
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवसस्थापन स्बन्धि  काययविवसमि , २०७६  

  ना्खा गाउँ काययवपामलकाको बैनठकबनाट स्वसीकृत मिमत  २०७६।०३।१३ 

नेपालको संिवसि ान ि स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मनर्दयवष्ट गिेको स्थानीय तहको अमि काि क्षेत्र मभत्रको 
िवसकास मनिायवण स्वस्धि  काययव संचालनको लामग गाउँपामलकाले उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवसस्थापन गनयव 
आवसश्यक दे्खएकोले  gfDvf उँपामलकाको प्रशासकीय काययविवसमि  मनयमित गने ऐन २०७६ को दफा ३१ बनिो्िि ufp‘ 

काययवपामलकाले यो काययविवसमि  िािी गिेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्राि््भक 

१. सं्क्षप्त नाि ि प्राि्भः (१) यस काययविवसमि को नाि ना्खा  गाउँपामलकाको उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा 
व्यवसस्थापन काययविवसमि , २०७६ िहेको छ ।  

(२) यो काययविवसमि  तरुुधत प्राि्भ हनुेछ । 

२. परिभाषाः िवसषय वसा प्रसङ्गले अको अथयव नलागेिा यस काययविवसमि िा:– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता समिमतको अध्यक्षलाई स्झन ुपदयवछ ।   

(ख) “आयोिना” भन्नाले ना्खा गाउँपामलका वसा सो अधतिगतको वसडावसाट पूणयव वसा आं्शक लागत साझेदािीिा सञ्चामलत 

योिना वसा काययवक्रि वसा आयोिना वसा परियोिनालाई स्झन ुपछयव । ि यसले ना्खा गाऊँसभाबनाट स्वसीकृत भएको 
गैि सिकािी संघ सस्था, गैि नाफािूलक संस्था वसा अधय सािदुाियक संस्थाको आयोिना सिेतलाई िनाउनेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नाले आयोिनाबनाट प्रत्यक्ष लाभा्धवसत हनुे आयोिना सञ्चालन हनुे क्षेत्र मभत्रका व्य्क्तलाई िनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता समिमत” भन्नाले आयोिनाको मनिायवण, सञ्चालन, व्यवसस्थापन ि िियवत स्भाि गनयवको लामग उपभोक्ताले 
आफूहरू िध्येबनाट गठन गिेको समिमत स्झन ुपदयवछ । 

(ङ) “कायायवलय” भन्नाले गाउँकाययवपामलकाको कायायवलयलाई बनझुाउँछ । सो शब्दले वसडा कायायवलय सिेतलाई बनझुाउनेछ ।  

(च) “काययवपामलका” भन्नाले गाऊँ काययवपामलकालाई स्झन ुपदयवछ । 

(छ) “ठूला िे्शनिी तथा उपकिण” भन्नाले वसातावसिणलाई अत्यमि क ह्रास पयुायवउने प्रकृमतका ठूला िे्शनिी, उपकिण 
(बनलुडोिि, एक्साभेटि िस्ता) ि श्रििूलक प्रिवसमि लाई िवसस्थािपत गने खालका िे्शनिी तथा उपकिण स्झन ुपदयवछ। 

(ि) “पदामि कािी” भन्नाले उपभोक्ता समिमतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्चवस ि कोषाध्यक्षलाई स्झन ुपदयवछ ।  

(झ) “वसडा” भन्नाले ना्खा गाऊँपामलका मभत्रका वसडालाई स्झन ुपदयवछ ।  

(ञ) “वसडा अध्यक्ष” भन्नाले आयोिना सञ्चालन भएको वसडाको वसडा  अध्यक्षलाई स्झन ुपदयवछ । 

(ट) “सदस्य”भन्नाले उपभोक्ता समिमतका सदस्यलाई िनाउनेछ ि सो शब्दले उपभोक्ता समिमतका पदामि कािीलाई सिेत 
िनाउनेछ ।  

(ठ) “स्झौता”भन्नाले आयोिनाको मनिायवण, सञ्चालन, व्यवसस्थापन ि िियवत स्भाि गनयवको लामग कायायवलय ि उपभोक्ता 
समिमतबनीच भएको मल्खत किािनािा वसा कबनमुलयतनािालाई िनाउनेछ ।  

३. काययविवसमि को पालना गनुयवपनेः(१)गाउँपामलका मभत्र कायायवधवसयन हनुे आयोिनाको मनिायवण, सञ्चालन,िियवत स्भाि काययव 
गनयवको लामग गठन हनुे उपभोक्ता समिमतले पूणयवरुपिा यो काययविवसमि को पालना गनुयव पनेछ ।  

(२) कुल लागत रु १ किोडस्ि भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत ि साि न उपयोग हनुे ि स्थानीय स्तििा काययव स्पन्न 
गनयव सक्नेआयोिनाको कायायवधवसयन उपभोक्ता समिमत िाफयव त गने ि उपभोक्ता मसमितको काि प्रभावसकािी हनु 
नसकेिा टेधडि प्रिक्रयाबनाट मनिाणयव गनृ  सिकनेछ ।  

 



परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता समिमतको गठन ि सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता समिमत गठनस्बनधि ी व्यवसस्थाः (१) उपभोक्ता समिमत गठन देहाय बनिो्िि गनुयव पनेछ । 

(क) आयोिनाबनाट प्रत्यक्ष लाभा्धवसत उपभोक्ताहरुको आि भेलाबनाट अमि कति सहभामगतािा स्बन्धि त आयोिनास्थलिा 
नै सातदे्ख एघाि (७ दे्ख ११ िना) सदस्यीय उपभोक्ता समिमत गठन गनुयवपनेछ । 

(ख)समिमत गठनको लामग आि भेला हनुे सिय, मिमत, स्थान ि भेलाको मबनषय  त्यस्तो भेला हनुे मिमतले क््तिा सात र्दन 
(७ र्दन) अगावैस सावसयविमनक रुपिा िानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

(ग) गाउँपामलकास्तिीय आयोिना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमतको गठन गदायव काययवपामलकाले तोकेको काययवपामलकाका 
सदस्य वसा कायायवलयको प्रमतमनमि को िोहवसििा गनुयव पनेछ । 

(घ) वसडास्तिीय आयोिना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमत गठन गदायव स्वस्धि त वसडाको वसडा अध्यक्ष वसा वसडा सदस्य 
वसा कायायवलयले तोकेको कायायवलयको प्रमतमनमि को िोहवसििा गनुयव पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता समिमत गठनको लामग बनोलाईएको भेलािा योिनाको सं्क्षप्त िवसवसिण ि समिमतको संिचना सिहतको िानकािी 
कायायवलयको प्रमतमनमि ले गिाउन ुपनेछ । 

(च) उपभोक्ता समिमत गठन गदायव सिावेसशी मसद्धाधतको अवसल्वसन गनुयव पने छ । समिमतिा क््तिा तेत्तीस प्रमतशत 
(३३%) ििहला सदस्य हनुपुनेछ । समिमतको अध्यक्ष, स्चवस ि कोषाध्यक्षिध्ये क्तीिा एकिना ििहला पदामि कािी 
हनुपुनेछ ।  

(छ) एक व्य्क्त एकभधदा बनढी उपभोक्ता समिमतको सदस्य हनु पाउने छैन । साथै सगोलका परिवसािबनाट एकिना भधदा 
बनढी व्य्क्त एउटै उपभोक्ता समिमतको सदस्य हनु पाइने छैन ।  

(ि) उपभोक्ता समिमतको गठन सकेस्ि सवसयवस्ित तरिकाले गनुयवपनेछ । सवसयवस्ित हनु नसकेिा उपभोक्ताहरुको 
बनहिुतबनाट उपभोक्ता समिमतको गठन गरिने छ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको लागत सहभामगतािा सञ्चालन हनुे आयोिनाहरु उपभोक्ता समिमतबनाट कायायवधवसयन गनयव प्राथमिकता 
र्दईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता समिमतले स्झौता बनिो्िि गनुयव पने काि समिमत आफैं ले गनुयव गिाउन ुपनेछ । अधय कुनै मनिायवण व्यवससायी 
वसा अधय व्य्क्त वसा सस्थालाई ठेक्कािा र्दई गनयव गिाउन पाइने छैन । 

(ट) कायायवलयले आयोिना सञ्चालन एवसि ् कायायवधवसयनिा संलग्न उपभोक्ता समिमतको अमभलेख अनसूुची १ बनिो्ििको 
ढाँचािा व्यवस्स्थत गनुयव पनेछ । 

५. उपभोक्ता समिमतका सदस्यको योग्यताः (१) उपभोक्ता समिमतका सदस्यको योग्यता देहाय बनिो्िि हनु ुपनेछ । 

 (क) स्वस्धि त आयोिना क्षेत्रको स्थायी वसामसधदा 
 (ख) १८ वसषयव उिेि पिुा भै ६० बनष नपगुेको 
 (ग) फौिदािी अमभयोगिा अदालतबनाट कसिुदाि नठहरिएको 
 (घ) सिकािी बनाँकी बनक्यौता वसा पेश्की फछ्र्यौट गनयव बनाँकी निहेको 
 (ङ) अधय उपभोक्ता समिमतिा सदस्यनिहेको 
(२) दफा १ िा िनुसकैु कुिा ले्खएको भएतापमन िनप्रमतमनमि ,िािनीमतक दलका पदामि कािी, बनहालवसाला सिकािी 

कियवचािी ि ्शक्षक उपभोक्ता समिमतको सदस्यिा बनस्न पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता समिमतको काि, कतयवब्य ि अमि कािः उपभोक्ता समिमतको काि कतयवब्य ि अमि काि देहाय बनिो्िि हनुेछ ।  

 (क) स्झौता बनिो्ििको काययव स्पादन गने, 

 (ख) उपभोक्ताहरुलाई कायायवलयबनाट प्राप्त सूचना तथा िागयवदशयवनको िानकािी गिाउने, 



(ग) स्झौता बनिो्िि काययव शरुु गदायव कायायवलयबनाट आवसश्यक मनदेशन प्राप्त गनुयव पने भए प्राप्त  

 गिेि िात्र शरुु गने, 

(घ) उपभोक्ता समिमतको काययव स्पादनलाई प्रभावसकािी बननाउन समिमतका सदस्यहरुको काययव िवसभािन ि 
्ि्िेवसािी बनाँडफाँड गने, 

 (ङ) उपभोक्तासमिमतका सदस्यहरुको क्षिता िवसकास गने । 

(च) स्झौता बनिो्ििको कािको परििाण, गणुस्ति, सिय ि लागतिा परिवसतयवन गनुयव पने  दे्खएिा 
कायायवलयलाई अनिुोि  गने, 

 (छ) आयोिनाको र्दगो व्यवसस्थापन स्बनधि ी आवसश्यक अधय काययव गने । 

 

परिच्छेद – ३ 

कायायवधवसयन तथा ब्यवसस्थापन 

 

७. आयोिना कायायवधवसयनः (१) कायायवलयले आ.वस. शरुु भएको १५ र्दन मभत्र उपभोक्ता समिमतबनाट संचालन हनुे आयोिना, 
परियोिना ि काययवक्रिहरु पिहचान/छनौट गिी कायायवधवसयन योिना बननाउन ु पनेछ । उपभोक्ता समिमत गठन पश्चात 
आयोिनाको ड्रईङ, मडिाईन ि लागत अनिुान (नेपाली भाषािा तयाि गरिएको) स्वसीकृत गिी उपभोक्ता समिमतलाई 
उपलब्ि  गिाउन ुपनेछ । 

(२) आयोिनाको कायायवधवसयनको लामग उपभोक्ता समिमत ि काययवलयबनीच अनसूुची २ बनिो्ििको ढाँचािा स्झौता गनुयवपनेछ 
। 

(३) आयोिनाको प्रकृमत हेिी कायायवलयले लागत सहभामगताको ढाँचा ि अनपुात (नगद वसा श्रिदान वसा बनस्तगुत) तोक्न ुपनेछ 
। 

 

८. आयोिना स्झौताको लामग आवसश्यक कागिातहरुः (१) उपभोक्ता समिमतले कायायवलयसँग स्झौता गदायव तप्शलिा 
उ्लल्खत कागिातहरु पेश गनुयवपनेछ  

(क) उपभोक्ता समिमत गठन गने आि भेलाको मनणयवयको प्रमतमलिप 

(ख) उपभोक्ता समिमतका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रमतमलिप 

(ग) आयोिनाको लागत अनिुान िवसवसिण 

(घ) उपभोक्ता समिमतबनाट स्झौताको लामग ्ि्िेवसािपदामि कािी तोिकएको उपभोक्ता समिमतको मनणयवय  

(ङ) आयोिनाको कायायवधवसयनको काययव तामलका । 

(च) खाता सञ्चालन गने पदामि कािी तोिकएको मनणयवय ि खाता सञ्चालनको लामग आवसश्यक कागिातहरु  

 

९. उपभोक्ता समिमतको क्षिता िवसकासः (१) कायायवलयले आयोिनाको कायायवधवसयन अगावैस उपभोक्ता समिमतका 
पदामि कािीहरुलाई मन्न िवसषयिा अमभिु्खकिण गनुयव पनेछ 

(क) उपभोक्ता समिमतको काि, कतयवब्य ि अमि काि, 

(ख) स्पादन गनुयव पने कािको िवसवसिण, काि स्पन्न गनुयवपने अवसमि , लागत ि उपभोक्ताको योगदान 

(ग) मनिायवण सािाग्रीको गणुस्ति ि परििाण 

(घ) खरिद, िकि मनकासा प्रकृया, खचयवको लेखाकंन ि अमभलेख व्यवसस्थापन 

(ङ) कायायवधवसयन ि अनगुिन प्रकृया  

(च) सावसयविमनक पिीक्षण, योिनाको फिफािक ि हस्ताधतिण  

(छ)  अधय आवसश्यक िवसषयहरु ।  



 

१०. खाता सञ्चालनः (१) उपभोक्ता समिमतको खाता कायायवलयले तोकेको बनैंकिा सञ्चालन हनुेछ । 

(२) समिमतको खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ि स्चवस गिी तीन िनाको संयकु्त दस्तखतबनाट सञ्चालन हनुेछ । खाता 
सञ्चालकहरु िध्ये क््तिा एकिना ििहला हनु ुपनेछ । 

 

११. भकु्तानी प्रकृयाः(१) आयोिनाको भकु्तानी र्दंदा उपभोक्ता समिमतको नाििा िहेको बैनक खातािाफयव त र्दन ु पनेछ । 
उपभोक्ता समिमतले एक व्य्क्त वसा सस्थालाई एकलाख भधदा िामथको िकि भकु्तानी गदायव चेक िाफयव त िात्र गनुयव 
पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता समिमतलाई स्झौता बनिो्ििको कािको प्रािवसमि क िूलयांकन, काययव स्पन्न प्रमतवेसदन ि अधय आवसश्यक 
कागिातको आि ाििा िकस्तागत ि अ्धति भकु्तानी र्दईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता समिमतले स्पादन गिेको काि ि भएको खचयवको िवसवसिण समिमतको बैनठकबनाट मनणयवय गिी भकु्तानीको लामग 
आवसश्यक कागिात सिहत कायायवलयिा पेश गनुयवपनेछ । 

(४) आयोिनाको अ्धति भकु्तानी हनु ुभधदा अगावैस कायायवलयबनाट अनगुिन गने व्यवसस्था मिलाउन ुपनेछ    

(५) आयोिना स्पन्न भई फिफािक गनुयव भधदा अगावैस उपभोक्ता समिमतले अमनवसाययव रुपिा कायायवलयको प्रमतमनमि को 
िोहवसििा सावसयविमनक पिीक्षण गनुयव पनेछ । सावसयविमनक पिीक्षण प्रमतवेसदनको ढाँचा अनसूुची ३ बनिो्िि हनुेछ ।  

(६) उपभोक्ता समिमतले आफूले प्रत्येक िकस्तािा गिेको खचयवको सूचना अनसूुची ४ बनिो्ििको ढाँचािा सावसयविमनक गनुयव 
पनेछ ।  

(७) आयोिनाको कुल लागत रु ३ लाख भधदा बनढी भएका आयोिनाहरुको हकिा उपभोक्ता समिमतले काि शरुु गनुयव 
भधदा अगावैस आयोिनाको नाि, लागत, लागत साझेदािीको अवसस्था, काि शरुु ि स्पन्न गनुयव पने अवसमि  सिेत दे्खने 
गिी तयाि गरिएको अनसूुची ५ बनिो्ििको ढाँचािा आयोिना सूचना पाटी आयोिना स्थलिा िाख्न ुपनेछ  

(८) उपभोक्ता समिमतलाई स्बन्धि त कायायवलयले ड्रइङ्ग, मडिाइन, लागत अनिुान तयाि गने, प्रािवसमि क सललाह र्दने, िाँचपास 
गने लगायत अधय प्रािवसमि क सहयोग उपलब्ि  गिाउनेछ । आयोिना कायायवधवसयनको सियिा कुनै कािणबनाट 
कायायवलयले प्रािवसमि क सेवसा उपलब्ि  गिाउन नसकेिा स्झौतािा उललेख गिी तोिकएको खचयवको सीिा मभत्र िही 
उपभोक्ता समिमतले किाििा प्रािवसमि क मनयकु्त गनयव वसा प्रािवसमि क सेवसा मलन सक्नेछ । ति, ड्रइङ्ग, मडिाइन, लागत 
अनिुान, काययवस्पन्न प्रमतवेसदन ि भकु्तानी मसफारिसको काययव कायायवलयबनाट नै हनुेछ । 

(९) उपभोक्ता समिमतबनाट मनिायवण हनुे आयोिनाहरूको गणुस्ति कायि गने गिाउने दाियत्वस ि ्ि्िेवसािी िनप्रमतमनमि , 

स्बन्धि त प्रािवसमि क कियवचािी, उपभोक्ता समिमत ि अनगुिनसमिमतको हनुेछ ।  

(१०) अनकुिणीय काययव गने उपभोक्ता समिमत, प्रािवसमि क कियवचािी ि स्बन्धि त कियवचािीलाई सभाको मनणयवय बनिो्िि 
वसािषयवक रूपिा उ्चत पिुस्काि प्रदान गनयव सिकनेछ । 

(११) तोिकएको सियिा उपभोक्ता समिमत गठन हनु नसकेिा, स्झौता हनु नसकेिा वसा स्झौताको शतयव बनिो्िि काययव 
स्पादन हनु नसकेिा कायायवलयले अधय प्रकृया्ािा काि गिाउन सक्नेछ ।   

 

१२. मनिायवण काययवको गणुस्ति समुन्श्चतता गनुयव पनेः उपभोक्ता समिमतबनाट सञ्चालन हनुे आयोिना गणुस्ति समुन्श्चत गनुयव 
स्वस्धि त उपभोक्ता समिमतको कतयवव्य हनुेछ । गणुस्ति समुन्श्चतता गनयवको लामग अधय कुिाहरुको अमतरिक्त मन्न 
िवसषयहरु पूणयव रुपिा पालना गनुयव पनेछ ।  

(क) मनिायवण सािाग्रीको गणुस्तिः मनिायवण सािाग्री ड्रइङ, मडिाईन ि स्पेमसिफकेसन बनिो्ििको गणुस्ति कायि गनुयव 
पनेछ । 

(ख) मनिायवण िवसमि  ि प्रकृयाको गणुस्तिः मनिायवण िवसमि  ि प्रकृया कायायवलयसँग भएको स्झौता बनिो्िि गनुयव पनेछ  



(ग) मनिायवण काययवको र्दगोपनाः उपभोक्ता समिमतबनाट कायायवधवसयन भएको योिनाको र्दगोपनाको लामग स्वस्धि त 
उपभोक्ता समिमतले आवसश्यक व्यवसस्था गनुयव पनेछ । 

(घ) गणुस्ति समुन्श्चत गने ्ि्िेवसािीः उपभोक्ता समिमत िाफयव त हनुे कािको मनि ायवरित गणुस्ति कायि गने ्ि्िेवसािी 
स्बन्धि त काययवको लामग कायायवलयबनाट खिटएका प्रािवसमि क कियवचािी ि उपभोक्ता समिमतको हनुेछ । 

(ङ) लगत िाख्न ुपनेः उपभोक्ता समिमतबनाट हनुे कािको स्झौता बनिो्ििको सिय, लागत ि गणुस्तििा स्पन्न हनु 
नसकेिा स्वस्धि त प्रािवसमि क कियवचािीलाई सचेत गिाउने ि प्रकृमत हेिी आवसश्यकता अनसुाि कािवसाही गनयव 
सक्नेछ । त्यस्ता उपभोक्ता समिमतको लगत िाखी उपभोक्ता समिमतका पदामि कािीलाई मन्श्चत सियस्िको 
लामग अधय उपभोक्ता समिमतिा िही काि गनयव मनषिे  गनेछ । 

१३.अनगुिन समिमतको व्यवसस्थाः(१) आयोिना तोिकएको गणुस्ति, परििाण ि सियिा स्पन्न गनयव गिाउन उपभोक्ता 
समिमतले स्पादन गने काययवको अनगुिन गिी आयोिनाको गणुस्ति, परििाण समुन्श्चत गनयव दफा ४ (१) (क) 

बनिो्ििको भेलाबनाट क््तिा एक िना ििहला सिहत ३ सदस्यीय एक अनगुिन समिमत गठन गनुयव पनेछ । 

(२) अनगुिन समिमतको काि, कतयवव्य अमि काि देहाय बनिो्िि हनुेछः 
(क) आयोिनाको कायायवधवसयनिा सहिीकिण गने तथा दे्खएका बनाि ा, व्यवसि ान ि सिस्या सिाि ानका लामग आवसश्यक 

सिधवसय गने,  

(ख) आयोिनाको कायायवधवसयन काययवतामलका अनसुाि काि भए नभएको यकीन गने ि नगिेको पाइएिा स्बन्धि त 
पक्षलाई सचेत गिाउने,    

(ग) आवसश्यक अधय काययव गने । 

 

परिच्छेद– ४ 

िवसिवसि  
 

१४. अधय संस्थाबनाट काययव गिाउन सिकनःेयस काययविवसमि  बनिो्िि उपभोक्ता समिमतबनाट गरिने काययव लाभग्राही 
सिूह,सािदुाियक संस्था िस्तै सािदुाियक वसन, सािदुाियकस्तिका सहकािी संस्थाहरू, टोल िवसकास संस्था, आिा सिूह, 

कृिष सिूह, काननु बनिो्िि गठन भएका अधय सािदुाियक संगठन िस्ता संस्थाहरुबनाट स्थानीय उपभोक्ताहरुको 
आिभेलाबनाट मनणयवय भई आएिा यस्ता संस्थाहरुबनाट यस काययविवसमि  बनिो्िि काययव संचालन गनयव/गिाउन सिकने छ 
। 

१५. सह्िकिण ि सहयोग गनुयव पनेःउपभोक्ता समिमतले आयोिनाको सपुरिवेसक्षण, अनगुिन/मनिीक्षण गनयव कायायवलयबनाट 
आएको अनगुिन समिमत, पदामि कािी वसा कियवचािीलाई आवसश्यक िवसवसिण उपलव्ि  गिाउने तथा आयोिनास्थल 
अनगुिनको लामग सह्िकिण ि सहयोग गनुयव पनेछ । 

१६. उपभोक्ता समिमतको दाियत्वसःउपभोक्ता समिमतले कायायवलयसँग भएको स्झौता बनिो्ििको काययव स्पादन गदायव 
कायायवलयले तोकेका शतयवहरुको अमतरिक्त मन्न दाियत्वस वसहन गनुयव पनेछ । 

(क) आयोिनाको र्दगो व्यवसस्थापनको लामग िियवत स्भाि गने स्बनधि ी आवसश्यक काययव, 
(ख) आयोिना कायायवधवसयनबनाट पनयव सक्ने वसातावसिणीय सधतलुन कायि गने स्बनधि ी काययव, 
(ग) अधय आयोिनाहरुसँग अधतिस्बनधि  कायि गनुयवपने, 

(घ) असल नागरिकको आचिण पालना गनुयवपने । 

(ङ) उपभोक्ता समिमतले आयोिनाको फिफािकको लामग कायायवलयिा कागिात पेश गदायव अनसूुची ६ बनिो्ििको 
ढाँचािा आयोिनाको भौमतक तथा िवस्त्तय प्रमतवेसदन पेश गनुयव पनेछ ।  



१७.िापदण्ड बननाउन सक्नःे(१) आयोिनाको गणुस्ति समुन्श्चतताको लामग कायायवलयले अनगुिन, िलुयाङ्कन गिी स्वस्धि त 
उपभोक्ता समिमतलाई सललाह, सझुावस ि आवसश्यकता अनसुाि मनदेशन र्दने तथा सिधवसय गनुयव पनेछ. 

(२) उपभोक्ता समिमतबनाट सञ्चालन हनुे आयोिनाको प्रकृमत हेिी गणुस्ति समुन्श्चतता गने प्रयोिनको लामग कायायवलयले 
थप िापदण्ड तथा िागयवदशयवन बननाई लाग ुगनयव सक्नेछ । 

 

 

  



अनसूुची १ 

(काययविवसमि को दफा ४ (१) ट संग स्बन्धि त) 

उपभोक्ता समिमतको लगत 

ना्खा गाउँपामलका 

आ.वस. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता समिमतको 
नाि ि ठेगाना 

पदामि कािीको नाि ि स्पकयव  नं. गठन मिमत बनैंकको 
नाि 

खाता नं. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्चवस कोषाध्यक्ष 

        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
 

 

 

  



अनसूुची २ 

काययविवसमि को दफा ७(२) सँग स्वस्धि त) 
 ना्खा गाउँपामलका 

योिना स्झौता फािाि 

१. स्झौता गने पक्ष ि आयोिनाः 
क) उपभोक्तासमिमतको िवसवसिणः 
 १. नािः 
 २. ठेगानाः 
ख) आयोिनाको िवसवसिणः 
 १. नािः 
 २. आयोिना स्थलः 
 ३ उद्देश्यः 
 ४. आयोिना सरुु हनुे मिमतः 
२. आयोिनाको लागत स्वस्धि  िवसवसिणः 
 क) लागत अनिुान रु 

 ख) लागत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कायायवलयः 
 २. उपभोक्ता समिमतः 
 ३. अधयः  
ग) बनस्तगुत अनदुानको िवसवसिण  सािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. संघबनाट  
 २.प्रदेशबनाट 

 ३. स्थानीय तहबनाट 

 ४. गैह्रसिकािी संघसंस्थाबनाट  
 ५. िवसदेशी दात ृसंघ संस्थाबनाट  
 ६. उपभोक्ता समिमतबनाट  
 ७. अधय मनकायबनाट  
घ) आयोिनाबनाट लाभा्धवसत हनुेः 
 १. घिपरिवसाि संखयाः 
 २. िनसंखयाः 
 ३. संगर्ठत संस्थाः 
४= अधयः  
३. उपभोक्ता समिमत÷सिदुायिा आि ारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाको िवसवसिणः 
क) गठन भएको मिमतः 
ख) पदामि कािीको नाि ि ठेगाना (नागरिकता प्रिाणपत्र नं. ि ्िलला) 



१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. स्चवस 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदायव उप्स्थत लाभा्धवसतको संखयाः 
४. आयोिना सञ्चालन स्वस्धि  अनभुवसः 
५.उपभोक्ता समिमत सिदुायिा आि ारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाले प्राप्त गने िकस्ता िवसवसिणः 
िकस्ताको क्रि  मिमत  िकस्ताको िकि  मनिायवण सिाग्री परििाण    कैिफयत 

पिहलो 
दोश्रो 
तेश्रो 
ि्िा 
६. आयोिना िियवत संभाि स्बनधि ी व्यवसस्था  
क)आयोिना िियवत संभािको ्ि्िा मलने समिमत÷संस्थाको नािः 
ख) िियवत स्भािको स्भािवसत स्रोत (छ छैन खलुाउने) 

 िनश्रिदानः 
 सेवसा शलुकः 
 दस्तिु, चधदाबनाट  
 अधय केही भएः  

 

 

स्झौताका शतयवहरु 

उपभोक्ता समिमतको ्ि्िेवसािी तथा पालना गरिन ेशतयवहरुः 
१. आयोिना मिमत ...............................दे्ख शरुु गिी मिमत........................स्ििा पिुा गनुयव पनेछ । 

२= प्राप्त िकि तथा मनिायवण सािाग्री स्वस्धि त आयोिनाको उदे्धश्यका लामग िात्र प्रयोग गनुयवपनेछ । 

३= नगदी, ्िधसी सािानको प्राप्ती, खचयव ि बनाँकी तथा आयोिनाको प्रगमत िवसवसिण िाख्न ुपनेछ । 

४= आ्दानी खचयवको िवसवसिण ि काययवप्रगमतको िानकािी उपभोक्ता सिूहिा छलफल गिी अको िकस्ता िाग गनुयव 
पनेछ । 

५= आयोिनाको कुल लागत भधदा घटी लागतिा आयोिना स्पन्न भएको अवसस्थािा सो ितुािवसकनै अनदुान ि 
श्रिदानको प्रमतशत मनि ायविण गिी भकु्तानी मलन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता समिमतले प्रािवसमि कको िाय, पिािशयव एवंस मनदेशन अनरुुप काि गनुयव पनेछ ।  



७= उपभोक्ता समिमतले आयोिनासंग स्वस्धि त िवसल, भिपाईहरु, डोि हा्ििी फािािहरु, ्िधसी नगदी खाताहरु, 

समिमत÷सिहुको मनणयवय पु् स्तका आर्द कागिातहरु कायायवलयले िागेको बनखत उपलव्ि  गिाउन ुपनेछ ि 
त्यसको लेखापिीक्षण पमन गिाउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सािाग्री खरिद गदायव आधतरिक िािस्वस कायायवलयबनाट स्थायी लेखा न्वसि ि िलुय अमभबनिृद्ध कि दतायव 
प्रिाण पत्र प्राप्त व्य्क्त वसा फियव संस्था वसा क्पनीबनाट खरिद गिी सोही अनसुािको िवसल भिपाई 
आमि कािीक व्य्क्तबनाट प्रिा्णत गिी पेश गनुयव पनेछ । 

९.  िूलय अमभबनिृद्ध कि (VAT)लाग्ने बनस्त ु तथा सेवसा खरिद गदायव रु २०,०००।– भधदा बनढी िूलयको 
सािाग्रीिा अमनवसाययव रुपिा िूलय अमभबनिृद्ध कि दतायव प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका व्य्क्त फियव संस्था वसा 
क्पनीबनाट खरिद गनुयव पनेछ । साथै उक्त िवसलिा उ्लल्खत ि.ुअ.कि बनाहेकको िकििा १.५% 
अग्रीि आयकि बनापत किकिि गिी बनाँकी िकि िात्र स्वस्धि त सेवसा प्रदायकलाई भकु्तानी हनुेछ । रु 
२०,०००।– भधदा कि िूलयको सािाग्री खरिदिा पान न्वसि मलएको व्य्क्त वसा फियवबनाट खरिद गनुयव 
पनेछ । अधयथा खरिद गने पदामि कािी स्वसयि ््ि्िेवसाि हनुेछ । 

१०. डोिि िोलि लगायतका िे्शनिी सािान भाडािा मलएको एवसि ् घि बनहालिा मलई िवसल भिपाई पेश 
भएको अवसस्थािा १०% प्रमतशत घि भाडा कि एबनि ्बनहाल कि मतनुयव पनेछ । 

११. प्र्शक्षकले पाउने पारिश्रमिक एवसि ्सहभागीले पाउने भत्तािा प्रचमलत मनयिानसुाि कि लाग्नछे । 

१२. मनिायवण काययवको हकिा शरुु लागत अनिुानका कुनै आईटिहरुिा परिवसयवतन हनुे भएिा अमि काि प्राप्त 
व्य्क्त÷कायायवलयबनाट लागत अनिुान संसोि न गिे पश्चात िात्र काययव गिाउन ु पनेछ । यसिी लागत 
अुनिान संशोि न नगिी काययव गिेिा उपभोक्ता समिमत÷सिहुनै ्ि्िेवसाि हनुेछ । 

१३. उपभोक्ता समिमतले काि स्पन्न गरिसकेपमछ बनाँकी िहन गएका खप्ने सािानहरु िियवत संभाि समिमत 
गठन भएको भए सो समिमतलाई ि सो नभए स्वस्धि त कायायवलयलाई बनझुाउन ु पनेछ । ति िियवत 
समिमतलाई बनझुाएको सािानको िवसवसिण एक प्रमत स्वस्धि त कायायवलयलाई िानकािीको लामग बनझुाउन ु
पनेछ । 

१४. स्झौता बनिो्िि आयोिना स्पन्न भएपमछ अ्धति भकु्तानीको लामग काययवस्पन्न प्रमतवेसदन, नापी िकतावस, 

प्रिा्णत िवसल भिपाई, योिनाको फोटो, स्वस्धि त उपभोक्ता समिमतले आयोिना संचालन गदायव भएको 
आय व्ययको अनिुोदन सिहतको मनणयवय, उपभोक्ता भेलाबनाट भएको सावसयविमनक लेखा पिीक्षणको मनणयवयको 
प्रमतमलपी तथा स्वस्धि त कायायवलयको वसडा कायायवलयको मसफारिस सिहत अ्धति िकस्ता भकु्तानीको लामग 
मनवेसदन पेश गनुयव पनेछ । 

१५. आयोिना स्पन्न भएपमछ कायायवलयबनाट िाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपत्र मलन ु पनेछ । साथै 
आयोिानाको आवसश्यक िियवत संभािको व्यवसस्था स्वस्धि त उपभोक्ताहरुले नै गनुयव पनेछ । 

१६. आयोिना कायायवधवसयन गने सिहु वसा उपभोक्ता समिमतले आयोिनाको भौमतक तथा िवसत्तीय प्रगती प्रमतवेसदन 
अनसूुची ६ को ढाँचािा स्झौतािा तोिकए बनिो्िि कायायवलयिा पेश गनुयव पनेछ । 

१७. आयोिनाको दीगो सञ्चालन तथा िियवत संभािको व्यवसस्था गनुयव पनेछ । 

१८. आयोिनाको सवैस काि उपभोक्ता समिमत÷सिहुको मनणयवय अनसुाि गनुयव गिाउन ुपनेछ । 

 

 



कायायवलयको ्ि्िेवसािी तथा पालना गरिन ेशतयवहरुः 
 

१. आयोिनाको वसिेट, उपभोक्ता समिमतको काि, कतयवव्य तथा अमि काि, खरिद, लेखाङ्कन, प्रमतवेसदन आर्द 
िवसषयिा उपभोक्ता समिमतका पदामि कािीहरुलाई अनु्शक्षण काययवक्रि सञ्चालन गरिनछे ।  

२. आयोिनािा आवसश्यक प्रािवसमि क सहयोग कायायवलयबनाट उपलव्ि  गिाउन सिकने अवसस्थािा गिाईनेछ ि 
नसिकन ेअवसस्था भएिा उपभोक्ता समिमतले बनाह्य बनिािबनाट सेवसा पिािशयव अधतगयवत सेवसा मलन सक्नेछ ।  

३. आयोिनाको प्रािवसमि क सपुरिवेसक्षणका लामग कायायवलयको तफयव बनाट प्रािवसमि क खटाईनछे । उपभोक्ता 
समिमतबनाट भएको कािको मनयमित सपुरिवेसक्षण गने ्ि्िेवसािी मनि प्रािवसमि कको हनुछे ।  

४. पेश्की मलएि लािो सियस्ि आयोिना संचालन नगने उपभोक्ता समिमतलाई कायायवलयले मनयि अनसुाि 
कािवसाही गनेछ । 

५. श्रििलुक प्रिवसमि बनाट काययव गिाउने गिी लागत अनिुान स्वसीकृत गिाई सोही बनिो्िि स्झौता गिी 
िे्शनिी उपकिणको प्रयोगबनाट काययव गिेको पाईएिा त्यस्तो उपभोक्ता समिमतसंग स्झौता िद्ध गिी 
उपभोक्ता समिमतलाई भकु्तानी गरिएको िकि िलुयांकन गिी बनढी भएको िकि सिकािी बनाँकी सिह असलु 
उपि गरिनेछ । 

६. आयोिना स्पन्न भएपमछ कायायवलयबनाट िाँच पास गिी फिफािक गनुयव पनेछ । 

७. आवसश्यक कागिात संलग्न गिी भकु्तानी उपलव्ि  गिाउन स्वस्धि त उपभोक्ता समिमतबनाट अनिुोि  भई 
आएपमछ उपभोक्ता समिमतको बनैंक खातािा भकु्तानी र्दन ुपनेछ ।  

८. यसिा उललेख नभएका कुिाहरु प्रचमलत कानून वसिो्िि हनुेछ । 

 

िामथ उललेख भए बनिो्ििका शतयवहरु पालना गनयव हािी मन्न पक्षहरु िधििु गदयवछौं । 

 

 

उपभोक्ता समिमत÷सिहुको तफयव बनाट    कायायवलयको तफयव बनाट 

दस्तखत...................      दस्तखत............. 
नाि थि.....................      नाि थि............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
स्पकयव  नं......................     स्पकयव  नं............... 
मिमत............................     मिमत..................... 
  



 अनसूुची ३ 

(काययविवसमि को दफा ११ (५) सँग स्वस्धि त) 
सावसयविमनक पिीक्षण फािािको ढाँचा पेश गिेको कायायवलय.......... 

१. आयोिनाको नािः      क) स्थलः 
ख) लागत अनिुानः        ग) आयोिना शरुू हनुे मिमतः  घ) आयोिना स्पन्न हनुे मिमतः  
२. उपभोक्ता समिमत÷सािदुाियक संस्थाको   क) नािः   
क) अध्यक्षको नािः   ख) सदस्य संखयाः      ििहलाः    परुूषः  
३. आ्दानी खचयवको िवसवसिणः  
क) आ्दानीतफयव  ि्िाः 
आ्दानीको श्रोत (कहाबँनाट कमत नगद तथा 
्िधसी प्राप्त भयो खलुाउन)े िकि वसा परििाण कैिफयत 

िकि वसा परििाण कैिफयत 
 

   
   
ख) खचयवतफयव  

खचयवको िवसवसिण दि परििाण ि्िा 
१. सािाग्री (के के सािाग्री खरिद भयो ?)    

२. ज्याला (के िा कमत भकु्तानी भयो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कमत िनाले श्रिदान गिे ?)    

    

    

४. व्यवसस्थापन खचयव (ढुवसानी तथा अधय खचयव)    

    
 

ग) िौज्दात  
 िवसवसिण  िकि वसा परििाण  कैिफयत 

१ नगद   

बनैंक 
  

व्य्क्तको ्ि्िा   

२ सािग्रीहरु 
  

घ) भकु्तानी र्दन बनाकँी 
िवसवसिण िकि वसा परििाण 

  

४. स्पन्न आयोिनाको लक्ष्य तथा प्रगमत िवसवसिण 

 

कािको िवसवसिण लक्ष्य प्रगमत 
   

५. आयोिनाले प¥ुयाएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपिा लाभा्धवसत िनसंखया (आयोिना सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आयोिना सञ्चालन गदायव आयोिक संस्थािा कािको ्ि्िेवसािी बनाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कािको ्ि्िेवसािी मलएका 

मथए<खलुाउने) 
उप्स्थमतः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

िोहवसिः नािथिः      पदः   मिमतः 
द्रष्टव्यः सावसयविमनक परिक्षण काययवक्रििा उप्स्थत सिोकािवसालाहरुको उप्स्थमत अमनवसाययव रूपिा संलग्न हनुपुनेछ । 



 

अनसूुची ४ 

-काययविवसमि को दफा ११ (६) सँग स्वस्धि त) 
खचयव सावसयविमनक सूचना फािाि 

 

मिमतः २०  ।   ।   .  

१. आयोिनाको नािः—        २. आयोिना स्थलः—  
३. िवसमनयो्ित वसिेटः—  ४. आयोिना ्स्वसकृत भएको आ.वसः—  ५. आयोिना स्झौता भएको मिमतः—  
६. काि स्पन्न गनुयव पने मिमतः—     ७. काि स्पन्न भएको मिमतः—  
८. उ.स. को बैनठकले खचयव स्वसीकृत गिेको मिमतः—    

आ्दानी ि खचयवको िवसवसिण 

       

आ्दानी खचयव 
िवसवसिण िकि रू िवसवसिण िकि 

प्रथि िकस्ता  ज्याला  

दोश्रो िकस्ता  मनिायवण सािाग्री खरिद  

तेश्रो िकस्ता  ढुवसानी  

िनश्रिदान  भाडा  

वसस्तगुत सहायता  व्यवसस्थापन खचयव  

लागत सहभामगता    

    

    

 

उपयुयवक्तानसुािको आ्दानी तथा खचयव िवसवसिण यथाथयव हो । यसिा सबैन आ्दानी तथा खचयवहरु सिावेसश गरिएको छ । 
साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभामगतािा आयोिना कायायवधवसयन गरिएको छ । यसको एक प्रमत वसडा कायायवलयिा सिेत 
पेश गरिएको छ ।  
 

......................   ............................... ............................... 
 कोषाध्यक्ष    स्चवस     अध्यक्ष   

 

  

 

 

  



अनसूुची ५ 

-काययविवसमि को दफा ११(७) संग स्वस्धि त) 

आयोिना सूचना पाटीको निूना 

१.  आयोिनाको नािः 

२. आयोिना संचालन गने कायायवलय/काययवक्रिको नािः 

३. उपभोक्ता समिमतको अध्यक्षको नाि ि स्पकयव  नं.M 

४. आयोिनाको कुल लागत िकि रुः 

 ४.१. आयोिनािा कायायवलयबनाट व्यहोने लागत रुः 

 ४.२. िनसहभामगताबनाट व्यहोने लागत िकि रुः 

 ४.३. आयोिनािा लगानी गने अधय मनकायको नाि  ि व्यहोने लागत िकि रुः 

५. आयोिना स्झौता मिमतः 

६. आयोिना स्पन्न गने मिमतः 

७. आयोिनाबनाट लाभा्धवसत िनसंखयाः 

  



 

अनसूुची ६ 

-काययविवसमि को दफा १६(ङ) सँग स्वस्धि त) 
उपभोक्ता समिमतको भौमतक तथा िवसत्तीय प्रगमत प्रमतवेसदन 

िवसवसिण पेश गिेको कायायवलय.................... 
 

१. आयोिनाको िवसवसिण  
आयोिनाको नािः     वसडा नं.M टोल÷बनस्तीः   उपभोक्ता समिमतका अध्यक्षः स्चवसः  

२. आयोिनाको लागतः प्राप्त अनदुान िकि रू. ............................  चधदा िकि रू...................... 
िनसहभामगता िकि रू. ==============   ि्िा िकि रू. ............................. 

३. हालस्िको खचयव रू. ============== 
क. कायायवलयबनाट प्राप्त िकि रू............. 
१. मनिायवण सािग्रीिा (मसिेधट, छड, काठ, ढंुगा वसा फुवसा, मगिी, उपकिण आर्द) रू. .  
२. ज्यालाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        ि्िा रू.  
३. िसलधद सािान (किप, कलि, िसी, कागि आर्द) रू.   ४. दैमनक भ्रिण भत्ता (स्झौतािा स्वसीकृत भए) रू.   
५. प्रािवसमि क मनिीक्षण बनापत खचयव (स्झौतािा स्वसीकृत भए) रू.     

६. अधय   
ख. िनसहभामगताबनाट व्यहोरिएको खचयव रूः ................... श्रिको िूलय बनिाबनि िकि रू. .......................  

्िधसी सािान िूलय बनिाबनि िकि रू. .............   कूल ि्िा रू. ............. 
४. प्रािवसमि क प्रमतवेसदन बनिो्िि िूलयांकन िकि रू. ............. 
५. उपभोक्ता सिूहको मनणयवय बनिो्िि÷सिीक्षाबनाट खचयव दे्खएको रू. ............. 
६. कायायवधवसयनिा दे्खएका िखुय सिस्याहरूः क. ख. ग.  
७. सिाि ानका उपायहरू  
क.  
ख. 
ग.  
८. कायायवलयबनाट ि अधय मनकायबनाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुावसः  
 

 

९. हाल िाग गिेको िकस्ता िकि रू.  
१०. िखुय खचयव प्रयोिन  
 

११. प्राप्त िकि आयोिना बनाहेक अधय काययविा खचयव गने गिाउने छैनौ ।   
 

.............   .............  .............  ............. 
तयाि गने   स्चवस    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 


