
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बमधि काययमवमि 

२०७४ (निनूा) 

xl/x/k'/u9L गाउँ काययपामलकाको बठैकबाट स्वीकृत 

प्रस्तावना 

नेपालको संमविान ि स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ल ेमनर्दयष्ट गिेको स्थानीय 

तहको अमिकाि क्षेत्र मभत्रको मवकास मनिायण सम्वमधि कायय संचालनको लामग गाउँ 

पामलका/नगिपामलकाले उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन गनय 

आवश्यक दमेिएकोल ेxl/x/k'/u9L गाउँपामलकाको प्रशासकीय काययमवमि मनयमित गने ऐन 

२०७४ को दफा ३ बिोमिि xl/x/k'/u9L ufpF काययपामलकाल ेयो काययमवमि िािी गिेको 

छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािमम्भक 

१. समंक्षप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस काययमवमिको नाि xl/x/k'/u9L गाउँपामलकाको 

उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन काययमवमि, २०७४ िहकेो छ ।  

(२) यो काययमवमि तुरुधत प्रािम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषाः मवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययमवमििा:– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता समिमतको अध्यक्षलाई सम्झनु पदयछ ।   

(ि) “आयोिना” भन्नाल े xl/x/k'/u9L गाउँपामलका वा सो अधतिगतको वडावाट पूणय वा 

आंमशक लागत साझेदािीिा सञ्चामलत योिना वा काययक्रि वा आयोिना वा 

परियोिनालाई सम्झनु पछय । ि यसले xl/x/k'/u9L गाऊँ सभाबाट स्वीकृत भएको 

गैि सिकािी सघं सस्था, गैि नाफािूलक संस्था वा अधय सािुदामयक संस्थाको 

आयोिना सिेतलाई िनाउनेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नाल ेआयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभामधवत हुन ेआयोिना सञ्चालन हुन े

क्षेत्र मभत्रका व्यमक्तलाई िनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता समिमत” भन्नाले आयोिनाको मनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि िियत 

सम्भाि गनयको लामग उपभोक्ताले आफूहरू िध्येबाट गठन गिेको समिमत सम्झनु 

पदयछ । 

(ङ) “कायायलय” भन्नाल ेगाउँ काययपामलकाको कायायलयलाई बुझाउँछ । सो शब्दले वडा 

कायायलय सिेतलाई बझुाउनेछ ।  

(च) “काययपामलका” भन्नाले गाऊँ काययपामलकालाई सम्झनु पदयछ । 

(छ)  “ठूला िेमशनिी तथा उपकिण” भन्नाले वाताविणलाई अत्यमिक ह्रास पुयायउने 

प्रकृमतका ठूला िेमशनिी, उपकिण (बलुडोिि, एक्साभेटि िस्ता) ि श्रििलूक 

प्रमवमिलाई मवस्थामपत गने िालका िेमशनिी तथा उपकिण सम्झनु पदयछ । 



(ि)  “पदामिकािी” भन्नाले उपभोक्ता समिमतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समचव ि 

कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पदयछ ।  

(झ)  “वडा” भन्नाले xl/x/k'/u9L गाऊँपामलका मभत्रका वडालाई सम्झनु पदयछ ।  

(ञ)  “वडा अध्यक्ष” भन्नाले आयोिना सञ्चालन भएको वडाको वडा अध्यक्षलाई सम्झनु 

पदयछ । 

(ट)  “सदस्य”भन्नाले उपभोक्ता समिमतका सदस्यलाई िनाउनेछ ि सो शब्दल ेउपभोक्ता 

समिमतका पदामिकािीलाई सिेत िनाउनेछ ।  

(ठ)  “सम्झौता”भन्नाले आयोिनाको मनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि िियत सम्भाि गनयको 

लामग कायायलय ि उपभोक्ता समिमतबीच भएको मलमित किािनािा वा 

कबुमलयतनािालाई िनाउनेछ ।  

३. काययमवमिको पालना गनुयपनःे (१) गाउँ/नगिपामलका मभत्र कायायधवयन हुन ेआयोिनाको 

मनिायण, सञ्चालन,  िियत सम्भाि कायय गनयको लामग गठन हुन ेउपभोक्ता समिमतल े

पूणयरुपिा यो काययमवमिको पालना गनुय पनेछ ।  

(२) कुल लागत रु १ किोडसम्ि भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत ि सािन उपयोग 

हुन ेि स्थानीय स्तििा कायय सम्पन्न गनय सके्न आयोिनाको कायायधवयन उपभोक्ता 

समिमत िाफय त गनय सककनेछ ।  

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता समिमतको गठन ि सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता समिमत गठन सम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता समिमत गठन दहेाय 

बिोमिि गनुय पनेछ । 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभामधवत उपभोक्ताहरुको आि भेलाबाट अमिकति 

सहभामगतािा सम्बमधित आयोिनास्थलिा नै सात दमेि एघाि (७ दमेि ११ िना) 

सदस्यीय उपभोक्ता समिमत गठन गनुयपनेछ । 

(ि) समिमत गठनको लामग आि भेला हुन े सिय, मिमत, स्थान ि भेलाको मबषय  

त्यस्तो भेला हुन े मिमतले कमम्तिा सात कदन (७ कदन) अगावै सावयिमनक रुपिा 

िानकािी गिाउनु पनेछ ।  

(ग)  गाउँपामलका वा नगिपामलकास्तिीय आयोिना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता 

समिमतको गठन गदाय काययपामलकाले तोकेको काययपामलकाका सदस्य वा कायायलयको 

प्रमतमनमिको िोहवििा गनुय पनेछ । 

(घ) वडास्तिीय आयोिना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमत गठन गदाय सम्वमधित 

वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायलयले तोकेको कायायलयको 

प्रमतमनमिको िोहवििा गनुय पनेछ । 



(ङ) उपभोक्ता समिमत गठनको लामग बोलाईएको भेलािा योिनाको संमक्षप्त मवविण ि 

समिमतको संिचना समहतको िानकािी कायायलयको प्रमतमनमिले गिाउनु पनेछ । 

(च) उपभोक्ता समिमत गठन गदाय सिावेशी मसद्धाधतको अवलम्वन गनुय पने छ । 

समिमतिा कमम्तिा तेत्तीस प्रमतशत (३३%) िमहला सदस्य हुनुपनेछ । समिमतको 

अध्यक्ष, समचव ि कोषाध्यक्षिध्ये कम्तीिा एकिना िमहला पदामिकािी हुनुपनेछ ।  

(छ) एक व्यमक्त एकभधदा बढी उपभोक्ता समिमतको सदस्य हुन पाउने छैन । साथ ै

सगोलका परिवािबाट एकिना भधदा बढी व्यमक्त एउटै उपभोक्ता समिमतको सदस्य 

हुन पाइने छैन ।  

(ि) उपभोक्ता समिमतको गठन सकेसम्ि सवयसम्ित तरिकाले गनुयपनेछ । सवयसम्ित हुन 

नसकेिा उपभोक्ताहरुको बहुितबाट उपभोक्ता समिमतको गठन गरिने छ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको लागत सहभामगतािा सञ्चालन हुन े आयोिनाहरु उपभोक्ता 

समिमतबाट कायायधवयन गनय प्राथमिकता कदईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता समिमतले सम्झौता बिोमिि गनुय पने काि समिमत आफैंले गनुय गिाउनु 

पनेछ । अधय कुनै मनिायण व्यवसायी वा अधय व्यमक्त वा सस्थालाई ठेक्कािा कदई 

गनय गिाउन पाइने छैन । 

(ट) कायायलयले आयोिना सञ्चालन एवि ् कायायधवयनिा संलग्न उपभोक्ता समिमतको 

अमभलिे अनुसूची १ बिोमििको ढाँचािा व्यवमस्थत गनुय पनेछ । 

५. उपभोक्ता समिमतका सदस्यको योग्यताः (१) उपभोक्ता समिमतका सदस्यको योग्यता 

दहेाय बिोमिि हुन ुपनेछ । 

 (क) सम्वमधित आयोिना क्षेत्रको स्थायी वामसधदा 

 (ि) १८ वषय उििे पुिा भएको 

 (ग) फौिदािी अमभयोगिा अदालतबाट कसुिदाि नठहरिएको 

 (घ) सिकािी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी निहकेो 

 (ङ) अधय उपभोक्ता समिमतिा सदस्यनिहकेो 

(२) दफा १ िा िुनसुकै कुिा लेमिएको भएतापमन िनप्रमतमनमि, िािनीमतक दलका 

पदामिकािी, बहालवाला सिकािी कियचािी ि मशक्षक उपभोक्ता समिमतको सदस्यिा 

बस्न पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता समिमतको काि, कतयब्य ि अमिकािः उपभोक्ता समिमतको काि कतयब्य ि 

अमिकाि दहेाय बिोमिि हुनेछ ।  

 (क)  सम्झौता बिोमििको कायय सम्पादन गने, 

 (ि)  उपभोक्ताहरुलाई कायायलयबाट प्राप्त सूचना तथा िागयदशयनको िानकािी 

गिाउने, 

(ग)  सम्झौता बिोमिि कायय शुरु गदाय कायायलयबाट आवश्यक मनदशेन प्राप्त गनुय 

पने भए प्राप्त   गिेि िात्र शुरु गने, 



(घ)  उपभोक्ता समिमतको कायय सम्पादनलाई प्रभावकािी बनाउन समिमतका 

सदस्यहरुको कायय मवभािन ि मिम्िेवािी बाँडफाँड गने, 

 (ङ)  उपभोक्ता समिमतका सदस्यहरुको क्षिता मवकास गने । 

(च)  सम्झौता बिोमििको कािको परििाण, गुणस्ति, सिय ि लागतिा परिवतयन 

गनुय पने दमेिएिा कायायलयलाई अनुिोि गने, 

 (छ) आयोिनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बधिी आवश्यक अधय कायय गने। 

परिच्छेद – ३ 

कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन 

 

७. आयोिना कायायधवयनः (१) कायायलयले आ.व. शुरु भएको १५ कदन मभत्र उपभोक्ता 

समिमतबाट संचालन हुन ेआयोिना, परियोिना ि काययक्रिहरु पमहचान/छनौट गिी 

कायायधवयन योिना बनाउनु पनेछ । उपभोक्ता समिमत गठन पश्चात आयोिनाको 

ड्रईङ, मडिाईन ि लागत अनुिान (नेपाली भाषािा तयाि गरिएको) स्वीकृत गिी 

उपभोक्ता समिमतलाई उपलब्ि गिाउनु पनेछ । 

 

(२) आयोिनाको कायायधवयनको लामग उपभोक्ता समिमत ि काययलयबीच अनुसूची २ 

बिोमििको ढाँचािा सम्झौता गनुयपनेछ । 

(३) आयोिनाको प्रकृमत हिेी कायायलयले लागत सहभामगताको ढाँचा ि अनुपात (नगद 

वा श्रिदान वा बस्तुगत) तोकु्न पनेछ । 

 

८. आयोिना सम्झौताको लामग आवश्यक कागिातहरुः (१) उपभोक्ता समिमतल े

कायायलयसँग सम्झौता गदाय तपमशलिा उमललमित कागिातहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता समिमत गठन गने आि भेलाको मनणययको प्रमतमलमप 

(ि) उपभोक्ता समिमतका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रमतमलमप 

(ग) आयोिनाको कम्तीिा १० प्रमतशत िनश्रिदान समहतको लागत अनुिान मवविण 

(घ) उपभोक्ता समिमतबाट सम्झौताको लामग मिम्िेवािपदामिकािी तोककएको उपभोक्ता 

समिमतको मनणयय  

(ङ) आयोिनाको कायायधवयनको कायय तामलका । 

(च) िाता सञ्चालन गने पदामिकािी तोककएको मनणयय ि िाता सञ्चालनको लामग 

आवश्यक कागिातहरु  

 

९. उपभोक्ता समिमतको क्षिता मवकासः (१) कायायलयले आयोिनाको कायायधवयन अगावै 

उपभोक्ता समिमतका पदामिकािीहरुलाई मनम्न मवषयिा अमभिुमिकिण गनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता समिमतको काि, कतयब्य ि अमिकाि, 



(ि) सम्पादन गनुय पने कािको मवविण, काि सम्पन्न गनुयपने अवमि, लागत ि 

उपभोक्ताको योगदान 

(ग) मनिायण सािाग्रीको गुणस्ति ि परििाण 

(घ) िरिद, िकि मनकासा प्रकृया, िचयको लिेाकंन ि अमभलिे व्यवस्थापन 

(ङ) कायायधवयन ि अनुगिन प्रकृया  

(च) सावयिमनक पिीक्षण, योिनाको फिफािक ि हस्ताधतिण  

(छ)  अधय आवश्यक मवषयहरु । 

  

१०. िाता सञ्चालनः (१) उपभोक्ता समिमतको िाता कायायलयले तोकेको बैंकिा 

सञ्चालन हुनेछ । 

 

 

 

 

(२) समिमतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ि समचव गिी तीन िनाको संयुक्त 

दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ । िाता सञ्चालकहरु िध्ये कमम्तिा एकिना िमहला 

हुन ुपनेछ । 

 

 

११. भकु्तानी प्रकृयाः (१) आयोिनाको भुक्तानी दददंा उपभोक्ता समिमतको नाििा िहकेो 

बैक िातािाफय त कदनु पनेछ । उपभोक्ता समिमतले एक व्यमक्त वा सस्थालाई 

एकलाि भधदा िामथको िकि भकु्तानी गदाय चेक िाफय त िात्र गनुय पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता समिमतलाई सम्झौता बिोमििको कािको प्रामवमिक िूलयांकन, कायय 

सम्पन्न प्रमतवेदन ि अधय आवश्यक कागिातको आिाििा ककस्तागत ि अमधति 

भुक्तानी कदईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता समिमतले सम्पादन गिेको काि ि भएको िचयको मवविण समिमतको 

बैठकबाट मनणयय गिी भुक्तानीको लामग आवश्यक कागिात समहत कायायलयिा पेश 

गनुयपनेछ । 

(४) आयोिनाको अमधति भुक्तानी हुन ुभधदा अगावै कायायलयबाट अनुगिन गने व्यवस्था 

मिलाउनु पनेछ    

(५) आयोिना सम्पन्न भई फिफािक गनुय भधदा अगावै उपभोक्ता समिमतले अमनवायय 

रुपिा कायायलयको प्रमतमनमिको िोहवििा सावयिमनक पिीक्षण गनुय पनेछ । 

सावयिमनक पिीक्षण प्रमतवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बिोमिि हुनेछ ।  

(६) उपभोक्ता समिमतले आफूले प्रत्येक ककस्तािा गिेको िचयको सूचना अनुसूची ४ 

बिोमििको ढाँचािा सावयिमनक गनुय पनेछ ।  



(७) आयोिनाको कुल लागत रु ३ लाि भधदा बढी भएका आयोिनाहरुको हकिा 

उपभोक्ता समिमतले काि शुरु गनुय भधदा अगावै आयोिनाको नाि, लागत, लागत 

साझेदािीको अवस्था, काि शुरु ि सम्पन्न गनुय पने अवमि सिेत दमेिने गिी तयाि 

गरिएको अनुसूची ५ बिोमििको ढाँचािा आयोिना सूचना पाटी आयोिना स्थलिा 

िाख्नु पनेछ  

(८) उपभोक्ता समिमतलाई सम्बमधित कायायलयले ड्रइङ्ग, मडिाइन, लागत अनुिान तयाि 

गने, प्रामवमिक सललाह कदने, िाँचपास गने लगायत अधय प्रामवमिक सहयोग उपलब्ि 

गिाउनेछ । आयोिना कायायधवयनको सियिा कुनै कािणबाट कायायलयले प्रामवमिक 

सेवा उपलब्ि गिाउन नसकेिा सम्झौतािा उललिे गिी तोककएको िचयको सीिा 

मभत्र िही उपभोक्ता समिमतले किाििा प्रामवमिक मनयुक्त गनय वा प्रामवमिक सेवा 

मलन सके्नछ । ति, ड्रइङ्ग, मडिाइन, लागत अनुिान, काययसम्पन्न प्रमतवेदन ि भुक्तानी 

मसफारिसको कायय कायायलयबाट नै हुनेछ । 

(९) उपभोक्ता समिमतबाट मनिायण हुन ेआयोिनाहरूको गुणस्ति कायि गने गिाउने 

दामयत्व ि मिम्िेवािी िनप्रमतमनमि, सम्बमधित प्रामवमिक कियचािी, उपभोक्ता 

समिमत ि अनुगिन समिमतको हुनेछ ।  

(१०) अनुकिणीय कायय गने उपभोक्ता समिमत, प्रामवमिक कियचािी ि सम्बमधित 

कियचािीलाई सभाको मनणयय बिोमिि वार्षयक रूपिा उमचत पुिस्काि प्रदान गनय 

सककनेछ । 

(११) तोककएको सियिा उपभोक्ता समिमत गठन हुन नसकेिा, सम्झौता हुन नसकेिा 

वा सम्झौताको शतय बिोमिि कायय सम्पादन हुन नसकेिा कायायलयले अधय 

प्रकृयाद्वािा काि गिाउन सके्नछ ।   

 

१२. मनिायण काययको गणुस्ति समुनमश्चतता गनुय पनःे उपभोक्ता समिमतबाट सञ्चालन हुन े

आयोिना गुणस्ति सुमनमश्चत गनुय सम्वमधित उपभोक्ता समिमतको कतयव्य हुनेछ । 

गुणस्ति सुमनमश्चतता गनयको लामग अधय कुिाहरुको अमतरिक्त मनम्न मवषयहरु पूणय 

रुपिा पालना गनुय पनेछ ।  

(क) मनिायण सािाग्रीको गुणस्तिः मनिायण सािाग्री ड्रइङ, मडिाईन ि स्पमेसकफकेसन 

बिोमििको गुणस्ति कायि गनुय पनेछ । 

(ि) मनिायण मवमि ि प्रकृयाको गुणस्तिः मनिायण मवमि ि प्रकृया कायायलयसँग 

भएको सम्झौता बिोमिि गनुय पनेछ  

(ग)  मनिायण काययको कदगोपनाः उपभोक्ता समिमतबाट कायायधवयन भएको योिनाको 

कदगोपनाको लामग सम्वमधित उपभोक्ता समिमतले आवश्यक व्यवस्था गनुय पनेछ 

। 



(घ) गुणस्ति सुमनमश्चत गने मिम्िेवािीः उपभोक्ता समिमत िाफय त हुन े कािको 

मनिायरित गुणस्ति कायि गने मिम्िेवािी सम्बमधित काययको लामग 

कायायलयबाट िरटएका प्रामवमिक कियचािी ि उपभोक्ता समिमतको हुनेछ । 

(ङ) लगत िाख्नु पनेः उपभोक्ता समिमतबाट हुन ेकािको सम्झौता बिोमििको सिय, 

लागत ि गुणस्तििा सम्पन्न हुन नसकेिा सम्वमधित प्रामवमिक कियचािीलाई 

सचेत गिाउने ि प्रकृमत हिेी आवश्यकता अनुसाि कािवाही गनय सके्नछ । 

त्यस्ता उपभोक्ता समिमतको लगत िािी उपभोक्ता समिमतका पदामिकािीलाई 

मनमश्चत सियसम्िको लामग अधय उपभोक्ता समिमतिा िही काि गनय मनषेि 

गनेछ । 

१३. अनुगिन समिमतको व्यवस्थाः (१) आयोिना तोककएको गुणस्ति, परििाण ि सियिा 

सम्पन्न गनय गिाउन उपभोक्ता समिमतल े सम्पादन गने काययको अनुगिन गिी 

आयोिनाको गुणस्ति, परििाण सुमनमश्चत गनय दफा ४ (१) (क) बिोमििको भेलाबाट 

कमम्तिा एक िना िमहला समहत ३ सदस्यीय एक अनुगिन समिमत गठन गनुय 

पनेछ । 

(२)  अनुगिन समिमतको काि, कतयव्य अमिकाि दहेाय बिोमिि हुनेछः 

(क) आयोिनाको कायायधवयनिा सहिीकिण गने तथा दमेिएका बािा, व्यविान ि 

सिस्या सिािानका लामग आवश्यक सिधवय गने,  

(ि) आयोिनाको कायायधवयन काययतामलका अनुसाि काि भए नभएको यकीन गने ि 

नगिेको पाइएिा सम्बमधित पक्षलाई सचेत गिाउने,    

(ग) आवश्यक अधय कायय गने । 

 

परिच्छेद– ४ 

मवमवि 

 

१४. अधय ससं्थाबाट कायय गिाउन सककनःेयस काययमवमि बिोमिि उपभोक्ता 

समिमतबाट गरिने कायय लाभग्राही सिूह, सािुदामयक संस्था िस्तै सािुदामयक वन, 

सािुदामयकस्तिका सहकािी संस्थाहरू, टोल मवकास संस्था, आिा सिूह, कृमष सिूह, 

कानुन बिोमिि गठन भएका अधय सािुदामयक संगठन िस्ता संस्थाहरुबाट यस 

काययमवमि बिोमिि कायय संचालन गनय/गिाउन सककने छ । 

१५. सहमिकिण ि सहयोग गनुय पनःे उपभोक्ता समिमतले आयोिनाको सुपरिवेक्षण, 

अनुगिन/मनिीक्षण गनय कायायलयबाट आएको अनुगिन समिमत, पदामिकािी वा 

कियचािीलाई आवश्यक मवविण उपलव्ि गिाउने तथा आयोिनास्थल अनुगिनको 

लामग सहमिकिण ि सहयोग गनुय पनेछ । 



१६. उपभोक्ता समिमतको दामयत्वः उपभोक्ता समिमतले कायायलयसँग भएको सम्झौता 

बिोमििको कायय सम्पादन गदाय कायायलयले तोकेका शतयहरुको अमतरिक्त मनम्न 

दामयत्व वहन गनुय पनेछ । 

(क) आयोिनाको कदगो व्यवस्थापनको लामग िियत सम्भाि गने सम्बधिी आवश्यक 

कायय, 

(ि) आयोिना कायायधवयनबाट पनय सके्न वाताविणीय सधतुलन कायि गने सम्बधिी 

कायय, 

(ग) अधय आयोिनाहरुसँग अधतिसम्बधि कायि गनुयपने, 

(घ) असल नागरिकको आचिण पालना गनुयपने । 

(ङ) उपभोक्ता समिमतले आयोिनाको फिफािकको लामग कायायलयिा कागिात पेश 

गदाय अनुसूची ६ बिोमििको ढाँचािा आयोिनाको भौमतक तथा मवमत्तय 

प्रमतवेदन पेश गनुय पनेछ ।  

 १७. िापदण्ड बनाउन सके्नः (१) आयोिनाको गुणस्ति सुमनमश्चतताको लामग कायायलयले 

अनुगिन, िुलयाङ्कन गिी सम्वमधित उपभोक्ता समिमतलाई सललाह, सुझाव ि 

आवश्यकता अनुसाि मनदशेन कदने तथा सिधवय गनुय पनेछ . 

(२) उपभोक्ता समिमतबाट सञ्चालन हुन े आयोिनाको प्रकृमत हिेी  गुणस्ति 

सुमनमश्चतता गने प्रयोिनको लामग कायायलयले थप िापदण्ड तथा िागयदशयन 

बनाई लागु गनय सके्नछ । 

 

 

  



अनसुचूी १ 

(काययमवमिको दफा ४ (१) ट सगं सम्बमधित) 

उपभोक्ता समिमतको लगत 

..........गाउँ/नगि/उपिहानगि/िहानगिपामलका 

आ.व. 

क्र.स. 

 

उपभोक्ता 

समिमतको 

नाि ि 

ठेगाना 

पदामिकािीको नाि ि सम्पकय नं. गठन 

मिमत 

बैंकको 

नाि 

िाता 

न.ं अध्यक्ष उपाध्यक्ष समचव कोषाध्यक्ष 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

  



अनसुचूी २ 

काययमवमिको दफा ७(२) सगँ सम्वमधित) 

.......गाउँपामलका÷नगिपामलका 

योिना सम्झौता फािाि 

१. सम्झौता गने पक्ष ि आयोिनाः 

क) उपभोक्तासमिमतको मवविणः 

 १. नािः 

 २. ठेगानाः 

ि) आयोिनाको मवविणः 

 १. नािः 

 २. आयोिना स्थलः 

 ३ उद्देश्यः 

 ४. आयोिना सुरु हुन ेमिमतः 

२. आयोिनाको लागत सम्वमधि मवविणः 

 क) लागत अनुिान रु 

 ि) लागत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कायायलयः 

 २. उपभोक्ता समिमतः 

 ३. अधयः  

ग) बस्तुगत अनुदानको मवविण  सािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. संघबाट  

 २. प्रदशेबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 

 ४. गैह्रसिकािी संघससं्थाबाट  

 ५. मवदशेी दातृ संघ संस्थाबाट  

 ६. उपभोक्ता समिमतबाट  

 ७. अधय मनकायबाट  

घ) आयोिनाबाट लाभामधवत हुनेः 

 १. घिपरिवाि संखयाः 

 २. िनसंखयाः 

 ३. संगरठत संस्थाः 

४= अधयः  

३. उपभोक्ता समिमत÷सिुदायिा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाको मवविणः 

क) गठन भएको मिमतः 



ि) पदामिकािीको नाि ि ठेगाना (नागरिकता प्रिाणपत्र नं. ि मिलला) 

१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. समचव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाय उपमस्थत लाभामधवतको संखयाः 

४. आयोिना सञ्चालन सम्वमधि अनुभवः 

५.उपभोक्ता समिमत सिुदायिा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाले प्राप्त गने ककस्ता 

मवविणः 

ककस्ताको क्रि  मिमत  ककस्ताको िकि  मनिायण सिाग्री 

परििाण    कैकफयत 

पमहलो 

दोश्रो 

तेश्रो 

िम्िा 

६. आयोिना िियत संभाि सम्बधिी व्यवस्था  

क) आयोिना िियत संभािको मिम्िा मलन ेसमिमत÷ससं्थाको नािः 

ि) िियत सम्भािको सम्भामवत स्रोत (छ छैन िुलाउने) 

 िनश्रिदानः 

 सेवा शुलकः 

 दस्तुि, चधदाबाट  

 अधय केही भएः  

 

 

  



सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता समिमतको मिम्िवेािी तथा पालना गरिने शतयहरुः 

१. आयोिना मिमत ...............................दमेि शुरु गिी 

मिमत........................सम्ििा पुिा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त िकि तथा मनिायण सािाग्री सम्वमधित आयोिनाको उद्धशे्यका लामग िात्र 

प्रयोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, मिधसी सािानको प्राप्ती, िचय ि बाँकी तथा आयोिनाको प्रगमत मवविण िाख्नु 

पनेछ । 

४= आम्दानी िचयको मवविण ि काययप्रगमतको िानकािी उपभोक्ता सिूहिा छलफल 

गिी अको ककस्ता िाग गनुय पनेछ । 

५= आयोिनाको कुल लागत भधदा घटी लागतिा आयोिना सम्पन्न भएको अवस्थािा 

सो िुतामवकनै अनुदान ि श्रिदानको प्रमतशत मनिायिण गिी भुक्तानी मलन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता समिमतले प्रामवमिकको िाय, पिािशय एव ंमनदशेन अनुरुप काि गनुय पनेछ 

।  

७= उपभोक्ता समिमतले आयोिनासंग सम्वमधित मवल, भिपाईहरु, डोि हामििी 

फािािहरु, मिधसी नगदी िाताहरु, समिमत÷सिुहको मनणयय पुमस्तका आकद 

कागिातहरु कायायलयले िागेको बित उपलव्ि गिाउनु पनेछ ि त्यसको 

लेिापिीक्षण पमन गिाउनु पनेछ । 

 

८. कुनै सािाग्री िरिद गदाय आधतरिक िािस्व कायायलयबाट स्थायी लेिा नम्वि ि 

िुलय अमभबृमद्ध कि दताय प्रिाण पत्र प्राप्त व्यमक्त वा फिय संस्था वा कम्पनीबाट 

िरिद गिी सोही अनुसािको मवल भिपाई आमिकािीक व्यमक्तबाट प्रिामणत गिी 

पेश गनुय पनेछ । 

९.  िूलय अमभबृमद्ध कि (VAT) लाग्ने बस्तु तथा सेवा िरिद गदाय रु २०,०००।– 

भधदा बढी िूलयको सािाग्रीिा अमनवायय रुपिा िूलय अमभबृमद्ध कि दताय 

प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका व्यमक्त फिय संस्था वा कम्पनीबाट िरिद गनुय पनेछ । साथै 

उक्त मवलिा उमललमित िु.अ.कि बाहकेको िकििा १.५% अग्रीि आयकि 

बापत किकरि गिी बाँकी िकि िात्र सम्वमधित सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी हुनेछ 

। रु २०,०००।– भधदा कि िूलयको सािाग्री िरिदिा पान नम्वि मलएको व्यमक्त 

वा फियबाट िरिद गनुय पनेछ । अधयथा िरिद गने पदामिकािी स्वयि ्मिम्िेवाि 

हुनेछ । 

१०. डोिि िोलि लगायतका िेमशनिी सािान भाडािा मलएको एवि ्घि बहालिा 

मलई मवल भिपाई पशे भएको अवस्थािा १०% प्रमतशत घि भाडा कि एबि ्

बहाल कि मतनुय पनेछ । 



११. प्रमशक्षकले पाउने पारिश्रमिक एवि ् सहभागीले पाउने भत्तािा प्रचमलत 

मनयिानुसाि कि लाग्नछे । 

१२. मनिायण काययको हकिा शुरु लागत अनुिानका कुनै आईटिहरुिा परिवयतन हुने 

भएिा अमिकाि प्राप्त व्यमक्त÷कायायलयबाट लागत अनुिान संसोिन गिे पश्चात 

िात्र कायय गिाउनु पनेछ । यसिी लागत अुनिान संशोिन नगिी कायय गिेिा 

उपभोक्ता समिमत÷सिुहनै मिम्िेवाि हुनेछ । 

१३. उपभोक्ता समिमतले काि सम्पन्न गरिसकेपमछ बाँकी िहन गएका िप्ने सािानहरु 

िियत संभाि समिमत गठन भएको भए सो समिमतलाई ि सो नभए सम्वमधित 

कायायलयलाई बुझाउनु पनेछ । ति िियत समिमतलाई बुझाएको सािानको मवविण 

एक प्रमत सम्वमधित कायायलयलाई िानकािीको लामग बुझाउनु पनेछ । 

१४. सम्झौता बिोमिि आयोिना सम्पन्न भएपमछ अमधति भकु्तानीको लामग 

काययसम्पन्न प्रमतवेदन, नापी ककताव, प्रिामणत मवल भिपाई, योिनाको फोटो, 

सम्वमधित उपभोक्ता समिमतले आयोिना संचालन गदाय भएको आय व्ययको 

अनुिोदन समहतको मनणयय, उपभोक्ता भलेाबाट भएको सावयिमनक लेिा पिीक्षणको 

मनणययको प्रमतमलपी तथा सम्वमधित कायायलयको वडा कायायलयको मसफारिस समहत 

अमधति ककस्ता भुक्तानीको लामग मनवेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. आयोिना सम्पन्न भएपमछ कायायलयबाट िाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपत्र 

मलन ु पनेछ । साथै आयोिानाको आवश्यक िियत संभािको व्यवस्था सम्वमधित 

उपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ । 

१६. आयोिना कायायधवयन गने सिुह वा उपभोक्ता समिमतल ेआयोिनाको भौमतक 

तथा मवत्तीय प्रगती प्रमतवेदन अनुसूची ६ को ढाँचािा सम्झौतािा तोककए 

बिोमिि कायायलयिा पेश गनुय पनेछ । 

१७. आयोिनाको दीगो सञ्चालन तथा िियत संभािको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

१८. आयोिनाको सव ैकाि उपभोक्ता समिमत÷सिुहको मनणयय अनुसाि गनुय गिाउनु 

पनेछ । 

 

 

कायायलयको मिम्िवेािी तथा पालना गरिने शतयहरुः 

 

१. आयोिनाको विेट, उपभोक्ता समिमतको काि, कतयव्य तथा अमिकाि, िरिद, 

लेिाङ्कन, प्रमतवेदन आकद मवषयिा उपभोक्ता समिमतका पदामिकािीहरुलाई 

अनुमशक्षण काययक्रि सञ्चालन गरिनेछ ।  

२.  आयोिनािा आवश्यक प्रामवमिक सहयोग कायायलयबाट उपलव्ि गिाउन सककने 

अवस्थािा गिाईनेछ ि नसककने अवस्था भएिा उपभोक्ता समिमतले बाह्य 

बिािबाट सेवा पिािशय अधतगयत सेवा मलन सके्नछ ।  



३. आयोिनाको प्रामवमिक सुपरिवेक्षणका लामग कायायलयको तफय बाट प्रामवमिक 

िटाईनेछ । उपभोक्ता समिमतबाट भएको कािको मनयमित सुपरिवेक्षण गने 

मिम्िेवािी मनि प्रामवमिकको हुनेछ ।  

४. पेश्की मलएि लािो सियसम्ि आयोिना संचालन नगने उपभोक्ता समिमतलाई 

कायायलयले मनयि अनुसाि कािवाही गनेछ । 

५. श्रििलुक प्रमवमिबाट कायय गिाउने गिी लागत अनुिान स्वीकृत गिाई सोही 

बिोमिि सम्झौता गिी िेमशनिी उपकिणको प्रयोगबाट कायय गिेको पाईएिा त्यस्तो 

उपभोक्ता समिमतसंग सम्झौता िद्ध गिी उपभोक्ता समिमतलाई भुक्तानी गरिएको 

िकि िुलयांकन गिी बढी भएको िकि सिकािी बाँकी सिह असलु उपि गरिनेछ । 

६. आयोिना सम्पन्न भएपमछ कायायलयबाट िाँच पास गिी फिफािक गनुय पनेछ । 

७. आवश्यक कागिात संलग्न गिी भुक्तानी उपलव्ि गिाउन सम्वमधित उपभोक्ता 

समिमतबाट अनुिोि भई आएपमछ उपभोक्ता समिमतको बैंक िातािा भुक्तानी कदनु 

पनेछ ।  

८. यसिा उललिे नभएका कुिाहरु प्रचमलत कानून विोमिि हुनेछ । 

  

िामथ उललेि भए बिोमििका शतयहरु पालना गनय हािी मनम्न पक्षहरु िधिुि गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता समिमत÷सिुहको तफय बाट    कायायलयको तफय बाट 

दस्तित...................  दस्तित............. 

नािथि....................      नािथि........... 

पद.......................  पद................. 

ठेगाना.....................  ठेगाना.................. 

सम्पकय नं...................      सम्पकय नं............... 

मिमत......................  मिमत..................... 

  



 अनसुचूी ३ 

(काययमवमिको दफा ११ (५) सँग सम्वमधित) 

सावयिमनक पिीक्षण फािािको ढाँचा पेश गिेको कायायलय.......... 

१. आयोिनाको नािः      क) स्थलः 

 ि) लागत अनुिानः        ग) आयोिना शुरू हुने मिमतः  घ) आयोिना 

सम्पन्न हुन ेमिमतः  

२. उपभोक्ता समिमत÷सािुदामयक संस्थाको   क) नािः   

क) अध्यक्षको नािः   ि) सदस्य सखंयाः      िमहलाः    

पुरूषः  

३. आम्दानी िचयको मवविणः  

क) आम्दानीतफय िम्िाः 

आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट 

कमत नगद तथा मिधसी 

प्राप्त भयो िलुाउने) िकि वा परििाण कैकफयत 

िकि वा परििाण कैकफयत 

 

   

   

ि) िचयतफय  

िचयको मवविण दि परििाण िम्िा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री 

िरिद भयो ?) 

   

२. ज्याला (के िा कमत 

भुक्तानी भयो ?) 

   

    

    

३. श्रिदान (कमत िनाले 

श्रिदान गिे ?)            

   

    

    

४. व्यवस्थापन िचय (ढुवानी 

तथा अधय िचय)  

   

    

 

ग) िौज्दात  

 मवविण  िकि वा परििाण  कैकफयत 

१ नगद   

बैंक   

व्यमक्तको मिम्िा   

२ सािग्रीहरु   



घ) भकु्तानी कदन बाकँी 

मवविण िकि वा परििाण 

  

४. सम्पन्न आयोिनाको लक्ष्य तथा प्रगमत मवविण 

 

कािको मवविण लक्ष्य प्रगमत 

   

५. आयोिनाले पु¥याएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपिा लाभामधवत िनसंखया (आयोिना 

सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  

६. आयोिना सञ्चालन गदाय आयोिक संस्थािा कािको मिम्िेवािी बाँडफाँड (कस 

कसले कस्तो कस्तो कािको मिम्िेवािी मलएका मथए < िलुाउने) 

उपमस्थमतः 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

िोहविः नािथिः      पदः   मिमतः 

द्रष्टव्यः सावयिमनक परिक्षण काययक्रििा उपमस्थत सिोकािवालाहरुको उपमस्थमत अमनवायय 

रूपिा सलंग्न हुनुपनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुचूी ४ 

-काययमवमिको दफा ११ (६) सँग सम्वमधित) 

िचय सावयिमनक सूचना फािाि 

 

मिमतः २०  ।   ।   .  

१. आयोिनाको नािः—         

२. आयोिना स्थलः—  

३. मवमनयोमित विटेः—     

४. आयोिना मस्वकृत भएको आ.वः—      

५. आयोिना सम्झौता भएको मिमतः—  

६. काि सम्पन्न गनुय पने मिमतः—         

७. काि सम्पन्न भएको मिमतः—  

८. उ.स. को बैठकल ेिचय स्वीकृत गिेको मिमतः—    

आम्दानी ि िचयको मवविण 

       

आम्दानी िचय 

मवविण िकि रू मवविण िकि 

प्रथि ककस्ता  ज्याला  

दोश्रो ककस्ता  मनिायण सािाग्री 

िरिद 

 

तेश्रो ककस्ता  ढुवानी  

िनश्रिदान  भाडा  

वस्तुगत सहायता  व्यवस्थापन िचय  

लागत सहभामगता    

    

    

 

उपयुयक्तानुसािको आम्दानी तथा िचय मवविण यथाथय हो । यसिा सब ैआम्दानी तथा 

िचयहरु सिावेश गरिएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभामगतािा आयोिना 

कायायधवयन गरिएको छ । यसको एक प्रमत वडा कायायलयिा सिते पेश गरिएको छ । 

 

 

  

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

 कोषाध्यक्ष    समचव      अध्यक्ष   

  



 

  

 

 

  



अनसुचूी ५ 

-काययमवमिको दफा ११(७) संग सम्वमधित) 

आयोिना सूचना पाटीको निूना 

१.  आयोिनाको नािः 

२. आयोिना संचालन गने कायायलय/काययक्रिको नािः 

३. उपभोक्ता समिमतको अध्यक्षको नाि ि सम्पकय नं.M 

४. आयोिनाको कुल लागत िकि रुः 

 ४.१. आयोिनािा कायायलयबाट व्यहोने लागत रुः 

 ४.२. िनसहभामगताबाट व्यहोने लागत िकि रुः 

 ४.३. आयोिनािा लगानी गने अधय मनकायको नाि  ि व्यहोने लागत िकि 

रुः 

५. आयोिना सम्झौता मिमतः 

६. आयोिना सम्पन्न गने मिमतः 

७. आयोिनाबाट लाभामधवत िनसंखयाः 

  



 

अनसुचूी  ६ 

-काययमवमिको दफा १६(ङ) सँग सम्वमधित) 

उपभोक्ता समिमतको भौमतक तथा मवत्तीय प्रगमत प्रमतवेदन 

मवविण पेश गिेको कायायलय.................... 

 

१. आयोिनाको मवविण  

आयोिनाको नािः     वडा नं.M   टोल÷बस्तीः    

उपभोक्ता समिमतका अध्यक्षः     समचवः  

२. आयोिनाको लागतः प्राप्त अनुदान िकि रू. ............................ 

 चधदा िकि रू...................... िनसहभामगता िकि रू. ==============  

 िम्िा िकि रू. ............................. 

३. हालसम्िको िचय रू. ============== 

क. कायायलयबाट प्राप्त िकि रू.............   

१. मनिायण सािग्रीिा (मसिेधट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, मगिी, उपकिण आकद) रू. .  

२. ज्यालाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        िम्िा 

रू.  

३. िसलधद सािान (कमप, कलि, िसी, कागि आकद) रू.   ४. दमैनक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा 

स्वीकृत भए) रू.   

५. प्रामवमिक मनिीक्षण बापत िचय (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.     

६. अधय   

ि. िनसहभामगताबाट व्यहोरिएको िचय रूः .......श्रिको िूलय बिाबि िकि रू. ........ 

मिधसी सािान िूलय बिाबि िकि रू. .......  कूल िम्िा रू. .............  

४. प्रामवमिक प्रमतवेदन बिोमिि िूलयांकन िकि रू. ............. 

५. उपभोक्ता सिूहको मनणयय बिोमिि÷सिीक्षाबाट िचय दमेिएको रू. ............. 

६. कायायधवयनिा दमेिएका िुखय सिस्याहरूः क. ि. ग.  

७. सिािानका उपायहरू  

क.  

ि. 

ग.  

८. कायायलयबाट ि अधय मनकायबाट अनुगिन भए अनुगिनको सुझावः  

 

 

९. हाल िाग गिेको ककस्ता िकि रू.  

 १०. िुखय िचय प्रयोिन  

 

११. प्राप्त िकि आयोिना बाहके अधय काययिा िचय गने गिाउने छैनौ ।   

 

 

 

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

तयाि गन े   समचव    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 


