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उपभोक्ता सवमवतको वजम्मेिारी तथा पािना गररने शतयहरुुः
१. आयोजना मममत ............................... देमख शरुु गरी मममत ........................ सम्ममा परु ा गनाु पनेछ ।
२. प्राप्त रकम तथा मनमााण सामाग्री सम्िमधधत आयोजनाको उद्धेश्यका लामग मात्र प्रयोग गनापु नेछ ।

३. नगदी, मजधसी सामानको प्राप्ती, खिा र बााँकी तथा आयोजनाको प्रगमत मििरण राखनु पनेछ ।
४. आम्दानी खिाको मििरण र कायाप्रगमतको जानकारी उपभोक्ता समहू मा छलफल गरी अको मकस्ता माग गनाु पनेछ ।
५. आयोजनाको कुल लागत भधदा घटी लागतमा आयोजना सम्पधन भएको अिस्थामा सो मतु ामिकनै अनदु ान र श्रमदानको प्रमतशत मनधाारण गरी भक्त
मलनु
ु ानी
पनेछ ।
६. उपभोक्ता समममतले प्रामिमधकको राय, परामशा एिं मनदेशन अनरुु प काम गनाु पनेछ ।
७. उपभोक्ता समममतले आयोजनासंग सम्िमधधत मिल , भरपाईहरु, डोर हामजरी फारामहरु , मजधसी नगदी खाताहरु , समममत । समहु को मनणाय पमु स्तका आमद
कागजातहरु कायाालयले मागेको बखत उपलव्ध गराउनु पनेछ र त्यसको लेखापरीक्षण पमन गराउनु पनेछ ।
८. कुनै सामाग्री खररद गदाा आधतररक राजस्ि कायाालयबाट स्थायी लेखा नम्िर र मल्ु य अमभबृमद्ध कर दताा प्रमाण पत्र प्राप्त व्यमक्त िा फमा संस्था िा कम्पनीबाट
खररद गरी सोही अनसु ारको मिल भरपाई आमधकारीक व्यमक्तबाट प्रमामणत गरी पेश गनाु पनेछ ।
९. मल्ू य अमभबृमद्ध कर (VAT)लाग्ने बस्तु तथा सेिा खररद गदाा रु २०,०००।– भधदा बढी मल्ू यको सामाग्रीमा अमनिाया रुपमा मल्ू य अमभबृमद्ध कर दताा प्रमाणपत्र
प्राप्त गरे का व्यमक्त फमा संस्था िा कम्पनीबाट खररद गनाु पनेछ । साथै उक्त मिलमा उमल्लमखत मु .अ.कर बाहेकको रकममा १.५% अग्रीम आयकर बापत
करकरि गरी बााँकी रकम मात्र सम्िमधधत सेिा प्रदायकलाई भक्त
ु ानी हुनेछ । रु २०,०००।– भधदा कम मल्ू यको सामाग्री खररदमा पान नम्िर मलएको व्यमक्त
िा फमाबाट खररद गनाु पनेछ । अधयथा खररद गने पदामधकारी स्ियम् मजम्मेिार हुनेछ ।
१०. डोजर रोलर लगायतका मेमशनरी सामान भाडामा मलएको एिम् घर बहालमा मलई मिल भरपाई पेश भएको अिस्थामा १०% प्रमतशत घर भाडा कर एबम्
बहाल कर मतनाु पनेछ ।
११. मनमााण कायाको हकमा शरुु लागत अनमु ानका कुनै आईटमहरुमा पररिातन हुने भएमा अमधकार प्राप्त व्यमक्त, कायाालयबाट लागत अनमु ान संसोधन गरे पश्चात
मात्र काया गराउनु पनेछ । यसरी लागत अुनमान संशोधन नगरी काया गरे मा उपभोक्ता समममत ÷समहु नै मजम्मेिार हुनेछ ।
१२. उपभोक्ता समममतले काम सम्पधन गररसके पमछ बााँकी रहन गएका खप्ने सामानहरु ममात संभार समममत गठन भएको भए सो समममतलाई र सो नभए सम्िमधधत
कायाालयलाई बुझाउनु पनेछ । तर ममात समममतलाई बुझाएको सामानको मििरण एक प्रमत सम्िमधधत कायाालयलाई जानकारीको लामग बुझाउनु पने छ ।
१३. सम्झौता बमोमजम आयोजना सम्पधन भएपमछ अमधतम भक्त
ु ानीको लामग कायासम्पधन प्रमतिेदन , नापी मकताि , प्रमामणत मिल भरपाई , योजनाको फोटो ,
सम्िमधधत उपभोक्ता समममतले आयोजना संिालन गदाा भएको आय व्ययको अनमु ोदन समहतको मनणाय , उपभोक्ता भेलाबाट भएको सािाजमनक लेखा
परीक्षणको मनणायको प्रमतमलपी तथा सम्िमधधत कायाालयको िडा कायाा लयको मसफाररस समहत अमधतम मकस्ता भक्त
ु ानीको लामग मनिेदन पेश गनाु पनेछ ।
१४. आयोजना कायााधियन गने समहु िा उपभोक्ता समममतले आयोजनाको भौमत क तथा मित्तीय प्रगती प्रमतिेदन अनसु िू ी ६ को ढााँिामा सम्झौतामा तोमकए
बमोमजम कायाालयमा पेश गनाु पनेछ ।
१५. आयोजनाको दीगो सञ्िालन तथा ममात सभं ारको व्यिस्था गनाु पनेछ ।
१६. आयोजनाको सिै काम उपभोक्ता समममत, समहु को मनणाय अनसु ार गनाु गराउनु पनेछ ।
कायायियको वजम्मेिारी तथा पािना गररने शतयहरुुः
१. आयोजनामा आिश्यक प्रामिमधक सहयोग कायाालयबाट उपलव्ध गराउन समक ने अिस्थामा गराईनेछ र नसमकने अिस्था भएमा उपभोक्ता समममतले बाह्य
बजारबाट सेिा परामशा अधतगात सेिा मलन सक्नेछ ।
२. आयोजनाको प्रामिमधक सपु ररिेक्षणका लामग कायाालयको तफा बाट प्रामिमधक खटाईनेछ । उपभोक्ता समममतबाट भएको कामको मनयममत सपु ररिेक्षण
गने
मजम्मेिारी मनज प्रामिमधकको हुनेछ ।
३. पेश्की मलएर लामो समयसम्म आयोजना संिालन नगने उपभोक्ता समममतलाई कायाालयले मनयम अनसु ार कारिाही गनेछ ।
४. श्रममल
ु क प्रमिमधबाट काया गराउने गरी लागत अनमु ान स्िीकृ त गराई सोही बमोमजम सम्झौता गरी मेमशनरी उपकरणको प्रयोगबाट का या गरे को पाईएमा त्यस्तो
उपभोक्ता समममतसंग सम्झौता रद्ध गरी उपभोक्ता समममतलाई भक्त
ु ानी गररएको रकम मल्ु यांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बााँकी सरह असल
ु उपर गररनेछ ।
५ आिश्यक कागजात संलग्न गरी भक्त
ु ानी उपलव्ध गराउन सम्िमधधत उपभोक्ता समममतबाट अनरु ोध भई आएपमछ उपभो क्ता समममतको बैंक खातामा भक्त
ु ानी मदनु
पनेछ ।
६. यसमा उल्लेख नभएका कुराहरु प्रिमलत काननू िमोमजम हुनेछ ।
मावथ उल्िेख भए बमोवजमका शतयहरु पािना गनय हामी वनम्न पक्षहरु मधजुर गदयछौं ।
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