
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिमत गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययमवमध (२०७५) 

 

प्रस्तावना 

नेपालको संमवधान ि स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन,२०७४ ले मनर्दयष्ट गिेको स्थानीय तहको 

अमधकाि क्षते्र मभत्रको मवकास मनिायण सम्बन्धी कायय संचालनको लामग गाउँपामलकाले उपभोक्ता 

समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन गनय आवश्यक दमेिएकोल े पातािासी गाउँपालका 

प्रशासकीय काययमवमध मनयमित गने ऐन २०७४ को दफा   बिोमिि    काययपामलकाले यो काययमवमध 

िािी गिेको छ । 

परिचे्छद-१ 

प्रािमम्भक 

१. संमक्षप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस काययमवमधको नाि पातािासी गाउँपामलकाको उपभोक्ता 

समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन काययमवमध, २०७५ िहकेो छ । 

(२) यो काययमवमध तुरुन्त प्रािम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषाः मवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययमवमधिाः- 

(क) "अध्यक्ष" भन्नाल ेउपभोक्ता समिमतको अध्यक्षलाई सम्झनु पदयछ । 

(ि) "आयोिना" भन्नाल े यस पातािासी गाउँपामलका वा सो अन्गगयतको वडाबाट पूणय वा 

आंमशक लागत साझेदािीिा सञ्चामलत योिना वा काययक्रि वा आयोिनालाई सम्झनुपछय 

ि यसले पातािासी गाउँ सभाबाट स्वीकृत भएको गैि सिकािी संघ संस्था, गैि 

नाफािूलक संस्था वा अन्य सािुदामयक संस्थाको आयोिना सिेतलाई िनाउनेछ । 

(ग) "उपभोक्ता" भन्नाल े आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभामन्वत हुने आयोिना सञ्चालन हुने क्षेत्र 

मभत्रका व्यमक्तलाई िनाउँछ । 

(घ) "उपभोक्ता समिमत" भन्नाले आयोिनाको मनिायण, सञ्चानल, व्यवस्थापन ि िियत 

सम्भािलाई बुझाउँनेछ । 

(ङ) "कायायलय" भन्नाल े गाउँ काययपामलकाको कायायलयलाई बुझाउँछ । सो श्दल े वडा 

कायायलय सिेतलाई बुझाउनेछ । 

(च) "कायायलय" भन्नाले गाउँपामलकालाई सम्झनु पदयछ । 

(छ) "ठूला िेमशनिी तथा उपकिण" भन्नाल ेवाताविणलाई अत्यमधक ह्रास पयुायउने प्रकृमतका 

ठूला िेमशनिी, उपकिण (बुलडोिि, एक्साभेटि िस्ता) ि श्रििलूक प्रमवमधलाई 

मवस्थामपत गने िालका िेमशनिी तथा उपकािण सम्झनु पदयछ । 



(ि) "पदामधकािी" भन्नाले उपभोक्कता समिमतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ि कोषाध्यक्षलाई सम्झनु 

पदयछ । 

(झ)  "वडा" भन्नाले पातािासी गाउँपामलका मभत्रका वडालाई सम्झनु पदयछ । 

(ञ) "वडाध्यक्ष" भन्नाल ेआयोिना सञ्चाल भएको वडा अध्यक्षलाई सम्झनु पदयछ । 

(ट) "सदस्य" भन्नाल े उपभोक्ता समिमतका सदस्यलाई िनाउनेछ ि सो श्दले उपभोक्ता 

समिमतका पदामधकािीलाई सिेत िानउने छ। 

(ठ) "सम्झौता" भन्नाले आयोना मनिायण, सञ्चालन, व्यावस्थापन ि िियत सम्भाि गनयको लामग 

कायायलय ि उपभोक्ता समिमतबीच भएको मलमित किािनािा वा कमबयतलाई िानउनेछ 

। 

३. काययमवमधको पालना गनुयपनेः (१) गाउँपामलका मभत्र कायायन्वयन हुने आयोिनाको मनिायण, 

सञ्चालन, िियत ि सम्भाि कायय गनयको लामग गठन हुने उपभोक्ता समिमतले पूणयरुपिा यो 

काययमवमधको पालना गनुय पनेछ ।  

(२) कुल लागत रु १ किोडसम्ि भएको तथा स्थानीय सीप,  स्रोत ि साधन उपयोग हुन ेि 

स्थानीय स्तििा कायय सम्पन्न गनय सके्न आयोिनाको कायायन्वयन उपभोक्त समिमत िाफय त गनय 

सककनेछ । 

 

परिच्छेद-२ 

उपभोक्ता समिमतको गठन ि सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता समिमत गठनसम्बन्धी व्यवस्थापनः (१) उपभोक्ता समिमत गठन दहेाय बिोमिि 

गनुय पदयछ । 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभामन्वत उपभोक्ताहरुको आि भलेाबाट अमधकति 

सहभामगतािा सम्बमन्धत आयोिनास्थलिा नै सातदमेि एघाि (७ दमि ११) िना 

सदस्यीय समिमत गठन गनुयपनेछ ।  

(ि) समिमत गठनको लामग आि भलेा हुने सिय, मिमत, स्थान ि भलेाको मवषय त्यतो भलेा 

हुने मिमतले कमम्तिा साता (७) कदन अगावै सावयिमनक रुपिा िानकािी गिाउनु पनेछ । 

(ग) गाउँपामलका स्तिीय आयोिना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमतको गठन गदाय 

काययपामलकाल े तोकेको काययपामलकाका सदस्य वा कायायलयको प्रमतमनमधको िोहवििा 

गनुय पनेछ । 

(घ) वडास्तिीय आयोिना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमत गठन गदाय सम्बमन्धत वडाको 

वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायलयको प्रमतमनमधको िोहवििा गनुय पनेछ । 



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

समिमतको संिचना समहतको िानकािी कायायलयको प्रमतमनमधले गिाउनु पनेछ । 

(च) उपभोक्ता समिमत गठन गदाय सिावेशी मसद्धान्तको अवलम्वन गनुय पनेछ । समिमतिा 

कमम्तिा तेत्तीस (३३%) प्रमतशत िमहला सदस्य हुनुपनेछ । समिमतको अध्यक्ष, समचव ि 

कोषाध्यक्षिध्य ेकम्तीिा एक िना िमहला पदामधकािी हुनुपनेछ । 

(छ) एक व्यमक्त एकभन्दा बढी उपभोक्ता समिमतको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै सगोलिका 

परिवािबाट एकिना बढी व्यमक्त एउटै उपभोक्ता समिमतको सदस्य हुन पाउने छैन । 

(ि) उपभोक्ता समिमतको गठन सकेसम्ि सवयसम्ित तरिकाल े गनुयपनेछ । सवयसम्ित हन 

नसकेिा उपभोक्ताहरुको बहितबाट उपभोक्ता समिमत गठन गरिनेछ ।  

(झ) उपभोक्ताहरुको लागत सहभामगतािा सञ्चालन हुने आयोिनाहरु उपभोक्ता समिमतबाट 

नसकेिा कायायन्वयन गनय प्राथमिकता कदईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता समिमतल ेसम्झौता बिोमिि गनुय पने काि समिमत आफैं ले गनुय गिाउनु पनेछ । 

अन्य हुनै मनिायण व्यवसायी वा अन्य संस्थालाई ठेक्कािा कदई गनय गिाउन पाइने छैन । 

(ट) काययलयल ेआयोिना सञ्चालन एवं कायायन्वयनिा संलग्न उपभोक्ता समिमतको अमभलिे 

अनुसूची १ बिोमििको ढाँचािा व्यवमस्थत गनुय पनेछ । 

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

बिोमिि हुनु पनेछ । 

(क) सम्बमन्धत आयोिना क्षते्रको स्थायी वामसन्दा 

(ि) १८ वषय उििे पिूा भएको 

(ग) फौिदािी अमभयोगिा अदालतबाट कसुिदाि नठहरिएको 

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

(ङ) अन्य उपभोक्ता समिमतिा सदस्यनिहकेो 

(२) उपदफा १ िा िुसुकै कुिा लेमिएको भएतापमन िनप्रमतमनमध, िािनीमत दलका 

पदामधकािी, बहालवाता सिकािी कियचािी ि मशक्षक उपभोक्ता समिमतको सदस्यिा बस्न 

पाईने छैन ।  

६. उपभोक्ता समिमतको काि, कतयव्य ि अमधकािः उपभोक्ता समिमतको काि कतयव्य ि अमधकाि 

दहेाय बिोमिि हुनेछ । 

(क) सम्झौता बािोमििको कायय सम्पादन गने, 

(ि) उपभोक्ताहरुलाई कायायलयबाट प्राप्त सूचना तथा िागयदशयनको िनकािी गिाउन  

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

गिेि िात्र शुरु गने  



(घ) उपभोक्तासमिमतका सदस्यहरुको क्षिता मवकास गने । 

(ङ) सम्झौता बिोमििको कािको परििाण, गुणस्ति, सिय ि लागतिा परिवतयन गनुय पने 

दमेिएिा कायायलयलाई अनुिोध गने  

(च) आयोिनाको कदगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कायय गने । 

 

परिच्छेद-३ 

कायायन्वयन तथा व्यवस्थापन 

 

७. आयोिना कायायन्वयः (१) कायायलयल ेआ व शुरु भएको१५ कदन मभत्र उपभोक्ता समिमतबाट 

संचालन हने आयोिना, परियोिना ि काययक्रिहरु पमहचान/ छनौट गिी कायायन्वयन योिना 

बनाउनु पनेछ । उपभोक्ता समिमत गठन पश्चात आयोिनाको ड्रईङ, मडिाइन ि लागत 

अनुिान (नेपाली भाषािा तयाि गरिएको) स्वीकृत गिी उपभोक्ता समिमतलाई उपल्ध 

गिाउनु पनेछ । 

(२) आयोिनाको कायायन्वयनको लामग उपभोक्ता समिमत ि कायायलयबीच अनुसूची २ 

बिोमििको ढाँचािा सम्झौता गनुयपनेछ । 

 (३) आयोिनाको प्रकृमत हिेी कायायलयल ेलागत सहभामगताको ढाँचा ि अनुपाद (नगद वा 

श्रिदान वा बस्तुगत) तोकु्न पनेछ । 

(४) ५ लाि भन्दा तलका आयोिना तथा काययक्रिलाई वडािा प्रत्ययोिन गिी सम्बमन्धत 

वडाबाट सञ्चालन गनुय पनेछ । 

८. आयोिना सम्झौताको लामग आवश्यक कागिातहरुः (१) उपभोक्ता समिमतले कायायलयसँग 

सम्झौता गदाय तपमशलिा उमललमित कागिातहरु पेश गनुयपने  

(क) उपभोक्ता समिमत गठन गने आि भलेाको मनणययको प्रमतमलमप 

(ि) उपभोक्ता समिमतका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रमतमलमप 

(ग) आयोिनाको लागत अनुिान मवविण 

(घ) उपभोक्ता समिताबाट सम्झौताको लामग मिम्िेवाि पदामधकािी तोककएको उपभोक्ता 

समिमतको मनणयय 

(ङ) आयोिनाको कायायन्वयनको कायय तामलका  

(च) िाता सञ्चालन गने पदामधकािी तोककएको मनणयय िाता सञ्चालनको लामग आवश्यक 

कागिातहरु  

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

उपभोक्ता समिमतका पदामधकािीहरुलाई मनम्न मवषयिा अमभििुीकिण गनुय पनेछ । 



(क) उपभोक्ता समिमतको काि, कतयव्य ि अमधकाि, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कािको मवविण, काि सम्पन्न गनुय पनेछ । 

(ग) मनिायण सािाग्रीको गुणस्ति ि परििाण 

(घ) अरिद, िकि मनकासा प्रकक्रया, िचयको लेिांकन ि अमभलेि व्यवस्थापन 

(ङ) कायायन्वयन ि अनुगिन प्रकृया  

(च) सावयिमनक पिीक्षण, योिनाको फिफािि ि हस्तान्तिण 

१०.   िाता सञ्चालनः (१) उपभोक्ता समिमतको िाता कायायलयल ेतोकेको बैंकिा सञ्चालन हुनेछ 

। 

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

सञ्चालन हुनेछ । िाता सञ्चालकहरु िध्य ेकमम्तिा एकिना िमहला हुनु पनेछ ।   

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

िाता िाफय त कदनु पनेछ । उपभोक्ता समिमतले एक व्यमक्त वा संस्थालाई एक लािभन्दा 

िामथको िकि भुक्तानी गदाय चेक िाफय त िात्र गनुय पनेछ । 

(२) उपभोक्ता समिमतलाई सम्झौता बिोमििको कािको प्रामवमधक िलूयांकन, कायय सम्पादन 

प्रमतवेदन ि अन्य आवश्यक कागिातको आधाििा ककस्तागत ि अमन्ति भकु्तानी कदइनेछ । 

(३) उपभोक्ता समिमतल ेसम्पादन गिेको काि ि भएको िचयको मवविण समिमतको बैठकबाट 

मनणयय गिी भकु्तानीको लामग आवश्यक कागिात समहत कायायलयिा पशे गनुयपनेछ । 

(४) आयोिनाको अमन्ति भकु्तानी हुनु भन्दा अगावै कायायलयबाट अनुगिन गने व्यवस्था 

मिलाउनु पनेछ 

(५) आयोिनाको सम्पन्न भई फिकफिक गनुय भन्दा अगावै उपभोक्ता समिमतल े अमनवायय 

रुपिा कायायलयको प्रमतमनमधको िोहवििा सावयिमनक पिीक्षण गनुय पनेछ । सावयिमनक 

पिीक्षण प्रमतवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बिोमिि हुनेछ ।  

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

बिोमििको ढाँचािा सावयिमनक गनुयपनेछ । 

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

समिमतले काि शुरु गनुय भन्दा अगावै आयोिनाको नाि, लागत, लागत साझेदािीको अवस्था, 

काि शुरु ि सम्पन्न गनुय पने अवमध सिेत दमेिने गिी तयाि गरिएको अनुसूची ५ बिोमििको 

ढाँचािा आयोिना सूचना पाटी आयोिना स्थलिा िाख्न ुपनेछ । 

(८) उपभोक्ता समिमतलाई सम्बन्धीत कायायलयले ड्राइङ्ग, मडिाइन, लागत अनुिान तयाि 

पाने, प्रामवमधक सललाह कदने, िाँचपास गने लगायत अन्य प्रामवमधक सहयोग उपल्ध 

गिाउनेछ । आयोिना कायायन्वयको सियिा कुनै कािणबाट कायायलयले प्रामवमधक सेवा 

उपल्ध गिाउन नसकेिा सम्झौतािा उललिे गिी तोककएको िचयको सीिा मभत्र िही 



उपभोक्ता समिमतले किाििा प्रामवमधक मनयुक्त गनय वा प्रामवमधक सेवा मलन सके्नछ । ति 

ड्रइङ्ग, मडिाइन, लागत अनुिान, काययसम्पन्न प्रमतवेदन ि भकु्तानी मसफारिसको 

काययलयबाट नै हुनेछ । 

(९) उपभोक्ता समिमतबाट मनणयय हुने आयोिनाहरुको गुणस्ति कायि गनय गिाउने दामयत्व ि 

मिम्िेवािी िनप्रमतमनमध, सम्बमन्धत प्रामवमधक काियचािी, उपभोक्ता समिमत ि अनुगिन 

समिमतको हुनेछ ।   

(१०)अनुकिणीय कायय उपभोक्ता समिमत,प्रामबमधक कियचािी िसम्बमन्धत कियचािी लाइय 

सभाको मनणयय बिोमिि बार्षयक रुपिा उमचत परुुस्काि प्रदान गनय सककनेछ। 

(११) तोककएको सियिा उपभोक्ता समिमत गठन हुन नसकेिा, सम्झौताको सतय बिोमिि 

कायय सम्पादन हुन नसकेिा कायायलयिा कायायलयले अन्य प्रकृयाबािा काि गिाउन सके्नछ । 

  

१२. मनिायण काययको गुणस्ति सुनसमश्चतता गनुय पने: उपभोक्ता समिमतबाट सञ्चालन हुन े

आयोिना गुणस्ति सुमनमश्चत गनुय सम्बमन्धत उपभोक्ता समिमतको कतयव्य हुनेछ । गुणस्ति 

सुमनमश्चतता गनयको लामग अन्य कुिाहरुको अमतरिक्त मनम्न मवषयहरु पणूय रुपिा पालना गनुय 

पनेछ ।  

(क) मनिायण सािाग्रीको गुणस्तिः मनिायण सािाग्री ड्रइङ, मडिाइन ि स्पेमसकफकेसन 

बिोमििको गुणस्ति कायि गनुय पनेछ । 

(ि) मनिायण मवमध ि प्रकृयाको गुणस्तिः मनिायण मवमध ि प्रकृया कायायलयसँग भएको सम्झौता 

बिोमिि गनुयपनेछ । 

(ग) मनिायण काययको कदगोपनाः उपभोक्ता समिमतबाट कायायन्वयन भएको योिनाको 

कदगोपनाको लामग सम्बमन्धत उपभोक्ता समिमतल ेआवश्यक व्यवस्था गनुय पनेछ । 

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

गुणस्ति कायि गने मिम्िेवािी सम्बमन्धत कायायलयबाट िरटएका प्रामवमधक कियचािी ि 

उपभोक्ता समिमतको हुनछे । 

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

गुणस्तििा सम्पन्न हुन सकेिा सम्बमन्धत प्रामवमधक कियचािीलाई सचेत गिाउने ि प्रकृमत 

हिेी आवश्यकता अनुसाि कािवाही गनय सके्नछ । त्यस्ता उपभोक्ता समिमतले लगत िािी 

उपभोक्ता समिमतका पदामधकािीलाई मनमश्चत सियसम्िको लामग अन्य उपभोक्ता 

समिमतिा िही काि गनय मनषेध गनेछ । 

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

सम्पन्न गनय गिाउन उपभोक्ता समिमतल े सम्पादन गने काययको अनुगिन गिी आयोिनाको 



गुणस्ति, पििाण 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 ि अमधकाि दहेाय बिोमिि हुनेछः 

(क) आयोिनाको कायायन्वयनिा सहिीकिण गने तथा दमेिएका बाधा, व्यवधान ि सिस्या 

सिाधानका लामग आवश्यक सिन्वय गने, 

 (ि) आयोिनाको कायायन्वयन काययतामलका अनुसाि काि भए नभएको यकीन गने ि 

नगिेको पाइएिा सम्बमन्धत पक्षलाई सचेत गिाउने, 

(ग) आवश्यक अन्य कायय गने । 

 

परिच्छेद – ४ 

मवमवध 

 

१४.  अन्य संस्थाबाट कायय गिाउन सककनेःयस काययमवमध बिोमिि उपभोक्ता समिमतबाट गरिने 

कायय लाभग्रही सिूह , सािुदामयक संस्था िस्तै सािुदामयक वन, सािुदामयक स्तिका 

सहकािी संस्थाहरू ,टोल मवकास संस्था ,आिा सिहू कृषी सिूह, कानुन बिोमिि गठग 

बएका अन्य सािुदामयक संगठन िस्ता संस्थाहरूबाट स्थानीय उपभोक्ताहरूको आिभेलाबाट 

मनणयय भई आयिा यस्ता संस्थाहरूबाट यस काययमवमध बिोमिि कायय संचालन गनय / गिाउन 

सककने छ । 

१५.  सहमिकिण ि सहयोग गनुय पनेः उपभोक्ता समिमतले आयोिनाको सुपरिवेक्षण, अनकुगिन / 

मनरिक्षण गनय काययलयबाट आएको  नुगिन समिमत ,पदामधकािी वा कियचािीलाई आवश्यक 

मवविण उपल्द गिाउने तथा आयोिनास्थल अनुगिनको लामग सहमिकिण सहयोग गनुय 

पने छ । 

१६. उपबोक्ता समिमतको दामयत्वः  उपभोक्ता समिमतले कायायलय सँग भएको सम्झौता 

बिोमििको कायय सम्पादन गदाय कायायलयले तोकेको शतयहरुको अमतरिक्त मनम्न दामयत्व वहन 

गनुय पने छ । 

क) आयोिनाको कदगो व्यवस्थापनको लामग िियत सम्भाि गने सम्बन्धी आवश्यक कायय , 

ि ) आयोिना काययन्वयनबाट पनय सके्न वाताविमणय  सन्तुलन कायि गने सम्बन्धी कायय , 

ग) अन्य आयोिनाहरूसगँ  अन्तयि सम्बन्ध कायि गनुय पने , 

घ) असल नागरिकको आचिण पालना गनुय पने , 

ङ) उपभोक्ता समिमतल े आयोिनाको फिफािकको लामग कायायलयिा कागिात पेश गदाय 

अनुसूमच ६ बिोमििको ढाचािा आयोिनको भौमतक तथा मवमत्तय प्रमतबदेन पेश गनुय पनेछ । 



१७.   िापदण्डबनाउन सके्नः (१) आयोिनाको गुणस्ति सुमनमश्चतताको लामग कायायलयले 

अनुगिन , िुलयाङ्कन गरि सम्बमन्धत उपभोक्ता समिमतलाई सललाह , सझुाव ि आवश्यकता 

अनुसाि मनदशेन कदने तथा सिन्वय गनुय पनेछ । 

      (२) उपभोक्ता समिमतबाट सञ्चालन  हुन े आयोिनको प्रकृमत हरेि गुणस्ति सुमनमश्चतता गने 

प्रयोिनाको लामग कायायलयल ेथप    

        िापदण्ड तथा िागयदशयन बनाई लागु गनय सके्नछ । 

 
 



 

अनुसूमच -१ 

(काययमवमधको दफा ४ (१) ट संग सम्बमन्धत) 

 

उपभोक्ता समिमतको लागतपातािासी गाँउपामलका 

                                                                                           आ.व. 

क्र.स. उपभोक्ता 

समिमतको 

नाि ि 

ठेगना 

पदामधकािीको नाि ि सम्पकय  नं. गठन 

मिमत 

बैकको 

नाि 

िाता 

नं. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष समचव कोषाध्यक्ष 

         

         

         

         

         

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनुसूमच  २ 

(काययमवमधको दफा ४ (१) ट संग सम्बमन्धत) 

पातािासी गाउँपामलका योिना सम्झौता फािि 

 

१. सम्झौता गने पक्ष ि आयोिनाः 

क) उपभोक्ता समिमतको मवविणः 

१) नािः 

२) ठेगनाः 

ि) आयोिनको मवविणः 

१) नािः 

२) आयोिना स्थलः 

३) उद्देश्यः 

४) आयोिना सुरू हुने मिमतः 

२. आयोिनाको लागत सम्बमन्धत मवविणः 

क) लागत अनुिान रू 

ि) लागत व्यहोने  स्रोतहरू 

१. कायायलयः 

२. उपभोक्ता समिमतः 

३. अन्यः 

ग) बस्तुगत अनुदानको मवविण सािाग्रीको नाि एकाई 

१. संघबाट  

२. प्रदशेबाट 

३. स्थानीय तहबाट 

४. गैह्रसिकािी संघसंस्थाबाट  

५. मवदशेी दातृ संघ संस्थाबाट 

६. उपभोक्ता समिमतबाट 

७. अन्य मनकायबाट 

घ) आयोिनाबाट  लाभामन्वत हुनेः 

१. घिपरिवाि संख्यः 

२.  िनसंख्यः 



३. संगरठत संस्थाः 

४. अन्यः 

३.उपभोक्ता समिमत / सिुदायिा आधारित  संस्था / गैह्रसिकािी संस्थाको मवविणः 

क) गठन भएको मिमतः 

ि) पदामधकािीको नाि ि ठेगाना ( नागरिकता प्रिाणपत्र नं. ि मिलला) 

१. अध्यक्ष 

२. उपाध्क्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. समचव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 

ग) गठन गदाय उपमस्थत लाभामन्वतको संख्यः 

४. आयोिना सन्चालन सम्वमन्धत अनुभवः 

५. उपभोक्ता समिमत सिुदायिा आधारित संस्था / गैह्रसिकारि संस्थाल ेप्रप्त गने ककस्ता मवविणः 

   ककस्ताको क्रि मिमत ककस्ताको िकि मनिायण सािाग्री परििाण कैकफयत 

   पमहलो 

   दोस्रो 

   तेस्रो 

   िम्िा 

६. आयोिना िियत सभंाि सम्बन्धी व्यावस्था 

  क) आयोिना िियत सभंािको मिम्िा मलने समिमत / संस्थाको नािः 

  ि) िियत सम्भािको सम्भामवत स्रोत ( छ छैन िुलाउने ) 

o िनश्रिदान 

o सेवा शलुक 

o दस्तुि , चन्दाबाट 

o अन्य केमह भएः 

 
 

सम्झौताका शतयहरू 

उपभोक्ता समिमतको मिम्िवेािी तथा पालना गरिन ेशतयहरूः 

१. आयोिना मिमत......................दमेि  शरुू गरि मिमत........................सम्ििा पुिा गनुय 

पनेछ । 

२. प्रप्त िकि तथा मनिायण सािाग्री सम्बमन्धत आयोिनाको उद्धशे्यका लामग िात्र प्रयोग 

गनुयपनेछ । 

३. नगदी , मिन्सी सािानको प्रप्ती ,िचय ि बाँकी तथा आयोिनाको प्रगमत मवविण िाख्नु पनेछ । 



४. आम्दानी िचयको मवविण ि कायय पगयमतको िानकािी उपभोक्ता सिहूिा छलफल गिी अको 

ककस्ता िाग गनुय पनेछ । 

५. आयोिनाको कुल लागत भन्दा घटी लागतिा आयोिना सम्पन्न भएको अवस्थािा सो 

िुतामवनाकनै हनुदान ि श्रिदानको प्रमतशत मनधायिण गरि भकु्तानी मलनु पनेछ । 

६. उपभोक्ता समिमतल ेप्रामवमधकको िाय , पिािशय एवं मनदशेन अनुरूप काि गनुय पनेछ । 

७. उपभोक्ता समिमतले आयोिनासंग सम्वमन्धत मवल, भपायइहरू ,डोि हामिि फाििहरू , 

मिन्सी नगदी िाताहरू, समिमत / सिहुको मनणयय पुमस्तका आदी कागिातहरू कायायलयल े

िागेको बित उपल्द गिाउनु पनेछ ि त्यसको लिेापिीक्षण पमन गिाउनु पनेछ । 

८. कुनै सािाग्री िरिद गदाय आन्तरिक  िािश्व कायायलयबाट स्थायी लिेा नम्बि ि िलुय 

अमभबृमद्ध कि दताय प्रिाण पत्र प्रप्त व्याक्ती वा फिय संस्था  वा कम्पनीबाट िरिद गिी सोही 

अनुसािको मवल भपायई आमधकािीक ्यामक्तबाट प्रिामणत गरि पेश गनुय पनेछ । 

९. िूलय अमभबदृ्ध कि (VAT) लाग्न े बस्तु तथा सेवा िरिद गदाय रू २०,०००।– भन्दा बढी 

िुलयको सािाग्रीिा अमनवायय रूपिा िलूय अमभबृद्धकि दताय प्रिाण प्रत्र  प्रप्त गिेका ्यमक्त 

फिय संस्था वा कम्पनीबाट िरिद गनुय पनेछ । साथै उक्त मवलिा उललेमित िु.अ. कि 

बाहकेको िकििा १.५ प्रसेन्ड अग्रीि आयकि बापत किकट्टी गिी बाकी िकि िात्र 

सम्बमन्धत सेवा प्रदायकलाई भकु्तानी हुनेछ । रू २०,०००।– भन्दा कि िूलयको सािाग्री 

िरिदिा पान नम्बि मलएको व्यामक्त वा फियबाट िरिद गनुय पनेछ । अन्यथा िरिद गने 

पदामधकािी स्वयि मिम्िेवाि हुनेछ । 

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

भपायइ पेश भएको अवस्थािा १० प्रमतशत घि भाडा कि एवि वहाल कि मतनुय पनेछ । 

११. प्रमशक्षकल ेपाउने पारिश्रमिक एवि सहभामगल ेपाउने भत्तािा प्रचमलत मनयिानुसाि कि 

लाग्नेछ । 

१२. मनिायण काययको हकिा शुरू लागत अनुिानका कुनै आईटिहरूिा परिवतयन हुने भएिा 

अमधकाि प्राप्त व्यामक्त / कायायलयबाट लागत अनुिान संशोधन गिे पश्चात िात्र कायय गिाउनु 

पनेछ । यसिी लागत अनुिान संशोधन नगिी कायय गिेिा उपभोक्ता समिमत / सिहुनै 

मिम्िेवाि हुनेछ । 

१३. उपभोक्ता समिमतल े काि सम्पन्न गरिसकेपमछ बाँकक िहन गएका िप्न े सािानहरू िियत 

संभाि समिमत गठन भएको  भए सो समिमतलाई ि सो नभए सम्बमन्धत कायायलयलाई  

बुझाउनु पनेछ ।ति िियत समिमतलाई बुझाएको सािानको मवविण एक पर्तय सम्वमन्धत 

कायायलयलाई िानकािीको लागी बुझाउनु पनेछ । 

१४. सम्झौता बिोमि आयोिना सम्पन्न भएपमछ अमन्ति भुक्तानीको काययसम्पन्न प्रमतवेदन , 

नापी ककताव, प्रिामणत मवल भपायइ, योिनाको फोटो, सम्बमन्धत उपभोक्ता समिमतल े

आयोिना संचालन गदाय भएको आय व्ययको अनुिोदन समहतको मनणयय, उपभोक्ता भलेाबाट 

भएको सावयिमनक लेिा परिक्षणको मनणययको प्रमतमलमप तथा सम्वमन्धत कायायलयको वडा 

कायायलयको मसफारिस समहत अमन्ति ककस्ता भकु्तानीको लागी मनबेदन पेश गनुय पनेछ । 



१५.  आयोिना सम्पन्न भएपमछ कायायलयबाट िाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपत्र मलन ुपनेछ 

। साथै आयोिनाको आवश्यक िियत संभािको व्यवस्था सम्बमन्धत उपभोक्ताहरूले नै  गनुय 

पनेछ । 

१६. आयोिना काययन्वयन गने सिहु वा उपभोक्ता समिमतले आयोिनाको भौमतक तथा मवत्तय 

प्रगमत प्रमतबेदन अनुसुची ६ को ढाँचािा सम्झौतािा तोककए बिोमिि कायायलयिा पेश गनुय 

पनेछ । 

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

१८. आयोिनाको सबै काि उपभोक्ता समिमत / सिुहको मनणयय अनुसाि गनुय गिाउनु पनेछ । 

 

कायायलयको मिम्िवेािी तथा पालना गरिन ेशतयहरूः 

१. आयोिनाको बिेट , उपभोक्ता समिमतको काि, कतयव्य तथा अमधकाि, िरिद , लिेाङकन 

,प्रमतवेदन आदी मवषयिा उपभोक्ता समिमतका पदामधकािीहरूलाई अनुमशक्षण काययक्रि 

सन्चालन गरिनेछ । 

२. आयोिनिा आवश्यक प्रामवमधकसहयोग कायायलयबाट उपल्द गिाउन सककने अवस्थािा 

गिाईनेछ ि नसककने अवस्था भएिा उपभोक्ता समिमतले बाह्रा बिािबाट सेवा पिािशय 

अन्तयगत सेवा मलन सके्नछ । 

३. आयोिनाको प्रामवमधक सुपरिवेक्षणका लागी कायायलयको तफय बाट प्रामवमधक िटाईनेछ । 

उपभोक्ता समिमतबाट भएको कािको मनयमित सुपरिवेक्षण गने मिम्िेवािी मनि 

प्रामवमधककको हुनेछ । 

४. पेश्की मलएि लािो सियसम्ि आयोिना सणचालन नगने उपभोक्ता समिमतलाई कायायलयले 

मनयि अनुसाि कािवाही गनेछ । 

५. श्रििुलको प्रामवमधबाट कायय गिाउने गरि लागत अनुिान स्वीकृत गिाई सोही बिोमिि 

सम्झौता गिी िेशीनिी  उपकिणको प्रयोगबाट कायय गिेको पाईयिा त्यस्तो उपभोक्ता 

समिमत संग सम्झौता िद्ध गिी उपभोक्ता समिमतलाइ भकु्तानी गरिएको िकि िलुयांकन 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 उपल्ध गिाउन सम्बमन्धत उपभोक्ता समिमतबाट 

अनुिोध भई आएपमछ उपभोक्ता समिमतको बैंक िातािा भुक्तानी कदनु पनेछ । 

८. यसिा उललके नभएका कुिाहरू प्रचमलत कानुन बिोमिि हुनेछ । 

 

िामथ उललिे भए बिोमििका शतयहरू पालना गनय हािी मनम्न पक्षहरू िन्िुि गदयछौ  

उपभोक्ता समिमत / सिहुको तफय बाट कायायलय तफय बाट 

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

नाि थि................................ नाि 

थि......................................... 

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



ठेगना...................................... ठेगना.................................. 

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

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

 

अनुसूची ३ 

(काययमवमधको दफा ११(५) सँग सम्बमन्धत) 

 

सावयिमनक पिीक्षण फािािको ढाँचा पेश गिेको कायायलय……………… 

१. आयोिनाको नािः     क) स्थलः 

ि)  लागत अनुिानः   ग) आयोिना शुरु हुने मिमतः  घ) आयोिना सम्पन्न हुने 

मिमतः  

२. उपभोक्ता समिमत/सािुदामयक संस्थाको  क) नािः    

क) अध्यक्षको नािः                      ि) सदस्य संख्याः  िमहलाः  

 पुरुषः 

३. आम्दानी िचयको मवविणः 

क) आम्दानीतफय  िम्िाः 

आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कमत नगद तथा 

मिन्सी प्राप्त भयो िलुाउने) िकि वा 

परििाण 

िकि वा परििाण कैकफयत 

   
   

  

ि) िचयतफय  

िचयको मवविण दि परििाण िम्िा 

सािाग्री (के के सािाग्री िरिद भयो ?)    

ज्याला (के िा कमत भकु्तानी भयो ?)    

    
    

श्रिदान ( कमत िनाले श्रिदान गिे)     

    
    

    

व्यवस्थापन िचय (ढुवानी तथा अन्य)    

 



ग) िौज्दात 

 

मवविण िकि वा परििाण कैकफयत 

नगद   

बैंक   

व्यमक्तको मिम्िा   

सािाग्रीहरु   

   

   

घ) भुक्तानी कदन बाँकी   

मवविण िकि वा परििाण 

  
  

 

४. सम्पन्न आयोिनाको लक्ष्य तथा प्रगमत मवविण 

कािको मवविण लक्ष्य प्रगमत 

   
   

 

५. आयोिनाले पुयायएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रुपिा लाभामन्वत िनसंख्या ( आयोिना 

सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरु) । 

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

कस्तो कस्तो कािको मिम्िेवािी लएका थए? िलुाउने ।)  

उपमस्थमतः 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

िोहविः नाि थिः   पदः   मिमतः 

द्रष्टव्यः सावयिमनक पिीक्षण काययक्रििा उपमस्थत सिोकािवालाहरुकोउपमस्थमत अमनवायय 

रुपिा सलंग्न हुनुपनेछ ।  



 

अनुसूची ४ 

(काययमवमधको दफा ११(६) सँग सम्बमन्धत) 

 

िचय सावयिमनक सूचना फािाि 

मिमतः२०   ।    ।   

१. आयोिनाको नािः 

२. आयोिना स्थलः 

३. मवमनयोमित बिेटः 

४. आयोिना मस्वकृत भएको आ व 

५. आयोिना सम्झौता भएको मिमतः 

६. काि सम्पन्न गनुय पने मिमतः 

७. उ स को बैठकल ेिचय स्वीकृत गिेको मिमतः 

आम्दानी ि िचयको मवविण 

                          आम्दानी                             िचय 

मवविण िकि रु मवविण िकि रु 

प्रथि ककस्ता  ज्याला  

दोस्रो ककस्ता  मनिायण सािाग्री 

िरिद 

 

तेस्रो ककस्ता  ढुवानी  

िन श्रिदान  भाडा  

वस्तुगत सहायता  व्यवस्थापन िचय  

लागत सहभामगता    

    

    

 

उपयुयक्तानुसािको आम्दानी तथा िचय मवविण यथाथय हो । यसिा सबै आम्दानी तथा िचयहरु 

सिावेश गरिएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभामगतािा आयोिना कायायन्वयन गरिएकोछ 

। यसको एक प्रमत वडा कायायलयिा सिेत पेश गरिएको छ । 

………………              …………………………………                …………………………… 

कोषाध्यक्ष      समचव          अध्यक्ष 


