्ता सवर्वत गठन गने आर् िेलाको वनणियको प्रवतवलवप   

(ि)  उपिोक्ता सवर्वतका सदस्यहरुको नागररकताको प्रवतवलवप  

(ग)  अयोिनाको लागत अनुर्ान र उपभोक्ता सलिलतको सहभालगताको प्रकार र रकि वििरण  

(घ) उपिोक्ता सवर्वतबाट सम्झौताको लावग विम्र्ेिार पदावधकारी तोवकएको उपिोक्ता सवर्वतको वनणिय   

(ङ)  अयोिनाको कायािधियनको कायि तावलका ।  

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

९.  उपभोक्ता समिमिको छििा मवकास  (१) कायािलयले अयोिनाको कायािधिन अगाडी उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीहरुलाई 

वनम्न विषयर्ा अविर्िुीकरण गनुि पने छ   

(क)  उपिोक्ता सवर्वतको कार्, कतिब्य र अवधकार,  

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

(ग)  वनर्ािण सार्ाग्रीको गुणस्तर र पररर्ाण  

(घ) िररद, रकर् वनकासा प्रकृया, िचिको लेिांकन र अविलेि ब्यबस्थापन   

(ङ)  कायािधियन र अनुगर्न प्रकृया  

(च)  साबििवनक परीक्षण, योिनाको फरफारक र हस्ताधतरण   

(छ)  अधय आबश्यक वबषयहरु । 

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

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

सञ्चालकहरु र्ध्ये कवम्तर्ा एकिना र्वहला हुनु पनेछ ।  

११. भनक्तानी प्रकृयाः (१) अयोिनाको िकु्तानी वददा 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 ।  

(२) उपिोक्ता सवर्वतलाई सम्झौता बर्ोविर्को कार्को प्राविवधक र्लूयांकन, कायि सम्पधन प्रवतबेदन र अधय आबश्यक 

कागिातको अधारर्ा वकस्तागत र अवधतर् िकु्तानी वदइनेछ ।  

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

आबश्यक कागिात सवहत कायिलयर्ा पेश गनुि पनेछ ।  

(४) अयोिनाको अवधतर् िकु्तानी हुन ुिधदा अगाडी नै कायािलयबाट अनुगर्न गने ब्यबस्था वर्लाउन ुपने छ । 

(५) अयोिना सम्पधन िइ फरफारक गनुि िधदा अगाडी नै उपिोक्ता सवर्वतले अवनिायि रुपर्ा कायािलयको प्रवतवनवधको 

रोहबरर्ा साबििवनक परीक्षण गनुि पनेछ । साबििवनक परीक्षण प्रवतबेदनको ढााँचा अनुसचूी ३ बर्ोविर् हुनेछ ।  

(६) उपिोक्ता सवर्वतले आफूले प्रत्येक वकस्तार्ा गरेको िचिको सचूना अनुसचूी ४ बर्ोविर्को ढााँचार्ा साबििवनक गनुि 

पनेछ ।  
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(७) आयोिनाको कुल लागत रु ३ लाि िधदा बढी िएका अयोिनाहरुको हकर्ा उपिोक्ता सवर्वतले कार् शुरु गनुि 

िधदा अगाडी नै आयोिनाको नार्, लागत, लागत साझेदारीको अिस्था, कार् शुरु र सम्पधन गनुि पने अिवध सर्ेत दवेिने गरी तयार 

गररएको अनुसचूी ५ बर्ोविर्को ढााँचार्ा अयोिना सचूना पाटी अयोिना स्थलर्ा राख्न ुपनेछ । 

(८) उपिोक्ता सर्वतलाई सम्बवधधत कायािलयले ड्रईङ्ग, वडिाईन, लागत अनुर्ान तयार गने, प्राविवधक सल्लाह वदने, 

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

प्राविवधक सेिा उपलब्ध गराउन नसकेर्ा सम्झौतार्ा उल्लेि गरी तोवकएको िचिको सीर्ा वित्र रही उपिोक्ता सवर्वतले करारर्ा 

प्राविवधक वनयकु्त गनि िा प्राविवधक सेिा वलन सक्नेछ । तर, ड्रईङ्ग, डीिाईन, लागत अनुर्ान, कायिसम्पधन प्रवतबेदन र िकु्तानी 

वसफाररसको कायि कायािलय बाट नै हुनेछ ।  

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

सम्बवधधत प्राविवधक कर्िचारी, उपिोक्ता सवर्वत र अनुगर्न सवर्वतको हुनेछ ।  

(१०) अनुकरणीय कायि गने उपिोक्ता सवर्वत, प्राविवधक कर्िचारी र सम्बवधधत कर्िचारीलाई सिाको वनणिय बर्ोविर् 

िावषिक रूपर्ा उवचत पुरस्कार प्रदान गनि सवकनेछ ।  

(११) 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 गनणस्िि सनमनमस्चििा गननय पने : उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुने अयोिनाको गुणस्तर सवुनवित गनुि सम्बवधधत 

उपिोक्ता सवर्वतको कतिब्य हुनेछ । गुणस्तर सवुनवितता गनि को लावग अधय कुराको अवतररक्त वनम्न विषयहरु पूणि रुपर्ा पालना गनुि 

पनेछ ।  

(क) वनर्ािण सार्ाग्रीको गुणस्तरः वनर्ािण सार्ाग्री ड्रईङ, डीिाइन र स्पेवसफीकेसन बर्ोविर्को गुणस्तर कायर् गनुि पनेछ ।  

(ि) वनर्ािण वबवध र प्रकृयाको गुणस्तरः वनर्ािण विवध र प्रकृया कायािलयसाँग िएको सम्झौता बर्ोजीर् गनुि पनेछ  

(ग)  वनर्ािण कायिको दीगोपनाः उपिोक्ता सवर्वतबाट कायािधियन िएको योिनाको वदगोपनाको लावग सम्बवधधत उपिोक्ता 

सवर्वतले आबश्यक ब्यबस्था गनुि पनेछ ।  

(घ) गुणस्तर सवुनवितता गने विम्र्ेिारीः उपिोक्ता सवर्वत िार्ा त हुने कार्को वनधािररत गुणस्तर कायर् गने विम्र्ेिारी 

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

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

नसकेर्ा सम्बवधधत प्रावबवधक कर्िचारीलाई सचते गराईने र प्रकृवत हरेी आबश्यकता अनशुर कारिाही गनि सक्नेछ । 

त्यस्ता उपिोक्ता सवर्वतको लगत रािी उपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीलाई वनवित सर्यसम्र्को लावग अधय 

उपिोक्ता सवर्वतर्ा रही कार् गनि वनषेध गररनेछ ।  

१३. अननगिन समिमिको व्यवस्थाः (१) अयोिना तोवकएको गुणस्तर, पररर्ाण र सर्यर्ा सम्पधन गनि गराउन उपिोक्ता सवर्वतले सम्पादन 

गने कायिको अनुगर्न गरी अयोिनाको गुणस्तर, पररर्ाण सवुनवस्चत गनि  दफा ४ (१) (क) बर्ोविर्को िेलाबाट कवम्तर्ा एक िना 

र्वहला सवहत ३ सदस्यीय एक अनुगर्न सवर्वत  गठन गनुि पनेछ ।  

(२) अनुगर्न सवर्वतको कार्, कतिब्य अवधकार देहाय बर्ोविर् हुनेछः  

(क) अयोिनाको कािािधियनर्ा सहिीकरण गने तथा दिेीएका बाधा, ब्यबधान र सर्स्या सर्ाधानका लावग 

आबश्यक सर्धिय गने,  

(ि) अयोिनाको कायािधियन कायि तावलका अनुसार कार् िए निएको यकीन गने र नगरेको पाईएर्ा सम्बवधधत 

पक्षलाई सचेत गराउने,  

(ग) आबश्यक अधय कायि गने ।  

 

 

 

 

 



स्थानीय राजपत्र  भाग-१  खण्ड-२ अंक-७    मिति: २०७५/०९/२६   

 
 

 

 ईश्वरपुर नगरपामिका   6 
 

 

 

 

परिच्छेद– ४ 

मबमबि 

१४. अन्य संस्थाबाट कायय गिाउन समकनेः यस कावयविवध  बर्ोविर् उपिोक्ता सवर्वतबाट गररने कायि लािग्राही सर्हू, सार्दुावयक संस्था 

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

गठन िएका अधय सार्दुावयक संगठन िस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय उपिोक्ताहरुको आर् िेलाबाट वनणिय िइ अएर्ा यस्ता 

संस्थाहरुबाट यस कायिविवध बर्ोविर् कायााियिे कायि संचालन गनि गराउन सके्न छ ।  

१५. सहजीकिण ि सहयोग गननय पने : उपिोक्ता सवर्वतले अयोिनाको सपुररबेक्षण, अनुगर्न/वनरीक्षण गनि  कायािलयबाट आएको अनुगर्न 

सवर्वत, पदावधकारी िा कर्िचारीलाई आिश्यक वििरण उपलव्ध गराउने तथा अयोिनास्थल अनुगर्नको लावग सहिीकरण र 

सहयोग गनुि पनेछ ।  

१६. उपभोक्ता समिमिको दायीत्वः उपिोक्ता सवर्वतले कायिलयसाँग िएको सम्झौता बर्ोविर्को कायि सम्पादन गदाि कायािलयले 

तोकेका शतिहरुको अवतररक्त वनम्न दावयत्ि िहन गनुि पनेछ ।  

(क) अयोिनाको वदगो ब्यबस्थापनको लावग र्र्ित सम्िार गने सम्बवधध आबश्यक कायि,  

(ि) अयोिना कायिधियनबाट पनि सक्ने िातािरणीय सधतुलन कायर् गने सम्बवधध कायि,  

(ग)  अधय अयोिनाहरुसाँग अधतररसम्बधध कायर् गनुि पने,  

(घ)  असल नागररकको आचरण पालना गनुि पने ।  

(ङ) उपिोक्ता सवर्वतले अयोिनाको फरफारकको लावग कायािलयर्ा कागिात पेश गदाि अनुसचूी ६ बर्ोविर्को ढााँचार्ा 

अयोिनाको िौवतक तथा वित्तीय प्रवतबेदन पेश गनुि पनेछ ।  

१७. मबशेष अननगिन गनय सक्ने: (१)  उपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त संचावलत कायिक्रर्, पररयोिनाको प्रर्िु िा उपप्रर्िु िा प्रर्िु 

प्रसाशकीय अवधकृतले एक्लै िा संयकु्त रुपर्ा िनुसकैु बित पवन अनुगर्न वनररछन गनि सक्नेछन । अनगुर्न वनररछनको सर्यर्ा 

वदएको सझुाब वनदशेन पालना गनुि सम्बवधधत उपिोक्ता सवर्वतको कतिब्य हुनेछ । 

   (२) दफा (१) अनुसार वदईएको वनदेसन ्को पालना नगने उपिोक्ता सवर्वतलाई नगर प्रर्िुले स्पवष्टकरण र्ाग गरी सम्झौता 

िंग गराई बााँवक कायि वनयर्ानुसारको प्रवकया अपनाई सम्पधन गरुन सक्नेछ ।  

१८. िापदण्ड बनाउन सकनेः (१) अयोिनाको गुणस्तर सवुनवितताको लावग कायािलयले अनुगर्न, र्लु्याङ्कन गरी सम्बवधधत उपिोक्ता 

सवर्वतलाई सझुाि  र आिश्यकता अनुशार वनदेसन वदने तथा सर्धिय गनुि पनेछ .  

(२) उपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुने अयोिनाको प्रकृती हरेी गुणस्तर सवुनवितता गने प्रयोिनको लावग कायािलयले 

थप र्ापदण्ड तथा र्ागिदशिन बनाइ लाग ुगनि सक्नेछ ।  
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अनुसूची १ 

(कार्यविविको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धित) 

उपभोक्ता सविवतको लगत 

ईश्वरपुर नगरपावलका 
 

आ.ि. 

क्र.स
. 

 

उपभोक्ता 

सविवतको 

नाि र 

ठेगाना 

पदाविकारीको नाि र सम्पकय  नं. गठन 

विवत 

बैंकको 

नाि 

खाता 

नं. अध्यक्ष उपाध्यक्ष सवचि कोषाध्यक्ष 
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अनुसूची २ 

कार्यविविको दफा ७(२) सँग सम्वन्धित) 

ईश्वरपुर नगरपावलका 

र्ोजना सम्झौता फाराि 

१. सम्झौता गरे्न पक्ष र आयोजर्नााः 

क) उपभोक्ता समिमतको मििरणाः 

 १. र्नािाः 

 २. ठेगार्नााः 

ख) आयोजर्नाको मििरणाः 

 १. र्नािाः 

 २. आयोजर्ना स्थलाः 

 ३. उदे्दश्याः 

 ४. आयोजर्ना सुरु हुरे्न मिमताः 

२. आयोजर्नाको लागत सम्वन्धि मििरणाः 

 क) लागत अरु्निार्न रु 

 ख) लागत व्यहोरे्न स्रोतहरु 

 १. कायाालयाः 

 २. उपभोक्ता समिमताः 

 ३. अन्याः  

ग) बसु्तगत अरु्नदार्नको मििरण  सािाग्रीको र्नाि    एकाई 

 १.  संघबाट  

 २. प्रदेशबाट 

 ३.  स्थार्नीय तहबाट 

 ४.  गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  

 ५.  मिदेशी दातृ संघ संस्थाबाट  

 ६.  उपभोक्ता समिमतबाट  

 ७.  अन्य मर्नकायबाट  

घ) आयोजर्नाबाट लाभान्धित हुरे्नाः 

१. घरपररिार संख्ााः 

२. जर्नसंख्ााः 

३. संगमठत संस्थााः 

४= अन्याः 

  
३.उपभोक्ता समिमत÷सिुदायिा आधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको मििरणाः 

क) गठर्न भएको मिमताः 

ख) पदामधकारीको र्नाि र ठेगार्ना (र्नागररकता प्रिाणपत्र रं्न. र मजल्ला) 

१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 
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४. समिि 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठर्न गदाा उपन्धस्थत लाभान्धितको संख्ा: 

४.आयोजर्ना सञ्चालर्न सम्वन्धि अरु्नभिाः 

५.उपभोक्ता समिमत सिुदायिा आधाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गरे्न मकस्ता मििरणाः 

 

मकस्ताको क्रि  मिमत  मकस्ताको रकि  मर्निााण सिाग्री पररिाण    कैमियत 

पमहलो 

दोश्रो 

तेश्रो 

जम्मा 

६. आयोजर्ना ििात संभार सम्बिी व्यिस्था  

क) आयोजर्ना ििात संभारको मजम्मा मलरे्न समिमत÷संस्थाको र्नािाः 

ख)  ििात सम्भारको सम्भामित स्रोत (छ छैर्न खुलाउरे्न) 

 जर्नश्रिदार्नाः 

 सेिा शुल्काः 

 दसु्तर, िन्दाबाट  

 अन्य केही भएाः  

 

सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता सविवतको वजमे्मिारी तथा पालना गररने शतयहरुुः 

१.  आयोजर्ना मिमत ............. देन्धख शुरु गरी मिमत........................सम्मिा पुरा गरु्ना परे्नछ 

। 

२=  प्राप्त रकि तथा मर्निााण सािाग्री सम्वन्धित आयोजर्नाको उदे्धश्यका लामग िात्र प्रयोग गरु्नापरे्नछ । 

३=  र्नगदी, मजन्सी सािार्नको प्राप्ती, खिा र बााँकीको मििरण तथा आयोजर्नाको प्रगमत मििरण अमभलेख गरी राख्रु्न परे्नछ 

। 

४=  आम्दार्नी खिाको मििरण र कायाप्रगमतको जार्नकारी उपभोक्ता सिूहिा छलिल गरी अको मकस्ता िाग गरु्ना परे्नछ 

। 

५=  आयोजर्नाको कुल लागत भन्दा घटी लागतिा आयोजर्ना सम्पन्न भएको अिस्थािा सो िुतामिकरै्न अरु्नदार्न र 

श्रिदार्नको प्रमतशत मर्नधाारण गरी भुक्तार्नी मलरु्न परे्नछ । 

६.  उपभोक्ता समिमतले प्रामिमधकको राय, परािशा एिं मर्नदेशर्न अरु्नरुप काि गरु्ना परे्नछ ।  

७=  उपभोक्ता समिमतले आयोजर्नासंग सम्वन्धित मिल, भरपाईहरु, डोर हामजरी िारािहरु, मजन्सी र्नगदी खाताहरु, 

समिमत÷सिुहको मर्नणाय पुन्धस्तका आमद कागजातहरु कायाालयले िागेको बखत उपलव्ध गराउरु्न परे्नछ र त्यसको 

लेखापरीक्षण पमर्न गराउरु्न परे्नछ । 
८.  कुरै्न सािाग्री खररद गदाा आन्तररक राजस्व कायाालयबाट स्थायी लेखा र्नम्वर र िुल्य अमभबृन्धद्ध कर दताा प्रिाण 

पत्र प्राप्त व्यन्धक्त िा ििा संस्था िा कम्पर्नीबाट खररद गरी सोही अरु्नसारको मिल भरपाई आमधकारीक व्यन्धक्तबाट 

प्रिामणत गरी पेश गरु्ना परे्नछ । 

९.  िूल्य अमभबृन्धद्ध कर (VAT) लागे्न बसु्त तथा सेिा खररद गदाा रु २०,०००।– भन्दा बढी िूल्यको सािाग्रीिा अमर्निाया 

रुपिा िूल्य अमभबृन्धद्ध कर दताा प्रिाणपत्र प्राप्त गरेका व्यन्धक्त ििा संस्था िा कम्पर्नीबाट खररद गरु्ना परे्नछ । 

साथै उक्त मिलिा उन्धल्लन्धखत िु.अ.कर बाहेकको रकििा १.५% अग्रीि आयकर बापत करकमि गरी बााँकी 

रकि िात्र सम्वन्धित सेिा प्रदायकलाई भुक्तार्नी हुरे्नछ । रु २०,०००।– भन्दा कि िूल्यको सािाग्री खररदिा पार्न 

र्नम्वर मलएको व्यन्धक्त िा ििाबाट खररद गरु्ना परे्नछ । अन्यथा खररद गरे्न पदामधकारी स्वयि् मजमे्मिार हुरे्नछ । 
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१०.  डोजर रोलर लगायतका िेमशर्नरी सािार्न भाडािा मलएको एिि् घर बहालिा मलई मिल भरपाई पेश भएको 

अिस्थािा १०% प्रमतशत घर भाडा कर एबि् बहाल कर मतरु्ना परे्नछ । 

११.  प्रमशक्षकले पाउरे्न पाररश्रमिक एिि् सहभागीले पाउरे्न भत्तािा प्रिमलत मर्नयिारु्नसार कर लागे्नछ । 

१२.  मर्निााण कायाको हकिा शुरु लागत अरु्निार्नका कुरै्न आईटिहरुिा पररिातर्न हुरे्न भएिा अमधकार प्राप्त 

व्यन्धक्त÷कायाालयबाट लागत अरु्निार्न संसोधर्न गरे पश्चात िात्र काया गराउरु्न परे्नछ । यसरी लागत अुर्निार्न संशोधर्न 

र्नगरी काया गरेिा उपभोक्ता समिमत÷सिुह रै्न मजमे्मिार हुरे्नछ । 

१३.  उपभोक्ता समिमतले काि सम्पन्न गररसकेपमछ बााँकी रहर्न गएका खपे्न सािार्नहरु ििात संभार समिमत गठर्न भएको 

भए सो समिमतलाई र सो र्नभए सम्वन्धित कायाालयलाई बुझाउरु्न परे्नछ । तर ििात समिमतलाई बुझाएको सािार्नको 

मििरण एक प्रमत सम्वन्धित कायाालयलाई जार्नकारीको लामग बुझाउरु्न परे्नछ । 

१४.  सम्झौता बिोमजि आयोजर्ना सम्पन्न भएपमछ अन्धन्ति भुक्तार्नीको लामग कायासम्पन्न प्रमतिेदर्न, र्नापी मकताि, प्रिामणत 

मिल भरपाई, योजर्नाको िोटो, सम्वन्धित उपभोक्ता समिमतले आयोजर्ना संिालर्न गदाा भएको आय व्ययको अरु्निोदर्न 

समहतको मर्नणाय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सािाजमर्नक लेखा परीक्षणको मर्नणायको प्रमतमलपी तथा सम्वन्धित 

कायाालयको िडा कायाालयको मसिाररस समहत अन्धन्ति मकस्ता भुक्तार्नीको लामग मर्निेदर्न पेश गरु्ना परे्नछ । 

१५. आयोजर्ना सम्पन्न भएपमछ कायाालयबाट जााँिपास गरी िरिारकको प्रिाणपत्र मलरु्न परे्नछ । साथै आयोजार्नाको 

आिश्यक ििात संभारको व्यिस्था सम्वन्धित उपभोक्ताहरुले रै्न गरु्ना परे्नछ । 

१६.  आयोजर्ना कायााियर्न गरे्न सिुह िा उपभोक्ता समिमतले आयोजर्नाको भौमतक तथा मित्तीय प्रगती प्रमतिेदर्न अरु्नसूिी 

६ को ढााँिािा सम्झौतािा तोमकए बिोमजि कायाालयिा पेश गरु्ना परे्नछ । 

१७.  आयोजर्नाको दीगो सञ्चालर्न तथा ििात संभारको व्यिस्था गरु्ना परे्नछ । 

१८.  आयोजर्नाको सिै काि उपभोक्ता समिमत÷सिुहको मर्नणाय अरु्नसार गरु्ना गराउरु्न परे्नछ । 

कार्ायलर्को वजमे्मिारी तथा पालना गररने शतयहरुुः 

१.  आयोजर्नाको िजेट, उपभोक्ता समिमतको काि, कताव्य तथा अमधकार, खररद, लेखाङ्कर्न, प्रमतिेदर्न आमद मिषयिा 

उपभोक्ता समिमतका पदामधकारीहरुलाई अरु्नमशक्षण कायाक्रि सञ्चालर्न गरररे्नछ ।  

२.  आयोजर्नािा आिश्यक प्रामिमधक सहयोग कायाालयबाट उपलव्ध गराउर्न समकरे्न अिस्थािा गराईरे्नछ र र्नसमकरे्न 

अिस्था भएिा उपभोक्ता समिमतले बाह्य बजारबाट सेिा परािशा अन्तगात सेिा मलर्न सके्नछ ।  

३.  आयोजर्नाको प्रामिमधक सुपररिेक्षणका लामग कायाालयको तिा बाट प्रामिमधक खटाईरे्नछ । उपभोक्ता समिमतबाट भएको 

कािको मर्नयमित सुपररिेक्षण गरे्न मजमे्मिारी मर्नज प्रामिमधकको हुरे्नछ ।  

४. पेश्की मलएर लािो सियसम्म आयोजर्ना संिालर्न र्नगरे्न उपभोक्ता समिमतलाई कायाालयले मर्नयि अरु्नसार कारिाही 

गरे्नछ । 

५.  श्रििुलक प्रमिमधबाट काया गराउरे्न गरी लागत अरु्निार्न स्वीकृत गराई सोही बिोमजि सम्झौता गरी िेमशर्नरी 

उपकरणको प्रयोगबाट काया गरेको पाईएिा त्यस्तो उपभोक्ता समिमतसंग सम्झौता रद्ध गरी उपभोक्ता समिमतलाई 

भुक्तार्नी गररएको रकि िुल्यांकर्न गरी बढी भएको रकि सरकारी बााँकी सरह असुल उपर गरररे्नछ । 

६. आयोजर्ना सम्पन्न भएपमछ कायाालयबाट जााँि पास गरी िरिारक गरु्ना परे्नछ । 

७. आिश्यक कागजात संलग्न गरी भुक्तार्नी उपलव्ध गराउर्न सम्वन्धित उपभोक्ता समिमतबाट अरु्नरोध भई आएपमछ 

उपभोक्ता समिमतको बैंक खातािा भुक्तार्नी मदरु्न परे्नछ ।  

८.  यसिा उले्लख र्नभएका कुराहरु प्रिमलत कारू्नर्न ििोमजि हुरे्नछ । 

 

िामथ उले्लख भए बिोमजिका शताहरु पालर्ना गर्ना हािी मर्नम्न पक्षहरु िन्जुर गदाछौ ं। 

 

 

उपभोक्ता समिमत÷सिुहको तिा बाट    कायाालयको तिा बाट 

दस्तखत...................   दस्तखत............. 

र्नाि थर.....................   र्नाि थर............. 

पद.............................  पद................. 

ठेगार्ना..........................  ठेगार्ना.................. 
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सम्पका  रं्न......................   सम्पका  रं्न............... 

मिमत............................  मिमत..................... 

अनुसूची ३ 

(कार्यविविको दफा ११ (५) सँग सम्वन्धित) 

साियजवनक परीक्षण फारािको ढाँचा 

 

पेश गरेको कार्ायलर्: ईश्वरपुर नगरपावलका  

 

१. आयोजर्नाको र्नािाः       

क) स्थलाः 

ख) लागत अरु्निार्नाः         

ग) आयोजर्ना शुरू हुरे्न मिमताः   

घ) आयोजर्ना सम्पन्न हुरे्न मिमताः  

२. उपभोक्ता समिमत÷सािुदामयक संस्थाको र्नािाः   

क) अध्यक्षको र्नािाः    ख) सदस्य संख्ााः     िमहलााः    पुरूषाः  

३. आम्दार्नी खिाको मििरणाः  

क) आम्दानीतफय  जम्माुः 

आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कवत नगद 

तथा वजन्सी प्राप्त भर्ो 

खुलाउने)
 

रकि िा 

पररिाण
 

कैवफर्त 

रकि िा पररिाण कैवफर्त 

 

   
   

 

ख) खचयतफय  

खचयको वििरण दर पररिाण जम्मा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद भर्ो ?)    

२. ज्याला (के िा कवत भुक्तानी भर्ो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कवत जनाले श्रिदान गरे ?)    

    

    

४. व्यिस्थापन खचय (ढुिानी तथा अन्य खचय)    

    
 

 

ग) िौज्दात  

 वििरण  रकि िा पररिाण  कैवफर्त 

१ नगद   

बैंक   

व्यन्धक्तको वजम्मा   

२ सािग्रीहरु   
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घ) भुक्तानी वदन बाँकी 
 

वििरण रकि िा पररिाण 

  

 

 
४. सम्पन्न आर्ोजनाको लक्ष्य तथा प्रगवत वििरण 

 

कािको वििरण लक्ष्य प्रगवत 

   

 

 

५. आर्ोजनाले पु¥र्ाएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपिा लाभान्धित जनसंख्या (आर्ोजना सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू): 
 

६.  आर्ोजना सञ्चालन गदाय आर्ोजक संस्थािा कािको वजमे्मिारी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कािको वजमे्मिारी 

वलएका वथए < खुलाउने) 

उपन्धस्थवतुः 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

 

रोहिरुः नािथरुः      पदुः   विवतुः 

 

द्रष्टव्युः साियजवनक पररक्षण कार्यक्रििा उपन्धस्थत सरोकारिालाहरुको उपन्धस्थवत अवनिार्य रूपिा संलग्न  हुनुपनेछ । 
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अनुसूची ४ 

-कायामिमधको दिा ११ (६) साँग सम्वन्धित) 

खिा सािाजमर्नक सूिर्ना िाराि 

 

विवतुः २०  ।   ।   .  

१. आर्ोजनाको नािुः—         

२. आर्ोजना स्थलुः—  

३. विवनर्ोवजत िजेटुः—   

४. आर्ोजना न्धिकृत भएको आ.िुः—   

५. आर्ोजना सम्झौता भएको विवतुः—  

६. काि सम्पन्न गनुय पने विवतुः—      

७. काि सम्पन्न भएको विवतुः—  

८. उ.स. को बैठकले खचय िीकृत गरेको विवतुः—    

आम्दानी र खचयको वििरण 

       

आम्दानी खचय 

वििरण रकि रू वििरण रकि 

प्रथि वकस्ता  ज्याला  

दोश्रो वकस्ता  वनिायण सािाग्री खररद  

तेश्रो वकस्ता  ढुिानी  

जनश्रिदान  भाडा  

िसु्तगत सहार्ता  व्यिस्थापन खचय  

लागत सहभावगता    

    

    

 

उपरु्यक्तानुसारको आम्दानी तथा खचय वििरण र्थाथय हो । र्सिा सबै आम्दानी तथा खचयहरु सिािेश गररएको 

छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभावगतािा आर्ोजना कार्ायिर्न गररएको छ । र्सको एक प्रवत िडा 

कार्ायलर्िा सिेत पेश गररएको छ ।  

 

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

समिि    कोषाध्यक्ष        अध्यक्ष   
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अनुसूची ५ 

-कायामिमधको दिा ११(७) संग सम्वन्धित) 

आयोजर्ना सूिर्ना पाटीको र्निूर्ना 

१. आयोजर्नाको र्नािाः 

२. आयोजर्ना संिालर्न गरे्न कायाालय/कायाक्रिको र्नािाः 

३. उपभोक्ता समिमतको अध्यक्षको र्नाि र सम्पका  रं्न.M 

४. आयोजर्नाको कुल लागत रकि रुाः 

 ४.१. आयोजर्नािा कायाालयबाट व्यहोरे्न लागत रुाः 

 ४.२. जर्नसहभामगताबाट व्यहोरे्न लागत रकि रुाः 

 ४.३. आयोजर्नािा लगार्नी गरे्न अन्य मर्नकायको र्नाि र व्यहोरे्न लागत रकि रुाः 

५. आयोजर्ना सम्झौता मिमताः 

६. आयोजर्ना सम्पन्न गरे्न मिमताः 

७. आयोजर्नाबाट लाभान्धित जर्नसंख्ााः 
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अनुसूची ६ 

-कायामिमधको दिा १६(ङ) साँग सम्वन्धित) 

 

उपभोक्ता सविवतको भौवतक तथा वित्तीर् प्रगवत प्रवतिेदन 

 

मििरण पेश गरेको कायाालय: इश्वरपुर नगरकार्यपावलकाको कार्ायलर्  

 

१. आर्ोजनाको वििरण  

आर्ोजनाको नािुः      

िडा नं.M टोल÷बस्तीुः    

उपभोक्ता सविवतका  

अध्यक्षुः  

सवचिुः  

२. आर्ोजनाको लागतुः  

प्राप्त अनुदान रकि रू. ............................   

चन्दा रकि रू......................  

जनसहभावगता रकि रू. ==============    

जम्मा रकि रू. ............................. 

३. हालसम्मको खचय रू. ============== 

क. कार्ायलर्बाट प्राप्त रकि रू............. 
१. वनिायण सािग्रीिा (वसिेन्ट, छड, काठ, ढंुगा िा फुिा, वगट्टी, उपकरण आवद) रू.  

२. ज्यालाुः–  दक्ष रूुः–     अदक्ष रू.      जम्मा रू.  

३. िसलन्द सािान (कवप, कलि, िसी, कागज आवद) रू.    

४. दैवनक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा िीकृत भए) रू.   

५. प्राविविक वनरीक्षण बापत खचय (सम्झौतािा िीकृत भए) रू.     

६. अन्य   

ख. जनसहभावगताबाट व्यहोररएको खचय रूुः ...................  

श्रिको िूल्य बराबर रकि रू. .......................  

वजन्सी सािान िूल्य बराबर रकि रू. .............    

कूल जम्मा रू. ............. 

४. प्राविविक प्रवतिेदन बिोवजि िूल्यांकन रकि रू. ............. 

५. उपभोक्ता सिूहको वनणयर् बिोवजि÷सिीक्षाबाट खचय देन्धखएको रू. ............. 

६. कार्ायिर्निा देन्धखएका िुख्य सिस्याहरूुः  

क.  

ख.  

ग.  

७. सिािानिा अपनेरे्का उपार्हरू  

क.  
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ख. 

ग.  

 

८. कार्ायलर्बाट र अन्य वनकार्बाट अनुगिन भए अनुगिनको सुझािुः  
 

 

९. हाल िाग गरेको वकस्ता रकि रू.  

१०. िुख्य खचय प्रर्ोजन  

 

११. प्राप्त रकि आर्ोजना बाहेक अन्य कार्यिा खचय गरे गराएको छैन ।   

 

...............   ..............       ..............          ............. 
तर्ार गने    सवचि       कोषाध्यक्ष      अध्यक्ष 

 

 

 

 

  
cf1fn], 

देवनाथ पोखरेि  
k|d'v k|zf;sLo clws[t 


