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भाग-२ 

भीरकोट नगरपालिका 
 

उपभोक्ता सलिलतको पकेट डायरी, २०७५ 
नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७५/०४/०४ 

भलुिकािः 
कुनै आयोजनाहरुको संचािन गदाय उक्त आयोजनावाट फाइदा पाउने िालनसहरुको सिहुिाई 

उपभोक्ता भलनधछ । उपभोक्ता सलिलतवाट आयोजना संचािन गदाय आयोजनाहरुिा फाइदा पाउन े
उपभोक्ताहरुको सिेत िागत सहभालगता रहने भएकोिे नेपाििा लनन्ित रकि सम्िका आयोजनाहरु 
उपभोक्ता सलिलत िाफय त गने प्रचिन िरुु भएको पाइधछ । यसै अविारणा अनसुार स्थानीय तहहरुिा 
ववगत देन्ख नै स्थानीय स्तरिा संचािन हनुे आयोजनाहरु उपभोक्ता सलिलत िाफय त संचािन हदैु 
आएको छ । उपभोक्ता सलिलत िाफय त संचािन हनुे आयोजनािा पारदिीता कायि हनुे ववश् वास 
गररधछ । उपभोक्ता सलिलतहरुको काि, कतयव्य र अलिकार, आयोजना संचािन गने ववलि र प्रवकया 
िगायतका ववषयहरुिा सम्बन्धित उपभोक्ताहरुिाइय सचेत गराउने प्रयोजनका िालग यो डायरी तयार 
गररएको छ । 



 

 

 

उपभोक्ता सलिलत भनकेो के हो ? 

आयोजनाको लनिायण, सञ् चािन, व्यवस्थापन र िियत सम्भार गनयको िालग उपभोक्तािे आफूहरू 
िध्येबाट सिहुको भेिाबाट गठन गरेको सलिलतिाई उपभोक्ता सलिलत भलनध छ ।  

वकन नगरपालिकािे उपभोक्ता सलिलत िाफय त कायय गराउनिेः 
 आयोजनाको काि सियिा सम्पन्न गनय । 

 आयोजनाको संचािनिा भष्ट्राचार हनु नददन । 

 आयोजनाको काििा उपभोक्ताहरुको नगद तथा जन  श्रिदान जटुाउन । 

 आयोजनाको संचािनिा सबै उपभोक्ताहरुको सहभालगता र सहिलत जटुाउन । 

 आयोजनाको काि र आयोजनाको खचय कुन कुन न्िषयकिा के कसरी भयो भनेर सबैिाइय 
जानकारी ददन । 

 आफ्नो टोििा संचािन भएको आयोजना पलन िेरो सम्पत्ती हो भने्न भावनाको ववकास गनय । 

 उपभोक्ताहरुबाट संचािन भएका आयोजनाहरुको भववष्य आफैिे िियत सम्भार गने व्यवस्था 
लििाउन । 

 आयोजनाको संचािनिा सम्बन्धित क्षेत्रका िवहिा, दलित, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग तथा िन्क्षत 
वगयको सिेत आयोजना संचािनिा सहभागी गराउने । 

उपभोक्ता सलिलत गठन गदाय पािना गनुयपने ितयिः 
 सलिलत गठनको िालग भेिा हनुे सिय, लिलत, स्थान र भेिाको ववषय त्यस्तो भेिा हनुे लिलतिे 

कन्म्तिा सात ददन (७ ददन) अगावै सावयजलनक रुपिा सबै उपभोक्ताहरुिे थाहा पाउने गरी प्रचार 
प्रसार गरर जानकारी गराउन ुपने । 

 आयोजना संचािन हनु े र आयोजना सम्पन्न भए पिात त्यसबाट फाइदा पाउने सम्पूणय 
उपभोक्ताहरुको सहभालगतािा भेिा आयोजना गरी सो भेिाको सहिलत अनसुार १ जना अध्यक्ष, १ 
जना उपाध्यक्ष,  १ जना कोषाध्यक्ष,  १ जना सन्चव र सदस्यहरु सवहत ७ देन्ख ११ जना सम्िको 
सलिलत गठन गने । 

 उपभोक्ता सलिलतको गठन गने भेिा आयोजना गदाय नगर काययपालिकािे तोकेको सम्बन्धित 
वडाको लनवायन्चत सदस्यको उपन्स्थलत/रोहवरिा गनुय पनेछ । 

 उपभोक्ता सलिलत गठन गनय आयोजना गररएको भेिािा आयोजनाको संन्क्षप्त वववरण र सलिलतको 
संरचना सवहतको जानकारी कायायियको प्रलतलनलििे गराउन ुपनेछ ।  

 उपभोक्ता सलिलत गठन गदाय सिावेिी लसद्धाधतको अविम्बन गनुय पने छ । सलिलतिा रहने 
पदालिकारीहरु िध्ये कन्म्तिा तेत्तीस प्रलतित (३३%) िवहिा सदस्य हनुपुनेछ । सलिलतको अध्यक्ष, 

सन्चव र कोषाध्यक्ष िध्ये कम्तीिा एकजना िवहिा पदालिकारी हनुपुनेछ ।  



 

 

 एउटा उपभोक्ता सलिलतिा रहेको पदालिकारी सोही आलथयक वषयको िालग गठन हनुे अको उपभोक्ता 
सलिलतिा पदालिकारीका रुपिा सहभागी हनु पाउने छैन । साथै सगोिका पररवारबाट एकजना 
भधदा बढी व्यन्क्त एउटै उपभोक्ता सलिलतको सदस्य हनु पाउने छैन । 

  उपभोक्ता सलिलतिे सम्झौता बिोन्जि गनुय पने काि आफैिे गनुय पनेछ। अधय कुनै लनिायण 
व्यवसायी वा अधय व्यन्क्त वा संस्थािाई ठेक्कािा ददई गनय गराउन पाइने छैन ।  

उपभोक्ता सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकारिः 
 आयोजना सम्झौता गनुय भधदा अगाडी सम्बन्धित वडा अध्यक्षसँग सम्पकय  गरी आयोजनाको 

िागत इन्ष् टिेट तयार गने । 

 आफुिे संधचािन गने आयोजनाको िागत इन्ष् टिेट सिावेि गरी सम्झौताका िालग सम्बन्धित 
वडा कायायियबाट लसफाररि लिने । 

 सम्बन्धित प्राववलिकिे तयार गरेको िागत इन्ष् टिेट र वडा कायायियको लसफाररि संिग्न गरी 
सम्झौताको िालग नगरपालिकािा जाने । 

 नगरपालिकािा तोवकएको अलिकृत कियचारी र उपभोक्ता सलिलतका लबचिा सम्झौता भए पिात 
प्राववलिक कियचारीबाट नेपािीिा तयार गररएको िागत इन्ष् टिेट लिने । 

 उपभोक्ता सलिलत र नगरपालिकाको लबचिा भएको सम्झौता अनसुार तोवकएको सियिा कायय 
िरुुवात गरी कायय सम्पन्न गने । 

 आयोजनािा भएको आम्दानी खचयको वारेिा सलिलतको वैठकिा लनयलित रुपिा छिफि गरर 
अनिुोदन गदै जाने । 

 आयोजनाको काि गदाय कुनै वकलसिको वद्धवविा/अप्ठ्यारो वा सिस्या भएिा तत्काि प्रिखु 
प्रिासवकय अलिकृत वा सम्बन्धित प्राववलिकसँग सम्पकय  गरी सिस्याको सिािान गने । 

 आयोजनाको कायय सम्पादन गदाय िागत इन्ष् टिेटिा तोवकएको तररका ववलि र सािानको प्रयोग 
गरी कायय गने । 

 आयोजनाको कायय सम्पादन गनयका िालग सलिलतिा रहेका पदालिकारीहरुका ववचिा काययको 
बाँडफाँड गने । 

 आयोजनाको कायय सम्पादन गदाय िागत इन्ष् टिेटिा तोवकए बिोन्जिको गणुस्तर, सिय र 
आयोजनाको िालग तोवकएको बजेट अनसुारको िात्र काि गने । 

 आयोजना सम्पध न भए पश् चात उपभोक्ताहरुको आिभेिा आयोजना गरर आयोजनाको आम्दानी 
खचयको सावयजलनकीकरण गने । 

उपभोक्ता सलिलतिे ध्यान ददनपुने ववषयहरुिः 
 नगरपालिकाबाट आयोजना संचािनको िालग प्राप्त भएको रकि तथा लनिायण सािाग्री सम्बन्धित 

आयोजनाको काि िात्र प्रयोग गनुय पनेछ । 

 रु ५ िाख भधदा िालथको आयोजना संचािन गदाय अलनवायय रुपिा सूचना पाटी राखे पिात 
िात्र आयोजना लनिायण गने कायय अगाडी बढाउन ुपनेछ । 



 

 

 नगरपालिका तथा उपभोक्ताहरुबाट प्राप्त भएको नगद, न्जधसी सािानको प्राप्ती, खचय र बाँकी 
तथा आयोजनाको प्रगलत वववरण अद्यावलिक गरी राख् न ुपनेछ ।  

 आम्दानी खचयको वववरण र काययप्रगलतको जानकारी उपभोक्ता सलिलतिा छिफि गरे पिात 
िात्र अको वकस्ता िाग गनुय पनेछ । 

 आयोजनाको कुि िागत भधदा घटी िागतिा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थािा सो अनसुार 
नै नगरपालिकाबाट रकि भकु्तानी हनुेछ । 

 आयोजना संचािनका क्रििा प्राववलिक ववषयिा कुनै खािको सिस्या आएिा वा िागत 
इवििेट नबनु्झएिा काि रोवक तत्काि सम्बन्धित प्राववलिकसँग सम्पकय  गनुय पनेछ ।  

 नगरपालिकाबाट ववलनयोजन गररएको रकि भधदा बढी रकि खचय गरेिा त्यसको न्जम्िेवारी 
स्वयं उपभोक्ता सलिलतको हनुेछ । 

 उपभोक्ता सलिलतिे आयोजनासँग सम्बन्धित ववि, भरपाईहरु, डोर हान्जरी फारािहरु, न्जधसी 
तथा नगदी खाताहरु, सलिलत/सिहुको लनणयय पनु्स्तका आदद कागजातहरु कायायियिे िागेको 
वखत उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

 आयोजना संचािनको िालग आवश्यक सािाग्रीको खररद गदाय आधतररक राजश्व कायायियबाट 
स्थायी िेखा नम्बर, िलु्य अलभववृद्ध कर दताय प्रिाण पत्र प्राप्त फिय वा कम्पनीबाट खररद गरर 
सोही अनसुारको ववि भरपाई आलिकारीक व्यन्क्तबाट प्रिान्णत गराइय पेि गनुय पनेछ। 

 रु २०,०००/- भधदा बढी िूल्यको सािाग्रीिा खररद गदाय िूल्य अलभववृद्ध कर (Vat) िा दताय 
भएको फिय वा पसिबाट खररद गनुय पनेछ । 

 िूल्य अलभववृद्ध कर (Vat)  को ववि रकििा १.५% अग्रीि आयकर करकट्टी गरी बाँकी हनु 
आउने रकि िात्र उपभोक्ता सलिलतिाइय भकु्तानी ददइनेछ । 

 डोजर िगायतका िेन्िनरी सािानको प्रयोग भएको काििा डोर हान्जर फारििाइय िाधयता 
ददइने छैन, िेन्िनको प्रयोग वापत भ्याट वविनै प्रयोग गनुयपनेछ। 

 डोर हान्जर फारिको प्रयोग पक्की खािको संरचना लनिायण गने काययिा िात्र िाधयता ददइनेछ। 

 आयोजनाको कायय सम्पादन गने काययिा ढुवानी वापत खचय भएको ववि भरपाइय पेि हनु 
आएिा त्यसिा १०% प्रलतित रकि कट्टा गरी बाँकी हनु आउने रकि िात्र भकु्तानी 
ददइयनेछ। 

 तालिि काययक्रििा सहभागी प्रन्िक्षक तथा अधय सहभागीिाइय प्रन्िक्षण भत्ता र सहभालगता 
वापतको भत्ता रकि उपिब्ि गराउदा अलनवायय रुपिा  लनयिानसुारको १५% पाररश्रलिक कर 
कट्टा गरी बाँकी हनु आउने रकि िात्र भकु्तानी ददन ुपनेछ । 

 आयोजना संचािन गने क्रििा इवििेट अनसुार केही रकि थपघट गनुय पने भएिा काि 
तत्काि रोकी इवििेट पररवतयन गरी कायय अगाडी बढाउन ुपनेछ । 

 उपभोक्ता सलिलतिे कायय सम्पन्न भए पिात खचय भएर नजाने सािान भकु्तानी लिन आउदा 
अलनवायय रुपिा नगरपालिकािा सािान बझुाए पिात िात्र भकु्तानी ददइनेछ । 



 

 

 आयोजना कायायधवयन गने सिूह वा उपभोक्ता सलिलतिे आयोजनाको भौलतक तथा ववन्त्तय 
प्रगलत प्रलतवेदन तोवकए बिोन्जिको ढाँचािा कायायियिा पेि गनुय पनेछ । 

आयोजना सम्झौताको िालग आवश्यक कागजातहरुिः 
 उपभोक्ता सलिलत गठन गने भेिाको लनणययको फोटोकपी । 

 सम्झौता गनय आउने उपभोक्ता सलिलतका पदालिकारीहरुको नागररकताको फोटोकपी । 

  आयोजनाको िागत इन्ष् टिेटको फोटोकपी । 

 उपभोक्ता सलिलतबाट सम्झौताको िालग न्जम्िेवार पदालिकारी तोवकएको उपभोक्ता सलिलतको 
लनणययको फोटोकपी । 

 सम्वन्धित वडा कायायियको आयोजना सम्झौता गने लसफाररस पत्र ।  

 आयोजनाको कायायधवयनको कायय तालिका ।  

 खाता सञ् चािन गने पदालिकारी तोवकएको लनणयय र खाता सञ् चािनको िालग आवश्यक 
कागजातहरु  । 

काि सम्पन्न नहदैु रलनङ (दोश्रो वकस्ता) ववि िाग गदाय पेि गनुय पने कागजातहरुिः 
रु ५ िाख भधदा ववढ िागत भएका आयोजनाहरुिाइय रलनङ्ग लबि वापतको रकि भकु्तानी ददइनेछ । 
यसरी रलनङ्ग ववि िाग गदाय देहाय बिोन्जिका कागजातहरु पेि गनुय पनेछिः  

 आयोजनाको रलनङ ववि (दोश्रो वकस्ता) िाग्न ु पने कारण सवहतको उपभोक्ता सलिलतको 
लनणयय। 

 रलनङ ववि (दोश्रो वकस्ता) िाग गदाय हािसम्ि भएको कािको सम्बन्धित प्राववलिकबाट भएको 
िलु्याकंन प्रलतवेदन ।  

 सम्बन्धित प्राववलिकबाट भएको िलु्याङ्कनिा उल्िेख भए बिोन्जिको रकि बराबरको 
लनयिानसुारको लबि भरपाइय । 

 रलनङ्ग लबि बिोन्जिको रकि िाग गनय सम्बन्धित वडा कायायियको लसफाररि पत्र । 

 सम्बन्धित उपभोक्ता सलिलतिे रलनङ ववि िाग गरेको छाप सवहतको लनवेदन । 

 

आयोजनाको अन्धति वकस्ता भकु्तानी एवं फरफारकिः 
आयोजनाको अन्धति वकस्ता भकु्तानी एवं फरफारकको िालग लनम्न कागजपत्रहरु पेि गनुय पनेछ ।   

1. प्राववलिक िलु्याङ्कन एवं कायय सम्पन्न प्रलतवेदन  । 

2. ववि भरपाई एवं डोर हान्जर फारि  । 

3. आयोजना िरुु हनु भधदा अगालडको, आयोजना संचािन भएको अवस्थाको र आयोजना सम्पन्न 
भए पिातको फोटोहरु  । 



 

 

4. आयोजनािा भएको आम्दानी खचयहरुको  वववरण उल्िेख गरी उपभोक्ता भेिावाट आम्दानी र 
खचय अनिुोदन गरेको लनणययको फोटोकपी  । 

5. सम्वन्धित वडा कायायियको न्िफाररस । 

6. अनगुिन सलिलतको लनणययको फोटोकपी । 

7. सावयजलनक परीक्षण फारि   । 

   ७ आयोजनाको फरफारक र रकि भकु्तानी सम्वधिी लनवेदन  । 

 

 



 

 

उपभोक्ता सलिलत गठन हनु ेभेिाको िाइधयटु, प्रस्ताव/एजेण्डा र लनणययको निनुािः 
आज लिलत २०७५/.../... गतेका ददन.............. (स्थान) िा नगरपालिकाद्धारा ववलनयोन्जत रकि खचय 
गरी सञ्चािन गनुयपने ........................................................... आयोजनाको उपभोक्ता सलिलत 
गठन गनयका िालग आयोजना गररएको भेिा वडा नंम्बर........... का अध्यक्ष/सदस्य/वोडय सदस्य श्री 
.........................को रोहवरिा श्री ....................को अध्यक्षतािा वैठक वलस लनम्न उपन्स्थलतिा 
देहायका प्रस्ताव/एजेण्डा िालथ छिफि गरर लनम्नानसुारको लनणययहरु गररयो । 

 

उपन्स्थलतिः          हस्ताक्षर 

१............................................................................ ...................................... 
२............................................................................ ...................................... 
३. ......................................................................... ...................................... 
४. ......................................................................... ...................................... 
५. ......................................................................... ...................................... 
६. ......................................................................... ...................................... 
७. ......................................................................... ...................................... 
८. ......................................................................... ...................................... 
९. ......................................................................... ...................................... 
 

भेिाको प्रस्ताव/एजेण्डािः 
१. उपभोक्ता सलिलत गठन सम्बधििा, 
२. अनगुिन सलिलतको गठन सम्बधििा । 

 

लनणयय नंम्बर १:- 
प्रस्ताव/एजेण्डा नंम्बर १ का ववषयिा छिफि हुँदा ............. आयोजना संचािन गनयका िालग श्री 
..................... को अध्यक्षतािा देहाय बिोन्जिका पदालिकारीहरु र सदस्य रहने गरी उपभोक्ता 
सलिलत गठन गने लनणयय गररयो । 

श्री ...............................         अध्यक्ष 

श्री ...............................         उपाध्यक्ष 

श्री ................................        कोषाध्यक्ष 

श्री ..................................        सन्चव 

श्री ..................................        सदस्य 

श्री ..................................        सदस्य 

श्री ..................................        सदस्य 

श्री ..................................        सदस्य 

 



 

 

 

लनणयय नंम्बर २:- 

प्रस्ताव/एजेण्डा नंम्बर १ का ववषयिा छिफि हुँदा.................. आयोजनाको संचािन गदाय आउन 
सक्ने सिस्याहरुको सिािान तथा सहजीकरण गनय र संचालित आयोजना गणुस्तररय रुपिा बनाए वा 
नबनाएको,  तोवकएको सियावलि लभत्र सम्पन्न हनु सक्ने वा नसक्ने र िागत इन्ष् टिेट अनसुारको 
कायय भए वा नभएको ववषयिा अनगुिन तथा सपुरीवेक्षण गनयका िालग देहाय बिोन्जिका 
पदालिकारीहरु रहने गरी लनम्न बिोन्जिको अनगुिन सलिलत गठन गने लनणयय गररयोिः 
श्री ...............................         अध्यक्ष   

श्री ..................................        सदस्य 

श्री ..................................        सदस्य 

 

  



 

 

उपभोक्ता सलिलतको बैठकको िाइधयटु, प्रस्ताव/एजेण्डा र लनणययको निूनािः 
आज लिलत २०७५/.../... गतेका ददन लिलत २०७५/.../... ददन भएको भेिाको लनणययानसुार गठन 
भएको...........................................................आयोजनाको उपभोक्ता सलिलतको वैठक अध्यक्ष 
श्री.......................................ज्यूको अध्यक्षतािा वलस लनम्न उपन्स्थलतिा देहायका प्रस्ताव/एजेण्डा 
िालथ छिफि गरर लनम्नानसुारको लनणययहरु गररयो । 

उपन्स्थलतिः        हस्ताक्षर 

श्री........................................  अध्यक्ष  ............................................. 
श्री ......................................  उपाध्यक्ष ................................................ 
श्री.......................................  कोषाध्यक्ष ................................................ 
श्री.......................................  सन्चव  ................................................ 
श्री.......................................  सदस्य  ................................................ 
श्री.......................................  सदस्य  ............................................. 
श्री......................................  सदस्य  ............................................... 
श्री......................................  सदस्य  ............................................... 
श्री......................................  सदस्य  ............................................. 
 

बैठकका प्रस्ताव/एजेण्डािः 
१. आयोजनाको सम्झौता गनय जाने सम्बधििा, 
२. बैक खाता खोल्ने सम्बधििा, 
३. बैक खाता संचािन गने सम्बधििा, 
४. पेश्की िाग गने सम्बधििा । 

 

लनणययहरुिः 
लनणयय नंम्बर १:- 

प्रस्ताव/एजेण्डा नंम्बर १ का ववषयिा छिफि हुँदा उपभोक्ता सलिलतिा रहने पदालिकारीहरु िध्ये 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सन्चव र सदस्य लिलत २०७५/.../... ददन नगरपालिकािा सम्झौता गनय 
जाने लनणयय गररयो । 

लनणयय नंम्बर २:- 

प्रस्ताव/एजेण्डा नंम्बर २ का ववषयिा छिफि हुँदा उपभोक्ता सलिलतद्धारा हनुे ................ 
आयोजनाको बैक खाता................. बैकिा खोल्नका िालग वडा कायायियको लसफाररि सवहत जाने 
लनणयय गररयो । 

लनणयय नंम्बर ३:- 



 

 

प्रस्ताव/एजेण्डा नंम्बर ३ का ववषयिा छिफि हुँदा उपभोक्ता सलिलतको बैक खाता यस उपभोक्ता 
सलिलतका अध्यक्ष श्री.................., कोषाध्यक्ष श्री ...............  र सन्चव श्री .................... को 
सयुंक्त हस्ताक्षरबाट संचािन हनुे लनणयय गररयो । 
लनणयय नंम्बर ४:- 

प्रस्ताव/एजेण्डा नंम्बर ४ का ववषयिा छिफि हुँदा आयोजनाको .................. कािका िालग 
रकिको आवश्यकता पने देन्खएकोिे नगरपालिकािा लनयिानसुारको पेश्की रकि िाग गनय जाने 
लनणयय गररयो  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

खचयको सावयजलनवककरण र अन्धति वकस्ता िाग गदायको उपभोक्ता सलिलतको बैठकको िाइधयटु, 

प्रस्ताव/एजेण्डा र लनणययको निूना 
 

आज लिलत २०७५/.../..... गतेका ददन  ............ आयोजना संचािनका िालग गठन भएको 
उपभोक्ता सलिलतको बैठक अध्यक्ष श्री ................ अध्यक्षतािा वलस लनम्न उपन्स्थलतिा देहाय 
बिोन्जिको प्रस्तावहरु िालथ छिफि गरर लनम्नानसुारको लनणयय गररयो । 

 उपन्स्थलत 
लस.नं. पद  नाि थर  दस्तखत  

१ अध्यक्ष   श्री  

२ उपाध्यक्ष श्री  

३ सन्चव  श्री  

४ कोषाध्यक्ष श्री  

५ सदस्य  श्री  

६ सदस्य श्री  

७ सदस्य श्री  

प्रस्तावहरु  

१ आयोजनािा खचय भएको रकिको सावयजलनवककरण गने सम्बधििा,  

२ आयोजनाको फरफारक र नगरपालिकािा अन्धति वकस्ता रकि िाग गने सम्वधििा ।  

लनणयय नंम्बर १:-   

यस आयोजनाको काि सम्पन्न भएको हुँदा लिलत २०७५/……/………गतेका ददन आि उपभोक्ताहरुिाइय 
उपन्स्थत गराइय खचय भएको रकिको यथाथय वववरण सावयजलनवककरण गने लनणयय गररयो । 

लनणयय नंम्बर २:- 

 लनणयय नंम्बर १ बिोन्जि तोवकएको लिलतिा खचय रकिको सावयजलनवकरण गरे पिात अन्धति वकस्ता 
भकु्तानीका िालग आवश्यक कागजात र सम्बन्धित प्राववलिकको िलु्याकन र आवश्यक ववि भरपाइय र 
कागजात सवहत नगरपालिकािा भकु्तानी िाग गने लनणयय गररयो । 

लनणयय नंम्बर ३:-   

................... आयोजनाको कायायधवयनका क्रििा देहाय बिोन्जिका न्िषयकिा खचय भएको रकि 
सवयसम्ितवाट अनिुोदन गने लनणयय गररयो । 

लस. नं. आम्दानी वववरण रकि  लस.नं. खचय वववरण रकि  

१ नगरपालिकावाट अनदुान    
 १ डोजर िगायतका िेन्िनरी  

२ उपभोक्तावाट रकि संकिन 
 २ लडजेि/पेट्रोि  

   ३ पाइप  



 

 

   ४ लसिेधट  

   ५ जस्तापाता  

   ६ वफवटङ्ग सािान  

   ७ तार जािी  

   ८ ढंुगा लगट्टी वािवुा  

   ९ ढुवानी  

   १० दक्ष कािदारको ज्यािा भकु्तानी  

   ११ अदक्ष कािदारको ज्यािा भकु्तानी  

   १२ अधय सािाग्री भए क्रिि राख्न े  



 

 

आयोजनाको ववषयिा खचय िगायतका काययको सावयजलनक परीक्षण गने फारािको निनुािः 

१. आयोजनाको नाििः      क) स्थििः 

ख) िागत अनिुानिः      ग) आयोजना िरुु हनुे लिलतिः   

घ) आयोजना सम्पन्न हनुे लिलतिः 

२. उपभोक्ता सलिलत नाििः 

क) अध्यक्षको नाििः- ………………….ख) सदस्यको कुि संख्यािः- …………िवहिािः-………… परुुषिः-……………… 

३. आम्दानी/खचयको वववरणिः 

क) आम्दानी तफय िः 
आम्दानीको श्रोत  रकि रु कैवफयत 

नगरपालिकाबाट ववलनयोन्जत रकि   

उपभोक्ताहरु वापतको िागत सहभालगता   

ख) खचयतफय   

खररद गरेका सािाग्री/ज्यािा वा अधय पररिाण/साइज दर जम्िा कैवफयत 
डोजर िगायतका िेन्िनरी     

लडजेि/पेट्रोि     

पाइप     

लसिेधट     

जस्तापाता     

वफवटङ्ग सािान     

तार जािी     

ढंुगा लगट्टी वािवुा     

ढुवानी     

दक्ष कािदारको ज्यािा भकु्तानी     

अदक्ष कािदारको ज्यािा भकु्तानी     

अधय सािाग्री भए क्रिि राख्न े     

 
 
 



 

 

ग) खररद गरेका सािाग्री/नगद बचत भएिािः 
बचत रकिको वववरण बचत रकि रु बचत सािाग्रीको 

वववरण 
पररिाण कैवफयत 

बैंकिा रहेको रकि  पाइप   

सलिलतसँग भएको रकि  लसिेधट   

अधय क्रिि राख् न े  अधय क्रिि राख् न े   

घ) भकु्तानी ददन बाकँीिः 
भकु्तानी ददन बाँकी लनकाय वा 
व्यन्क्त 

रकि  कैवफयत 

   

   

४) सम्पन्न आयोजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वववरणिः  

उदारहणका िालग 

क. टक्याङ्की बनाएको भए त्यसको साइज र क्षिता उल्िेख गनयिः …………………………………………………………. 

ख. बाटो बनाएको भएिः बाटो नािा लनिायणको वगय लिटर, वप लस लस गरेको वगय लिटर, ररट्रलनङ्ग वाि 
िगाएको भएको त्यसको िम्वाइय चौडाइय खानेपानी िियत गरेको भएको पाइपको िम्बाइय चौडाइय र साइज 
आदी खिुाउने र 
५. आयोजनाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा परुाउन ेकुि जनसंस्यािः ……… 

िवहिाको संख्या…….. परुुषको संख्या ……दलितको संख्या……………अल्पसंख्यक आददको संख्या 
खिुाउने ……………. परु् याएको िाभ तथा प्रत्यक्ष रुपिा िाभान्धवत जनसंख्या (आयोजना संचािन भएको 
स्थानका उपभोक्ताहरु) । 

६. आयोजना संचािन गदाय उपभोक्ता सलिलतका पदालिकारीहरुिाइय गरेको कािको बाँडफाँडको वववरण 

अध्यक्षिे गरेको कािको वववरणिः- ………………………………………………………………………  

अध्यक्षिे गरेको कािको वववरणिः- ……………………………………………………………………… 
उपाध्यक्षिे गरेको कािको वववरणिः- ……………………………………………………………………… 
कोषाध्यक्षिे गरेको कािको वववरणिः- ……………………………………………………………………… 
सन्चविे गरेको कािको वववरणिः- ………………………………………………………………………….  
सदस्यहरुिे गरेको कािको वववरणिः- ……………………………………………………………………… 

 

 



 

 

आि उपभोक्ताहरुको सहभालगता गररन ेखचयको  सावयजलनवककरण गने फारािको निनुा 

खचयको सावयजलनवककरण गरेको लिलतिः  

१. आयोजनाको नाििः-      २. आयोजनाको स्थििः- 

३. ववलनयोन्जत बजेटिः-      ४. आयोजना स्वीकृत भएको आ.विः-   

५. आयोजना सम्झौता लिलतिः-     ६. काि सम्पन्न गनुय पने लिलतिः-  

७. काि सम्पन्न भएको लिलतिः-      

८. उपभोक्ता सलिलतको वैठकिे खचय स्वीकृत गरेको लिलतिः- 

आम्दानी र खचयको वववरण 

आम्दानी खचय कैवफयत 
वववरण रकि रु वववरण रकि रु. 
प्रथि वकस्ता  ज्यािा   

दोश्रो वकस्ता  लनिायण सािाग्री खररद   

तेश्रो वकस्ता  ढुवानी   

जन श्रिदान  भाडा   

वस्तगुत सहायता  व्यवस्थापन खचय   

िागत सहभालगता  अधय वववरण   

उपरोक्त अनसुारको आम्दानी तथा खचयको वववरण यथाथय हो । यसिा सवै आम्दानी तथा खचयहरु सिावेि 
गररएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगतािा आयोजना कायायधवयन गररएको छ । यसको एक 
प्रलत वडा कायायियिा एक प्रलत भकु्तानी लिन क्रििा नगरपालिकािा सिेत पेि गररने व्यहोरा जानकारी 
गराइधछ ।  

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

कोषाध्यक्ष    सन्चव     अध्यक्ष



 

 

रु ५ िाख भधदा िालथको आयोजना संचािन गदाय आयोजना संचािन स्थििा राख् न ुपने आयोजनासँग 

सम्बन्धित सूचना पाटीको निनुा 

१. आयोजनाको नाििः 

२. आयोजना संचािन गने कायायिय/काययक्रिको नाििः 

३. उपभोक्ता सलिलतको अध्यक्षको नाि र सम्पकय  नं. 

४. आयोजनाको कुि िागत रकि रुिः 

४.१ आयोजनािा नगरपालिकाबाट ववलनयोन्जत रकि रुिः 

४.२ जनसहभालगताबाट व्यहोने िागत रकि रुिः 

४.३ आयोजनािा िगानी गने अधय लनकायको नाि र व्यहोने िागत रकि रुिः 

५. आयोजना सम्झौता लिलतिः 

६. आयोजना सम्पन्न गने लिलतिः 

७. आयोजनाबाट िाभान्धवत जनसंख्यािः 

 

आज्ञािे, 
िियराज ढंगाना 

प्रिखु प्रिासवकय अलिकृत 


