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प्रस्तावना 

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

वनर्ािण सम्िवधध कायि संचालनको लावग गा  ँपावलकाले ँपिोक्ता सवर्वत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन गनि आिश्यक 

दवेिएकोले गोलन्जोर गा  ँपावलकाको प्रशासकीय कायिविवध वनयवर्त गने ऐन २०७४ को दफा ४ बर्ोविर् गोलन्जोर 

कायिपावलकाले यो कायिविवध िारी गरेको छ । 

पररच्छेद– १ 

प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभिः (१) यस कायिविवधको नार् गोलधिोर गा  ँपावलकाको ँपिोक्ता सवर्वत गठन सम्बधधी कायिविवध 

२०७४  रहकेो छ ।  

(२) यो कायिविवध तरुुधत प्रारम्ि हुनेछ । 

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

**(क) वनयर्ािली िधनाले "िररद वनयर्ािली, आवथिक कायिविवध तथा विविय ँिरदावयत्ि वनयर्ािलीलाई िनाँने छ । 

**(ि) ऐन िधनाले "स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ , सािििवनक िररद ऐन २०६३, आवथिक कायिविवध तथा विविय 

ँिरदावयत्ि ऐन २०७६ लाई सम्झनपुछि । 

**(ग) कायिविवध िधनाले " गोलधिोर गा  ँपवलकाको ँपिोक्ता सवर्वत गठन सम्बधधी कायिविवध २०७४ " लाई सम्झन ुपदिछ । 

**(घ) गरै सरकारी संस्था साझदेार कायिक्रर् िधनाले "प्रचवलत काननु बर्ोविर् स्थापना िएको स्थानीय तहस ग विकास साझदेार 

ि ैस्िीकृत कायिक्रर् र सम्धियर्ा सञ्चावलत गरै नाफा र्लुक संस्थालाई सम्झन ुपदिछ । 

**(ङ)गा  ँपावलका िधनाले "गोलधिोर गा  ँपावलका ग्िालटार वसधधलुीलाई सम्झन ुपदिछ । 

**(च) वनसति िधनाले "शति विना गा  ँपावलकाको स्थानीय आिश्यकता र र्ाग अनसुार गा  ँपावलका आफै ले  विवनयोिन गरी 

िचि गने रकर्  लाई सम्झन ुपदिछ । 

**(छ) ससति िधनाले " संघ, प्रदशे िा विषयगत र्धत्रालय िा नेपाल सरकारका आवधकारीक वनकायबाट प्रचवलत काननु 

बर्ोविर् शति तोकी पठाइएको रकर्  लाई सम्झन ुपदिछ । 

**(ि) विकास साझदेार िधनाले" गा  ँपावलकाको वदघिकावलन/ अल्पकावलन िावषिक योिना/ आयोिना/ कायिक्रर्र्ा नगद 

विधसी एिं प्राविवधक सहयोग गने वनकाय तथा संस्थालाई सम्झन ुपदिछ । 

**(झ) लवक्षत सर्दुाय िधनाले " आवथिक रुपर्ा विपधन िगि र्वहला, िालिावलका, वसर्ाधतकृत, लोपोधर्िु, र्धेवश¸ र्वुस्लर् 

विपधन, िषे्ठ नागररक, अल्पसंख्यक, दवलत, आवदिासी, िनिाती, आवथिक सार्ाविक रुपले पछाडी परेका िा पाररएका िगि िा 

सर्दुाय र  नेपाल सरकारले लवक्षत सर्दुाय िवन तोकेका व्यवक्तलाई सम्झन ुपदिछ । 

**(ञ) श्रोत िधनाले नेपाल सरकारबाट िा स्थानीय तह आफ्नै ससति, वनशित, विशेष, सर्परुक, आधतररक आय, ऋण सापटी, 

विकास साझदेारबाट प्राप्त नगद¸ विधसी¸ प्राविवधक सहायतालाई सम्झन ुपदिछ । 



**(ट) फर्ि िा कम्पवन िधनाले "प्रचवलत काननु बर्ोविर् गा  ँपावलकार्ा स्थापना िएका िा कम्पनी रविष्ट्रारको कायािलयर्ा िा 

ँद्योग विकास सवर्वतर्ा विवधित दताि ि ै आधतररक रािश्व कायािलयबाट  स्थायी  लेिा नम्िर वलएका, एकल िा संयकु्त रुपर्ा 

संचावलत विधान िएका िा निएका  फर्ि िा कम्पनीलाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ठ) “अध्यक्ष” िधनाले ँपिोक्ता सवर्वतको अध्यक्षलाई सम्झन ुपदिछ ।   

(ड) “आयोिना” िधनाले गोलधिोर गा  ँपावलका िा सो अधतगितको िडािाट गा  ँपावलकाको पणूि िा आवंशक लागत/ लगानी िा  

साझदेारीर्ा वनवित ँदे्धश्यले छोटो सर्यर्ा सञ्चालन तथा सम्पधन हुने योिना िा कायिक्रर् सम्झन ु पछि । सो शव्दल े

गोलधिोर गाऊ सिाबाट स्िीकृत िएको गरै सरकारी संघ सस्था, गरै नाफार्लूक संस्था िा अधय सार्दुावयक संस्था िा 

विकास साझदेार वनकायबाट संचालन हुने आयोिना तथा कायिक्रर्  सर्ेतलाई िनाँनेछ । 

(ढ) “ँपिोक्ता” िधनाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित हुने आयोिना सञ्चालन हुने के्षत्र वित्रका व्यवक्तहरुलाई िनाँछ ।  

**(ण) “ँपिोक्ता सवर्वत” िधनाले आयोिनाको वनर्ािण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र र्र्ित सम्िार गनिको लावग ँपिोक्ताले 

आफूहरू र्ध्येबाट गठन गरीएको सवर्वत सम्झन ुपदिछ । 

(त) “कायािलय” िधनाले गा  ँ कायिपावलकाको कायािलय ग्िालटार वसधधलुीलाई सम्झन ु पदिछ । सो शब्दले िडा कायािलय 

सर्तेलाई बझुाँनछे ।  

(थ) “कायिपावलका” िधनाले गाऊ  कायिपावलकाको  कायिपावलकालाई सम्झन ुपदिछ । 

(द) “ठूला र्वेशनरी तथा ँपकरण” िधनाले िातािरणलाई अत्यवधक ह्रास परुय्ाँने प्रकृवतका ठूला र्वेशनरी, ँपकरण 

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

(ध) “पदावधकारी” िधनाले ँपिोक्ता सवर्वतका अध्यक्ष, ँपाध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्षलाई सम्झन ुपदिछ ।  

(न) “िडा” िधनाले  गोलधिोर गाऊ पावलका वित्रका िडालाई सम्झन ुपदिछ । 

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

(र) “सदस्य”िधनाले ँपिोक्ता सवर्वतका सदस्यलाई िनाँनेछ र सो शब्दले ँपिोक्ता सवर्वतका पदावधकारीलाई सर्ते 

िनाँनेछ ।  

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

सवर्वतबीच िएको वलवित करारनार्ा िा कबवुलयतनार्ालाई िनाँनेछ । सो शव्दले अनुसवूच ९ बर्ोविर्को अनदुान सम्झौता 

सर्तेलाई िनाँदछ । 

**(ि) कायिक्रर् िधनाले "वनवित ँदे्धश्य प्रावप्तको लावग के्षत्रगत तथा बहुके्षत्रगत आयोिनाको संयोवित रुपलाई सम्झन ुपदिछ । 

**(श) प्रिद्धिनात्र्क कायिक्रर् िधनाले " गा  ँपावलकाको कुनै के्षत्र िा व्यवक्त िा लवक्षत िा ँद्यर्ी  सर्दुायर्ा कायािधियन  हनु े

नर्नुा वकवसर्को ँत्प्रेरणात्र्क/आकवशित कायिक्रर्लाई िनाँछ । प्रबधिनात्र्क कायिक्रर् प्रयोिनाथि सिा सम्र्लेन गोष्ठी बैठक 

गरी िचि गनि पाँने छैन । 

 **(ह) अनदुान िधनाले " के्षत्रगत अनदुान वितरण कायिविवध २०७५ बर्ोविर् गा  ँपावलका के्षत्रर्ा के्षत्रगत नर्नुा व्यिसाय 

सञ्चालनको लावग वनशलु्क वदईने रकर्लाई अनदुान सम्झनु पदिछ ।  ँक्त अनदुान अनसुवुच ८ बर्ोविर्को ढा चर्ा आिदेन पेश 

गनुि पने छ ।   

**(क्ष)अनगुर्न सवर्वत िधनालेेः स्थावनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ ि (५) र्ा िएको व्यिस्था िए अनसुार 

गवठत सवर्वतलाई सम्झन ुपदिछ ।  अनगुर्नको ढाचा  तथा वििरण अनसुवूच १० र अनसुवुच ११ बर्ोविर् हुनेछ । 

**(त्र) स्थावनय काननु िधनालेेः गा  ँपावलकाले गा  ँ सिा तथा कायिपावलकाबाट स्िीकृत गरी रािपत्रर्ा प्रकावशत काननुहरुलाई 

िनाँदछ । 

३. कार्यम्वम्िको पालना गननयपननः(१)गा  ँ/नगरपावलका वित्र कायािधियन हुने आयोिना, अनदुान,वनर्ािण, सञ्चालन,र्र्ित 

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

  



पररच्छेद–२ 

उपिोक्ता सम्मम्तको गठन र सञ्चालन 

४. उपिोक्ता सम्मम्त गठनसभबन्िी व्र्वस््ाः (१) ँपिोक्ता सवर्वत गठन दहेाय बर्ोविर् गनुि पनेछ । 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लािावधित ँपिोक्ताहरुको आर् िलेाबाट अवधकतर् सहिावगतार्ा सम्बवधधत आयोिनास्थलर्ा नै 

सातदवेि एघार (७ दवेि ११ िना) सदस्यीय ँपिोक्ता सवर्वत गठन गनुिपनेछ । 

**(ि)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 गराँन ुपनेछ ।  

(ग) गा  ँपावलका िा नगरपावलकास्तरीय आयोिना सञ्चालनको लावग ँपिोक्ता सवर्वतको गठन गदाि कायिपावलकाले तोकेको 

कायिपावलकाका सदस्य िा कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा गनुि पनेछ । 

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

कायािलयले तोकेको कायािलयको प्रवतवनवधको रोहिरर्ा गनुि पनेछ । 

(ङ) ँपिोक्ता सवर्वत गठनको लावग बोलाईएको िेलार्ा योिनाको संवक्षप्त वििरण र सवर्वतको संरचना सवहतको िानकारी 

कायािलयको प्रवतवनवधले गराँन ुपनेछ । 

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

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

***(छ) सगोलका पररिारबाट एकिना िधदा बढी व्यवक्त एँटै ँपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हुन पाइने छैन । तर लािावधित क्षेत्रका 

ँपिोक्ता र्ध्येबाट ँपिोक्ता सवर्वतर्ा बस्ने पदावधकारी सर्ते नपगु्ने िएको िण्डर्ा  काननुी रुपर्ा अशंिण्डा सर्ते िई 

अलग अलग बसोबास गरररहकेा ँपिोक्ता र्ध्येबाट िडा कायािलयको वसफाररश बर्ोविर् ँपिोक्ता सवर्वतको सदस्य हनु 

बाधा पगुकेो र्ावनने छैन । 

(ि) ँपिोक्ता सवर्वतको गठन सकेसम्र् सििसम्र्त तररकाले गनुिपनेछ । सििसम्र्त हुन नसकेर्ा ँपिोक्ताहरुको बहुर्तबाट 

ँपिोक्ता सवर्वतको गठन गररने छ । 

(झ) ँपिोक्ताहरुको लागत सहिावगतार्ा सञ्चालन हुने आयोिनाहरु ँपिोक्ता सवर्वतबाट कायािधियन गनि प्राथवर्कता   

वदईनेछ । 

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

व्यवक्त िा सस्थालाई ठेक्कार्ा वदई गनि गराँन पाइने छैन । 

(ट) कायािलयले आयोिना सञ्चालन एिर् ् कायािधियनर्ा संलग्न ँपिोक्ता सवर्वतको अविलेि अनसुचूी १ बर्ोविर्को 

ढा चार्ा व्यिवस्थत गनुि पनेछ । 

**ठ) गाउँपाम्लका िेत्रमा समनदार्को माग अननसार म्बषर्गत, िेत्रगत, कार्यक्रमगत, सामाम्जक, सांस्कृम्तक िाम्मयक¸ 

म्वकास म्नमायण, वातावरण संरिण, म्दगो म्वकासलाई टेवा हुने त्ा लािग्राहीहरुको माग बमोम्जम बहुवम्षयर् 

रुपमा संचालन वा म्नरन्तरता हुने गरी सम्मम्त दताय गरी अननसनम्च १२ बमोम्जम प्रमाण पत्र प्रदान गररने छ । 

५. उपिोक्ता सम्मम्तका सदस्र्को र्ोग्र्ताः (१) ँपिोक्ता सवर्वतका सदस्यको योग्यता दहेाय बर्ोविर् हुन ुपनेछ । 

           (क) सम्िवधधत आयोिना क्षेत्रको स्थायी िावसधदा 

 (ि) १८ िषि ँर्रे परुा िएको 

 (ग) फौिदारी अवियोगर्ा अदालतबाट कसरुदार नठहररएको  

        **(घ) सरकारी बा की नगद िा विधसी बक्यौता नरहकेो  

 (ङ) अधय ँपिोक्ता सवर्वतर्ा सदस्य नरहकेो 

        **(च) गा  ँपावलका िा अधय वनकायर्ा िरेुि ुतथा पेवश्क निएको 

       »। (छ) ………………..  



      ** (ि)आर्िेलाबाट छनौट िएको नैवतकिान चररत्र िएको 

        »। (झ) ………………..   

 

  

       

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

वशक्षक ँपिोक्ता सवर्वतको सदस्यर्ा बस्न पाईने छैन । 

६.  उपिोक्ता सम्मम्तको काम, कतयब्र् र अम्िकारः ँपिोक्ता सवर्वतको कार् कतिब्य र अवधकार दहेाय बर्ोविर् हुनेछ ।  

 (क) सम्झौता बर्ोविर्को कायि सम्पादन गने । 

 (ि) ँपिोक्ताहरुलाई कायािलयबाट प्राप्त सचूना तथा र्ागिदशिनको िानकारी गराँने । 

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

(घ) ँपिोक्ता सवर्वतको कायि सम्पादनलाई प्रिािकारी बनाँन सवर्वतका सदस्यहरुको कायि वििािन र विम्र्िेारी 

बा डफा ड गने । 

(ङ) सम्झौता बर्ोविर्को कार्को पररर्ाण, गणुस्तर, सर्य र लागतर्ा पररितिन गनुि पने  दवेिएर्ा कायािलय लाई 

अनरुोध गने । 

 (च) आयोिनाको वदगो व्यिस्थापन सम्बधधी आिश्यक अधय कायि गने । 

          ** (छ) िातािरवणय पक्ष र  वदगो विकासको आधारितु पक्षलाई विशेष ख्याल गरी आयोिना सञ्चालन गनि पने  । 

          ** (ि) ठुला कार्को लावग ँपिोक्ता सवर्वतले विविधन  कायिर्लुक ँप सवर्वत- गठन गरी कायािधियन गनि सक्ने  । 

           **(झ) आयोिना स्तररय सािििवनक सनुिुाई गने  । 

          **(ञ)  आयोिना स्तररय िातािरवणय पक्षको सर्ते ध्यान वदई आयोिना कायिक्रर् संचालन दवेि कायािधियन गने  । 

          **(ट)  गा  ँपावलकाले बेला बेलार्ा िारी गरेको अधय नीवत र्ापदण्ड आचार संवहताको पणूि पालना गने  । 

          **(ठ)  आयोिना सम्पधन पिात सोवह ँ.स नै र्र्ित सम्िार सवर्वत ि ैयोिनाको वनगरानी  वदगोपन स्थापना गनि  सहयोग 

गने । 

 

 

 

  



 

                                                                          पररच्छेद – ३ 

कार्ायन्वर्न त्ा ब्र्वस््ापन 

***७. आर्ोजना कार्ायन्वर्नः (१) कायािलयले आ.ि. शरुु िएपवछ ँपिोक्ता सवर्वतबाट संचालन हुने आयोिना, पररयोिना 

र कायिक्रर्हरु पवहचान/छनौट गरी कायािधियन योिना बनाँन ु पनेछ । ँपिोक्ता सवर्वत गठन पिात आयोिनाको ड्रईङ, 

वडिाईन र लागत अनरु्ान प्राविवधकले स्िीकृत गरी ँपिोक्ता सवर्वतलाई ँपलब्ध गराँन ुपनेछ । 

**(२) आयोिनाको कायािधियनको लावग ँपिोक्ता सवर्वत र कायिलयबीच अनसुचूी २ र कायिविवधको दफा २(ह) स ग 

सम्िवधधत अनदुानको कायिक्रर् कायािधियनको लावग अनसुवुच ९ बर्ोविर्को ढा चार्ा सम्झौता गनुिपनेछ । 

(३) आयोिनाको प्रकृवत हरेी कायािलयले लागत सहिावगताको ढा चा र अनपुात (नगद िा श्रर्दान िा बस्तगुत) तोक्न ुपनेछ । 

 

८. आर्ोजना सभझौताको लाम्ग आवश्र्क कागजातहरुः  

(१) उपिोक्ता सम्मम्तले कार्ायलर्सँग सभझौता गदाय तपम्िलमा उम्ललम्ित कागजातहरु पेि गननयपननछ  । 

१ सम्बवधधत िडाको िडाध्यक्ष िा िडा सदस्यको अध्यक्षतार्ा सरोकारिालाहरुको ँपवस्थतीर्ा बैठक बसी ँपिोक्ता सवर्वत  

गठन गने । ७ िना दवेि ११ िना सम्र्को सवर्वत गठन गनुिपने¸ िसर्ा ३३ प्रवतशत र्वहला अवनिायि हुनपुने । िस्तै ९ 

सदस्य सवर्वत िएर्ा ४ िना र्वहला अवनिायि हनपुने र ७ सदवस्यय सवर्वत िएर्ा ३ िना र्वहला अवनिायि हुनपुने । 

*** २ सवर्वतका सम्पणुि सदस्यहरुको नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रवतवलपी रािी सो प्रवतवलपीको पछाडी सवर्वतका   अध्यक्ष 

िा सवचि िा कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर र सवर्वतको छाप लगाई प्रर्ावणत गरेको हुनपुने । 

***३ िाता िोल्ने प्रयोिनका लावग सम्बवधधत बैंकर्ा पवन ँपिोक्ता सवर्वतका अध्यक्ष कोषाध्यक्ष र सवचिको  नागररकता 

प्रर्ाणपत्रको प्रर्ावणत  प्रवतवलपी ,िाता िोल्ने व्यवक्तको पासपोटि साइिको फोटो तथा सवर्वत गठन सम्बधधर्ा बसेको बैठकको 

वनणियको प्रवतवलपी पेश  गनुिपने । 

४ सवर्वतको बैंक िाता सवर्वतका अध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्ष गरी ३ िनाको नार्र्ा संयकु्त िोल्न ुपने र बैठकको वनणिय पवन 

सोही बर्ोविर् गनुिपने । 

५ सवर्वतले गरेको कार् कारिाहीको अनगुर्न तथा र्लु्यांकन गने प्रयोिनका लावग िडा स्तरीय अनगुर्न सवर्वतर्ा सम्बवधधवत 

िडाका िडाध्यक्ष¸ एक िना सदस्य र िडा सवचि अवनिायि हुनपुने । ँक्त सवर्वतर्ा एक िना र्वहला अवनिायि हुनपुने। 

६ योिना सम्झौताका लावग वबवनयोवित रकर् सर्ते ँल्लेि गरी िडा कायािलयको वसफाररश पत्र पेश गनुिपने । 

***७  प्राविवधक लागत इवष्टर्टेको प्रर्ावणत प्रवतवलपी पेश गनुिपने । 

 

***(२) उपिोक्ता सम्मम्तले कार्य सभपन्न िएपम्छ िनक्ताम्न म्लनन पनवय तपम्सलमा उललेम्ित कागजातहरु पेि गननयपननछ   

      

     १  कायिसम्पधन िए पिात सम्बवधधत सरोकारिालाहरुको ँपवस्थवतर्ा हस्ताक्षर सवहत सािििवनक परीक्षण गररएको वनणियको 

प्रवतवलवप । 

    २  सम्बवधधत िडाका िडाध्यक्ष र र्वहला िडा सदस्यले अवनिायि रुपर्ा हस्ताक्षर गरेको िडा स्तररय अनगुर्न प्रवतिदेन । 

    ३  वबल िरपाइ तथा डोर हाविरर प्राविवधकको सल्लाह बर्ोविर् प्राविवधकलाई प्रर्ावणत गराई तयार गरी पेश गनुि पने छ ।  

    ४   प्राविवधक र्लु्याङकन हुनपुने छ । 

    ५  गाँ पावलका स्तरीय अनगुर् सवर्वतको प्रवतिदेन 

    ६  कायि सम्पधन िएको िनी िकु्तानीका लावग िडा कायािलयको वसफाररश पत्र  

    ७    गाँपावलका स्तरीय अनगुर्न सवर्वत अनगुर्नर्ा िादा वतन लाि िधदा र्ावथका योिनाको लावग अवनिायि रुपर्ा     

होवडिङबोडि रािकेो हुन ुपने । 

     ९  सािििवनक परीक्षण गदाि कायिस्थलर्ा अवधकतर् सरोकारिालाहरुको ँपवस्थवतर्ा गनुिपने । 

   १० ँपिोक्ता सवर्वतको अध्यक्ष िा कोषाध्यक्ष िा सवचिले सवर्वत सदस्यको  नागररकता प्रर्ाण पत्र,  फोटो तथा अधय 

कागिातर्ा दस्तित गरी सवर्वतको छाप लगाँन ुपने । 



 

९. उपिोक्ता सम्मम्तको िमता म्वकासः (१) कायािलयले आयोिनाको कायािधियन अगाि ै ँपिोक्ता सवर्वतका 

पदावधकारीहरुलाई वनम्न विषयर्ा अविर्वुिकरण गनुि पनेछ 

(क) ँपिोक्ता सवर्वतको कार्, कतिब्य र अवधकार । 

(ि) सम्पादन गनुि पने कार्को वििरण, कार् सम्पधन गनुिपने अिवध, लागत र ँपिोक्ताको 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)  पेश्की, रवनङ्ग विल तथा अवधतर् िकु्तावन सम्िवधध र अधय आिश्यक विषयहरु । 

**(ि) पररयोिना चक्र  । 

**(झ) योिना, आयोिना, पररयोिना, कायिक्रर् िानकारी  । 

** (ञ) लाि लागत विशे्लषण :अवग्रर् आय कर , र्.ुअ.कर िानकारी । 

**(ट) िररद योिना । 

**(ठ) िररद ऐन वनयर्ािली िानकारी । 

**(ड) सम्झौता कागिात, सम्पधन कागिात । 

१०. िाता सञ्चालनः (१) ँपिोक्ता 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. िनक्तानी प्रकृर्ाः(१) आयोिनाको िकु्तानी वददंा ँपिोक्ता सवर्वतको नार्र्ा रहकेो बैक िातार्ाफि त र्ात्र ैवदन ुपनेछ । 

ँपिोक्ता सवर्वतले एक व्यवक्त िा सस्थालाई एकलाि िधदा र्ावथको रकर् िकु्तानी गदाि चेक र्ाफि त र्ात्र गनुि पनेछ ।  

(२) ँपिोक्ता सवर्वतलाई सम्झौता बर्ोविर्को कार्को प्राविवधक र्लू्यांकन, कायि सम्पधन प्रवतिदेन, अनसुवुच-३, अनसुवुच-४, 

अनसुवुच-५, अनसुवुच-६ ,अनसुवुच-१०, अनसुवुच ११  र अधय आिश्यक कागिातको आधारर्ा वकस्तागत र अवधतर् 

िकु्तानी वदईनेछ ।  

(३) ँपिोक्ता 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 ैकायािलयबाट अनगुर्न गने व्यिस्था वर्लाँन ुपनेछ ।   

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

सािििवनक परीक्षण गनुि पनेछ । सािििवनक परीक्षण प्रवतिदेनको ढा चा अनसुचूी ३ बर्ोविर् हुनेछ ।  

(६) ँपिोक्ता सवर्वतले आफूले प्रत्येक वकस्तार्ा गरेको िचिको सचूना अनसुचूी ४ बर्ोविर्को ढा चार्ा सािििवनक गनुि पनेछ ।  

(७) आयोिनाको कुल लागत रु ३ लाि िधदा बढी िएका आयोिनाहरुको हकर्ाँपिोक्ता 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 ढा चार्ा आयोिना सचूना पाटी आयोिना स्थलर्ा राख्न ुपनेछ । 

(८) ँपिोक्ता सवर्वतलाई सम्बवधधत कायािलयले ड्रइङ्ग, वडिाइन, लागत अनुर्ान तयार गने, प्राविवधक सल्लाह वदने, िा चपास 

गने लगायत अधय प्राविवधक सहयोग ँपलब्ध गराँनेछ ।  

(९) ँपिोक्ता सवर्वतबाट वनर्ािण हुने आयोिनाहरूको गणुस्तर कायर् गने गराँने दावयत्ि र विम्र्िेारी िनप्रवतवनवध, सम्बवधधत 

प्राविवधक कर्िचारी, ँपिोक्ता सवर्वत र अनगुर्नसवर्वतको हुनेछ ।  



(१०) अनकुरणीय कायि गने ँपिोक्ता सवर्वत, प्राविवधक कर्िचारी र सम्बवधधत कर्िचारीलाई सिाको वनणिय बर्ोविर् िावषिक 

रूपर्ा ँवचत परुस्कार प्रदान गनि सवकनेछ । 

**(११) तोवकएको सर्यर्ा ँपिोक्ता सवर्वत गठन हुन नसकेर्ा, सम्झौता हुन नसकेर्ा िा सम्झौताको शति बर्ोविर् कायि 

सम्पादन हुन नसकेर्ा कायािलयले सम्झौता तोकी अधय प्रकृया्ारा कार् गराँन सक्नेछ ।   

 

१२. म्नमायण कार्यको गनणस्तर सनम्नम्ितता गननय पननः ँपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुने आयोिना गणुस्तर सवुनवित गनुि 

सम्िवधधत ँपिोक्ता सवर्वतको कतिव्य हुनेछ । गणुस्तर सवुनवितता गनिको लावग अधय कुराहरुको अवतररक्त वनम्न विषयहरु 

पणूि रुपर्ा पालना गनुि पनेछ ।  

(क) वनर्ािण सार्ाग्रीको गणुस्तरेः वनर्ािण सार्ाग्री ड्रइङ, वडिाईन र स्पेवसवफकेसन बर्ोविर्को गणुस्तर कायर् गनुि पनेछ । 

(ि) वनर्ािण विवध र प्रकृयाको गणुस्तरेः वनर्ािण विवध र प्रकृया कायािलयस ग िएको सम्झौता बर्ोविर् गनुि पनेछ । 

(ग) वनर्ािण कायिको वदगोपनाेः ँपिोक्ता सवर्वतबाट कायािधियन िएको योिनाको वदगोपनाको लावग सम्िवधधत ँपिोक्ता 

सवर्वतले आिश्यक व्यिस्था गनुि पनेछ । 

(घ) गणुस्तर सवुनवित गने विम्र्िेारीेः ँपिोक्ता सवर्वत र्ाफि त हुने कार्को वनधािररत गणुस्तर कायर् गने विम्र्िेारी 

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

(ङ) लगत राख्न ु पनेेः ँपिोक्ता सवर्वतबाट हुने कार्को सम्झौता बर्ोविर्को सर्य, लागत र गणुस्तरर्ा सम्पधन हुन 

नसकेर्ा सम्िवधधत प्राविवधक कर्िचारीलाई सचेत गराँने र प्रकृवत हरेी आिश्यकता अनुसार कारिाही गनि सक्नेछ । 

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

ँपिोक्ता सवर्वतर्ा रही कार् गनि वनषधे गनेछ । 

**१३.अननगमन सम्मम्तको व्र्वस््ाः(१) आयोिना तथा कायिक्रर्को तोवकएको गणुस्तर, पररर्ाण र सर्यर्ा सम्पधन गनि 

गराँन ँपिोक्ता सवर्वतले सम्पादन गने कायिको अनगुर्न गरी आयोिनाको गणुस्तर, पररर्ाण नवतिा सवुनवित गनि स्थावनय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ ि (५)  अनसुार स्थावनय तहर्ा गा.पा ँपाध्यक्षको संयोिकत्िर्ा दहेायका 

सदस्यहरु रहने गरी तपवसल एक अनगुर्न सवर्वत हुनेछ । 

    तपवसल: 

   ँपाध्यक्ष - संयोिक  

   गा  ँ कायािपावलका सदस्य -२ िना (एक र्वहला अवनिायि र १ िना अधय) 

   प्रर्िु प्रशासकीय अवधकृत  । 

   प्राविवधक शािा १ िना । 

   योिना शािा - १ िना । 

 सम्िवधधत शािा - १ िना । 

  कायिविवधको दफा ४ (१) (क) बर्ोविर्को िेलाबाट कवम्तर्ा एक िना र्वहला सवहत ३ सदस्यीय एक िडा स्तररय अनगुर्न 

सवर्वत गठन गनुि पनेछ । 

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

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

सर्धिय गने । 



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

सम्बवधधत पक्षलाई सचेत गराँने ।   

**(घ) अनगुर्न गदाि नवतिा तथा गणुस्तरलाई प्रथावर्कता वदने 

**(ङ) अनगुर्न गदाि प्राविवधक पक्ष, िौवतक, सार्ाविक पक्ष, िातािरवणय पक्ष, वदगोपन, गणुस्तर सवुनवित गनिको लावग 

विषयगत विज्ञ तथा प्राविवधकको ँपयोग गनि सक्ने । 

**(च)वियषगत शािाको कार्र्ा विषयगत शािा प्रर्िु िा प्रवतवनवध सर्तेलाई सहिावग गराँने । 

**(छ) लाि लागत विशे्लषण लगानीको दोहोरोपन सवुनवित गने दाहोरो िएर्ा रोक्ने । 

**(ि)अनगुर्न गदाि आिश्यक प्रकृयागत ढा चा तयार गने । 

 **(झ) अवधतर् िकु्तावनको लावग अनसुवुच १० र अनसुवुच ११ बर्ोविर् प्रवतिदेन पेश गने । 

**(ञ) अनगुर्न सवर्वतले अनगुर्न गरेको  अविलेि सम्िवधधत शािा र योिना शािाले अनसुवुच ७ बर्ोविर् तयार 

गररएको अविलेि   अवनिायि राख्नपुने । 

  



 

पररच्छेद– ४ 

म्वम्वि 
 

१४. अन्र् संस््ाबाट कार्य गराउन सम्कनेःयस कायिविवध बर्ोविर् ँपिोक्ता 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 ँपिोक्ताहरुको 

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

१५. सहम्जकरण र सहर्ोग गननय पननःँपिोक्ता सवर्वतले आयोिनाको सपुररिके्षण, अनगुर्न/वनरीक्षण गनि कायािलयबाट 

आएको अनगुर्न सवर्वत, पदावधकारी िा कर्िचारीलाई आिश्यक वििरण ँपलव्ध गराँने तथा आयोिनास्थल 

अनगुर्नको लावग सहविकरण र सहयोग गनुि पनेछ । 

१६. उपिोक्ता सम्मम्तको दाम्र्त्वःँपिोक्ता सवर्वतले कायािलयस ग ि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 आयोिनाहरुस ग अधतरसम्बधध कायर् गनुिपने । 

(घ) असल नागररकको आचरण पालना गनुिपने । 

(ङ) ँपिोक्ता सवर्वतले आयोिनाको फरफारकको लावग कायािलयर्ा कागिात पेश गदाि अनसुचूी ६ बर्ोविर्को ढा चार्ा 

आयोिनाको िौवतक तथा विविय प्रवतिदेन पेश गनुि पनेछ ।  

१७.मापदण्ड बनाउन सकनेः(१) आयोिनाको गणुस्तर सवुनवितताको लावग कायािलयले अनगुर्न, र्लु्याङ्कन गरी सम्िवधधत 

ँपिोक्ता सवर्वतलाई सल्लाह, सझुाि र आिश्यकता अनुसार वनदशेन वदने तथा सर्धिय गनुि पनेछ . 

(२) ँपिोक्ता सवर्वतबाट सञ्चालन हुने आयोिनाको प्रकृवत हरेी गणुस्तर सवुनवितता गने प्रयोिनको लावग कायािलयले थप 

र्ापदण्ड तथा र्ागिदशिन बनाई लाग ुगनि सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची १ 

(काययविमधको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्न्धि) 
उपभोक्ता समिमिको लगि 

गोलन्जोर गाउँपामलका     
                                               आ.ि. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता 
समिमिको 
नाि र 
ठेगाना 

पदामधकारीको नाि र सम्पकय  नं. समिमि 
गठन 
मिमि 

सम्झौ
िा 
मिमि 

सम्झौिा रकि बैंकको 
नाि 

कायायदेश 
ददइएको 
मिमि 

योजना 
सम्पन्न 
मिमि 

खािा 
नं 

पान 
नं. 

अध्यक्ष सन्चि कोषाध्यक्ष गा.पा जनश्रि
दान 

जम्िा 

  नाि: 
सम्पकय  
नं 

नाि: 
सम्पकय  
नं 

नाि: 
सम्पकय  नं 

          

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

  



अनसूुची २ 

काययविमधको दफा ७(२) सँग सम्िन्न्धि) 
गोलधिोर गाउँपामलका 
योजना सम्झौिा फाराि 

१. सम्झौिा गने पक्ष र आयोजनााः 
क) उपभोक्तासमिमिको वििरणाः 
 १. नािाः 
 २. ठेगानााः 
ख) आयोजनाको वििरणाः 
 १. नािाः 
 २. आयोजना स्थलाः 
 ३ उद्देश्याः 
 ४. आयोजना सरुु हनुे मिमिाः 
२. आयोजनाको लागि सम्िन्न्ध वििरणाः 
 क) लागि अनिुान रु 

 ख) लागि व्यहोने स्रोिहरु 

 १. कायायलयाः 
 २. उपभोक्ता समिमिाः 
 ३. अन्याः  
ग) बस्िगुि अनदुानको वििरण  सािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. संघबाट  
 २.प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीय िहबाट 

 ४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट  
 ५. विदेशी दाि ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता समिमिबाट  
 ७. अन्य मनकायबाट  
घ) आयोजनाबाट लाभान्न्िि हनुेाः 
 १. घरपररिार संख्यााः 
 २. जनसंख्यााः 
 ३. संगदठि संस्थााः 
४= अन्याः  
३. उपभोक्ता समिमि÷सिदुायिा आधाररि संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वििरणाः 
क) गठन भएको मिमिाः 
ख) पदामधकारीको नाि र ठेगाना (नागररकिा प्रिाणपत्र नं. र न्जल्ला) 
१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

 

 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सन्चि 



५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाय उपन्स्थि लाभान्न्ििको संख्यााः 
४. आयोजना सञ्चालन सम्िन्न्ध अनभुिाः 
५.उपभोक्ता समिमि सिदुायिा आधाररि संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गने वकस्िा वििरणाः 
वकस्िाको क्रि  मिमि  वकस्िाको रकि  मनिायण सिाग्री पररिाण    कैवफयि 

पवहलो 
दोश्रो 
िेश्रो 
जम्िा 
६. आयोजना िियि संभार सम्बन्धी व्यिस्था  
क)आयोजना िियि संभारको न्जम्िा मलने समिमि÷संस्थाको नािाः 
ख) िियि सम्भारको सम्भाविि स्रोि (छ छैन खलुाउने) 

 जनश्रिदानाः 
 सेिा शलु्काः 
 दस्िरु, चन्दाबाट  
 अन्य केही भएाः  

 

  



सम्झौिाका शियहरु 

उपभोक्ता समिमिको न्जम्िेिारी िथा पालना गररन ेशियहरुाः 
१. आयोजना मिमि ...............................देन्ख शरुु गरी मिमि........................सम्ििा परुा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त रकि िथा मनिायण सािाग्री सम्िन्न्धि आयोजनाको उदे्धश्यका लामग िात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, न्जन्सी सािानको प्राप्ती, खचय र बाँकी िथा आयोजनाको प्रगमि वििरण राख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी खचयको वििरण र काययप्रगमिको जानकारी उपभोक्ता सिूहिा छलफल गरी अको वकस्िा िाग गनुय पनेछ । 

५= आयोजनाको कुल लागि भन्दा घटी लागििा आयोजना सम्पन्न भएको अिस्थािा सो ििुाविकनै अनदुान र श्रिदानको प्रमिशि 
मनधायरण गरी भकु्तानी मलन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता समिमिले प्राविमधकको राय, परािशय एिं मनदेशन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  
७= उपभोक्ता समिमिले आयोजनासंग सम्िन्न्धि विल, भरपाईहरु, डोर हान्जरी फारािहरु, न्जन्सी नगदी खािाहरु, समिमि÷सिहुको 

मनणयय पनु्स्िका आदद कागजािहरु कायायलयले िागेको बखि उपलव्ध गराउन ुपनेछ र त्यसको लेखापरीक्षण पमन गराउन ुपनेछ 
। 

 

८. कुनै सािाग्री खररद गदाय आन्िररक राजस्ि कायायलयबाट स्थायी लेखा नम्िर र िलु्य अमभबवृद्ध कर दिाय प्रिाण पत्र प्राप्त व्यन्क्त 
िा फिय संस्था िा कम्पनीबाट खररद गरी सोही अनसुारको विल भरपाई आमधकारीक व्यन्क्तबाट प्रिान्णि गरी पेश गनुय पनेछ 
। 

९.  िूल्य अमभबवृद्ध कर (VAT)लाग्ने बस्ि ुिथा सेिा खररद गदाय रु २०,०००।– भन्दा बढी िूल्यको सािाग्रीिा अमनिायय रुपिा 
िूल्य अमभबवृद्ध कर दिाय प्रिाणपत्र प्राप्त गरेका व्यन्क्त फिय संस्था िा कम्पनीबाट खररद गनुय पनेछ । साथै उक्त विलिा 
उन्ल्लन्खि ि.ुअ.कर बाहेकको रकििा १.५% अग्रीि आयकर बापि करकवि गरी बाँकी रकि िात्र सम्िन्न्धि सेिा 
प्रदायकलाई भकु्तानी हनुेछ । रु २०,०००।– भन्दा कि िूल्यको सािाग्री खररदिा पान नम्िर मलएको व्यन्क्त िा फियबाट 
खररद गनुय पनेछ । अन्यथा खररद गने पदामधकारी स्ियि ्न्जम्िेिार हनुेछ । 

१०. डोजर रोलर लगायिका िेन्शनरी सािान भाडािा मलएको एिि ्घर बहालिा मलई विल भरपाई पेश भएको अिस्थािा १०% 
प्रमिशि घर भाडा कर एबि ्बहाल कर मिनुय पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकले पाउने पाररश्रमिक एिि ्सहभागीले पाउने भत्तािा प्रचमलि मनयिानसुार कर लाग्नेछ । 

१२. मनिायण काययको हकिा शरुु लागि अनिुानका कुनै आईटिहरुिा पररियिन हनुे भएिा अमधकार प्राप्त व्यन्क्त÷कायायलयबाट 
लागि अनिुान संसोधन गरे पश्चाि िात्र कायय गराउन ुपनेछ । यसरी लागि अुनिान संशोधन नगरी कायय गरेिा उपभोक्ता 
समिमि÷सिहुनै न्जम्िेिार हनुेछ । 

१३. उपभोक्ता समिमिले काि सम्पन्न गररसकेपमछ बाँकी रहन गएका खप्ने सािानहरु िियि संभार समिमि गठन भएको भए सो 
समिमिलाई र सो नभए सम्िन्न्धि कायायलयलाई बझुाउन ुपनेछ । िर िियि समिमिलाई बझुाएको सािानको वििरण एक 
प्रमि सम्िन्न्धि कायायलयलाई जानकारीको लामग बझुाउन ुपनेछ । 

१४. सम्झौिा बिोन्जि आयोजना सम्पन्न भएपमछ अन्न्िि भकु्तानीको लामग काययसम्पन्न प्रमििेदन, नापी वकिाि, प्रिान्णि विल भरपाई, 

योजनाको फोटो, सम्िन्न्धि उपभोक्ता समिमिले आयोजना संचालन गदाय भएको आय व्ययको अनिुोदन सवहिको मनणयय, 

उपभोक्ता भेलाबाट भएको साियजमनक लेखा परीक्षणको मनणययको प्रमिमलपी िथा सम्िन्न्धि कायायलयको िडा कायायलयको 
मसफाररस सवहि अन्न्िि वकस्िा भकु्तानीको लामग मनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. आयोजना सम्पन्न भएपमछ कायायलयबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रिाणपत्र मलन ु पनेछ । साथै आयोजानाको आिश्यक 
िियि संभारको व्यिस्था सम्िन्न्धि उपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ । 

१६. आयोजना कायायन्ियन गने सिहु िा उपभोक्ता समिमिले आयोजनाको भौमिक िथा वित्तीय प्रगिी प्रमििेदन अनसूुची ६ को 
ढाँचािा सम्झौिािा िोवकए बिोन्जि कायायलयिा पेश गनुय पनेछ । 

१७. आयोजनाको दीगो सञ्चालन िथा िियि संभारको व्यिस्था गनुय पनेछ । 

१८. आयोजनाको सिै काि उपभोक्ता समिमि÷सिहुको मनणयय अनसुार गनुय गराउन ुपनेछ । 

 

 

कायायलयको न्जम्िेिारी िथा पालना गररन ेशियहरुाः 
 

१. आयोजनाको िजेट, उपभोक्ता समिमिको काि, कियव्य िथा अमधकार, खररद, लेखाङ्कन, प्रमििेदन आदद विषयिा उपभोक्ता समिमिका 
पदामधकारीहरुलाई अननु्शक्षण काययक्रि सञ्चालन गररनेछ ।  

२. आयोजनािा आिश्यक प्राविमधक सहयोग कायायलयबाट उपलव्ध गराउन सवकने अिस्थािा गराईनेछ र नसवकने अिस्था भएिा 
उपभोक्ता समिमिले बाह्य बजारबाट सेिा परािशय अन्िगयि सेिा मलन सक्नेछ ।  



३. आयोजनाको प्राविमधक सपुररिेक्षणका लामग कायायलयको िफय बाट प्राविमधक खटाईनेछ । उपभोक्ता समिमिबाट भएको कािको 
मनयमिि सपुररिेक्षण गने न्जम्िेिारी मनज प्राविमधकको हनुेछ ।  

४. पेश्की मलएर लािो सियसम्ि आयोजना संचालन नगने उपभोक्ता समिमिलाई कायायलयले मनयि अनसुार कारिाही गनेछ । 

५. श्रििलुक प्रविमधबाट कायय गराउने गरी लागि अनिुान स्िीकृि गराई सोही बिोन्जि सम्झौिा गरी िेन्शनरी उपकरणको 
प्रयोगबाट कायय गरेको पाईएिा त्यस्िो उपभोक्ता समिमिसंग सम्झौिा रद्ध गरी उपभोक्ता समिमिलाई भकु्तानी गररएको रकि 
िलु्यांकन गरी बढी भएको रकि सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ । 

६. आयोजना सम्पन्न भएपमछ कायायलयबाट जाँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ । 

७. आिश्यक कागजाि संलग्न गरी भकु्तानी उपलव्ध गराउन सम्िन्न्धि उपभोक्ता समिमिबाट अनरुोध भई आएपमछ उपभोक्ता 
समिमिको बैंक खािािा भकु्तानी ददन ुपनेछ ।  

८. यसिा उल्लेख नभएका कुराहरु प्रचमलि कानून ििोन्जि हनुेछ । 

 

िामथ उल्लेख भए बिोन्जिका शियहरु पालना गनय हािी मनम्न पक्षहरु िन्जरु गदयछौं । 

 

  

सिहु समिमि÷सिहुको िफय बाट       योजना शाखाको िफय बाट     कायायलयको िफय बाट 

दस्िखि...................      दस्िखि..............                 दस्िखि............. 
नाि थर.....................      नाि/थर.............           नाि थर............. 
पद.............................     पद....................           पद................. 
ठेगाना..........................        ठेगाना..................           ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................    सम्पकय  नं.....................     सम्पकय  नं............... 
मिमि............................    मिमि..........................     मिमि..................... 
  



 अनसूुची ३ 

(काययविमधको दफा ११ (५) सँग सम्िन्न्धि) 
साियजमनक परीक्षण फारािको ढाँचा पेश गरेको कायायलय.......... 

१. आयोजनाको नािाः      क) स्थलाः 
ख) लागि अनिुानाः        ग) आयोजना शरुू हनुे मिमिाः  घ) आयोजना सम्पन्न हनुे मिमिाः  
२. उपभोक्ता समिमि÷सािदुावयक संस्थाको   क) नािाः   
क) अध्यक्षको नािाः   ख) सदस्य संख्यााः      िवहलााः    परुूषाः  
३. आम्दानी खचयको वििरणाः  
क) आम्दानीिफय  जम्िााः 
आम्दानीको श्रोि (कहाबँाट कमि नगद िथा 
न्जन्सी प्राप्त भयो खलुाउन)े रकि िा पररिाण कैवफयि 

रकि िा पररिाण कैवफयि 
 

   
   
ख) खचयिफय  

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

२. ज्याला (के िा कमि भकु्तानी भयो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कमि जनाले श्रिदान गरे ?)    

    

    

४. व्यिस्थापन खचय (ढुिानी िथा अन्य खचय)    

    
 

ग) िौज्दाि  
 वििरण  रकि िा पररिाण  कैवफयि 

१ नगद   

बैंक 
  

व्यन्क्तको न्जम्िा   

२ सािग्रीहरु 
  

घ) भकु्तानी ददन बाकँी 
वििरण रकि िा पररिाण 

  

४. सम्पन्न आयोजनाको लक्ष्य िथा प्रगमि वििरण 

 

कािको वििरण लक्ष्य प्रगमि 
   

५. आयोजनाले प¥ुयाएको लाभ िथा प्रत्यक्ष रूपिा लाभान्न्िि जनसंख्या (आयोजना सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आयोजना सञ्चालन गदाय आयोजक संस्थािा कािको न्जम्िेिारी बाडँफाँड (कस कसले कस्िो कस्िो कािको न्जम्िेिारी मलएका मथए<खलुाउने) 
उपन्स्थमिाः 
१ 

२ 

३ 

रोहिराः नािथराः      पदाः   मिमिाः 
द्रष्टव्याः साियजमनक पररक्षण काययक्रििा उपन्स्थि सरोकारिालाहरुको उपन्स्थमि अमनिायय रूपिा संलग्न हनुपुनेछ । 

 

  



अनसूुची ४ 

-काययविमधको दफा ११ (६) सँग सम्िन्न्धि) 
खचय साियजमनक सूचना फाराि 

 

मिमिाः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नािाः—        २. आयोजना स्थलाः—  

३. विमनयोन्जि िजेटाः—  ४. आयोजना न्स्िकृि भएको आ.िाः—  ५. आयोजना सम्झौिा भएको मिमिाः—  

६. काि सम्पन्न गनुय पने मिमिाः—     ७. काि सम्पन्न भएको मिमिाः—  

८. उ.स. को बैठकले खचय स्िीकृि गरेको मिमिाः—    

आम्दानी र खचयको वििरण 

       

आम्दानी खचय 
वििरण रकि रू वििरण रकि 

प्रथि वकस्िा  ज्याला  

दोश्रो वकस्िा  मनिायण सािाग्री खररद 
 

िेश्रो वकस्िा  ढुिानी  

जनश्रिदान 
 भाडा  

िस्िगुि सहायिा  व्यिस्थापन खचय  

लागि सहभामगिा    

    

    

 

उपयुयक्तानसुारको आम्दानी िथा खचय वििरण यथाथय हो । यसिा सबै आम्दानी िथा खचयहरु सिािेश गररएको छ । साथै 
उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभामगिािा आयोजना कायायन्ियन गररएको छ । यसको एक प्रमि िडा कायायलयिा सिेि पेश गररएको छ 
।  
 

......................   ............................... ............................... 
 कोषाध्यक्ष    सन्चि     अध्यक्ष   

 

  

 

 

  



 

 

अनसूुची ५ 

-काययविमधको दफा ११(७) संग सम्िन्न्धि) 
आयोजना सूचना पाटीको निूना 

 

 

१.  आयोजनाको नािाः 

२. आयोजना संचालन गने कायायलय/काययक्रिको नािाः 

३. उपभोक्ता समिमिको अध्यक्षको नाि र सम्पकय  नं.M 

४. आयोजनाको कुल लागि रकि रुाः 

 ४.१. आयोजनािा कायायलयबाट व्यहोने लागि रुाः 

 ४.२. जनसहभामगिाबाट व्यहोने लागि रकि रुाः 

 ४.३. आयोजनािा लगानी गने अन्य मनकायको नाि  र व्यहोने लागि रकि रुाः 

५. आयोजना सम्झौिा मिमिाः 

६. आयोजना सम्पन्न गने मिमिाः 

७. आयोजनाबाट लाभान्न्िि जनसंख्यााः 

  



 

अनसूुची ६ 

-काययविमधको दफा १६(ङ) सँग सम्िन्न्धि) 
उपभोक्ता समिमिको भौमिक िथा वित्तीय प्रगमि प्रमििेदन 

वििरण पेश गरेको कायायलय.................... 
 

१. आयोजनाको वििरण  

आयोजनाको नािाः     िडा नं.M टोल÷बस्िीाः   उपभोक्ता समिमिका अध्यक्षाः सन्चिाः  

२. आयोजनाको लागिाः प्राप्त अनदुान रकि रू. ............................  चन्दा रकि रू...................... जनसहभामगिा 

रकि रू. ==============   जम्िा रकि रू. ............................. 

३. हालसम्िको खचय रू. ============== 

क. कायायलयबाट प्राप्त रकि रू............. 

१. मनिायण सािग्रीिा (मसिेन्ट, छड, काठ, ढंुगा िा फुिा, मगिी, उपकरण आदद) रू. .  

२. ज्यालााः–  दक्ष रूाः–     अदक्ष रू.        जम्िा रू.  

३. िसलन्द सािान (कवप, कलि, िसी, कागज आदद) रू.   ४. दैमनक भ्रिण भत्ता (सम्झौिािा स्िीकृि भए) रू.   

५. प्राविमधक मनरीक्षण बापि खचय (सम्झौिािा स्िीकृि भए) रू.     

६. अन्य   

ख. जनसहभामगिाबाट व्यहोररएको खचय रूाः ................... श्रिको िूल्य बराबर रकि रू. .......................  

न्जन्सी सािान िूल्य बराबर रकि रू. .............   कूल जम्िा रू. ............. 

४. प्राविमधक प्रमििेदन बिोन्जि िूल्यांकन रकि रू. ............. 

५. उपभोक्ता सिूहको मनणयय बिोन्जि÷सिीक्षाबाट खचय देन्खएको रू. ............. 

६. कायायन्ियनिा देन्खएका िखु्य सिस्याहरूाः क. ख. ग.  

७. सिाधानका उपायहरू  

क.  
ख. 
ग.  
८. कायायलयबाट र अन्य मनकायबाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुािाः  
 

 

९. हाल िाग गरेको वकस्िा रकि रू.  
१०. िखु्य खचय प्रयोजन  
 

११. प्राप्त रकि आयोजना बाहेक अन्य काययिा खचय गने गराउने छैनौ ।   
 

.............   .............  .............  ............. 
ियार गने   सन्चि    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 

 

 

 



अनसुनु्च 7 

  काययविमधको पररच्छेद ३ को दफा १३ को (ञ) संग सम्िन्न्धि 

                              अनगुिन अमभलेख वकिाब 

मस.नं अनगुिन मिमि आयोजनाको नाि िडा नं अनगुिन प्रमििेदनिा सिािेश भएको िखु्य सझुाि कैवफयि 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

अनसुचुी –८ 



(काययविमध दफा २ (ह) संग सम्िन्न्धि) 
क्षेत्रगि अनदुान वििरण काययविमध 2075 को पररच्छेद (3) को दफा  ५ को (क) र (ख) िा भएको व्यिस्था बिोन्जि यस 
गाउँपामलका क्षेत्रिा दिाय भई सञ्चालनिा रहेका व्यन्क्तगि फिय लद्य ु िथा घरेल ु उद्यि, सहकारी, सािवुहक फिय, कम्पमनलाई 
प्रिद्धायनात्िक काययको लामग अनदुान उपलब्ध गराउँदा उत्पादन िूलक स्थानीय श्रोि साधन मसपको अमधक्ति उपयोग हनुे घरेल ु
िथा लद्य ुउद्यि र अन्य  व्यिसावयक कृवष िथा पशपंुक्षी अनदुान सहयोग योजना िथा काययक्रि संचालनका लागी आिेदकले पेश 
गनुयपने पररयोजना प्रस्िाि पत्र । 

१.आिेदक र सम्पकय  व्यक्ती सम्बन्धी वििरणाः 
आयोजना िथा काययक्रिको नािाः 
ठेगानााः 
सहकारी फिय, सिहु, संस्था दिाय भएको मिमिाः 
स्थायी लेखा नम्बराः 
नविकरण भएको/ नभएकोाः 
फिय, सिहु, संस्थाको िखु्य उदे्धश्याः 
प्रोपाइटर िा अध्यक्षको नािाः 
िोिाइल नं. 
पररयोजना स्थल (काययक्षते्र) 

पररयोजनाको नािाः 
कुल पुजँी लगानीाः 
आफनो पूजँीाः 
गाउँपामलकाको पुजँीाः 
अन्य मनकायको पूजँीाः 
आयोजना िथा काययक्रि संचालन सम्बन्न्ध अनभुिन भएको/ नभएकोाः 
भौमिक विन्त्तय िथा बजार सम्बन्न्ध वििरण 
क) भौमिक संरचना भएको/नभएको 
१) परम्परागिाः 
२) आधमुनकाः 
ख) व्यिसाय संचालन अनभुि/िामलि भएको/नभएकोाः 
ग) स्थामनय श्रोि साधनको अिस्थााः 
घ) बजारको अिस्थााः 
ङ) उपभोक्ताको िागाः 
च) पाररिारीक सहयोगको अिस्थााः 
छ) लागि लाभको अनपुािाः 
ज यािायािको पहुँचाः 
झ) बैक िथा विन्त्तय कम्पनी िा सिहुको ऋण भएको/ नभएको 
ज) उत्पादन योजना विवक्र योजना भएको/नभएको 
ञ) बावषयक नाफा घाटाको िलु्याकन भएको/नभएको 
 
  



२.हालको व्यिसायको अिस्थााः 

क्र.स हालको व्यिसाय  व्यिसायको आकार बावषयक उत्पादन 
(अनिुामनि) 

बावषयक कुल 
अनिुामनि 
आम्दानी(रु) 

1     

2     

3     

4     

           जम्िा    

 

३.प्रस्िािनाको औन्चत्य िथा िहत्िाः 
४.पररयोजनाका िखु्य िखु्य वक्रयाकलापहरुाः 

क्र.स वक्रयाकलाप वििरण इकाइय पररिाण सम्पन्न गने मिमि 

हाल  थप गने  जम्िा 
       

       

       

       

       

       

 

५.खचय वििरणाः 
क  (न्स्थर खचयको वििरणाः कृवष यन्त्र उपकरणहरु ,गोठ ,भिन ,िारिार ,पानी व्यिस्थापन आदद जस्िा संरचना मनिायण पशिुस्ि ु
खररद पिुय सञ्चालन खचय आदद । 

क्र.स वक्रयाकलापहरुको वििरण इकाइय पररिाण दर जम्िा खचय(रु) 
1      

2      

3      

4      

5      

ख  (चाल ुखचयको वििरणाः कािदार ,िल विउ ,दाना ,रोगवकरा व्यिस्थापन ,पशिुस्ि ुखररद आदद ।  

क्र.स वक्रयाकलापहरुको वििरण इकाइय पररिाण दर जम्िा खचय(रु) 
1      

2      

3      

4      

5      

हािीलाइय िामथ उल्लेन्खि वििरण अनसुार कृवष  ,पश ु िथा व्यिसावयक काययहरु गनय आिश्यक परेकाले त्यहाँ कायायलयिाट  
व्यिस्था भए बिोन्जि अनदुान उपलब्ध गराइय ददनहुनु अनरुोध गदयछु।  



मनिेदकको िफय िाट सम्िन्न्धि प्राविमधकको िफय बाट 

नाि थराः नािाः 
सवहाः पदाः 
मिमिाः  हस्िाक्षराः 
सम्पकय  नं. मिमिाः 
 

           

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



अनसूुन्च-९ 

काययविमधको दफा ८ को (१) सँग सम्िन्न्धि 

यस गाउँपामलकाको क्षेत्रगि अनदुान वििरण काययविमध २०७५ को पररच्छेद २ दफा ३ बिोन्जिको िापदण्ड उदे्धश्य सोही 
काययविमधको दफा -४ (क) देन्ख (द) सम्िको काययविमध परुा गरर स्थापना िा संचालन भएका सहकारी व्यन्क्तगि फिय सािवुहक 
फिय र संस्थाहरुको अनदुान सम्झौिा पत्र ढाँचा :   

;Demf}Tff–kq 

l;Gw''nL lhNnf uf]nGhf]/ ufpFkflnsfsf] sfof{no -o; kl5 klxnf] kIf elgg]_ / uf]nGhf]/ ufpFkflnsf j8f 

g+=====sf] ;xsf/L ;+:yf÷;fd'lxs kmd{÷JolStut kmd{÷=====================================================sf 

>L=================================================================-o; kl5 bf]>f] kIf elgg]_ aLr uf]nGhf]/ ufpF;ef÷ 

sfo{kflnsfn] :jLs[t u/]sf]================================================================================of]hgf÷sfo{qmd 

sfof{Gjog÷;+rfng ug{ tkl;ndf pNn]lvt zt{sf] clwgdf /xL sfo{ ug]{ u/fpg] ;xdtL ;fy ;Demf}tf 

u/L Ps–Ps k|lt lnof} lbof} . 

tkl;n 

!_ k|yd kIfn] pk/f]St of]hgf÷sfo{qmd ug{ nfut cg'dfg ?===============================df ljlgof]lht /sd 

?================================dWo] sG6Lh]G;L=======k|ltztn] x'g] /sd ?=============================s§L u/L 

?==============================dfq pknAw u/fpg] 5 .      

@_ bf]>f] kIfn] nfut cg'dfg -Oli6d]6_ / k|:tfj–kqdf pNn]lvt ljj/0f cg';f/ sfo{ ug'{ kg]{5 . 

#_ bf]>f] kIfn] of]hgf÷sfo{qmdsf] sfd ldlt @)======÷=====÷========ut] ;Dddf k'/f ug'{ kg]{5 . 

$_ k|fKt /sd tyf cfof]hgfsf] p2]Zosf nfuL dfq k|of]u ug'{ kg]{5 . 

%_ cfDbfgL vr{sf] ljj/0f / sfo{ k|ultsf] hfgsf/L ;+:yf÷;d"xdf 5nkmn u/L ug'{ kg]{5 . 

^_ s'g} ;fdfu|L vl/b ubf{ cfGtl/s /fh:j sfof{noaf6 :yfoL n]vf gDa/ / d'No clea[l4 s/ bQf{ 

k|df0fkq k|fKt JolSt jf kmd{ ;+:yf jf sDkgLaf6 vl/b ul/ ;f]xL cg';f/sf] ljn ekf{O{ cflwsfl/s 

JolStaf6 k|dfl0ft u/L k]z ug'{ kg]{5 . 

&_ d'No clej[l4 s/ -vat_ nfUg] j:t' tyf ;]jf vl/b ubf{ ? @),))).– eGbf a9L d"Nosf] ;fdfu|Ldf 

clgjfo{ ?kdf d"No clej[l4 s/ bQf{ k|df0fkq k|fKt u/]sf JolSt, kmd{, ;+:yf jf sDkgLaf6 vl/b ug'{ 

kg]{5 . ;fy} pSt landf pNn]lvt d'=c=s/ afx]ssf] /sddf !+=% k|ltzt cu|Ld cfos/ afkt s/sl§ 

u/L afFsL /sd dfq ;DalGwt ;]jf k|bfosnfO{ e'StfgL x'g]5 . ? @),))).– eGbf sd d'Nosf] ;fdfu|L 

vl/bdf kfg gDa/ lnPsf] JolSt jf kmd{af6 vl/b ug'{ kg]{5 . cGoYff vl/b ug]{ kbflwsf/L :jo+d 

lhDd]jf/ x'g]5 . 

*_ gubL,lhG;L ;fdfgsf] k|fKtL,vr{ / afFsL tyf cfof]hgfsf] k|ult ljj/0f /fVg' kg]{5 . 

!)_ ;Demf}tf adf]lhd sfo{qmd ;DkGg ePkl5 clGtd e'StfgLsf nlfu ;+:yf÷;fd’lxs kmd{ eP 

;+:yf÷;d"xaf6 ePsf] ;fj{hlgs n]vf k/LIf0fsf] lg0f{osf] k|ltlnkL,lan ekf{O{,;DalGwt j8fsf] j8f 

:tl/o cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldlt tyf j8f sfof{nosf] l;kmfl/;–kq tyf JolStut kmd{ ePdf lan 

ekf{O{,;DalGwt j8fsf] j8f :tl/o cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldlt tyf j8f sfof{nosf] l;kmfl/;–kq 

;lxt clGtd ls:tf /sd e'StfgLsf] nflu lgj]bg k]z ug'{ kg]{5 . 

सहकारी फिय ÷सिहु/ व्यन्क्त  िफय बाट          सम्िन्न्धि शाखाको िफय बाट         कायायलयको िफय बाट 

दस्िखि...................           दस्िखि ....................                     दस्िखि............. 
नाि थर.....................           नाि थर.....................                      नाि थर............ 
पद.............................                  पद.............................                   पद................. 
ठेगाना..........................                  ठेगाना..................                              ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................           सम्पकय  नं..............                    सम्पकय  नं.............. 
मिमि...........................                    मिमि...........                                      मिमि........................... 
  



अनसुनु्च १0 

काययविमधको दफा १३ (१) संग सम्िन्न्धि 

uf]nGhf]/ ufpFkflnsf 

j8f :t/Lo cg'udg ;ldltsf] of]hgf tyf sfo{qmdsf] cg'udg k|ltj]bg .               

आ.ि ...................... िडा नं ..........                cg'udg ldlt M– 

of]hgf÷sfo{qmdsf] gfd M– 

बजेट श्रोि: मनशिय( ) सशिय( ) अन्य ( ) 
of]hgf÷sfo{qmdsf] ah]6 M– 

गा.पा अनदुान : 
श्रिदान: 

of]hgf÷sfo{qmd ;Demf}tf ldlt: 
;DkGGf ug'{ kg]{ ldlt: 

of]hgf÷sfo{qmddf ug'{ kg]{ d'Vo sfo{x? 

! 
! 

@ 
@ 

# 
# 

$ 
$ 

% 
% 

^ 
^ 

of]hgf÷sfo{qmdsf] k|yd cg'udg ljj/0f of]hgf÷sfo{qmdsf] clGtd cg'udg ljj/0f 

of]hgf÷sfo{qmdsf] k|yd cg'udg kZrft 

cg'udgsQf{x?sf] l;kmfl/; / egfO{ . 

of]hgf÷sfo{qmdsf] clGtd cg'udg kZrft cg'udgsQf{x?sf] 

l;kmfl/; / egfO{ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्ििु प्रमििेदनको आधारिा योजनाको रमनङ्ग विल अन्न्िि विल सम्िन्न्धि उपभोक्ता समिमिलाई भकु्तामन  ददन मसफाररस गररन्छ ।  
j8f:tl/o cg''udg 

;ldltsf] gfd   kb 

x:tf

If/ 

j8f:tl/o cg''udg ;ldltsf] 

gfd   kb x:tfIf/ 

!=>L  j8fWoIf 

;+of]

hs   !=>L  j8fWoIf 

;+of]

hs   

@=>L  j8f;b:o ;b:o   @=>L  j8f;b:o ;b:o   

#==>L  j8f;b:o ;b:o   #==>L  j8f;b:o ;b:o   

$=>L  j8f;b:o ;b:o   $=>L  j8f;b:o ;b:o   

%=>L j8f;b:o ;b:o   %=>L j8f;b:o ;b:o   

^= >L j8f ;lrj ;b:o   ^= >L j8f ;lrj ;b:o   

&= >L 

j8f 

k|fljlws     &= >L 

j8f 

k|fljlws     



 

अनसुनु्च ११  
काययविमधको दफा १३ (१) संग सम्िन्न्धि  

uf]nGhf]/ ufpFkflnsf 

cf=j=======÷======== को गाउँपामलका स्िररय cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldltsf] cg'udg k|ltj]bg 
योजना क्रि संख्या:.................                                                            cg'udg ldlt M– 

of]hgf÷sfo{qmdsf] gfd M–  

of]hgf÷sfo{qmd ;+rfng ePsf] 7]ufgf M– uf]nGhf]/ 

uf=kf=, j8f g+=.................. 
बजेट श्रोि: मनशिय ( ) सशिय( ) अन्य ( ) 
of]]hgf af6 nfeflGjt M–  3/w'/L M–         , hg;+Vof M– 

of]hgf÷sfo{qmdsf] ah]6 M– 

गा.पा अनदुान : 
श्रिदान: 

of]hgf ;Demf}tf ldltM– 

;DkGGf ug'{ kg]{ ldltM– 

of]hgf÷sfo{qmdsf] ef}lts nIo M– of]hgf÷sfo{qmdsf] ljlto nIo M– 

of]hgf÷sfo{qmdsf] ck]lIft pknAwLx? M– 

 

 

 

 

 

 

 

 

of]hgf÷sfo{qmdsf] cg'udg ;"rs M– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of]hgf÷sfo{qmd ;DkGg ug{ ul/g]] d'Vo d'Vo sfo{x? M– 

!= 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

of]hgf÷sfo{qmdsf] cg'udg ljj/0f -k|yd r/0f_ of]hgf÷sfo{qmdsf] cg'udg ljj/0f -clGtd r/0f_ 

of]hgf÷sfo{qmdsf] cg'udg qmddf :yflgo pkef]Stfx?sf] 

egfO{ Pjd k|ltlqmof 

of]hgf÷sfo{qmdsf] cg'udg qmddf :yflgo pkef]Stfx?sf] egfO{ Pj+d 

k|ltlqmof 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



अनसुनु्च १1  

काययविमधको दफा १३ (१) संग सम्िन्न्धि  

uf]nGhf]]/ ufpFkflnsf  

cf=j=======÷======== को गाउँपामलका स्िररय cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldltsf] cg'udg k|ltj]bg 

योजना क्रि संख्या:.................                                                             cg'udg ldlt M– 

of]hgf÷sfo{qmdsf] gfd M–  

;DalGwt pkef]Stf ;ldltsf] egfO{ M– ;DalGwt pkef]Stf ;ldltsf] egfO{ M– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ljQLo k|ult ef}lts k|ult ljQLo k|ult ef}lts k|ult 

hDdf ljlgof]lh6 ah]6M– ef}lts nIoM– hDdf ljlgof]lh6 ah]6M– ef}lts nIoM– 

vr{ ePsf] /sd ?=M– ef}lts k|ultM– vr{ ePsf] /sd ?=M– ef}lts k|ultM– 

ljQLo k|ult k||ltztdfM– ef}lts k|ult k|ltztdfM– ljQLo k|ult k||ltztdfM– 
ef}lts k|ult 

k|ltztdfM– 

of]hgf÷sfo{qmd sfof{Gjog qmddf cfPsf ;d:ofx? M– of]hgf÷sfo{qmd sfof{Gjog qmddf cfPsf ;d:ofx?  M– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

of]hgf÷sfo{qmd sfof{Gjog qmddf b]lvPsf ;"rs tyf pknAwLx? of]hgf÷sfo{qmd ;DkGGf kZrft b]lvPsf ;"rs tyf pknAwLx? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

अनसुनु्च १1 सँग सम्िन्न्धि 

काययविमधको दफा १३ (१) संग सम्िन्न्धि 

uf]nGhf]/ ufpFkflnsf 

cf=j=======÷======== को गाउँपामलका स्िररय cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldltsf] cg'udg k|ltj]bg 

योजना क्रि संख्या:.................                                                           cg'udg ldlt M–                                                          

of]hgf÷sfo{qmdsf] gfd M–  

;DalGwt of]hgf k|fljlwssf] k|ltlqmof / l;kmfl/; M– ;DalGwt of]hgf k|fljlwssf] k|ltlqmof / l;kmfl/; M– 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

cg''udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldltsf k|fljlwssf] 

k|ltlqmof / l;kmfl/; M– 

cg''udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldltsf k|fljlwssf] k|ltlqmof / 

l;kmfl/; M– 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

cg''udg tyf ;'kl/j]If0fsQf{x?sf] /fo,k[i7kf]if0f / l;kmfl/; M– cg''udg tyf ;'kl/j]If0fsQf{x?sf] /fo,k[i7kf]if0f / l;kmfl/; M– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्ििु प्रमििेदनको आधारिा योजनाको रमनङ्ग विल अन्न्िि विल सम्िन्न्धि उपभोक्ता समिमिलाई भकु्तामन  ददन मसफाररस गररन्छ । 

cg''udg tyf ;'kl/j]If0fsQf{sf] 

gfd kb 

x:tf

If/ 

s}lkm

ot cg''udg tyf ;'kl/j]If0fsQf{sf] gfd kb 

x:tf

If/ 

s}lkmo

t 

!=>L  

;+of]

hs     !=>L  

;+of]

hs     

@=>L        @=>L        

#=>L       #=>L       

$=>L       $=>L       

%=>L        %=>L        

^=>L                            ^=>L                            



 
उपिोक्ता सम्मम्त गठन कार्यम्वम्ि २०७४ को पररच्छेद-२ को दफा ४( २)सँग सभबम्न्ित 

अननसमू्च-१२ 

गोलन्जोर गाउँपाम्लका 

गाउँ काययपामलकाको कायायलय 

 ग्वालटार, म्सन्िनली 

बागमती प्रदेि, नेपाल सरकार 

 आ.ि:-  

 दताि नं:-                                                                                                         वर्वतेः 

विषयेः  सवर्वत दताि प्रर्ाण पत्र । 

           

यस गाउँपामलकाको उपभोक्ता समिमि गठन सम्बन्न्ध काययविमध २०७४ को पररच्छेद २ को दफा ४ (१) ठ िा 
भएको व्यिस्था अनसुार संचालन हनुे गरर गाउँपामलकािा समिमि दिाय गरर प्रिाण पत्र प्रदान गररएको छ । 

िपन्शल : 

समिमिको नािाः 
समिमिको उद्धेश्याः 
ठेगानााः 
अध्यक्षको नािाः 
प्यान नाः 
 

 
 

 

                                                                                  

        प्रिाण -पत्र जारी गने अमधकारीको 
 नािाः-  
 पदाः-  
 दस्िखिाः- 

 मिमि:-  

 

 

 

 

  

          छ ाँप 



नविकरण वििरण 

वर्वत वििरण नविकरण दस्तरु नविकरण गनेको सही कैवफयत 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

     

यो प्रर्ाण पत्र प्रत्येक आवथिक िषिको अधत सम्र्र्ा यस कायािलयर्ा आइ नविकरण गनूि पने छ । अधयथा प्रत्येक िषिर्ा लागन ेनविकरणको २०% 

िररिाना लाग्न ेछ । 

प्रत्येक आ.ि. को लेिा पररक्षण गराँदा यस गा  ँपावलकार्ा वनयर्ानसुार  सवुचकृत िएको रविष्टडि अवडटरबाट गराँनको लावग पिुि अनरु्ती विना 

लेिापररक्षण गराँन पाईने छैन  यवद गरे गरायर्ा सो लेिापररक्षण  अिैधावनक हुनछे । 

प्रत्येक आ.ि. को लेिा पररक्षण प्रवतिेदन गा  ँपावलकाको सार्ाविक शािार्ा पेश गनुि पने छ । 

-यो प्रर्ाण पत्र हराएर्ा रु २००।- वतरी प्रवतवलवप िारी पनुेःगररने छ ।    

यस गा  ँपावलकालाई कायि क्षेत्र बनाई स्थायी ठेगाना गोलधिोर गा  ँपावलका िई संचालनर्ा रहकेा िा संचालन िएका  बैक विविय संस्था लघ ुविि गरै 

सरकारी संस्था िा यस गा  ँपावलकार्ा दताि िई संचालनर्ार् रहकेा सर्हु सवर्वतको हकर्ा यो वनयर् लाग ुहुने छ । 

प्रत्येक िषि कर चकु्ता र नविकरण िएको हुन ुपने छ । 

* शिक्षा, सडक, शसिंचाइ र कृषी गोलन्जोरको परू्ााधार 

    *  तरकारी खेती, पिपुालन र पर्ाटन शिकास समशृिको मलु आधार)   
 

आज्ञाले  
िाधि कुिार अमधकारी  

प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि 


