अनुसूची १
(कार्यविधिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धित)
उपभोक्ता समिततको लगत
लेटाङ नगरपामलका िोरङ
आ.व. २०७६।०७७
क्र.स.

उपभोक्ता
समिततको नाि र
ठे गाना

पदाधिकारीको नाि र सम्पकय नं.
अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

गठन

बैंकको

मितत

नाि

खाता नं.

अनुसूची २
कार्यविधिको दफा ७(२) सँग सम्िन्धित)
लेटाङ नगरपामलका िोरङ
र्ोजना सम्झौता फाराि
१. सम्झौता गर्ने पक्ष र आयोजर्नााः
क) उपभोक्तासमिततको वववरणाः
१. र्नािाः
२. ठे गार्नााः
ख) आयोजर्नाको वववरणाः
१. र्नािाः
२. आयोजर्ना स्थलाः
३ उद्दे श्याः
४. आयोजर्ना सरु
ु हुर्ने मितताः
२. आयोजर्नाको लागत सम्वन्धि वववरणाः
क) लागत अर्नुिार्न रु
ख) लागत व्यहोर्ने स्रोतहरु
१. कायाालयाः
२. उपभोक्ता समितताः
३. अधयाः
ग) बस्तुगत अर्नुदार्नको वववरण

सािाग्रीको र्नाि

१. संघबाट
२.प्रदे शबाट
३. स्थार्नीय तहबाट
४. गैह्रसरकारी संघसंस्थाबाट
५. ववदे शी दात ृ संघ संस्थाबाट
६. उपभोक्ता समिततबाट
७. अधय तर्नकायबाट
घ) आयोजर्नाबाट लाभान्धवत हुर्नेाः
१. घरपररवार संखयााः
२. जर्नसंखयााः
३. संगठठत संस्थाःाः
४= अधयाः
३. उपभोक्ता समितत÷सिुदायिा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाको वववरणाः
क) गठर्न भएको मितताः
ख) पदाधिकारीको र्नाि र ठे गार्ना (र्नागररकता प्रिाणपत्र र्नं. र न्जल्ला)
१. अध्यक्ष
२. उपाध्यक्ष
३. कोषाध्यक्ष

एकाई

४. सधिव
५. सदस्य
६. सदस्य
७. सदस्य
ग) गठर्न गदाा उपन्स्थत लाभान्धवतको संखयााः
४. आयोजर्ना सञ्िालर्न सम्वन्धि अर्नुभवाः
५.उपभोक्ता समितत सिुदायिा आिाररत संस्था÷गैह्रसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने ककस्ता वववरणाः
ककस्ताको क्रि

मितत

ककस्ताको रकि

तर्निााण सिाग्री पररिाण

कैकियत

पठहलो
दोश्रो
तेश्रो
जम्िा
६. आयोजर्ना ििात संभार सम्बधिी व्यवस्था
क)आयोजर्ना ििात संभारको न्जम्िा मलर्ने समितत÷संस्थाको र्नािाः
ख) ििात सम्भारको सम्भाववत स्रोत (छ छै र्न खुलाउर्ने)
जर्नश्रिदार्नाः
सेवा शुल्काः
दस्तुर, िधदाबाट
अधय केही भएाः

सम्झौताका शतयहरु
उपभोक्ता समिततको न्जम्िेिारी तथा पालना गररने शतयहरुुः
१. आयोजर्ना मितत ...............................दे खख शुरु गरी मितत........................सम्ििा पुरा गर्नुा पर्नेछ ।
२= प्राप्त रकि तथा तर्निााण सािाग्री सम्वन्धित आयोजर्नाको उद्िेश्यका लाधग िात्र प्रयोग गर्नुप
ा र्नेछ ।
३= र्नगदी, न्जधसी सािार्नको प्राप्ती, खिा र बााँकी तथा आयोजर्नाको प्रगतत वववरण राख्नु पर्नेछ ।
४= आम्दार्नी खिाको वववरण र कायाप्रगततको जार्नकारी उपभोक्ता सिह
ू िा छलिल गरी अको ककस्ता िाग गर्नुा पर्नेछ
।
५= आयोजर्नाको कुल लागत भधदा घटी लागतिा आयोजर्ना सम्पधर्न भएको अवस्थािा सो िुताववकर्नै अर्नुदार्न र
श्रिदार्नको प्रततशत तर्निाारण गरी भुक्तार्नी मलर्नु पर्नेछ ।
६. उपभोक्ता समिततले प्राववधिकको राय, परािशा एवं तर्नदे शर्न अर्नुरुप काि गर्नुा पर्नेछ ।
७= उपभोक्ता समिततले आयोजर्नासंग सम्वन्धित ववल, भरपाईहरु, डोर हान्जरी िारािहरु, न्जधसी र्नगदी खाताहरु,
समितत÷सिह
ु को तर्नणाय पन्ु स्तका आठद कागजातहरु कायाालयले िागेको बखत उपलव्ि गराउर्नु पर्नेछ र त्यसको
लेखापरीक्षण पतर्न गराउर्नु पर्नेछ ।
८. कुर्नै सािाग्री खररद गदाा आधतररक राजस्व कायाालयबाट स्थायी लेखा र्नम्वर र िुल्य अमभबद्
ृ धि कर दताा प्रिाण
पत्र प्राप्त व्यन्क्त वा ििा संस्था वा कम्पर्नीबाट खररद गरी सोही अर्नुसारको ववल भरपाई आधिकारीक
व्यन्क्तबाट प्रिाखणत गरी पेश गर्नुा पर्नेछ ।
९.

िल्
ू य अमभबद्
ू यको सािाग्रीिा
ृ धि कर (VAT)लाग्र्ने बस्तु तथा सेवा खररद गदाा रु २०,०००।– भधदा बढी िल्
अतर्नवाया रुपिा िल्
ू य अमभबद्
ृ धि कर दताा प्रिाणपत्र प्राप्त गरे का व्यन्क्त ििा संस्था वा कम्पर्नीबाट खररद
गर्नुा पर्नेछ । साथै उक्त ववलिा उन्ल्लखखत िु.अ.कर बाहे कको रकििा १.५% अग्रीि आयकर बापत करकट्ठट

गरी बााँकी रकि िात्र सम्वन्धित सेवा प्रदायकलाई भुक्तार्नी हुर्नेछ । रु २०,०००।– भधदा कि िूल्यको सािाग्री
खररदिा पार्न र्नम्वर मलएको व्यन्क्त वा ििाबाट खररद गर्नुा पर्नेछ । अधयथा खररद गर्ने पदाधिकारी स्वयि ्
न्जम्िेवार हुर्नेछ ।
१०. डोजर रोलर लगायतका िेमशर्नरी सािार्न भाडािा मलएको एवि ् घर बहालिा मलई ववल भरपाई पेश भएको
अवस्थािा १०% प्रततशत घर भाडा कर एबि ् बहाल कर ततर्नुा पर्नेछ ।
११. प्रमशक्षकले पाउर्ने पाररश्रमिक एवि ् सहभागीले पाउर्ने भत्तािा प्रिमलत तर्नयिार्नुसार कर लाग्र्नेछ ।
१२. तर्निााण कायाको हकिा शुरु लागत अर्नुिार्नका कुर्नै आईटिहरुिा पररवातर्न हुर्ने भएिा अधिकार प्राप्त
व्यन्क्त÷कायाालयबाट लागत अर्नि
ु ार्न संसोिर्न गरे पश्िात िात्र काया गराउर्नु पर्नेछ । यसरी लागत अुर्निार्न
संशोिर्न र्नगरी काया गरे िा उपभोक्ता समितत÷सिुहर्नै न्जम्िेवार हुर्नेछ ।
१३. उपभोक्ता समिततले काि सम्पधर्न गररसकेपतछ बााँकी रहर्न गएका खप्र्ने सािार्नहरु ििात संभार समितत गठर्न
भएको भए सो समिततलाई र सो र्नभए सम्वन्धित कायाालयलाई बुझाउर्नु पर्नेछ । तर ििात समिततलाई
बुझाएको सािार्नको वववरण एक प्रतत सम्वन्धित कायाालयलाई जार्नकारीको लाधग बुझाउर्नु पर्नेछ ।
१४. सम्झौता बिोन्जि आयोजर्ना सम्पधर्न भएपतछ अन्धति भुक्तार्नीको लाधग कायासम्पधर्न प्रततवेदर्न, र्नापी ककताव,
प्रिाखणत ववल भरपाई, योजर्नाको िोटो, सम्वन्धित उपभोक्ता समिततले आयोजर्ना संिालर्न गदाा भएको आय
व्ययको अर्नुिोदर्न सठहतको तर्नणाय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सावाजतर्नक लेखा परीक्षणको तर्नणायको प्रततमलपी
तथा सम्वन्धित कायाालयको वडा कायाालयको मसिाररस सठहत अन्धति ककस्ता भुक्तार्नीको लाधग तर्नवेदर्न पेश
गर्नुा पर्नेछ ।
१५. आयोजर्ना सम्पधर्न भएपतछ कायाालयबाट जााँिपास गरी िरिारकको प्रिाणपत्र मलर्नु पर्नेछ । साथै आयोजार्नाको
आवश्यक ििात संभारको व्यवस्था सम्वन्धित उपभोक्ताहरुले र्नै गर्नुा पर्नेछ ।
१६. आयोजर्ना कायााधवयर्न गर्ने सिह
ु वा उपभोक्ता समिततले आयोजर्नाको भौततक तथा ववत्तीय प्रगती प्रततवेदर्न
अर्नुसूिी ६ को ढााँिािा सम्झौतािा तोककए बिोन्जि कायाालयिा पेश गर्नुा पर्नेछ ।
१७. आयोजर्नाको दीगो सञ्िालर्न तथा ििात संभारको व्यवस्था गर्नुा पर्नेछ ।
१८. आयोजर्नाको सवै काि उपभोक्ता समितत÷सिुहको तर्नणाय अर्नुसार गर्नुा गराउर्नु पर्नेछ ।

कार्ायलर्को न्जम्िेिारी तथा पालना गररने शतयहरुुः
१. आयोजर्नाको वजेट, उपभोक्ता समिततको काि, कताव्य तथा अधिकार, खररद, लेखाङ्कर्न, प्रततवेदर्न आठद ववषयिा
उपभोक्ता समिततका पदाधिकारीहरुलाई अर्नुमशक्षण कायाक्रि सञ्िालर्न गररर्नेछ ।
२. आयोजर्नािा आवश्यक प्राववधिक सहयोग कायाालयबाट उपलव्ि गराउर्न सककर्ने अवस्थािा गराईर्नेछ र र्नसककर्ने
अवस्था भएिा उपभोक्ता समिततले बाह्य बजारबाट सेवा परािशा अधतगात सेवा मलर्न सक्र्नेछ ।
३. आयोजर्नाको प्राववधिक सप
ु ररवेक्षणका लाधग कायाालयको तिाबाट प्राववधिक खटाईर्नेछ । उपभोक्ता समिततबाट
भएको कािको तर्नयमित सुपररवेक्षण गर्ने न्जम्िेवारी तर्नज प्राववधिकको हुर्नेछ ।
४. पेश्की मलएर लािो सियसम्ि आयोजर्ना संिालर्न र्नगर्ने उपभोक्ता समिततलाई कायााल यले तर्नयि अर्नुसार कारवाही
गर्नेछ ।
५. श्रििुलक प्रववधिबाट काया गराउर्ने गरी लागत अर्नुिार्न स्वीकृत गराई सोही बिोन्जि सम्झौता गरी िेमशर्नरी
उपकरणको प्रयोगबाट काया गरे को पाईएिा त्यस्तो उपभोक्ता समिततसंग सम्झौता रद्ि गरी उपभोक्ता
समिततलाई भक्
ु तार्नी गररएको रकि िल्
ु यांकर्न गरी बढी भएको रकि सरकारी बााँकी सरह असल
ु उपर गररर्नेछ ।
६. आयोजर्ना सम्पधर्न भएपतछ कायाालयबाट जााँि पास गरी िरिारक गर्नुा पर्नेछ ।

७. आवश्यक कागजात संलग्र्न गरी भुक्तार्नी उपलव्ि गराउर्न सम्वन्धित उपभोक्ता समिततबाट अर्नुरोि भई आएपतछ
उपभोक्ता समिततको बैंक खातािा भक्
ु तार्नी ठदर्नु पर्नेछ ।
८. यसिा उल्लेख र्नभएका कुराहरु प्रिमलत कार्नूर्न विोन्जि हुर्नेछ ।
िाधथ उल्लेख भए बिोन्जिका शताहरु पालर्ना गर्ना हािी तर्नम्र्न पक्षहरु िधजुर गदा छौं ।

उपभोक्ता समितत÷सिह
ु को तिाबाट

कायाालयको तिाबाट

दस्तखत...................

दस्तखत.............

र्नाि थर.....................

र्नाि थर.............

पद.............................

पद.................

ठे गार्ना..........................

ठे गार्ना..................

सम्पका र्नं......................

सम्पका र्नं...............

मितत............................

मितत.....................

अनुसूची ३
(कायाववधिको दिा ११ (५) साँग सम्वन्धित)
सावाजतर्नक परीक्षण िारािको ढााँिा पेश गरे को कायाालय..........
१. आयोजर्नाको र्नािाः

क) स्थलाः

ख) लागत अर्नुिार्नाः

ग) आयोजर्ना शुरू हुर्ने मितताः घ) आयोजर्ना सम्पधर्न हुर्ने मितताः

२. उपभोक्ता समितत÷सािुदातयक संस्थाको
क) अध्यक्षको र्नािाः

क) र्नािाः
ख) सदस्य संखयााः

िठहलााः

पुरूषाः

३. आम्दार्नी खिाको वववरणाः
क) आम्दानीतफय जम्िाःुः
आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कतत नगद
तथा न्जधसी प्राप्त भर्ो खुलाउने)

रकि िा पररिाण
रकि िा पररिाण

कैफफर्त
कैफफर्त

ख) खचयतफय
खचयको वििरण

दर

पररिाण

जम्िा

१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद भयो ?)
२. ज्याला (के िा कतत भक्
ु तार्नी भयो ?)

३. श्रिदार्न (कतत जर्नाले श्रिदार्न गरे ?)

४. व्यवस्थापर्न खिा (ढुवार्नी तथा अधय खिा)

ग) िौज्दात
वििरण

रकि िा पररिाण

कैफफर्त

१ नगद
बैंक
व्यक्तिको क्िम्मा
२ सामग्रीहरु

घ) भुक्तानी ददन बाँकी

वििरण

रकि िा पररिाण

४. सम्पधन आर्ोजनाको लक्ष्र् तथा प्रगतत वििरण
कािको वििरण

लक्ष्र्

प्रगतत

५. आयोजर्नाले प¥
ु याएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपिा लाभान्धवत जर्नसंखया (आयोजर्ना सञ्िालर्न भएको स्थार्नका उपभोक्ताहरू) ।
६. आयोजर्ना सञ्िालर्न गदाा आयोजक संस्थािा कािको न्जम्िेवारी बााँडिााँड (कस कसले कस्तो कस्तो कािको न्जम्िेवारी मलएका
धथए<खुलाउर्ने)
उपन्स्थतताः
१
२
३
४
५
रोहवराः र्नािथराः

पदाः

मितताः

द्रष्टव्याः सावाजतर्नक पररक्षण कायाक्रििा उपन्स्थत सरोकारवालाहरुको उपन्स्थतत अतर्नवाया रूपिा संलग्र्न हुर्नुपर्नेछ ।

अनुसूची ४

-कायाववधिको दिा ११ (६) साँग सम्वन्धित)
खिा सावाजतर्नक सूिर्ना िाराि

मिततुः २०
१. आर्ोजनाको नािुः—
३. वितनर्ोन्जत िजेटुः—

।

।

.

२. आर्ोजना स्थलुः—
४. आर्ोजना न्स्िकृत भएको आ.िुः— ५. आर्ोजना सम्झौता भएको मिततुः—

६. काि सम्पधन गनुय पने मिततुः—

७. काि सम्पधन भएको मिततुः—

८. उ.स. को बैठकले खचय स्िीकृत गरे को मिततुः—
आम्दानी र खचयको वििरण

आम्दानी
वववरण

खिच
रकम रू

वववरण

प्रथम ककस्िा

ज्याला

दोश्रो ककस्िा

ननमााण सामाग्री खरिद

िेश्रो ककस्िा

ढुवानी

िनश्रमदान

भाडा

वस्िग
ु ि सहायिा

व्यवस्थापन खर्ा

रकम

लागि सहभागगिा

उपयुक्
ा तार्नुसारको आम्दार्नी तथा खिा वववरण यथाथा हो । यसिा सबै आम्दार्नी तथा खिाहरु सिावेश गररएको छ ।
साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभाधगतािा आयोजर्ना कायााधवयर्न गररएको छ । यसको एक प्रतत वडा कायाालयिा
सिेत पेश गररएको छ ।

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

............................... ...............................
सधिव

अध्यक्ष
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अनुसूची ५

-कायाववधिको दिा ११(७) संग सम्वन्धित)
आयोजर्ना सूिर्ना पाटीको र्निूर्ना
१.

आयोजर्नाको र्नािाः

२. आयोजर्ना संिालर्न गर्ने कायाालय/कायाक्रिको र्नािाः
३. उपभोक्ता समिततको अध्यक्षको र्नाि र सम्पका र्नं.M
४. आयोजर्नाको कुल लागत रकि रुाः
४.१. आयोजर्नािा कायाालयबाट व्यहोर्ने लागत रुाः
४.२. जर्नसहभाधगताबाट व्यहोर्ने लागत रकि रुाः
४.३. आयोजर्नािा लगार्नी गर्ने अधय तर्नकायको र्नाि
५. आयोजर्ना सम्झौता मितताः
६. आयोजर्ना सम्पधर्न गर्ने मितताः
७. आयोजर्नाबाट लाभान्धवत जर्नसंखयााः

र व्यहोर्ने लागत रकि रुाः

अनुसूची ६

-कायाववधिको दिा १६(ङ) साँग सम्वन्धित)
उपभोक्ता समिततको भौततक तथा ववत्तीय प्रगतत प्रततवेदर्न
वववरण पेश गरे को कायाालय....................
१. आयोजर्नाको वववरण
आयोजर्नाको र्नािाः

वडा र्नं.M

टोल÷बस्तीाः

उपभोक्ता समिततका

अध्यक्षाः सधिवाः
२. आयोजर्नाको लागताः प्राप्त अर्नद
ु ार्न रकि रू. ............................
जर्नसहभाधगता रकि रू. ==============

िधदा रकि रू......................
जम्िा रकि रू. .............................

३. हालसम्िको खिा रू. ==============
क. कायाालयबाट प्राप्त रकि रू.............
१. तर्निााण सािग्रीिा (मसिेधट, छड, काठ, ढुंगा वा िुवा, धगट्टी, उपकरण आठद) रू. .
२. ज्यालााः– दक्ष रूाः–

अदक्ष रू.

३. िसलधद सािार्न (कवप, कलि, िसी, कागज आठद) रू.

जम्िा रू.
४. दै तर्नक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.

५. प्राववधिक तर्नरीक्षण बापत खिा (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.
६. अधय
ख. जर्नसहभाधगताबाट व्यहोररएको खिा रूाः ...................

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

न्जधसी सािार्न िूल्य बराबर रकि रू. .............

कूल जम्िा रू. .............

४. प्राववधिक प्रततवेदर्न बिोन्जि िूल्यांकर्न रकि रू. .............
५. उपभोक्ता सिह
ू को तर्नणाय बिोन्जि÷सिीक्षाबाट खिा दे खखएको रू. .............
६. कायााधवयर्निा दे खखएका िुखय सिस्याहरूाः क. ख. ग.
७. सिािार्नका उपायहरू
क.
ख.
ग.
८. कायाालयबाट र अधय तर्नकायबाट अर्नग
ु िर्न भए अर्नग
ु िर्नको सझ
ु ावाः
९. हाल िाग गरे को ककस्ता रकि रू.
१०. िुखय खिा प्रयोजर्न
११. प्राप्त रकि आयोजर्ना बाहे क अधय कायािा खिा गर्ने गराउर्ने छै र्नौ ।
.............

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

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

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

तयार गर्ने

सधिव
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