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पनुर्वास नगरपवलिकवको 

स्थवनीय तहको उपभोक्तव सलिलत गठन, पररचविन तथव व्यर्स्थवपन सम्बलधि कवयालर्लि २०७५  

कवयापवलिकवबवट पवररत लिलतिः-२०७५/०३/०८ 

प्रस्तवर्नव 

नेपविको संलर्िवन र स्थवनीय सरकवर सञ्चविन ऐन, २०७४ िे लनलदाष्ट गरेको स्थवनीय तहको अलिकवर क्षेत्र लभत्रको 

लर्कवस लनिवाण सम्र्लधि कवया संचविनको िवलग नगरपवलिकविे उपभोक्तव सलिलत गठन, पररचविन तथव व्यर्स्थवपन 

गना आर्श्यक दलेिएकोिे पनुर्वास नगरपवलिकवको प्रशवसकीय कवयालर्लि लनयलित गने ऐन २०७४ को दफव ....... 

बिोलिि  पनुर्वास नगर कवयापवलिकविे यो कवयालर्लि िवरी गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रवरलम्भक 

१. संलिप्त नवि र प्रवरम्भः (१) यस कवयालर्लिको नवि पुनर्वास नगरपवलिकवको उपभोक्तव सलिलत गठन, पररचविन 

तथव व्यर्स्थवपन कवयालर्लि, २०७५ रहकेो छ ।  

(२) यो कवयालर्लि तरुुधत प्रवरम्भ हुनेछ । 

२. पररभवषवः लर्षय र्व प्रसङ्गिे अको अथा निवगेिव यस कवयालर्लििव:– 

(क) “अध्यक्ष” भधनविे उपभोक्तव सलिलतको अध्यक्षिवई सम्झन ुपदाछ ।   

(ि) “आयोिनव” भधनविे पनुर्वास नगरपवलिकव र्व सो अधतरगतको र्डवर्वट पणूा र्व आलंशक िवगत सवझदेवरीिव 

सञ्चवलित योिनव र्व कवयाक्रि र्व आयोिनव र्व पररयोिनविवई सम्झन ुपछा । र यसिे पनुर्वास नगरसभवबवट 

स्र्ीकृत भएको गरै सरकवरी संघ सस्थव, गरै नवफवििूक संस्थव र्व अधय सविदुवलयक संस्थवको आयोिनव 

सितेिवई िनवउनेछ । 

(ग) “उपभोक्तव” भधनविे आयोिनवबवट प्रत्यक्ष िवभवलधर्त हुने आयोिनव सञ्चविन हुने के्षत्र लभत्रकव व्यलक्तिवई 

िनवउछ ।  

(घ) “उपभोक्तव सलिलत” भधनविे आयोिनवको लनिवाण, सञ्चविन, व्यर्स्थवपन र ििात सम्भवर गनाको िवलग 

उपभोक्तविे आफूहरू िध्येबवट गठन गरेको सलिलत सम्झन ुपदाछ । 

(ङ) “कवयवािय” भधनविे नगरकवयापवलिकवको कवयवाियिवई बझुवउँछ । सो शब्दिे र्डव कवयवािय सिेतिवई बझुवउनेछ 

।  

(च) “कवयापवलिकव” भधनविे  नगर कवयापवलिकविवई सम्झन ुपदाछ । 

(छ)  “ठूिव िलेशनरी तथव उपकरण” भधनविे र्वतवर्रणिवई अत्यलिक ह्रवस परुय्वउने प्रकृलतकव ठूिव िलेशनरी, उपकरण 

(बिुडोिर, एक्सवभटेर िस्तव) र श्रिििूक प्रलर्लििवई लर्स्थवलपत गने िविकव िेलशनरी तथव उपकरण सम्झन ु

पदाछ । 

(ि)  “पदवलिकवरी” भधनविे उपभोक्तव सलिलतकव अध्यक्ष, उपवध्यक्ष, सलचर् र कोषवध्यक्षिवई सम्झन ुपदाछ ।  

(झ)  “र्डव” भधनविे नगरपवलिकव लभत्रकव र्डविवई सम्झन ुपदाछ ।  

(ञ)  “र्डव अध्यक्ष” भधनविे आयोिनव सञ्चविन भएको र्डवको र्डव  अध्यक्षिवई सम्झन ुपदाछ । 

(ट)  “सदस्य”भधनविे उपभोक्तव सलिलतकव सदस्यिवई िनवउनेछ र सो शब्दिे उपभोक्तव सलिलतकव पदवलिकवरीिवई 

सिते िनवउनेछ ।  



(ठ)  “सम्झौतव”भधनविे आयोिनवको लनिवाण, सञ्चविन, व्यर्स्थवपन र ििात सम्भवर गनाको िवलग कवयवािय र 

उपभोक्तव सलिलतबीच भएको लिलित करवरनविव र्व कबलुियतनविविवई िनवउनेछ ।  

३. कवयालर्लिको पविनव गनुापननः (१) नगरपवलिकव लभत्र कवयवाधर्यन हुने आयोिनवको लनिवाण, सञ्चविन,  ििात 

सम्भवर कवया गनाको िवलग गठन हुने उपभोक्तव सलिलतिे पणूारुपिव यो कवयालर्लिको पविनव गनुा पनेछ ।  

(२) कुि िवगत रु ६०िविसम्ि भएको तथव स्थवनीय सीप, श्रोत र सविन उपयोग हुने र स्थवनीय स्तरिव कवया सम्पधन 

गना सक्ने आयोिनवको कवयवाधर्यन उपभोक्तव सलिलत िवफा त गना सलकनेछ ।  तर ठुिव ईक्र्ीपिणे्ट तथव प्रलर्लि 

यकु्त सविवग्री प्रयोग कवयािव भने उ.स.िवफा त गरवईने छैन । 
 

पररच्छेद–२ 

उपभोक्तव सलिलतको गठन र सञ्चविन 

 

४. उपभोक्तव सलिलत गठन सम्बधिी व्यर्स्थवः (१) उपभोक्तव सलिलत गठन दहेवय बिोलिि गनुा पनेछ । 

(क) आयोिनवबवट प्रत्यक्ष िवभवलधर्त उपभोक्तवहरुको आि भिेवबवट अलिकति सहभवलगतविव सम्बलधित 

आयोिनवस्थििव नै सवत दलेि एघवर (७ दलेि ११ िनव) सदस्यीय उपभोक्तव सलिलत गठन गनुापनेछ । 

(ि) सलिलत गठनको िवलग आि भेिव हुने सिय, लिलत, स्थवन र भिेवको लबषय  त्यस्तो भिेव हुने लिलतिे कलम्तिव 

सवत लदन (७ लदन) अगवर् ैसवर्ािलनक रुपिव िवनकवरी गरवउनु पनेछ ।  

(ग)  नगरपवलिकवस्तरीय आयोिनव सञ्चविनको िवलग उपभोक्तव सलिलतको गठन गदवा र्डव अध्यक्षको रोहर्रिव गनुा 

पनेछ । 

(घ) र्डवस्तरीय आयोिनव सञ्चविनको िवलग उपभोक्तव सलिलत गठन गदवा सम्र्लधित र्डवको र्डव अध्यक्ष र्व र्डव 

सदस्य र्व कवयवाियिे तोकेको कवयवाियको प्रलतलनलिको रोहर्रिव गनुा पनेछ । 

(ङ) उपभोक्तव सलिलत गठनको िवलग बोिवईएको भिेविव योिनवको संलक्षप्त लर्र्रण र सलिलतको संरचनव सलहतको 

िवनकवरी कवयवाियको प्रलतलनलििे गरवउन ुपनेछ । 

(च) उपभोक्तव सलिलत गठन गदवा सिवर्ेशी लसद्धवधतको अर्िम्र्न गनुा पने छ । सलिलतिव कलम्तिव तेत्तीस प्रलतशत 

(३३%) िलहिव सदस्य हुनपुनेछ । सलिलतको अध्यक्ष, सलचर् र कोषवध्यक्षिध्ये कम्तीिव एकिनव िलहिव 

पदवलिकवरी हुनपुनेछ ।  

(छ) एक व्यलक्त एकभधदव बढी उपभोक्तव सलिलतको सदस्य हुन पवउने छैन । सवथै सगोिकव पररर्वरबवट एकिनव भधदव 

बढी व्यलक्त एउटै उपभोक्तव सलिलतको सदस्य हुन पवइने छैन ।  

(ि) उपभोक्तव सलिलतको गठन सकेसम्ि सर्ासम्ित तररकविे गनुापनेछ । सर्ासम्ित हुन नसकेिव उपभोक्तवहरुको 

बहुितबवट उपभोक्तव सलिलतको गठन गररने छ । 

(झ) उपभोक्तवहरुको िवगत सहभवलगतविव सञ्चविन हुने आयोिनवहरु उपभोक्तव सलिलतबवट कवयाावधर्यन गना 

प्रवथलिकतव लदईनेछ । 

(ञ) उपभोक्तव सलिलतिे सम्झौतव बिोलिि गनुा पने कवि सलिलत आफैं िे गनुा गरवउनु पनेछ । अधय कुनै लनिवाण 

व्यर्सवयी र्व अधय व्यलक्त र्व सस्थविवई ठेक्कविव लदई गना गरवउन पवइने छैन । 

(ट) कवयवाियिे आयोिनव सञ्चविन एर्ि ् कवयवाधर्यनिव संिग्न उपभोक्तव सलिलतको अलभिेि अनसुचूी १ 

बिोलििको ढवँचविव व्यर्लस्थत गनुा पनेछ । 



(ठ) चवि ुआ.र्.को स्र्ीकृत योिनवहरूको िवगत इस्टीिटे असोि िसवधत लभत्र सबै र्डव कवयवाियिव नगरपवलिकविे 

पठवई सक्न ुपनेछ । 

५. उपभोक्तव सलिलतकव सदस्यको योग्यतवः (१) उपभोक्तव सलिलतकव सदस्यको योग्यतव दहेवय बिोलिि हुन ुपनेछ । 

 (क) सम्र्लधित आयोिनव क्षेत्रको स्थवयी र्वलसधदव 

 (ि) १८ र्षा उिरे परुव भएको 

 (ग) फौिदवरी अलभयोगिव अदवितबवट कसरुदवर नठहररएको 

 (घ) सरकवरी बवँकी बक्यौतव र्व पेश्की फछ्र्यौट गना बवँकी नरहकेो 

 (ङ) अधय उपभोक्तव सलिलतिव सदस्यनरहकेो 

(२) दफव १ िव िनुसकैु कुरव िेलिएको भएतवपलन िनप्रलतलनलि, रविनीलतक दिकव पदवलिकवरी, बहविर्विव सरकवरी 

किाचवरी र लशक्षक उपभोक्तव सलिलतको सदस्यिव बस्न पवईने छैन । 

६.  उपभोक्तव सलिलतको कवि, कताब्य र अलिकवरः उपभोक्तव सलिलतको कवि कताब्य र अलिकवर दहेवय बिोलिि 

हुनेछ ।  

 (क)  सम्झौतव बिोलििको कवया सम्पवदन गने, 

 (ि)  उपभोक्तवहरुिवई कवयवाियबवट प्रवप्त सचूनव तथव िवगादशानको िवनकवरी गरवउने, 

(ग)  सम्झौतव बिोलिि कवया शरुु गदवा कवयवाियबवट आर्श्यक लनदशेन प्रवप्त गनुा पने भए प्रवप्त  

 गरेर िवत्र शरुु गने, 

(घ)  उपभोक्तव सलिलतको कवया सम्पवदनिवई प्रभवर्कवरी बनवउन सलिलतकव सदस्यहरुको कवया लर्भविन र 

लिम्िरे्वरी बवँडफवँड गने, 

 (ङ)  उपभोक्तव सलिलतकव सदस्यहरुको क्षितव लर्कवस गने । 

(च)  सम्झौतव बिोलििको कविको पररिवण, गणुस्तर, सिय र िवगतिव पररर्तान गनुा पने  दलेिएिव 

कवयवाियिवई अनरुोि गने, 

 (छ) आयोिनवको लदगो व्यर्स्थवपन सम्बधिी आर्श्यक अधय कवया गने । 

 

पररच्छेद – ३ 

कवयवाधर्यन तथव ब्यर्स्थवपन 

 

७. आयोजनव कवयवाधर्यनः (१) कवयवाियिे आ.र्. शरुु भएको १५ लदन लभत्र उपभोक्तव सलिलतबवट संचविन हुने 

आयोिनव, पररयोिनव र कवयाक्रिहरु पलहचवन/छनौट गरी कवयवाधर्यन योिनव बनवउन ुपनेछ । उपभोक्तव सलिलत गठन 

पश्चवत आयोिनवको ड्रईङ, लडिवईन र िवगत अनुिवन (नेपविी भवषविव तयवर गररएको) स्र्ीकृत गरी उपभोक्तव 

सलिलतिवई उपिब्ि गरवउन ुपनेछ । 

(२) आयोिनवको कवयवाधर्यनको िवलग उपभोक्तव सलिलत र कवयाियबीच अनसुचूी २ बिोलििको ढवँचविव सम्झौतव 

गनुापनेछ । 

(३) आयोिनवको प्रकृलत हरेी कम्तीिव १०% िवगत सहभवलगतव सम्बलधित उपभोक्तविे व्यहोनुा पनेछ । 

 (४) िवगत सहभवलगतव नहुने आयोिनवहरू उ.स.िवफा त गररने छैन । 



८. आयोजनव सम्झौतवको िवलग आर्श्यक कवगजवतहरः (१) उपभोक्तव सलिलतिे कवयवाियसँग सम्झौतव गदवा 

तपलशििव उललिलित कवगिवतहरु पेश गनुापनेछ  

(क) उपभोक्तव सलिलत गठन गने आि भिेवको लनणायको प्रलतलिलप 

(ि) उपभोक्तव सलिलतकव सदस्यहरुको नवगररकतवको प्रलतलिलप 

(ग) आयोिनवको िवगत अनुिवन लर्र्रण 

(घ) उपभोक्तव सलिलतबवट सम्झौतवको िवलग लिम्िरे्वर पदवलिकवरी तोलकएको उपभोक्तव सलिलतको लनणाय  

(ङ) आयोिनवको कवयवाधर्यनको कवया तवलिकव । 

(च) िवतव सञ्चविन गने पदवलिकवरी तोलकएको लनणाय र िवतव सञ्चविनको िवलग आर्श्यक कवगिवतहरु  

 

९. उपभोक्तव सलिलतको िितव लर्कवसः (१) कवयवाियिे आयोिनवको कवयवाधर्यन अगवर् ै उपभोक्तव सलिलतकव 

पदवलिकवरीहरुिवई लनम्न लर्षयिव अलभिलुिकरण गनुा पनेछ 

(क) उपभोक्तव सलिलतको कवि, कताब्य र अलिकवर, 

(ि) सम्पवदन गनुा पने कविको लर्र्रण, कवि सम्पधन गनुापने अर्लि, िवगत र उपभोक्तवको योगदवन 

(ग) लनिवाण सविवग्रीको गणुस्तर र पररिवण 

(घ) िररद, रकि लनकवसव प्रकृयव, िचाको िेिवकंन र अलभिेि व्यर्स्थवपन 

(ङ) कवयवाधर्यन र अनुगिन प्रकृयव  

(च) सवर्ािलनक परीक्षण, योिनवको फरफवरक र हस्तवधतरण  

(छ)  अधय आर्श्यक लर्षयहरु । 

 

१०. खवतव सञ्चविनः (१) उपभोक्तव सलिलतको िवतव कवयवाियिे तोकेको बैंकिव सञ्चविन हुनेछ । 

(२) सलिलतको िवतव अध्यक्ष, कोषवध्यक्ष र सलचर् गरी तीन िनवको संयकु्त दस्तितबवट सञ्चविन हुनेछ । िवतव 

सञ्चविकहरु िध्ये कलम्तिव एकिनव िलहिव हुन ुपनेछ । 

 

११. भुक्तवनी प्रकृयवः (१) आयोिनवको भकु्तवनी लददंव उपभोक्तव सलिलतको नवििव रहकेो बैक िवतविवफा त लदन ुपनेछ । 

उपभोक्तव सलिलतिे एक व्यलक्त र्व सस्थविवई एकिवि भधदव िवलथको रकि भकु्तवनी गदवा चेक िवफा त िवत्र गनुा 

पनेछ ।  

(२) उपभोक्तव सलिलतिवई सम्झौतव बिोलििको कविको प्रवलर्लिक िलूयवंकन, कवया सम्पधन प्रलतर्देन र अधय 

आर्श्यक कवगिवतको आिवरिव लकस्तवगत र अलधति भकु्तवनी लदईनेछ ।  

(३) उपभोक्तव सलिलतिे सम्पवदन गरेको कवि र भएको िचाको लर्र्रण सलिलतको बैठकबवट लनणाय गरी भकु्तवनीको 

िवलग आर्श्यक कवगिवत सलहत कवयवाियिव पेश गनुापनेछ । 

(४) आयोिनवको अलधति भकु्तवनी हुन ुभधदव अगवर् ैकवयवाियबवट अनगुिन गने व्यर्स्थव लििवउन ुपनेछ    

(५) आयोिनव सम्पधन भई फरफवरक गनुा भधदव अगवर् ैउपभोक्तव सलिलतिे अलनर्वया रुपिव कवयवाियको प्रलतलनलिको 

रोहर्रिव सवर्ािलनक परीक्षण गनुा पनेछ । सवर्ािलनक परीक्षण प्रलतर्देनको ढवँचव अनसुचूी ३ बिोलिि हुनेछ ।  

(६) उपभोक्तव सलिलतिे आफूिे प्रत्येक लकस्तविव गरेको िचाको सचूनव अनसुचूी ४ बिोलििको ढवँचविव सवर्ािलनक 

गनुा पनेछ ।  



(७) आयोिनवको कुि िवगत रु ३ िवि भधदव बढी भएकव आयोिनवहरुको हकिव उपभोक्तव सलिलतिे कवि शरुु गनुा 

भधदव अगवर् ैआयोिनवको नवि, िवगत, िवगत सवझदेवरीको अर्स्थव, कवि शरुु र सम्पधन गनुा पने अर्लि सिते 

दलेिने गरी तयवर गररएको अनुसचूी ५ बिोलििको ढवँचविव आयोिनव सचूनव पवटी आयोिनव स्थििव रवख्न ुपनेछ  

(८) उपभोक्तव सलिलतिवई सम्बलधित कवयवाियिे ड्रइङ्ग, लडिवइन, िवगत अनुिवन तयवर गने, प्रवलर्लिक सलिवह लदने, 

िवँचपवस गने िगवयत अधय प्रवलर्लिक सहयोग उपिब्ि गरवउनेछ । आयोिनव कवयवाधर्यनको सियिव कुनै 

कवरणबवट कवयवाियिे प्रवलर्लिक सेर्व उपिब्ि गरवउन नसकेिव सम्झौतविव उलिेि गरी तोलकएको िचाको सीिव 

लभत्र रही उपभोक्तव सलिलतिे करवरिव प्रवलर्लिक लनयकु्त गना र्व प्रवलर्लिक सेर्व लिन सक्नेछ । तर, ड्रइङ्ग, 

लडिवइन, िवगत अनुिवन, कवयासम्पधन प्रलतर्देन र भकु्तवनी लसफवररसको कवया कवयवाियबवट नै हुनेछ । 

(९) उपभोक्तव सलिलतबवट लनिवाण हुने आयोिनवहरूको गणुस्तर कवयि गने गरवउने दवलयत्र् र लिम्िरे्वरी िनप्रलतलनलि, 

सम्बलधित प्रवलर्लिक किाचवरी, उपभोक्तव सलिलत र अनगुिन सलिलतको हुनेछ ।  

(१०) अनकुरणीय कवया गने उपभोक्तव सलिलत, प्रवलर्लिक किाचवरी र सम्बलधित किाचवरीिवई सभवको लनणाय बिोलिि 

र्वलषाक रूपिव उलचत परुस्कवर प्रदवन गना सलकनेछ । 

(११) तोलकएको सियिव उपभोक्तव सलिलत गठन हुन नसकेिव, सम्झौतव हुन नसकेिव र्व सम्झौतवको शता बिोलिि कवया 

सम्पवदन हुन नसकेिव कवयवाियिे अधय प्रकृयवद्ववरव कवि गरवउन सक्नेछ ।   

(१२) उपभोक्तव सलिलतिवई अधतीि भकु्तवनी गदवा २ िवि भधदव र्ढीको योिनविव अलनर्वया रूपिव ५%रकि िरौटी 

र्वपत कवयवाियको िरौटी िवतविव िम्िव गने र सो रकि उपभोक्तव सलिलतिवई आ.र्.सिवप्त भएपलछ भकु्तवनी 

गररने छ । यदी उपभोक्तव सलिलतिे गरेको कवि गणुस्तर र िवपदण्ड अनसुवरको नभएिव सो िरौटी रकिबवट ििात 

गने गरवईनेछ । 

 

१२. लनिवाण कवयाको गुणस्तर सुलनलिततव गनुा पननः उपभोक्तव सलिलतबवट सञ्चविन हुने आयोिनव गणुस्तर 

सलुनलश्चत गनुा सम्र्लधित उपभोक्तव सलिलतको कताव्य हुनेछ । गणुस्तर सलुनलश्चततव गनाको िवलग अधय कुरवहरुको 

अलतररक्त लनम्न लर्षयहरु पणूा रुपिव पविनव गनुा पनेछ ।  

(क) लनिवाण सविवग्रीको गणुस्तरिः लनिवाण सविवग्री ड्रइङ, लडिवईन र स्पेलसलफकेसन बिोलििको गणुस्तर कवयि 

गनुा पनेछ । 

(ि) लनिवाण लर्लि र प्रकृयवको गणुस्तरिः लनिवाण लर्लि र प्रकृयव कवयवाियसँग भएको सम्झौतव बिोलिि गनुा पनेछ  

(ग)  लनिवाण कवयाको लदगोपनविः उपभोक्तव सलिलतबवट कवयवाधर्यन भएको योिनवको लदगोपनवको िवलग सम्र्लधित 

उपभोक्तव सलिलतिे आर्श्यक व्यर्स्थव गनुा पनेछ । 

(घ) गणुस्तर सलुनलश्चत गने लिम्िेर्वरीिः उपभोक्तव सलिलत िवफा त हुने कविको लनिवाररत गणुस्तर कवयि गने लिम्िेर्वरी 

सम्बलधित कवयाको िवलग कवयवाियबवट िलटएकव प्रवलर्लिक किाचवरी र उपभोक्तव सलिलतको हुनेछ । 

(ङ) िगत रवख्न ुपनेिः उपभोक्तव सलिलतबवट हुन ेकविको सम्झौतव बिोलििको सिय, िवगत र गणुस्तरिव सम्पधन हुन नसकेिव 

सम्र्लधित प्रवलर्लिक किाचवरीिवई सचेत गरवउने र प्रकृलत हरेी आर्श्यकतव अनसुवर कवरर्वही गना सक्नछे । त्यस्तव 

उपभोक्तव सलिलतको िगत रविी उपभोक्तव सलिलतकव पदवलिकवरीिवई लनलश्चत सियसम्िको िवलग अधय उपभोक्तव सलिलतिव 

रही कवि गना लनषेि गनछे । 

१३. अनुगिन सलिलतको व्यर्स्थवः (१) आयोिनव तोलकएको गणुस्तर, पररिवण र सियिव सम्पधन गना गरवउन 

उपभोक्तव सलिलतिे सम्पवदन गने कवयाको अनगुिन गरी आयोिनवको गणुस्तर, पररिवण सलुनलश्चत गना दफव ४ (१) 

(क) बिोलििको भिेवबवट कलम्तिव एक िनव िलहिव सलहत ३ सदस्यीय एक अनगुिन सलिलत गठन गनुा पनेछ । 



(२)  अनुगिन सलिलतको कवि, कताव्य अलिकवर दहेवय बिोलिि हुनेछिः 

(क) आयोिनवको कवयवाधर्यनिव सहिीकरण गने तथव दलेिएकव बविव, व्यर्िवन र सिस्यव सिविवनकव िवलग 

आर्श्यक सिधर्य गने,  

(ि) आयोिनवको कवयवाधर्यन कवयातवलिकव अनसुवर कवि भए नभएको यकीन गने र नगरेको पवइएिव सम्बलधित 

पक्षिवई सचेत गरवउने,    

(ग) आर्श्यक अधय कवया गने । 

 

पररच्छेद– ४ 

लर्लर्ि 
 

१४. अधय संस्थवबवट कवया गरवउन सलकनेःयस कवयालर्लि बिोलिि उपभोक्तव सलिलतबवट गररने कवया िवभग्रवही 

सिहू, सविदुवलयक संस्थव िस्तै सविदुवलयक र्न, सविदुवलयकस्तरकव सहकवरी संस्थवहरू, टोि लर्कवस संस्थव, 

आिव सिहू, कृलष सिहू, कवननु बिोलिि गठन भएकव अधय सविदुवलयक संगठन िस्तव संस्थवहरुबवट स्थवनीय 

उपभोक्तवहरुको आिभेिवबवट लनणाय भई आएिव यस्तव संस्थवहरुबवट यस कवयालर्लि बिोलिि कवया संचविन गना 

/ गरवउन सलकने छ । 

क) लर्द्यविय,संघ,संस्थव,गमु्बव,चचा,िठ िलधदरकव योिनवको हकिव सो व्यर्स्थवपन सलिलतको लसफवररस,सम्झौतव 

गदवा,कवया सम्पधन भएको,भकु्तवनी लिन आउंदव अलनर्वया रूपिव पेश गनुा पने । 

ि) र्डव अध्यक्षिे सम्बलधित र्डव कवयवाियबवट योिनव अनगुिनको प्रलतरे्दन र भकु्तवनीकव िवलग लसफवररस लिई पेश गनुा पने छ । 

ग) योिनव शरुू गनुा भधदव पलहिे कवयवाधर्यन चरण र योिनव सम्पधन भ ैसके पलछको लस्थलत दलेिन ेगरर फोटो पेश गनुा पन ेछ । 

१५. सहलजकरण र सहयोग गनुा पननः उपभोक्तव सलिलतिे आयोिनवको सपुररर्के्षण, अनगुिन/लनरीक्षण गना 

कवयवाियबवट आएको अनगुिन सलिलत, पदवलिकवरी र्व किाचवरीिवई आर्श्यक लर्र्रण उपिव्ि गरवउने तथव 

आयोिनवस्थि अनगुिनको िवलग सहलिकरण र सहयोग गनुा पनेछ । 

१६. उपभोक्तव सलिलतको दवलयत्र्ः उपभोक्तव सलिलतिे कवयवाियसँग भएको सम्झौतव बिोलििको कवया सम्पवदन 

गदवा कवयवाियिे तोकेकव शताहरुको अलतररक्त लनम्न दवलयत्र् र्हन गनुा पनेछ । 

(क) आयोिनवको लदगो व्यर्स्थवपनको िवलग ििात सम्भवर गने सम्बधिी आर्श्यक कवया, 

(ि) आयोिनव कवयवाधर्यनबवट पना सक्ने र्वतवर्रणीय सधतुिन कवयि गने सम्बधिी कवया, 

(ग) अधय आयोिनवहरुसँग अधतरसम्बधि कवयि गनुापने, 

(घ) असि नवगररकको आचरण पविनव गनुापने । 

(ङ) उपभोक्तव सलिलतिे आयोिनवको फरफवरकको िवलग कवयवाियिव कवगिवत पेश गदवा अनसुचूी ६ 

बिोलििको ढवँचविव आयोिनवको भौलतक तथव लर्लत्तय प्रलतर्देन पेश गनुा पनेछ ।  

 १७. िवपदण्ड बनवउन सकनेः (१) आयोिनवको गणुस्तर सलुनलश्चततवको िवलग कवयवाियिे अनगुिन, िलुयवङ्कन 

गरी सम्र्लधित उपभोक्तव सलिलतिवई सलिवह, सझुवर् र आर्श्यकतव अनसुवर लनदशेन लदने तथव सिधर्य गनुा 

पनेछ . 
(२) उपभोक्तव सलिलतबवट सञ्चविन हुने आयोिनवको प्रकृलत हरेी  गणुस्तर सलुनलश्चततव गने प्रयोिनको िवलग 

कवयवाियिे थप िवपदण्ड तथव िवगादशान बनवई िवग ुगना सक्नेछ । 

 



अनसूुची १ 

(कवर्ावर्लिको दफव ४ (१) ट संग सम्बन्धित) 
उपभोक्तव सलिलतको िगत 

पनुर्वास नगरपवलिकव 
आ.र्. 

क्र .स.  

 

उपभोक्तव 
सलिलतको नवि र 

ठेगवनव 

पदवलिकवरीको नवि र सम्पका  नं. गठन 
लिलत 

बैंकको 
नवि 

खवतव नं. 
अध्र्क्ष उपवध्र्क्ष सन्चर् कोषवध्र्क्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

  



अनसूुची २ 

कवर्ावर्लिको दफव ७(२) सँग सम्र्न्धित) 
पनुर्वास  नगरपवलिकव 
र्ोजनव सम्झौतव फवरवि 

१. सम्झौतव गने पक्ष र आर्ोजनवाः 
क) उपभोक्तवसलिलतको वर्र्रणाः 
 १. नविाः 
 २. ठेगवनवाः 
ख) आर्ोजनवको वर्र्रणाः 
 १. नविाः 
 २. आर्ोजनव स्थिाः 
 ३ उद्देश्र्ाः 
 ४. आर्ोजनव सरुु हनुे लिलताः 
२. आर्ोजनवको िवगत सम्र्न्धि वर्र्रणाः 
 क) िवगत अनिुवन रु 

 ख) िवगत व्र्होने स्रोतहरु 

 १. कवर्वािर्ाः 
 २. उपभोक्तव सलिलताः 
 ३. अधर्ाः  
ग) बस्तगुत अनदुवनको वर्र्रण  सविवग्रीको नवि    एकवई 

 १. संघबवट  
 २. प्रदेशबवट 

 ३. स्थवनीर् तहबवट 

 ४. गैह्रसरकवरी संघसंस्थवबवट  
 ५. वर्देशी दवत ृसंघ संस्थवबवट  
 ६. उपभोक्तव सलिलतबवट  
 ७. अधर् लनकवर्बवट  
घ) आर्ोजनवबवट िवभवन्धर्त हनुेाः 
 १. घरपररर्वर संखर्वाः 
 २. जनसंखर्वाः 
 ३. संगठठत संस्थवःाः 
४= अधर्ाः  
३. उपभोक्तव सलिलत÷सिदुवर्िव आिवररत संस्थव÷गैह्रसरकवरी संस्थवको वर्र्रणाः 
क) गठन भएको लिलताः 
ख) पदवलिकवरीको नवि र ठेगवनव (नवगररकतव प्रिवणपत्र नं. र न्जल्िव) 



१. अध्र्क्ष 

२. उपवध्र्क्ष 

३. कोषवध्र्क्ष 

४. सन्चर् 

५. सदस्र् 

६. सदस्र् 

७. सदस्र् 

ग) गठन गदवा उपन्स्थत िवभवन्धर्तको संखर्वाः 
४. आर्ोजनव सञ्चविन सम्र्न्धि अनभुर्ाः 
५.उपभोक्तव सलिलत सिदुवर्िव आिवररत संस्थव÷गैह्रसरकवरी संस्थविे प्रवप्त गने वकस्तव वर्र्रणाः 
वकस्तवको क्रि  लिलत  वकस्तवको रकि  लनिवाण सिवग्री पररिवण    कैवफर्त 

पवहिो 
दोश्रो 
तेश्रो 
जम्िव 
६. आर्ोजनव ििात संभवर सम्बधिी व्र्र्स्थव  
क) आर्ोजनव ििात संभवरको न्जम्िव लिने सलिलत÷संस्थवको नविाः 
ख) ििात सम्भवरको सम्भववर्त स्रोत (छ छैन खिुवउने) 

 जनश्रिदवनाः 
 सेर्व शलु्काः 
 दस्तरु, चधदवबवट  
 अधर् केही भएाः  

 

 

सम्झौतवकव शताहरु 

उपभोक्तव सलिलतको न्जम्िेर्वरी तथव पविनव गररन ेशताहरुाः 
१. आर्ोजनव लिलत ...............................देन्ख शरुु गरी लिलत........................सम्ििव परुव गनुा पनेछ । 

२= प्रवप्त रकि तथव लनिवाण सविवग्री सम्र्न्धित आर्ोजनवको उदे्धश्र्कव िवलग िवत्र प्रर्ोग गनुापनेछ । 

३= नगदी, न्जधसी सविवनको प्रवप्ती, खचा र बवँकी तथव आर्ोजनवको प्रगलत वर्र्रण रवख्न ुपनेछ । 

४= आम्दवनी खचाको वर्र्रण र कवर्ाप्रगलतको जवनकवरी उपभोक्तव सिूहिव छिफि गरी अको वकस्तव िवग गनुा 
पनेछ । 

५= आर्ोजनवको कुि िवगत भधदव घटी िवगतिव आर्ोजनव सम्पन्न भएको अर्स्थविव सो ितुववर्कनै अनदुवन र 
श्रिदवनको प्रलतशत लनिवारण गरी भकु्तवनी लिन ुपनेछ । 

६. उपभोक्तव सलिलतिे प्रववर्लिकको रवर्, परविशा एरं् लनदेशन अनरुुप कवि गनुा पनेछ ।  



७= उपभोक्तव सलिलतिे आर्ोजनवसंग सम्र्न्धित वर्ि, भरपवईहरु, डोर हवन्जरी फवरविहरु, न्जधसी नगदी खवतवहरु, 

सलिलत÷सिहुको लनणार् पनु्स्तकव आठद कवगजवतहरु कवर्वािर्िे िवगेको बखत उपिव्ि गरवउन ुपनेछ र 
त्र्सको िेखवपरीक्षण पलन गरवउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सविवग्री खररद गदवा आधतररक रवजस्र् कवर्वािर्बवट स्थवर्ी िेखव नम्र्र र िलु्र् अलभबवृद्ध कर दतवा 
प्रिवण पत्र प्रवप्त व्र्न्क्त र्व फिा संस्थव र्व कम्पनीबवट खररद गरी सोही अनसुवरको वर्ि भरपवई 
आलिकवरीक व्र्न्क्तबवट प्रिवन्णत गरी पेश गनुा पनेछ । 

९.  िूल्र् अलभबवृद्ध कर (VAT) िवग्ने बस्त ु तथव सेर्व खररद गदवा रु २०,०००।– भधदव बढी िूल्र्को 
सविवग्रीिव अलनर्वर्ा रुपिव िूल्र् अलभबवृद्ध कर दतवा प्रिवणपत्र प्रवप्त गरेकव व्र्न्क्त फिा संस्थव र्व 
कम्पनीबवट खररद गनुा पनेछ । सवथै उक्त वर्ििव उन्ल्िन्खत ि.ुअ.कर बवहेकको रकििव १.५% 
अग्रीि आर्कर बवपत करकवि गरी बवँकी रकि िवत्र सम्र्न्धित सेर्व प्रदवर्किवई भकु्तवनी हनुेछ । रु 
२०,०००।– भधदव कि िूल्र्को सविवग्री खररदिव पवन नम्र्र लिएको व्र्न्क्त र्व फिाबवट खररद गनुा 
पनेछ । अधर्थव खररद गने पदवलिकवरी स्र्र्ि ्न्जम्िेर्वर हनुेछ । 

१०. डोजर रोिर िगवर्तकव िेन्शनरी सविवन भवडविव लिएको एर्ि ् घर बहवििव लिई वर्ि भरपवई पेश 
भएको अर्स्थविव १०% प्रलतशत घर भवडव कर एबि ्बहवि कर लतनुा पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकिे पवउने पवररश्रलिक एर्ि ्सहभवगीिे पवउने भत्तविव प्रचलित लनर्िवनसुवर कर िवग्नछे । 

१२. लनिवाण कवर्ाको हकिव शरुु िवगत अनिुवनकव कुनै आईटिहरुिव पररर्ातन हनुे भएिव अलिकवर प्रवप्त 
व्र्न्क्त÷कवर्वािर्बवट िवगत अनिुवन संसोिन गरे पश्चवत िवत्र कवर्ा गरवउन ु पनेछ । र्सरी िवगत 
अुनिवन संशोिन नगरी कवर्ा गरेिव उपभोक्तव सलिलत÷सिहुनै न्जम्िेर्वर हनुेछ । 

१३. उपभोक्तव सलिलतिे कवि सम्पन्न गररसकेपलछ बवँकी रहन गएकव खप्ने सविवनहरु ििात संभवर सलिलत 
गठन भएको भए सो सलिलतिवई र सो नभए सम्र्न्धित कवर्वािर्िवई बझुवउन ु पनेछ । तर ििात 
सलिलतिवई बझुवएको सविवनको वर्र्रण एक प्रलत सम्र्न्धित कवर्वािर्िवई जवनकवरीको िवलग बझुवउन ु
पनेछ । 

१४. सम्झौतव बिोन्जि आर्ोजनव सम्पन्न भएपलछ अन्धति भकु्तवनीको िवलग कवर्ासम्पन्न प्रलतरे्दन, नवपी वकतवर्, 

प्रिवन्णत वर्ि भरपवई, र्ोजनवको फोटो, सम्र्न्धित उपभोक्तव सलिलतिे आर्ोजनव संचविन गदवा भएको 
आर् व्र्र्को अनिुोदन सवहतको लनणार्, उपभोक्तव भेिवबवट भएको सवर्ाजलनक िेखव परीक्षणको लनणार्को 
प्रलतलिपी तथव सम्र्न्धित कवर्वािर्को र्डव कवर्वािर्को लसफवररस सवहत अन्धति वकस्तव भकु्तवनीको िवलग 
लनरे्दन पेश गनुा पनेछ । 

१५. आर्ोजनव सम्पन्न भएपलछ कवर्वािर्बवट जवँचपवस गरी फरफवरकको प्रिवणपत्र लिन ु पनेछ । सवथै 
आर्ोजवनवको आर्श्र्क ििात संभवरको व्र्र्स्थव सम्र्न्धित उपभोक्तवहरुिे नै गनुा पनेछ । 

१६. आर्ोजनव कवर्वाधर्र्न गने सिहु र्व उपभोक्तव सलिलतिे आर्ोजनवको भौलतक तथव वर्त्तीर् प्रगती प्रलतरे्दन 
अनसूुची ६ को ढवँचविव सम्झौतविव तोवकए बिोन्जि कवर्वािर्िव पेश गनुा पनेछ । 

१७. आर्ोजनवको दीगो सञ्चविन तथव ििात संभवरको व्र्र्स्थव गनुा पनेछ । 

१८. आर्ोजनवको सरै् कवि उपभोक्तव सलिलत÷सिहुको लनणार् अनसुवर गनुा गरवउन ुपनेछ । 

१९. िेन्शनरी औजवर हेर्ी ईक्र्ीपिेण्ट तथव सर्वरी सविनबवट कवि गरवउदव सिबन्धित स्थवनीर् तहिव दतवा 
भएकव िेशीनरी औजवर , हेर्ी ईक्र्ीपिेण्ट तथव सर्वरी सविनबवट िवतै्र गरवउन ुपनेछ । 



 

कवर्वािर्को न्जम्िेर्वरी तथव पविनव गररन ेशताहरुाः 
 

१. आर्ोजनवको र्जेट, उपभोक्तव सलिलतको कवि, कताव्र् तथव अलिकवर, खररद, िेखवङ्कन, प्रलतरे्दन आठद 
वर्षर्िव उपभोक्तव सलिलतकव पदवलिकवरीहरुिवई अननु्शक्षण कवर्ाक्रि सञ्चविन गररनछे ।  

२.  आर्ोजनविव आर्श्र्क प्रववर्लिक सहर्ोग कवर्वािर्बवट उपिव्ि गरवउन सवकने अर्स्थविव गरवईनेछ र 
नसवकन ेअर्स्थव भएिव उपभोक्तव सलिलतिे बवह्य बजवरबवट सेर्व परविशा अधतगात सेर्व लिन सक्नेछ ।  

३. आर्ोजनवको प्रववर्लिक सपुरररे्क्षणकव िवलग कवर्वािर्को तफा बवट प्रववर्लिक खटवईनछे । उपभोक्तव 
सलिलतबवट भएको कविको लनर्लित सपुरररे्क्षण गने न्जम्िेर्वरी लनज प्रववर्लिकको हनुछे ।  

४. पेश्की लिएर िविो सिर्सम्ि आर्ोजनव संचविन नगने उपभोक्तव सलिलतिवई कवर्वािर्िे लनर्ि अनसुवर 
कवरर्वही गनेछ । 

५. श्रिििुक प्रवर्लिबवट कवर्ा गरवउने गरी िवगत अनिुवन स्र्ीकृत गरवई सोही बिोन्जि सम्झौतव गरी 
िेन्शनरी उपकरणको प्रर्ोगबवट कवर्ा गरेको पवईएिव त्र्स्तो उपभोक्तव सलिलतसंग सम्झौतव रद्ध गरी 
उपभोक्तव सलिलतिवई भकु्तवनी गररएको रकि िलु्र्वंकन गरी बढी भएको रकि सरकवरी बवँकी सरह असिु 
उपर गररनेछ । 

६. आर्ोजनव सम्पन्न भएपलछ कवर्वािर्बवट जवँच पवस गरी फरफवरक गनुा पनेछ । 

७. आर्श्र्क कवगजवत संिग्न गरी भकु्तवनी उपिव्ि गरवउन सम्र्न्धित उपभोक्तव सलिलतबवट अनरुोि भई 
आएपलछ उपभोक्तव सलिलतको बैंक खवतविव भकु्तवनी ठदन ुपनेछ ।  

८. र्सिव उल्िेख नभएकव कुरवहरु प्रचलित कवनून र्िोन्जि हनुेछ । 

  

िवलथ उल्िेख भए बिोन्जिकव शताहरु पविनव गना हविी लनम्न पक्षहरु िधजरु गदाछौं । 

 

 

उपभोक्तव सलिलत÷सिहुको तफा बवट    कवर्वािर्को तफा बवट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 
नवि थर.....................      नवि थर............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगवनव..........................     ठेगवनव.................. 
सम्पका  नं......................     सम्पका  नं............... 
लिलत............................     लिलत..................... 
  



 अनसूुची ३ 

(कवर्ावर्लिको दफव ११ (५) सँग सम्र्न्धित) 
सवर्ाजलनक परीक्षण फवरविको ढवँचव पेश गरेको कवर्वािर्.......... 

१. आर्ोजनवको नविाः      क) स्थिाः 
 ख) िवगत अनिुवनाः        ग) आर्ोजनव शरुू हनुे लिलताः  घ) आर्ोजनव सम्पन्न हनुे लिलताः  
२. उपभोक्तव सलिलत÷सविदुववर्क संस्थवको   क) नविाः   
क) अध्र्क्षको नविाः   ख) सदस्र् संखर्वाः      िवहिवाः    परुूषाः  
३. आम्दवनी खचाको वर्र्रणाः  
क) आम्दवनीतफा  जम्िवःाः 
आम्दवनीको श्रोत )कह ःवःबँवट कलत नगद 
तथव न्जधसी प्रवप्त भर्ो खिुवउन(े रकि र्व पररिवण कैवफर्त 

रकि र्व पररिवण कैवफर्त 
 

   
   
ख) खचातफा  

खचाको वर्र्रण दर पररिवण जम्िव 
१. सविवग्री (के के सविवग्री खररद भर्ो ?)    

२. ज्र्विव (के िव कलत भकु्तवनी भर्ो ?)    

    

    

३. श्रिदवन (कलत जनविे श्रिदवन गरे ?)               

    

    

४. व्र्र्स्थवपन खचा (ढुर्वनी तथव अधर् खचा)     

    
 

ग) िौज्दवत  
 वर्र्रण  रकि र्व पररिवण  कैवफर्त 

१ नगद   

बैंक   

व्यक्तिको क्िम्मा   

२ सामग्रीहरु   

घ) भकु्तवनी ठदन बवकँी 
वर्र्रण रकि र्व पररिवण 

  

४. सम्पन्न आर्ोजनवको िक्ष्र् तथव प्रगलत वर्र्रण 

 

कविको वर्र्रण िक्ष्र् प्रगलत 
   

५. आर्ोजनविे प¥ुर्वएको िवभ तथव प्रत्र्क्ष रूपिव िवभवन्धर्त जनसंखर्व (आर्ोजनव सञ्चविन भएको स्थवनकव उपभोक्तवहरू) ।  
६. आर्ोजनव सञ्चविन गदवा आर्ोजक संस्थविव कविको न्जम्िेर्वरी बवडँफवँड (कस कसिे कस्तो कस्तो कविको न्जम्िेर्वरी लिएकव लथए 

< खिुवउने) 
उपन्स्थलताः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहर्राः नविथराः      पदाः   लिलताः 
द्रष्टव्र्ाः सवर्ाजलनक पररक्षण कवर्ाक्रििव उपन्स्थत सरोकवरर्विवहरुको उपन्स्थलत अलनर्वर्ा रूपिव संिग्न हनुपुनेछ । 



 

अनसूुची ४ 

-कवर्ावर्लिको दफव ११ (६) सँग सम्र्न्धित) 
खचा सवर्ाजलनक सूचनव फवरवि 

 

लिलताः २०  ।   ।   .  
१. आर्ोजनवको नविाः—        २. आर्ोजनव स्थिाः—  

३. वर्लनर्ोन्जत र्जेटाः—    ४. आर्ोजनव न्स्र्कृत भएको आ.र्ाः—     ५. आर्ोजनव सम्झौतव भएको लिलताः—  

६. कवि सम्पन्न गनुा पने लिलताः—        ७. कवि सम्पन्न भएको लिलताः—  

८. उ.स. को बैठकिे खचा स्र्ीकृत गरेको लिलताः—    

आम्दवनी र खचाको वर्र्रण 

       

आम्दानी खर्च 
वििरण रकम रू वििरण रकम 

प्रथि वकस्तव  ज्र्विव  

दोश्रो वकस्तव  लनिवाण सविवग्री खररद  

तेश्रो वकस्तव  ढुर्वनी  

जनश्रिदवन  भवडव  

र्स्तगुत सहवर्तव  व्र्र्स्थवपन खचा  

िवगत सहभवलगतव    

    

    

 

उपर्ुाक्तवनसुवरको आम्दवनी तथव खचा वर्र्रण र्थवथा हो । र्सिव सबै आम्दवनी तथव खचाहरु सिवरे्श गररएको छ । 
सवथै उपभोक्तवहरुको प्रत्र्क्ष सहभवलगतविव आर्ोजनव कवर्वाधर्र्न गररएको छ । र्सको एक प्रलत र्डव कवर्वािर्िव सिेत 
पेश गररएको छ ।  
 

    ......................   ............................... ............................... 
 कोषवध्र्क्ष    सन्चर्      अध्र्क्ष     

 

  

 

 

  



अनसूुची ५ 

-कवर्ावर्लिको दफव ११(७) संग सम्र्न्धित) 
आर्ोजनव सूचनव पवटीको निूनव 

१.  आर्ोजनवको नविाः 
२. आर्ोजनव संचविन गने कवर्वािर्/कवर्ाक्रिको नविाः 
३. उपभोक्तव सलिलतको अध्र्क्षको नवि र सम्पका  नं.M 
४. आर्ोजनवको कुि िवगत रकि रुाः 
 ४.१. आर्ोजनविव कवर्वािर्बवट व्र्होने िवगत रुाः 
 ४.२. जनसहभवलगतवबवट व्र्होने िवगत रकि रुाः 
 ४.३. आर्ोजनविव िगवनी गने अधर् लनकवर्को नवि  र व्र्होने िवगत रकि रुाः 
५. आर्ोजनव सम्झौतव लिलताः 
६. आर्ोजनव सम्पन्न गने लिलताः 
७. आर्ोजनवबवट िवभवन्धर्त जनसंखर्वाः 
  



 

अनसूुची  ६ 

-कवर्ावर्लिको दफव १६(ङ) सँग सम्र्न्धित) 
उपभोक्तव सलिलतको भौलतक तथव वर्त्तीर् प्रगलत प्रलतरे्दन 

वर्र्रण पेश गरेको कवर्वािर्.................... 
 

१. आर्ोजनवको वर्र्रण  
आर्ोजनवको नविाः     र्डव नं.M   टोि÷बस्तीाः   उपभोक्तव सलिलतकव अध्र्क्षाः 
सन्चर्ाः  

२. आर्ोजनवको िवगताः प्रवप्त अनदुवन रकि रू. ............................  चधदव रकि रू...................... 
जनसहभवलगतव रकि रू. ==============   जम्िव रकि रू. ............................. 

३. हविसम्िको खचा रू. ============== 
क. कवर्वािर्बवट प्रवप्त रकि रू.............   
१. लनिवाण सविग्रीिव (लसिेधट, छड, कवठ, ढंुगव र्व फुर्व, लगिी, उपकरण आठद) रू. .  
२. ज्र्विवाः–  दक्ष रूाः–     अदक्ष रू.        जम्िव रू.  
३. िसिधद सविवन (कवप, किि, िसी, कवगज आठद) रू.   ४. दैलनक भ्रिण भत्तव (सम्झौतविव स्र्ीकृत भए) रू.   
५. प्रववर्लिक लनरीक्षण बवपत खचा (सम्झौतविव स्र्ीकृत भए) रू.     

६. अधर्   
ख. जनसहभवलगतवबवट व्र्होररएको खचा रूाः ................... श्रिको िूल्र् बरवबर रकि रू. .......................  

न्जधसी सविवन िूल्र् बरवबर रकि रू. .............   कूि जम्िव रू. .............  
४. प्रववर्लिक प्रलतरे्दन बिोन्जि िूल्र्वंकन रकि रू. ............. 
५. उपभोक्तव सिूहको लनणार् बिोन्जि÷सिीक्षवबवट खचा देन्खएको रू. ............. 
६. कवर्वाधर्र्निव देन्खएकव िखुर् सिस्र्वहरूाः क. ख. ग.  
७. सिविवनकव उपवर्हरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कवर्वािर्बवट र अधर् लनकवर्बवट अनगुिन भए अनगुिनको सझुवर्ाः  
 

 

९. हवि िवग गरेको वकस्तव रकि रू.  
 १०. िखुर् खचा प्रर्ोजन  
 

११. प्रवप्त रकि आर्ोजनव बवहेक अधर् कवर्ािव खचा गने गरवउने छैनौ ।   
 

.............    .............  .............  ............. 
तर्वर गने   0 सन्चर्    कोषवध्र्क्ष  अध्र्क्ष 

 


