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योजना सञ्चालन प्रकृया र योजनाका लालग आवश्यक पने कागजातहरु 

 

उपभोक्ता सलमलत गठन प्रलिया 

योजना तथा काययक्रम कायायन्र्यन गने सम्र्न्धमा गठन हुने उपभोक्ता सलमलतमा सम्र्लन्धत समदुायका सबै 

घरधरुीिाइ उपभोक्ताहरुको भेिा बस्ने लर्षय, स्थान, लमलत र समय सम्र्लन्धत र्डा कायायियबाट 

जानकारी गराइ उक्त भेिाबाट दहेायका काययहरु गनुय पनेछ : 

 

१.  प्रस्तालर्त योजना सञ्चािनबाट िाभालन्र्त क्षेत्रमा स्थायी रुपमा बसोबास गन े उपभोक्ताहरुको सलमलत 

गठनका िालग सम्र्लन्धत र्डा कायायियबाट जानकारी गराइएको सचुना सरुलक्षत साथ सिग्न रहनपुन े। 

२.  जारी सचुनानसुार उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय अलनर्ायय रुपमा जनप्रलतलनलध र स्थानीय तहका कमयचारीको 

रोहर्रमा मात्र गठन भएको हुनपुन े। 

३.  उपभोक्ता सलमलत गठन हुन े भेिामा जनप्रलतलनलध र कमयचारीिे योजना सम्र्लन्ध काययक्रम तथा र्जेट 

लर्र्रण लर्स्ततृ रुपमा सम्र्लन्धत उपभोक्ता समहु, सम्र्लन्धत टोि लर्कास सस्था तथा स्थानीय सामदुालयक 

सस्थाहरुिाइ जानकारी गराउन ुपन े। 

४. सलमलतमा जालतगत सरचना तथा लर्शषेता अनसुार सर् ै र्गय, जातजाती, लिङ्ग र क्षेत्रको प्रलतलनलधत्र् 

अलनर्ायय हुनपुन े। सलमलतमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचर् तथा कोषाध्यक्ष समते गरी ५ दखेी ११ सदस्यीय 

सलमलत गठन गनुयपन े। अध्यक्ष, सलचर् र कोषाध्यक्ष मध्ये कलम्तमा १ जना मलहिा साथै सम्पणुय सदस्यमध्ये 

कलम्तमा ३३ प्रलतशत मलहिा सदस्य अलनर्ायय हुनपुन े। 

५. सलमलतमा लनर्ायलचत जनप्रलतलनलध, र्हािर्ािा पदालधकारी, राष्टसरे्क कमयचारी, लशक्षक, लनमायण 

व्यर्सायी, सरकारी पशे्की तथा रे्रुज ुफछ्यौट नगरेको व्यलक्त, सामालजक, आलथयक रुपमा लर्र्ालदत व्यलक्त, 

नगरपालिकािाइ लतनुयपन ेकरदस्तरु नलतरेको व्यलक्त उपभोक्ता सलमलतमा रहन पाउन ेछैन । 
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६. एकै समयमा एक जना व्यलक्त एक भन्दार्ढी उपभोक्ता सलमलतको सदस्य हुन र एक घरधरुबाट एकजना 

भन्दा बढी सदस्य हुन पाइन ेछैन । 

७. योजनाको अनगुमन मलू्याङ्कन र लसफाररस गन ेप्रयोजनका िालग बलढमा ५ सदस्यीय अनगुमन सलमलत 

उपभोक्ता सलमलत गठन गदायको सार्यजलनक भेिाको बैठकबाट न ैउपभोक्ता सलमलतसगै चयन गनुयपनछे । 

८. एउटै योजनाका िालग २ र्टा उपभोक्ता सलमलत गठन गनय पाइन े छैन । उपभोक्ता सलमलतिाइ उपिब्ध 

गराएको १ कायय सम्पन्न नभएसम्म अको योजना सञ्चािन गन ेलजम्मरे्ारी लदइन ेछैन । 
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सम्झौता गनन आवश्यक कागजातहरु 

 

१. सार्यजलनक भेिाका िालग र्डा कायायियबाट जारी सचूनाको प्रलतलिपी 

२. सार्यजलनक भेिाबाट उपभोक्ता सलमलत र अनगुमन सलमलत चयन गररएको लनणययको प्रलतलिपी 

३. योजना सञ्चािन हुन ेस्थानको योजना सञ्चािन हुन ुअलघको फोटो अलनर्ायय 

४. उपभोक्ता सलमलतिे सम्झौताका िालग व्यलक्तिाइ तोलकएको लनणययको प्रलतलिपी 

५. उपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीको नागररकताको प्रलतलिपी र मोबाइि नं. 

६. सम्झौताका िालग र्डा कायायियको लसफाररस 

७. उपभोक्ता सलमलतको छााँप  

८. प्रालर्लधक िागत प्रमालणत इलस्टमटे 

 

उपभोक्ता सलमलतको िागत सहभालगतामा सञ्चािन हुन े योजनामा प्रालर्लधक िागत अनमुान अनसुार 

तोलकएको रकम बेिबारी नगरपालिकाको रालिय वालिज्य वैक, शाखा कायानलय बेलबारीमा रहकेो 

सलञ्चतकोष खाता 24300304010002 मा अलनर्ायय रुपमा सम्र्लन्धत उपभोक्ता सलमलतको नामबाट 

रकम दालखला गरेको सक्कलै भौचर सम्झौताका िागी सिग्न राख्नपुनछे । 

९. सम्झौताको िालग उपभोक्ता सलमलतको लनर्ेदन 
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पेश्की माग गनन आवश्यक कागजातहरु 

 

१. उपभोक्ता सलमलतको पशे्की मागको िालग लनणययको प्रलतलिपी 

२. पशे्की मागको िालग र्डाको लसफाररस 

३. सम्झौताको प्रलतिपी  

४. प्रालर्लधक िागत प्रमालणत इलस्टमटेको प्रलतलिपी 

५. उपभोक्ता सलमलतको लनर्ेदन 

   (उपभोक्ता सलमलतिे पाउन ेखदु भकु्तानीको ३० प्रलतशतिे हुन ेरकम) 

 

रलनङ लवल भुक्तानी माग गनन आवश्यक कागजातहरु 

 

१. उपभोक्ता सलमलतको रलनङ लर्ि भकु्तानीको िालग लनणययको प्रलतलिपी 

२. रलनङ लर्ि भकु्तानीका िालग र्डाको लसफाररस 

३. उपभोक्ता सलमलतको प्रमालणत रलसद/लर्ि/भरपाइ 

४. लनकाशाका िालग प्रमालणत प्रालर्लधक लर्ि 

५. सम्झौताको प्रलतिपी  

६. प्रालर्लधक िागत प्रमालणत इलस्टमटेको प्रलतलिपी 

७. उपभोक्ता सलमलतको लनर्ेदन  

 (पशे्की कटाइ भकु्तानी) 
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अलततम लनकाशा माग गनन आवश्यक कागजातहरु 

 

१. उपभोक्ता सलमलतको कायय सम्पन्न र अलन्तम लनकाशा माग गन ेलनणययको प्रलतलिपी 

२. स्थानीय अनगुमन सलमलतको कायय सम्पन्न सम्र्लन्ध अनगुमन गरर फरफारकका िालग लनणययको प्रलतलिपी 

३. कायय सम्पन्न भइ अलन्तम लनकाशाका िालग र्डाको लसफाररस 

४. र्डाध्यक्षको हस्ताक्षर र छााँप सलहतको सार्यजलनक पररक्षण प्रमालणत फारम 

५. नगर तथा र्डाबाट लर्लनयोलजत रु ५ िाखसम्मको योजनाको र्डास्तरीय अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

सलमलति ेअनगुमन गरर फरफारकका िागी लनणययको प्रलतलिपी 

६. नगर तथा र्डाबाट लर्लनयोलजत रु ५ िाख मालथका योजनाको नगरस्तरीय अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

सलमलतिे अनगुमन गरर फरफारकका िागी लनणययको प्रलतलिपी 

७. अलन्तम लनकाशाका िालग प्रमालणत प्रालर्लधक लर्ि 

८. योजना लनमायण अलघ र लनमायण पश्चातको फोटो 

९. उपभोक्ता सलमलतको अलन्तम लनकाशा मागको लनर्ेदन 

१०. योजनाको लर्स्ततृ लर्र्रण खिुाइएको आयोजना र्ोडयको काययस्थि दलेखन े गररको फोटो अलनर्ायय 

राख्नपुनछे । कलम्तमा ५ िाख भन्दा मालथको योजनाको िालग अलनर्ायय रुपमा फ्िेक्स र्ा होलडयङ्ग र्ोडय 

हुनपुनछे । 

   

  (पशे्की/रलनङ लर्ि कटाइ भकु्तानी) 
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खाता सञ्चालन लसफाररस माग गनन आवश्यक कागजातहरु 

 

१. उपभोक्ता सलमलतको खाता सञ्चािन गन ेलनम्न लर्र्रण उल्िेख खिुाइ लनणयय गरी सोको प्रलतलिपी 

  क) कुन बैकमा खाता सञ्चािन गन ेखिुाउन े

  ख) खाता क-कस्को नाममा सञ्चािन गन ेखिुाउन े

२. खाता सञ्चािनको लसफाररसका िालग सलमलतको लनर्ेदन 

३. बैंक खाता सञ्चािन गनय बैंकको नमनुा दस्तखत फाराममा खाता तोलकएका व्यलक्तहरुको फोटो टास र 

दस्तखत समते गररएको फाराम 

 

खाता बतदका लालग लसफाररस माग गनन आवश्यक कागजातहरु 

१. उपभोक्ता सलमलतको खाता बन्द गन ेलनणययको प्रलतलिपी 

  क) कुन बैकको खाता बन्द गन ेखिुाउन े

  ख) खाता क-कस्को नाममा सञ्चािन भएको खिुाउन े

 

२. खाता बन्दको लसफाररसका िालग सलमलतको लनर्ेदन 

३. सम्बलन्धत बैंकबाट उपभोक्ता सलमलतको नाममा जारी गररएको सक्किै चके बकु 
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लागत साझेदारी 

कािोपते्रको हकमा कुि िागतको ४०% 

ढि लनकासको हकमा कुि िागतको ३०% 

ग्राभेि तथा माटोको कामको हकमा कुि िागतको २०% 

 

श्रमदान 

पिू, कल्भटय, भर्न र लसचाइको बाध लनमायण जस्ता संरचनाको कामको हकमा कुि िागतको १०% 

 


