
१.
(क)

१. नाम :

२. ठेगाना :

(ख)

१. आयोजनाको नाम :

२. आयोजना स्थल :

३. आयोजनाको उदे्दश्य :

४. आयोजना शरुु हनु ेमममि :

२.

(क) :

(ख)
१. मन्त्रालय/मनरे्दशनालय/कायाालय :

२. उपभोक्ता मिमममि :

३. अन्त्य :

(ग)
१. नपेाल िरकारबाट :

२. प्ररे्दश िरकारवाट :

३. स्थानीय िहवाट :

४. गैह्रिरकारी िंघिंस्थावाट :

५. ववरे्दशी र्दाि ृिंघ िंस्थावाट :

६. उपभोक्ता मिमममि वाट :

७. अन्त्य मनकायवाट :

(घ)
१. घर पररवार िंख्या :

२. जनिंख्या :

३. िंगठठि िंस्था :

४. अन्त्य :

अनिुचुी -९
(कायाववमिको र्दफा २५ को उपर्दफा (४) िँग िम्बन्न्त्िि)

प्ररे्दश िरकार

यवुा िथा खेलकुर्द मन्त्रालय
गण्डकी प्ररे्दश, नपेाल

लागि व्यहोने स्रोिहरु :

िम्झौिा गने पक्ष र आयोजना :
उपभोक्ता िमममिको वववरण :

आयोजनाको वववरण :

आयोजनाको लागि िम्बन्त्िी वववरण :
लागि अनमुान (जम्मा िम्झौिा 

वस्िगुि अनरु्दानको वववरण िामग्रीको नाम र इकाइा :

आयोजना वाट लाभान्न्त्वि हनु े:

योजना िम्झौिा फाराम



३.
(क) :

(ख)
१ अध्यक्ष :

२ िर्दस्य :

३ िर्दस्य :

४ िर्दस्य :

५ िर्दस्य :

६ िर्दस्य :

७ िर्दस्य :

(ग)
:

४. आयोजना िन्त्चालन िम्बन्त्िी अनभुव : :

५. उपभोक्ता मिमममि /िमरु्दायमा आिाररि िंस्था/गैर-िरकारी िंस्थाले प्राप्त गने रकमको वववरण :
क्र.िं रकम मनमााण िामाग्री पररमाण कैवफयि

६. आयोजना ममाि िम्भार िम्बन्त्िी ब्यवस्था :
(क)

:

(ख)
जनश्रमर्दान
िेवा शलु्क
र्दस्िरु, चन्त्र्दाबाट
अन्त्य केही भए

७. उपभोक्ता मिमममिको न्जम्मेवारी िथा पालना गररन े शिाहरु :
१.

२.

३.

४.

५.

६.

उपभोक्ता मिमममि /िमरु्दायमा आिाररि िंस्था/गैर-िरकारी िंस्थाको वववरण
गठन भएको मममि
पर्दामिकारीको नाम, ठेगाना र नागररकिा प्रमाण पर नं.

आयोजना ममाि िंभारको न्जम्मा मलन े
िमममि/िंस्थाको नाम

गठन गर्दाा उपन्स्थि लाभान्न्त्विको 
िंख्या

वकस्िा मममि

यो प्राविानमा र्दवैु पक्षको िहममिमा िोवकएका शिा बन्त्रे्दजको अमिनमा रही पनुरावलोकन गना िवकन े।
जम्मा

ममाि िंभारको िम्भाववि स्रोि :

आयोजना िोवकएको मममिमा िरुु गरी िोवकएको मममििम्म पूरा गनुापने छ ।

प्राप्त रकम िथा मनमााण िामग्री िम्बन्न्त्िि आयोजनाको उदे्दश्यका लामग मार प्रयोग गनुा पनेछ ।

नगर्दी न्जन्त्िी िामानको प्राप्ती, खचा र बाँकी िथा आयोजनाको प्रगमि वववरण राख्नपुनेछ ।

आम्र्दानी खचाको वववरण र कायाप्रगमिको जानकारी उपभोक्ता िमहुमा छलफल गरी भकु्तानीको लागी माग गनुा
पनेछ ।

आयोजनाको कुल लागि भन्त्र्दा घवट लागिामा आयोजना िम्पन्न भएको अवस्थामा िो मिुाववक नै अनरु्दान र
श्रमर्दानको प्रमिशि मनिाारण गरी भकु्तानी मलनपुनेछ ।
उपभोक्ता िमममिले प्राववमिकको राय परामशा एवं मनरे्दशन अनरुुपको काम गनुापनेछ ।



७.

८.

९.

१०.

११.

१२.

१३.

१४.

१५.

१६.

१७.

१८.

८. मन्त्रालय/पररषद्को न्जम्मेवारी िथा पालना गररन े शिाहरु :
१.

२.

३.

प्रन्शक्षकले पाउन ेपाररश्रममक एवम ्िहभामगले पाउन ेभत्तामा प्रचमलि मनयमअनिुार कर लाग्नछे ।

उपभोक्ता िमममिले आयोजनािंग िम्बन्न्त्िि ववल भरपाइाहरु, डोर हान्जर फारमहरु, न्जन्त्िी, नगर्दी खािाहरु,
िमममि/िमहुको मनणाय पनु्स्िका आर्दी कागजािहरु मन्त्रालय र पररषद्दले मागेको वखि उपलब्ि गराउन ुपनेछ
र त्यिको लेखापरीक्षण पमन गराउन ुपनेछ ।

कुनै िामाग्री खररर्द गर्दाा आन्त्िररक राजस्व कायाालयबाट स्थायी लेखा नम्बर र मलु्य अमभबवृि कर, र्दिाा प्रमाण
पर प्राप्त व्यन्क्त वा फमा िंस्था वा कम्पनीबाट प्रमान्णि गरी पेश गनुापनेछ ।

मलु्य अमभववृि कर (VAT) लाग्न ेबस्ि ुिथा िेवा खररर्द गर्दाा रु २०,००० भन्त्र्दा ववि मलु्यको िामाग्रीमा
अमनवायारुपमा मलु्य अमभववृि कर र्दिाा प्रमाणपर प्राप्त गरेका व्यन्क्त वा फमा िंस्था वा कम्पनीबाट खररर्द
गनुापनेछ । िाथै उक्त्त्त ववलमा उल्लेन्खि म.ुअ. कर बाहेकको रकममा १.५ प्रमिशि अग्रीम आयकर बापि
करकट्टी बाँकी रकम मार िम्बन्न्त्िि िेवा प्रर्दायकलाइा भकु्तानी हनुछे । रु २०,००० भन्त्र्दा कम मलु्यको
िामाग्री खररर्दमा पान नम्वर मलएको व्यन्क्त वा फमावाट पमन खररर्द गना िवकनछे, अन्त्यथा खररर्द गने 
डोजर, रोलर, ट्रक, टय्याक्त्टर लगाएि मेशनरी िामान भाडामा मलएको एवं घर बहालमा मलइा ववल भरभाइा पेश
भएको अवश्थामा १० प्रमिशि घर भाडा कर एवं बहाल कर मिनुापनेछ ।

मनमााण कायाको हकमा शरुु लागि अनमुानका कुनै र्दइुा आइाटममा पररविान हनु ेभएमा अमिकार प्राप्त
व्यन्क्त/कायाालयबाट लागि अनमुान िंशोिन गरे पश्चाि मार काया गराउन ुपनेछ । यिरी लागि अनमुान
िंशोिन नगरी काया गरेमा उपभोक्ता िमममि/िमहु नै न्जम्मेवार हनुछे ।
उपभोक्ता िमममिले काम िम्पन्न गररिकेपमछ बाँकी रहन गएका खप्न ेिामानहरु ममाि िंभार िमममि गठन भए
िो िमममिलाइा र िो नभए िम्बन्न्त्िि कायाालयलाइा बझुाउनपुनेछ । िर ममाि िमममिलाइा वझुाएको िामानको
वववरण एक प्रमि िम्बन्न्त्िि मन्त्रालयलाइा जानकारीको लामग वझुाउन ुपनेछ ।
िम्झौिा बमोन्जम आयोजना िम्पन्न भएपमछ अन्न्त्िम भकु्तानीको लामग कयािम्पन्न प्रमिवेर्दन, नापी वकिाब,
प्रमान्णि भरपाइा, योजनाको फोटो, िम्बन्न्त्िि उपभोक्ता िमममिले आयोजना िंचालन गर्दाा भएको आय व्ययको
अनमुोर्दन िवहिको मनणाय, उपभोक्ता भेलावाट भएको िावाजमनक लेखा परीक्षणको मनणायको प्रमिमलवप िवहि
अन्न्त्िम वकस्िा भकु्तानीको लागी मनवेर्दन पेश गनुापनेछ ।
आयोजना िम्पन्न भएपमछ कायाालयबाट जाँचपाि गरर फरफारकको प्रमाणपर मलन ुपनेछ । िाथै आयोजनाको
आवश्यक ममाि िंभारको व्यबस्था िम्बन्न्त्िि उपभोक्ताहरुले नै गनुापनेछ ।
आयोजना कायाान्त्वयन गने उपभोक्ता िमममि वा िमहुले आयोजनाको भौमिक िथा मबत्तीय प्रगमि प्रमिवेर्दन
अनिुचुी -१४ बमोन्जमको िाँचामा िम्झौिामा िोवकए बमोन्जम कायाालयमा पेश गनुा पनेछ ।
आयोजनाको र्दीगो िंचालन िथा ममाि िंभारको ब्यवस्था गनुापनेछ ।

आयोजनाको िबै काम प्राववमिकको राय िल्लाह वमोन्जम उपभोक्ता िमममि/िमहुको मनणाय अनिुार गनुा गराउनु
पनेछ ।

आयोजनाको बजेट, उपभोक्ता िमममिको काम, किाव्य िथा अमिकार, खररर्द लेखाङ्कन, प्रमिवेर्दन आठर्द ववषयमा
उपभोक्ता िमममिका पर्दामिकाररहरुलाइा जानकारी गराइनछे ।
उपभोक्ता िमममिले आयोजनामा आवश्यकिा अनिुार प्राववमिक िहयोग स्थानीय िह वा बाह्य बजारबाट िेवा
परामशा अन्त्िगाि  मलन िक्त्नछे ।
आयोजनाको प्राववमिक िपुरीवेक्षणका लामग मन्त्रालयको िफा वाट प्राववमिक खटाउन िवकनछे । उपभोक्ता
िमममिबाट भएको कामको िपुररवेक्षण गरी ठर्दइएको िझुाव र प्रमिवेर्दन लाग ुगनेछ ।



४.

५.

६.

7

उपभोक्त्त्ता िमममि/िमहुको िफा वाट

र्दस्िखि र्दस्िखि 
नाम:  
पर्द:  पर्द:  

ठेगाना : ठेगाना : 

िम्पका  नं. : िम्पका  नं. :
मममि :

छाप: छाप: 

रोहबरः

आयोजना िम्पन्न भएपमछ स्थानीय िहबाट भएको जाँचपाि प्रमिवेर्दन िवहि फरफारक गनुापनेछ ।

श्रममलुक प्रववमिवाट काया गराउन ेगरी लागि अनमुान स्वीकृि गराइा िो बमोन्जम िम्झौिा गरी मेशीनरी
उपकरणको प्रयोगबाट काया गरेको पाइाएमा त्यस्िो उपभोक्ता िमममििँग िम्झौिा रद्द गरी उपभोक्ता िमममिलाइा
भकु्तानी गररएको रकम मलु्याङ्कन गरी बिी भएको रकम िरकारी बाँकी िरह अिलु उपर गररनछे ।

मनयमानिुार कर कट्टी िथा कन्त्टेन्त्जेन्त्िी रकम कट्टा हनुछे ।

मममि :

उपभोक्ता िमममिले काया आरम्भ गरी पेश्की रकम माग गरेमा बविमा २० % रकम उपलब्ि गराउन िवकन े।
बाँकी रकम काया प्रगमिका आिारमा आवश्यक कागजाि िंलग्न गरी भकु्तानी उपलब्ि गराउन अनरुोि भइा
आएपमछ उपभोक्ता िमममिलाइा बैंक खािा माफा ि भकु्तानी ठर्दन ुपनेछ ।

यिमा उल्लेख भए बमोन्जमका शिाहरु पालना गना हामी मनम्न पक्षहरु मन्त्जरु गर्दाछौ ।

कायाालयको िफा वाट

नाम थर :  िेजप्रिार्द काफ्ले


