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उपभोक्ता समिमिले िर्ु ुपरे् कािहरु 

 

उपभोक्ता समिमिले िीर् प्रकारका कायहुरु िर्ु ुपरु्छ ।  

1. योजर्ा कायाुन्वयर् पवु ुिररर्े काय ु 

2. योजर्ा कायाुन्वयर्को अवमििा िररर्े काय ु 

3. योजर्ा कायाुन्वयर् सम्पन् र् भ  पमछ िररर्े काय ु
1.1 योजर्ा कायाुन्वयर् पवु ुमर्म्र्ार्सुारका कायहुरु िर्ु ुपरु्छ । 

 आवश्यकिाहरुको छर्ौट िरे्  

 आवश्यकिाहरुको प्राथमिकिाक्रि मर्िाुरण िरे्  

 योजर्ाको संभाव्यिा अध्ययर् िरी मर्िो मलर्े  

 उपभोक््त सिूह िठर् िरे्  

 उपभोक्ता समिमि िठर् िरे्  

 जर्सहभामििा जटुाउर्े  

 बैठक राख्न े 

 योजा ियार िरे्  

 उपभोक्ताहरुवाट योजर्ा पास िराउर्े  

 िाउँपामलका वा र्ािसंृस्थावाट आयोजर्ा पास िराउर्े  

 आयोजर्ाको काययुोजर्ा ियार िरे् । 

 पजुी, श्रि सीप र सािाग्री व्यवस्था िरे् । 

1.2 योजर्ा कायाुन्वयर्को सियिा  मर्म्र्ार्सुारका कायहुरु िर्ु ुप्रर्छ । 

 आयोजर्ा कायाुन्वयर् िरे्  

 आयोजर्ा कायाुन्वयर् सम्वन्िी शे्रस्िा रा र्े 
 मर्ररक्षण िरे्  

 भलु सिुार िरे्  

 सम्वन्न्िि मर्कायसँि सिन्वयु कायि िरे् 

 योजर्ा िलुयांकर् िरे्  

 खर् ुफरफारक िरे्  

1.3 योजर्ा कायाुन्वयर् सम्पन् र् भ  पछी  

 योजर्ा उपभोक्ता सिूहिा हस्िान्िरण िरे्  

 सेवा सञ्चालर् संरक्षण र िििु संभारको लामि र्या उपभोक्ता समिमि िठर् िरे्  

 योजर्ा सेवा र्ाल ुिरे्  

 योजर्ाको संरक्षण र िििु संभार िरे्  

 संरक्षण र िरिि संभारका लामि श्रि सीप पजुीको र सिाग्री व्यवस्िापर् िरे्  

 योजावाट पाइर्े फाइर्ा बाडफाड िरे्  

 योजर्ा ववस्िार िरे्  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



उपभोक्ता समिमिको िठर् 

आयोजर्ा स्थलका आयोजर्ावाट लाभान्न्वि हरु् सक्र्े सम्पूण ु घरपररवारहरु िध्ये अमिकांशको उपन्स्थमििा भेला बस्र् ु        
परु्छ । भेलाको मर्णयु सकेसम्ि सवसुम्िि हरु् ुपरु्छ । भेला बस्र् ुभन्र्ा ७ दर्र् अिावै सूर्र्ा िरी भेला बस्र्कुो कारण 
सिेि जार्कारी िराउर् ुपरु्छ । उपभोक्ता समिमि िठर् िर्ा ुमर्म्र् ववषयिा ध्यार् दर्र् ुपरु्छ । 

 

 साि दर्र् आिावै भेलाको मिमि सिय र स्थार् साथै भेलाको ववषयका बारेिा जार्कारी िराउर् ुपरे् । 

 आयोजर्ावाट लाभान्न्वि उपभोक्ताहरुको आि भेलावाट अमिकिि सहभामििािा सम्बन्न्िि आयोजर्ा स्थलिा रै् ७ रे्न्ख 
११ सर्स्यीय उपभोक्ता समिमि िठर् िर्ु ुपरे् । 

• िाउपामलका स्िरीय आयोजर्ा भ  कायपुामलकाको सर्स्य वा प्रमिमर्मि र वडा स्िरीय आयोजर्ा भ  वडा समिमिको 
अध्यक्ष/सर्स्य वा प्रमिमर्मिको उपन्स्थमििा िात्र समिमि िठर् िर्ु ुपरे् । 

• कायाुलयको प्रमिमर्िीले उक्त भेलािा आयोजर्ाको संन्क्षप्त वववरण र समिमिको संरर्र्ा सवहिको जार्कारी िराउर् ुपरे् । 

• सिावेशी मसद्धान्ि अपर्ाउर् ुपरे् कम्िीिा ३३% िवहला, अध्यक्ष सन्र्व र कोषाध्यक्ष िध्ये कम्िीिा  क जर्ा िवहला 
हरैु् परे्, 

•  क व्यक्ती  क भन्र्ा बढी उपभोक्ता समिमिको सर्स्य हरु्  र  कै पररवारका  क भन्र्ा बढी सर्स्य  उटै उप्भोक्ता 
समिमििा सर्स्य हरु् र्सक्र्े । 

• सके सम्ि आि सहिमििा अन्यथा बहिुिका आिारिा समिमि िठर् िर्ु ुपरे् । 

 

उपभोक्ता समिमिको सर्स्य बन् र्को लामि र्ावहर् ेयो्यिा 
• सम्बन्न्िि आयोजर्ा क्षेत्रको स्थायी बामसन्र्ा । 

• उिेर १८ वष ुपरुा भ को । 

• फौजर्ारी अमभयोििा अर्ालिवाट कसरुर्ार र्ठहरा को । 

• सरकारी बाँकी बक्यौिा वा पेश्की फर्छ्यौट िर् ुबाँकी र्रहेको । 

• अन्य उपभोक्ता समिमििा सर्स्य र्रहेको । 

• कुरै् सरकारी ओहोर्ािा र्रहेको । 

 
 
 
 
 

भेलाको मर्णयु ले र्(ेनमर्िरु्ा   
 

आज मिमि ...................... का दर्र् .............................. को अध्यक्षिा बसेको बरेङ िाउँपामलका वडा रं्. .......... िा 
सञ् र्ामलि .................... योजर्ाको उपभोक्ताहरुको भेलािा मर्म्र्ार्सुारको उपन्स्थमि िथा मर्णयुहरु भयो । 

उपन्स्थमि 

1. .................... 
2. ..................... 
3. .......................... 
4. .......................... 
5. ............................. 
6. ............................... 
7. ............................. 
8. ..................... 

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

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



ववशेष उपन्स्थमििः (नमवडा अध्यक्ष/सर्स्य/िाउँपमलकाका किरु्ारी  
१ 

२ 

 

मर्णयु रं्. 1  

यस बरेङ िाउँपामलका वडा रं्. ........... न्स्थि ..................... िा ........................... योजर्ा मर्िाुण/िििु 
सम्भार िर्कुो लामि मर्म्र्ार्सुारका पर्ामिकारी िथा सर्स्यहरु रहेको  क उपभोक्ता समिमि िठर् िरे् सवसुम्िि 
मर्णयु िररयो । 

क्र.सं.  पर्ादर्कारीको र्ाि   मलङ्ग  पर्  टोल  

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

 
 

मर्णयु रं्. २  

यस बरेङ िाउँपामलका वडा रं्. ........... न्स्थि ..................... िा ........................... योजर्ा मर्िाुण/िििु 
सम्भार कायकुो योजर्ा शरुु भ  रे्न्ख सम्पन् र् हरु्े अवमिसम्ि योजर्ा सञ् र्ालर्का क्रििा हरु्े काि काबाुहीको 
अर्िुिर् सपुरीवेक्षण िरी आवश्यक सझुाव सिेि दर्ई योजर्ा मर्िाुण/िििु कायलुाई र्रुुस्ि िर्कुा लामि 
मर्म्र्ार्सुारका पर्ामिकारीहरु रहर्े  क अर्िुिर् िथा सपुरीवेक्षण समिमि िठर् िरे् सवसुम्िि मर्णयु िररयो ।  

क्र.सं.  पर्ादर्कारीको र्ाि   मलङ्ग  पर्  टोल  

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

 
 

मर्णयु रं्. ३  

यस बरेङ िाउँपामलका वडा रं्. ........... न्स्थि ..................... िा सञ्चालर् हरु्े ........................... मर्िाुण/िििु 
योजर्ाको उपभोक्ता समिमिका अध्यक्ष .................... , सन्र्ब .................. र कोषाध्यक्ष ................ को संयकु्त 
र्स्िाखिबाट खािा संर्ालर् हरु्े िरर बैंक खािा संर्ालर्को लामि ................................... बैंक मलमिटेडिा 
अर्रुोि िरी पठाउर् ेर बरेङ िाउँ कायपुामलकािा खािा संर्ालर्को लामि मसफाररस िरी दर्र् अर्रुोर् िरी पठाउर् े
सवसुम्िि मर्णयु िररयो । 

 

मर्णयु रं्. ४ 

यस बरेङ िाउँपामलका वडा रं्. ........... न्स्थि ..................... िा सञ्चालर् हरु्े ........................... मर्िाुण/िििु 
योजर्ाको खाठेखोला िाउँपामलकासँि सम्झौिा लिायिका सम्पणु ुकायाुलय सम्बन्िी काय ुिर्कुो लामि उपभोक्ता 
समिमिका अध्यक्ष ............................. लाई पर्ामिकार दर्र्े सवसुम्िि मर्णयु िररयो । 

 
 



मर्णयु रं्. ५ 

पेश्की िाि  

 

मर्णयु रं्. ६ 

 काय ुमबभाजर्  

 

मर्णयु रं्. ६ 

लेखा समिमि 

 
 
 

उपभोक्ता समिमिको काि किवु्य र अमिकार 
 

• सम्झौिा बिोन्जिको काय ुसम्पार्र् िरे् । 

• उपभोक्ताहरुलाई कायाुलयवाट प्राप्त सूर्र्ा िथा िाि ुर्शरु्को जार्कारी िराउर्े । 

• सम्झौिा बिोन्जि काय ुसरुु िर्ाु कायाुलयवाट आवश्यक मर्रे्शर् प्राप्त िर्ु ुपरे् भ  प्राप्त िरेर िात्र शरुु िरे् । 

• उपभोक्ता समिमिको काय ु सम्पार्र्लाई प्रभावकारी बर्ाउर्  समिमिका सर्स्यहरुको काय ु ववभाजर् र न्जम्िेवारी 
बाडफाड िरे् । 

• उपभोक्ता समिमिका सर्स्यहरुको क्षििा मबकास िरे्  

• सम्झौिा बिोन्जिको कािको पररिाण, िणुस्थर, सिय र लािि पररविरु् िर्ु ुपरे् रे्न्ख िा कायाुलयलाई अर्रुोि िरे्  

• योजर्ाको र्ीिो व्यवस्थापर् सम्बन्िी आवश्यक अन्य काय ुिरे् ।  

 
 

 
 
 
 

सम्झौिाका लामि र्ावहर् ेकािजािको सूर्ी  

• उपभोक्ता समिमि िठर् िर्ाुको आि भेलाको मर्णयु प्रमिमलपी 
• उपभोक्ता समिमिका सर्स्यहरुको र्ािररकिा प्रिाण पत्रहरुको प्रमिमलपी 
• योजर्ाको लािि अर्िुार् वववरण  

• उपभोक्ता समिमिवाट संझौिाको लामि न्जम्िेवार पर्ामिकार िोवक को उपभोक्ता समिमिको मर्णयु  

• योजर्ाको कावाुन्यर्को काय ुिामलका । 

• खािा संर्ालर् िरे् पर्ामिकारी िोवक को मर्णयु र खािा सञ्चालर्को लामि आवश्यक कािजािहरु 

• वडाको मसफाररस 

• उपभोक्ता समिमिको मर्बेर्र् 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



आयोजर्ा सम्झौिाको लामि लेन्खर् ेपत्रको र्िरु्ा 
 

...................................... उपभोक्ता समिमि 

वडा रं्. .............. ................. 
बािलङु 

 

मिमििः 
 

ववषयिः योजर्ा संझौिा िरी पाउँ । 

 

श्री प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि ज्य ु 

बरेङ िाउँ कायपुामलकाको कायाुलय  

हनु््र्न्शर, बािलङु  

 

बरेङ िाउँपामलकावाट आ व 2075/76 को लामि स्वीकृि वडा रं्. ............... न्स्थि ................... िा 
............................. सञ्चालर् हरु्े ................................. योजर्ाको उपभोक्ता समिमि िठर् िरी मर्िाुण/ िििु सिुार 
िरे् कायकुो लामि िाउँपामलकािा संझौिा िर् ु मिमि ............................ िा बसेको उपभोक्ता समिमिको बैठकले अध्यक्ष 
............................ लाई न्जम्िेवार पर्ामिकारी िोकी पठाइ को व्यहोरा अर्रुोि िरु्छु ।सम्झौिा िरी मर्यिार्सुार पेश्की 
उपलब्ि िराई दर्र् ुहरु् सिेि अर्रुोि िरु्छु । 

 

अध्यक्ष  

(नम............................  

उपभोक्ता समिमि 

संल्र् कािजािहरु  

1. उपभोक्ताहरुको भेलाको मर्णयु प्रमिमलपी  

2. उपभोक्ता समिमिका सर्स्य/पर्ामिकारीहरुको र्ेपाली र्ा. प्र पत्रको प्रमिमलपी 
3. लािि इवििेट  

4. उपभोक्ता समिमिवाट संझौिाको लामि न्जम्िेवार पर्ामिकार िोवक को उपभोक्ता समिमिको मर्णयु  

5. योजर्ाको कावाुन्यर्को काय ुिामलका । 

6. खािा संर्ालर् िरे् पर्ामिकारी िोवक को मर्णयु र खािा सञ्चालर्को लामि आवश्यक कािजािहरु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(नमबैंक खािा सञ्चालर्को लामि मसफाररस िाि िरेको पत्रको र्िरु्ा   
 
 
 

...................................... उपभोक्ता समिमि 

वडा रं्. .............. ................. 
बरेङ बािलङु 

 

मिमििः 
 

ववषयिः मसफाररस िरी पाउँ । 

 

श्री प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि ज्य ु 

बरेङ िाउँ कायपुामलकाको कायाुलय  

हनु््र्न्शर, बािलङु  

 

बरेङ िाउँपामलकावाट आ व 2075/76 को लामि स्वीकृि वडा रं्. ............... न्स्थि ................... िा 
............................. सञ्चालर् हरु्े ................................. योजर्ाको बैंक खािा उपभोक्ता समिमिका अध्यक्ष 
....................................... को र्ामि/र्ामिर्ी ................................ को छोरा/छोरी ..............................., सन्र्व 
....................................... का र्ामि/र्ामिर्ी ................................ को छोरा/छोरी ............................... र 
कोषाध्यक्ष ....................................... को र्ामि/र्ामिर्ी ................................ का छोरा/छोरी 
...............................को र्ाििा ..............................................बैंक मलमिटेड संयकु्त खािा खोलर्को लामि मसफाररस 
िरी पठाइ दर्र् ुहरु्  अर्रुोि िरु्छु । 

 

अध्यक्ष  

(नम............................  

उपभोक्ता समिमि 

संल्र् कािजािहरु  

1. उपभोक्ता समिमिका सर्स्य/पर्ामिकारीहरुको र्ेपाली र्ा. प्र पत्रको प्रमिमलपी 
2. खािा संर्ालर् िरे् पर्ामिकारी िोवक को मर्णयु र खािा सञ्चालर्को लामि आवश्यक कािजािहरु  

 

उपभोक्ता समिमिको कारोवार 

उपभोक्ता समिमि  क अववमछन् र् उ्तररामिकारी स्विन्त्र संस्था हो । यसले िरेका कायहुरु अमभलेन्खकरण िरी 
र्ावह को सियिा हेर् ुसवकर्े िरी अमभलेखहरु व्यवन्स्थि िर्ु ुपरु्छ । पमछ र्ेितृ्व हस्िान्िरण िर्ाु अमभलेख र श्रस्िाहरु 
सवहि हस्िान्िरण िर्ु ुपरु्छ । कुरै् संस्था वा व्यन्क्तले अर्िुिर् िर् ुर्ाहेिा जरु्सकैु वेला पमर् उक्त अमभलेख रे्खाउर् सवकर् े
िरी अमभलेख व्यवन्स्थि िर्ु ुपरु्छ । उपभोक्ता समिमिले भ्रिार्ार िरे, रकि वहर्ामिर्ा िरे भन् र्े जस्िा आरोपवाट बच्र् पमर्  
शे्रस्िा र्रुुस्ि रा र् ुजरुरी छ ।  

 

 
 

सािार् ढुवार्ी  

 

उपभोक्ता समिमिले योजर्ाको काि िर्ाु सािार् ढुवार्ी काय ुसवारी िर्ीसँि सम्झौिा र्िरी ढुवार्ी िर्ु ु
हरैु्र् । ववर्ा सम्झौिा ढुवार्ी काय ुिर्ाु अर्ावश्यक बढी रकि भकु्तार्ी िर्ु ुपरे्, सियिा काि र्हरु्े, काि अिरुो 



हरु्े र संझौिा अर्सुार काि र्भ  कारबाही िर् ुसिेि र्सवकर्े जस्िा सिस्याहरु पर् ुसक्र्छर् ्। यी र यस्िा 
सिस्यावाट बच्र्को लामि ढुवार्ी काय ुिर्ाु सवारी िर्ी/ फिहुरु वीर् प्रमिस्पिाु िराई सम्झौिा िरेर िात्र िर्ु ु
परु्छ । 

 

उपभोक्ता समिमि र सवारी िर्ी वीर् ढुवार्ी काय ुसम्बन्न्ि सम्झौिाको (नमर्िरु्ा  
 

 

यस बरेङ िाउँपामलका वडा रं्. ............. अन्िििु .................... िा सञ् र्ामलि ............................. योजर्ाको लामि 
आवश्यक परे् ढुङ्गा/ मिट्टी/ वालवुा/ रड/ मसमिन्ट/ छट/ इट/.............................. लिायिका सािाग्रीहरु 
................... वाट िाडी रं्. .................को ट्याक्टर /वटपर/ट्रक/ वाट योजर्ा स्थलसम्ि ढुवार्ी िर्कुो लामि 
........................... उपभोक्ता समिमि (नमयस पमछ पवहलो पक्ष भमर् को  र ..................... ढुवार्ी सेवाका प्रोप्राइटर 
.................... (नमयस पमछ र्ोश्रो पक्ष भमर् को   वीर् मर्र्म्र्ार्सुारका शिहुरुको अमिर्िा रही यो सम्झौिािा हस्िाक्षर िरी 
 क  क प्रमि मलयौ/दर्यौ । 

 

1. सवारी सािर्द्वारा मर्िाुण अवमि भरी सािार् ढुवार्ी िर्ाु  किषु्ठ रु ................. (नमअक्षरुपी............... ............... 
  पवहलो पक्षले र्ोश्रो पक्षलाई उपलब्ि िराउर् ुपरे्छ । 

2. सम्झौिा भ  पमछ पवहलो पेस्की स्वरुप रु ................... (नमअक्षरुपी ................. रुपैया  प्रथि पक्षले र्ोश्रो पक्षलाई 
उपलब्ि िराउर् ुपरे्छ । 

3. प्रथि पक्षले ढुवार्ी िर्ु ुपरे् सािाग्रीको सरु्ी सवहि  क दर्र् अिावै र्ोश्रो पक्षलाई सरु्र्ा िर्ु ुपरे्छ । यसरी सरु्र्ा 
िरेको र्ोश्रो दर्र्िा र्ोश्रो पक्षले सरु्ीिा उललेख भ का सािाग्री मर्िाुणस्थलसम्ि ढुवार्ी िर्ु ुपरे्छ । 

4. सम्झौिा बिोन्जि मर्िाुण कायकुो लामि ढुवार्ी िर्ु ुपरे् सािाग्रीको ढुवार्ी काय ुसम्पन् र् भ  पमछ मर्यिार्सुार ला्र् े
ला्र्े भाडा कर  रु ......................., आम्र्ार्ी कर रु ....................र पेश्की रु ................. कटाई बाँकी 
रकि रु................ (नमअक्षरुपी रु .......................... िात्र  प्रथि पक्षले र्ोश्रो पक्षलाई उपलब्ि िराउर्े छ ।  

5. मस रं्. १ िा उललेन्खि रकि सवारी सार्र्को िात्रको भडा िात्र हरु्ेछ । र्र्ी वकर्ारका सािाग्रीिा ला्र्े कर, िथा 
ववक्री वापिको रकि र पसलको सािाग्रीको ववक्री रकि प्रथि पक्षले रै् भकु्तार्ी िर्ु ुपरे्छ । 

6. अन्य शथ ुथप घट िर्ु ुपरेिा र्वेु पक्षको आपसी सिझर्ारीिा थपघट िर् ुसवकर्ेछ । 

7. िामथका शि ुर्वैु पक्षलाई िञ् जरु छ । शि ुपरुा र्िरेिा प्रर्मलि मर्यिार्सुार हरु्ेछ । 

 

र्ोश्रो पक्षको िफुवाट     प्रथि पक्षको िफुवाट 

र्स्िखि       र्स्िखि  

र्ािथर        र्ािथर 

प्रोपाइटर       अध्यक्ष 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



उपभोक्ता समिमिले रा रै् परे् शे्रस्िा 
 

उपभोक्ता समिमिले सकेसम्ि र्िर्िा कारोबार िर्ु ुहरैु्र् । कवहले काही र्िर्िा करोबार र्िरी र्हरु्े भ िा र्िर् 
कारोवार िर्ाु मर्म्र्ार्सुारको फम्याुटिा वववरण ियार िरी राख्न ुपरु्छ । 

 

र्िर्ी फाराि 

 

मिमि 
आम्र्ार्ी/ खर्ुको 

वववरण  

र्िर् वहसाब 

आम्र्ार्ी खर् ु बाँकी 

     

     

     

     

     

 

भरे् िररका  

 मिमि लेखेको िहलिा - कारोवार भ को मिमि ले र्े  

 आम्र्ार्ी / खर्कुो वववरण लेखेको िहलिा – आम्र्ार्ी भ को भ  कहाँ/ को वाट के वापि रकि प्राप्त 
भ को हो सो को व्यहोरा ले र्े खर् ुभ को भ  कहाँ/ कसलाई के बापिको रकि दर्इ को सो को 
व्यहोरा ले र्े । 

 आम्र्ार्ी लेखेको िहलिा - प्राप्त भ को रकि ले र्े । 

 खर् ुलेखेको िहलिा – खर् ुभ  वापि कसैलाई दर् को रकि ले र्े । 

 बाँकी लेखेको िहलिा- आम्र्ार्ी भ को भ  अन्घललो मिमििा बाँकी रहेको रकििा थप िरेर कुल जम्िा 
हरु् आउर्े रकि ले र्े खर् ुभ को भ  भ  अन्घललो मिमििा बाँकी रहेको रकिवाट खर् ुभ को रकि 
घटा र बाँकी हरु् आउर्े रकि ले र्े । 

 

उपभोक्ता समिमिले सकेसम्ि आफ् र्ो कारोवारलाई बैंवकङ प्रणालीवाट िर्ु ुपरु्छ ।बैंवकङ कारोवारलाई 
मर्म्र्ार्सुारको कारोवार खािा ियार िरी रा र् ुपरु्छ । 

 

बैंक र्िर्ी फाराि 

 

मिमि 
र्िर् न्झकेको वा 

जम्िा िरेको वववरण  
जम्िा िरेको रकि न्झकेको रकि बाँकी रकि 

     

     

     

     

     

     

 

भरे् िररका 



 मिमि लेखेको िहलिा- बैकिा रकि जम्िा िरको भ  जम्िा िरेको मिमि र बैंकवाट रकि न्झकेको भ  
रे्क काटेको मिमि ले र्े । 

 र्िर् न्झकेको वा जम्िा िरेको वववरण लेखेको िहलिा – वैक जम्िा िरेको भ  कहाँ/ को वाट के 
वापि प्राप्त भ को रकि जम्िा भ को हो सो को व्यहोरा ले र्े रकि झेवक को भ  कहाँ/ कसलाई के 
बापिको रकि दर्र् रे्क कावट को सो को व्यहोरा ले र्े । 

 जम्िा िरेको लेखेको िहलिा – किैबाट रकि प्राप्त भ  उक्त रकि बैंक जम्िा िरी सोही रकि लेख्न े

 न्झकेको िहलिा – कसैलाई रकि भकु्तार्ी िर् ुरे्क दरं्र्ा रे्किा उललेख िरर को रकि ले र्े । 

 बाँकी लेखेको िहलिा- बैंक जम्िा भ को भ  अन्घललो मिमििा बाँकी रहेको रकििा थप िरेर कुल 
जम्िा हरु् आउर्े रकि ले र्े रे्क कावट को भ  अन्घललो मिमििा बाँकी रहेको रकिवाट रे्कको रकि 
घटा र बाँकी हरु् आउर्े रकि ले र्े । 

 

उपभोक्ता समिमिले सािार् खररर् िरी सकेपमछ सािार्को र्रुुपयोि हरु् र्दर्र् र कुर् कुर् मिमििा के कमि सािार् 
को िाफुि खर्(ुनमप्रयोि  िररयो भन् र्े वहसाब रा र्को लामि सािार् खररर् ििा प्रयोि फाराि प्रयोििा मलर् ुपरु्छ । जसको 
र्िरु्ा र भरे् िररका िल उललेख िरर को छ । 

 

सािार् खररर् िथा प्रयोि फाराि 

 

मिमि 
सािार्को र्ाप, साईज, 

िौलको वववरण 

खररर् प्रयोि बाँकी 

िात्रा िूलय िात्रा िूलय िात्रा िूलय 

        

        

        

        

        

        

 

भरे् िररका  

 मिमि लेखेको िहलिा – सािार् खररर् िरेको भ  सािार् प्राप्त भ को मिमि र सािार् खर् ुिरेको भ  
स्टोरवाट सािार् न्झकेको मिमि ले र्े । 

 सािार्को र्ाप, साईज, िौलको वववरण लेखेको िहलिा – सािार्लाई न्र्न् र् न्र्र्ाउर्को लामि त्यसको 
साईजवाट, र्ापवाट, िौलवाट, र्ािवाटवाट केवाट न्र्र्ाउर् सवकन्छ त्यसको वववरण ले र्े । 

 खररर्को िात्रा लेखेको िहलिा – के कमि सािार् प्राप्त भ को हो सो को िात्रा ले र्े (नमके जी िा, 
िोटािा मिटरिा के िा हो  काई ले र् र्मबसरु्े  

 खररर्को रकि लेखेको िहलिा – प्राप् ि हरु् आ को सािार्को िलुय कमि हो सो रकि ले र्े। 

 प्रयोिको िात्रा लेखेको िहलिा – के कमि सािार् स्टोरवाट न्झवक को हो सो को िात्रा ले र्े (नमके जी 
िा, िोटािा मिटरिा के िा हो  काई ले र् र्मबसरु्े  

 प्रयोिको रकि लेखेको िहलिा – स्टोरवाट न्झवक को सािार्को िलुय कमि हो सो रकि ले र्े। 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

श्रिर्ार्को डोर हान्जरी  

 

िामर्सहरु लिाई िरर को काििा रै्मर्क हान्जरी रा र्े व्यवस्था िर्ु ुपरु्छ । रै्मर्क को िान्छेले काि ियग िरेर् भन् र्े 
रै्मर्क वहसाब र्राखे अन्न्िि भकु्तार्ी दर्र्े सियिा बढी भकु्तार्ी हरु् सक्र्े भई समिमिलाई बढी रकि खर् ुहरु् सक् र्े वा 
बढी काि िरेको कि भकु्तार्ी भयो भर्ी झिडा हरु् सक्र्े सम्भावर्ा हरु् सक् छ त्यसैले डोर हान्जरी फाराि िा रै्मर्क 
कािको हान्जरी ियार िर्ु ुपरु्छ ।डोर हान्जरीको र्िरु्ा िल दर्इ को छ । 

 
 

र्क्ष किी हान्जरी फाराि (नमडोर हान्जरी  

क्र 
स  

र्ाि 
थर  

काि िरेको मिमि  

र्र 
जम्िा 
ज्याला 

बनु्झ 
मलर्ेको 
सही 1 2 3 4 5 6 ... .... 30 

जम्िा 
हान्जर दर्र् 

               

               

 
 

ियार िरे्      रुज ुिरे्     प्रिान्णि िरे् 

 
 
 
 

अिरु्क्ष किी हान्जरी फाराि (नमडोर हान्जरी  

क्र 
स  

र्ाि 
थर  

काि िरेको मिमि जम्िा 
हान्जर दर्र् 

र्र 
जम्िा 
ज्याला 

बनु्झ मलर्ेको 
सही 

1 2 3 4 5 6 ... .... 30    

               

               

 
 
 

ियार िरे्      रुज ुिरे्     प्रिान्णि िरे् 

 
 
 

भरपाईको  र्िूर्ा ( कल  
मलन्खिि भरपाई बािलङु न्जलला .................. िाउपामलका वडा रं्. ........... टोल ................ बस्र्े ि 
........................... को र्ामि ............................. को छोरा वष ु..... को ............................. ले 
................................ काि िरे वापि ............ का र्रले ............... दर्र्/सया/पररिाण को जम्िा रु 
................(नमअक्षरिा ...................................... रुपैया िात्र  बझुी मलई यो भपाुई िरी दर्  ँ। 

 
 
 
 
 

 
 



 

भरपाईको  र्िूर्ा (नमसािवुहक  
 

मलन्खिि भपाुई हािी िपमसलका कािर्ारहरुले बरेङ िाउपामलका वडा रं्  ...........टोलिा ................ काि िरे वापि 
मर्म्र्ार्सुारको रकि बझुी मलई यो भपाुई िरी दर्यौं। 

 
 

क्र 
सं. 

र्ाि थर  बाजेको र्ाि  
बाबकुो 
र्ाि  

उिेर ठेिार्ा  

काि 
िरेको 
पररिाण  

र्र  जम्िा हस्िाक्षर  

          

          

          

          

 
 
 
 
 
 
 

उपभोक्ता समिमिलाई  िाउँपामलकाले दर्र् ेभकु्तार्ी प्रवक्रया 
उपभोक्ता समिमिले िाउँपामलकािा भकु्तार्ी िाि िर्ाु मर्म्र्ार्सुारका प्रवक्रयाहरु अपर्ाउर् ुपरे्छ । 

 

• सम्झौिा बिोन्जिको कािको प्राववमिक िलुयाङ् कर्, काय ुसम्पन्न प्रमिवेर्र् र अन्य आवश्यक कािजािको आिारिा 
वकस्िािि र अन्न्िि भकु्तार्ी हरु्े । 

• सम्पार्र् िरेको काि र खर्ुको वववरण समिमिको बैठकवाट मर्णयु िरेको हरु् ुपरे् । 

• आयोजर्ाको अन्न्िि भकु्तार्ी हरु् ुअिावै कायाुलयले अर्िुिर् िरी अर्िुिर्को प्रमिवेर्र् सिावेश िरेको हरु् ुपरे् । 

• आयोजर्ा फरफारक हरु् ु पूव ुजर्प्रमिमर्मि/कायाुलयको प्रमिमर्मिको रोहबरिा सावजुमर्क परीक्षण िरी अर्सूुर्ी ३ 
बिोन्जिको प्रमिवेर्र् सािावेश िर्ु ुपरे् । 

• प्रत्येक वकस्िािा िरेको खर्कुो अर्सूुर्ी ४ बिोन्जिको ढार्ािा सावजुमर्क िर्ु ुपरे् । 

• योजर्ा शरुु हरु् ुपवु ुअर्सूुर्ी ५ बिोन्जिको आयोजर्ा सूर्र्ा पाटी बर्ाई योजर्ा स्थलिा राखेको हरु् ुपरे् ।भकु्तार्ी 
िाि िर्ाु योजर्ाको काय ुरे्न्खर्े िरी सूर्ार्ा पाटीको फोटो पेश िर्ु ुपरे् । 

• योजर्ा फरपारकको लामि अर्सूुर्ी ६ बिोन्जिको ढार्ािा योजर्ाको भौमिक िथा वव्तरीय प्रमिवेर्र् पेस िर्ु ुपरे् । 

•  सम्बन्न्िि वडाको अर्िुिर् समिमिको प्रमिवेर्र् सवहि वडा अध्यक्षको मसफाररस पेस िर्ु ुपरे्। 
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योजर्ा फरफारकको लामि लेन्खर् ेपत्रको र्िरु्ा  

 
 

         मिमि 

श्री प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि ज्य ु 

बरेङ िाउ कायपुामलकाको कायाुलय,बािलङु  

 

ववषय योजर्ा फरफारक िरी पाउँ । 

 
 

बरेङ िाउँपामलकावाट आ व 2075/76 को लामि स्वीकृि  िथा मिमि 20.................. िा िाउँपामलका र यस 
उपभोक्ता समिमि वीर् भ को संझौिा बिोन्जि वडा रं्. ............... न्स्थि ................... िा  सञ् र्ालर् िरर को  
................................. योजर्ाको मर्िाुण/ िििु सिुार िरे् काय ुसम्पन् र् भ कोले प्राववमिक िलुयांकर् िरी यस उपभोक्ता 
समिमिको र्ाििा रहेको पेश्की रकि फर्छ्यौट िरी मर्यिार्सुारको बाँकी रकि यस उपभोक्ता समिमिको ....................... 
बैंक न्स्थि खािा रं्. ..................... िा जम्िा िरी दर्र्े व्यवस्था हरु् अर्रुोि िरु्छु । 

 
 
 
 

अध्यक्ष  

 
 

अर्सूुर्ी ३ 

कायवुवमिको र्फा ११  ५ (नम सँि(नमसम्बन्न्िि  

सावजुमर्क परीक्षण फाराि 
१ आयोजर्ाको र्ाि  
क  स्थल 

ख  लािि अर्िुार् 

ि  आयोजर्ा सरुु हरु्े मिमि 

घ  आयोजर्ा सम्पन्न हरु्े मिमि 

 

२ उपभोक्ता समिमिको र्ाि 

क) अध्यक्षको र्ाि    ख सर्स्य संया  िवहला   परुुष 

३ आम्र्ार्ी खर्कुो वववरण  

क) आम्र्ार्ी िफु जम्िा  

आम्र्ार्ीको स्रोि (नमकहाँबाट कमि र्िि िथा 
न्जन्सी प्राप्त भयो खलुाउर्े  

रकि वा पररिाण  कैवफयि 

   

   

 

 

 

 



 

ख) खर्च तर्च  
खर्चको वििरण  दर पररमाण जम्मा  

१ सामाग्री(के के सामाग्री 
खररद भयो) 

   

    

    

२ ज्याला(के मा कतत 
भुक्तानी भयो) 

   

    

    

श्रमदान)    

    

    

 

 

 

 

ग) मौजदात  

वििरण  रकम िा पररमाण  कैफर्यत  

नगद    

बेंक   

व्यक्क्तको क्जम्मा   

२ सामाग्रीहरु   

   

 

घ) भुक्तानी ददन बााँकी 
वििरण  रकम िा पररमाण 

  
  
  

४ सम्पन्न योजनाको लक्ष्य तथा प्रगतत  

कामको वििरण लक्ष्य प्रगतत  

   
   
   
   

५. आयोजनाले पुर् याएकोको लाभ तथा प्रत्यय्ष  रुपमा लाभाक्न्ित जनसंख्या ( योजना सरं्ालन भएकोको स्थानका उपभोक्ताहरु) 

६) योजना संर्ालन गदाच आयोजक संस्थामा कामको क्जम्मेिारी बाडर्ाड ( क कसले कस्तो  कामको क्जम्मेिारी ललएकोका थथएको खुलाउन)े 

उपक्स्थतत  

१ 

२ 



३ 

४ 

५ 

रोहबर नामथर लमतत ....................................पद............... 

द्रष्टव्यः सािचजतनक परी्ष ण कायचक्रममा उपक्स्थत सरोकारिालाहरुको उपक्स्थतत अतनिायच रुपमा सलंग्न हुनुपनेछ । 

अनुसूर्ी ४ 

खर्च सार्चजनिक सरू्िा फाराम 

 

लमतत २० 

1. आयोजनाको नाम ................................................................... 
2. योजना स्थल ...................................................................... 
3. वितनयोक्जत बजेट ....................................................................... 
4. योजना क्स्िकृत भएकोको आ ि .............................................................. 
5. आयोजना सम्झौता भएकोको लमतत ............................................................ 
6. काम सम्पन्न गनुच पने लमतत ................................................................ 
7. काम सम्पन्न भएकोको लमतत .............................................................. 
8. उ स को बटैकले खर्च स्िीकृत गरेको लमतत ............................................ 

आम्दानी र खर्चको वििरण  

आम्दानी  खर्च  

वििरण  रकम  वििरण  रकम  

प्रथम फकस्ता   ज्याला   
दोश्रो फकस्ता   तनमाचण सामाग्री खररद  
तसे्रो फकस्ता   ढुिानी  
जनश्रमदान   भाडा  
बस्तगुत सहायता   व्यिस्थापन खर्च   
लागत सहभाथगता     
    

 

उपयुचक्त अनसुारको आम्दानी तथा खर्च वििरण यथाथच हो । यसमा सब ैआम्दानी तथा खर्चहरु समािेश 
गररएकोको छ साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यय्ष  सहभाथगतामा योजना कायाचन्ियन गररएकोको छ । यसको एकोक 
प्रतत िडा कायाचलयमा समेत पेश गररएकोको छ । 

 

 

...............   ............................    ......................  
कोषाध्य्ष      सथर्ि     अध्य्ष   



 

 
 
 
 
 

अनसुरु्ी ५ 

योजिा सूर्िा पार्टी 
 

१) योजनाको नाम ............................................ 
२) आयोजना सञ्र्ालन गने कायाचलय /काक्रच मको नाम ........................................  

३) उपभोक्ता सलमततको अध्य्ष को नाम र सम्पकच  नं....................................... . 
४) आयोजनाको कुल लागत 

 योजनामा कायाचलयिाट व्यहोने लागत रु ............................ 
 जनसहभाथगतिाट व्यहोने लागत रकम रु ............................... 
 आयोजनामा लगानी गने अन्य तनकायको नाम र व्यहोने लागत रकम रु .................. 

५) आयोजना सम्झौता लमतत ...................................... 
६) आयोजना सम्पन्न गने लमतत ...................................... 
७) योजनािाट लाभाक्न्ित जनसखं्या .............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

अर्सूुर्ी 6 

कायवुवदर्को र्फा १६(नमङ  सँि सम्बन्न्िि 

उपभोक्ता समिमिको भौमिक िथा वव्तरीय प्रिमि प्रमिवेर्र् 

वववरण पेश िरेको कायाुलयिः बरेङ िाउँकायपुामलकाको कायाुलय, हनु््र्न्शर कािलङु 

1.  योजर्ाको वववरण  

 

योजर्ाको र्ाि   

वडा रं्.  

टोल बस्िी  

उपभोक्ता समिमिका अध्यक्षको र्ाि  

सन्र्वको र्ाि   

 

2. योजर्ाको लािि 

प्राप्त अर्रु्ार् रकि रु   

र्न्र्ा रकि रु   

जर्सहभामििा रकि रु   

जम्िा रकि रु   

 

3. हालसम्िको खर् ुरु. 
क) कायालुयवाट प्राप्त रकि रु ........................ 

मर्िाुण सािाग्रीिा मिट्टी, ढंुिा, वा फुवा, काठ, छड, 
मसिेन्ट  बालवुा, उपकरण आमिहरु 

 

ज्याला  र्क्ष  (नमरु   

ज्याला अिरु्क्ष  

ज्याला जम्िा   

िसलन्र् सािार् (नम कािज, िमस, कलि, कापी 
आदर्  

 

  

प्राववमिक मर्रीक्षण वापि खर्(ुनमसम्झौिािा स्वीकृि 
भ   

 

अन्य  

 

 
 
 
 



 

 ख ......................................... जर्सहभामििाबाट व्यहोरेको खर् ु

श्रिको िलुय बराबर रकि  

न्जन्सी सािार् िलुय बराबर रकि  

कुल रकि   

 
 

4. प्राववमिक प्रमिवेर्र् बिोन्जि िलुयांकर् रकि रु 

 

5. उपभोक्ता सिहुको मर्णयु बिोन्जि समिक्षावाट खर् ुरे्न्ख को रु  

 

6. कायाुन्वयर्िा रे्न्ख का िुय सिस्याहरु  

क  

ख  

ि  

7. सिािार्का उपायहरु  

क  

ख  

ि  

 

8. कायाुलयवाट र अन्य मर्कायवाट अर्िुिर् भ को भ  अर्िुिर्को सझुाव  

 

 

 

 

9. हाल िाि िरेको वकस्िा र रकि  

वकस्िा रकि  

  
 

10. िुय खर् ुप्रयोजर् 

11. प्राप्त रकि योजर्ा बाहेक अन्य कायिुा खर् ुिरे् िराउर् ेछैर्ौ । 

 

 

ियार िरे् सन्र्व     कोषाध्यक्ष    अध्यक्ष 

 
 
 
 



 
 

उपभोक्ता समिमिको न्जम्िेवारी िथा पालर्ा िररर् ेशिहुरु  

 आयोजर्ा मिमि ...................... रे्न्ख शरुु िरी मिमि ................ सम्ििा परुा िर्ु ुपरे्छ । 

 प्राप्त रकि िथा मर्िाुण सािाग्री सम्बन्न्िि आयोजर्ाको उद्देश्यका लामि िात्र प्रयोि िर्ु ुपरे्छ । 

 र्िर्ी न्जन्सी सािार्को प्राप्ती खर् ुर बाँकी िथा आयोजर्ाको प्रिमि वववरण रा र् ुपरे्छ । 

 आम्र्ार्ी खर्ुको वववरण र काय ु प्रिमिको जार्कारी उपभोक्ता सिूहिा छलफल िरी अकग वकस्िा िाि िर्ु ु       
परे्छ । 

 आयोजर्ाको कुल लािि भन्र्ा घटी लािििा आयोजर्ा सम्पन् र् भ को अवस्थािा सो ििुाववक रै् अर्रु्ार् र श्रिर्ार्को 
प्रमिशि मर्िाुरण िरी भकु्तार्ी मलर् ुपरे्छ । 

 उपभोक्ता समिमिले प्राववमिकको राय परािश ु वं मर्रे्शर् अर्रुुप काि िर्ु ुपरे्छ । 

 उपभोक्ता समिमिले आयोजर्ासँि सम्बन्न्िि ववल भपाुईहरु डोर हान्जरी फारािहरु न्जन्सी र्िर्ी खािाहरु 
समिमि/सिहुको मर्णयु पनु्स्िका आदर् कािजािहरु कायाुलयले िािेको बखि उपलब्ि िराउर् ु परे्छ, त्यसको 
लेखापरीक्षण पमर् िराउर् ुपरे्छ । 

 कुरै् सािाग्री खररर् िर्ा ुआन्न्िक राजश्य कायाुलयवाट स्थायी लेखा रं्. र िलुय अमभबवृद्ध कर र्िाु प्रिाण पत्र प्राप्त 
व्यन्क्त वा फि ुसंस्था वा कम्पर्ीवाट खररर् िरी सोही अर्सुारको मबल भपाुई आमिकाररक व्यन्क्तवाट प्रिान्णि िरी 
पेश िर्ु ुपरे्छ । 

 िलुय अमभबवृद्ध कर(नमVAT  ला्र् ेबस्ि ुिथा सेवा खररर् िर्ा ु२०००० भन्र्ा बढी िलुयको सािाग्रीिा अमर्बाय ुरुपिा 
िलुय अमभबवृद्ध कर र्िाु प्रिाण पत्र प्राि िरेका व्यन्क्त फि ुसंस्था वा कम्पर्ीवाट खररर् िर्ु ुपरे्छ साथै उक्त वीलिा 
उललेन्खि ि ुअ कर बाहेकको रकििा १.५ प्रमिशि अमग्रि आयकर वापि करकट्टी िरी बाँकी रकि िात्र सम्बन्न्िि 
सेवा प्रर्ायकलाई भकु्तार्ी हरु्ेछ । रु २०००० भन्र्ा कि िलुयको सािाग्री खररर्िा पार् रं्. मल को व्यन्क्त वा 
फिवुाट खररर् िर्ु ुपरे्छ ।अन्यथा खररर् िरे् पर्ामिकारी स्वयं न्जम्िेवार हरु्ेछ । 

 डोजर रोलर लिायिका िेमसर्री सािार् भाडािा मल को  वं घर बहालिा मलई वील भपाईु पेश भ को अवस्थािा 
१०%  भाडा कर  वं बहाल कर मिर्ु ुपरे्छ । 

 प्रन्शक्षकले पाउर्े पाररश्रमिक  वं सहभािीले पाउर्े भ्तरािा प्रर्मलि मर्यिार्सुार कर ला्र्े छ । 

 मर्िाुण कायकुो हकिा शरुु लािि अर्िुार्का कुरै् आइटिहरुिा पररबिरु् हरु्े भ िा अमिकार प्राप्त व्यन्क्त/ 
कायाुलयवाट लािि अर्िुार् संशोिर् िरे पश् र्ाि िात्र काय ुिराउर् ुपरे्छ । यसरी लािि अर्िुार् संशोिर् र्िरी 
काय ुिरेिा उपभोक्ता समिमि/ सिहु रै् न्जम्िेवार हरु्ेछ । 

 उपभोक्ता समिमिले काि सम्पन् र् िरी सकेपमछ बाँकी रहर् ि का खप्र्े सािार्हरु िििु संभार समिमि िठर् भ को 
भ  सो समिमिलाई र र्भ  सम्बन्न्िि कायाुलयलाई बझुाउर् ुपरे्छ  िर िििु समिमिलाई बझुा को सािार्को वववरण 
 क प्रमि सम्बन्न्िि कायाुलयलाई जार्कारीको लामि बझुाउर् ुपरे् छ । 

 संझौिा बिोन्जि आयोजर्ा सम्पन् र् भ  पमछ अन्न्िि भकु्तार्ीको लामि काय ुसम्पन् र् प्रमिवेर्र्, र्ापी वकिाब, बील 
भपाुई, योजर्ाको फोटो, सम्बन्न्िि उपभोक्ता समिमिले योजर्ा संर्ालर् िर्ाु भ को आय व्ययको अर्िुोर्र् सवहिको 
मर्णयु, उपभोक्ता भेलावाट भ को सावजुमर्क लेखापरीक्षणको मर्णयुको प्रमिमलपी िथा सम्बन्न्िि वडा समिमिको 
मर्णयुको प्रमिमलपी सवहि वडा अध्यक्षको मसफाररस सवहि अन्न्िि वकस्िा भकु्तार्ीको लामि मर्वेर्र् पेश िर्ु ुपरे्छ ।  

 योजर्ा सम्पन् र् भ  पमछ कायाुलयवाट जाँर्पास िरी फरफारकको प्रिाण पत्र मलर् ुपरे्छ । साथै योजर्ाको आवश्यक 
िििु संभारको व्यवस्था सम्बन्न्िि उपभोक्ताहरुले रै् िर्ु ुपरे्छ । 

 योजर्ा कायाुन्वयर् िरे् सिहु वा उपभोक्ता समिमिले आयोजर्ाको भौमिक िथा मब्तरीय प्रमिवेर्र् अर्सूुर्ी 6 को 
ढाँर्ािा सम्झौिािा िोवक  बिोन्जि कायाुलयिा पेश िर्ु ुपरे्छ । 

 आयोजर्ाको र्ीिो सञ् र्ालर् िथा िििु संभारको व्यवस्था िर्ु ुपरे्छ । 

 योजर्ाको सबै काि उपभोक्ता समिमि/सिहुको मर्णयु अर्सुार िर्ु ुिराउर् ुपरे्छ । 

 
 
 
 
 



 
 
 

बरेङ िाउँपामलका 
िाउँकायपुामलकाको कायालुय 

हनु््र्न्शर, बािलङु 

िण्डकी प्ररे्श, र्ेपाल 

 

अर्िुिर् समिमिको प्रमिवेर्र् 
 

मिमि  

योजर्ाको र्ाि  

वडा रं्.  

सम्झौिाको मिमि  

सम्पन्न मिमि  

उपभोक्ता समिमिको अध्यक्षको र्ाि  

लािि इवििेट अर्सुार खर् ुभ को वववरण  

िाउँपामलकाको अर्रु्ार् 
जर्सहभामििा (नमसिरु्ायको 

योिर्ार्  
अन्य सहयोि जम्िा 

लािि 
अर्िुार् 

वास्िववक 
खर् ु

लािि 
अर्िुार् 

वास्िववक 
खर् ु

लािि 
अर्िुार् 

वास्िववक 
खर् ु

लािि 
अर्िुार् 

वास्िववक 
खर् ु

 
 
 
 

       

 सावजुमर्क परीक्षण भ को   छ/ छैर् (नमयदर् भ को भ  अर्सुरु्ी 4 को प्रमिमलपी सिावेश िरे्  

 

 होमडङबोड ुरान्ख को  छ/ छैर् (नमयदर् रान्ख को भ  िरु्लुका सवहि अर्सुरु्ी ५ बिोन्जिको बोडकुो फोटो सिावेश 
िरे्  

 ल ई अर्सुार काि भ को/ र्भ को  

 प्रयोि भ का मर्िाुण सािाग्रीको िणुस्िर कस्िो छ ? राम्रो/दठकै/किजोर  
 उपभोक्ता समिमिको सवक्रयिा   दठकै / राम्रो / उत्कृष्ठ 

 आयोजर्ा सम्पन्न भ  पमछ सिरु्ायलाई भ को सवुविा/फाइर्ा 
 उपभोक्ताको प्रमिवक्रया  

 उपभोक्ता समिमिको प्रमिवक्रया  

 अर्िुिर् समिमिले दर् को मर्रे्शर्  

अर्िुिर् िरे् पर्ामिकारीको र्ाि  

पर्    

 
 
 
 
 
 
 
 


