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स्थानीय तहको उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि
काययववमि २०७%
सधदकपुि गाउँकाययपामलकाको बैठकबाट स्वीकृत मिमत @)&%÷)#÷)&

प्रस्तावना
नेपालको सं वविान ि स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मनर्दयष्ट गिे को
स्थानीय तहको अमिकाि क्षेत्र मभत्रको ववकास मनिायण सम्वन्धि कायय
सं चालनको लामग गाउँपामलकाले उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा
व्यवस्थापन गनय वव्यक दे न्एककोले सधदकपुि गाउँपामलकाको प्रशासकीय
काययववमि मनयमित गने ऐन २०७४ को दफा १०२ बिोन्िि सधदकपुि
काययपामलकाले यो काययववमि िािी गिे को छ ।
परिच्छे द– १
प्रािन्म्भक
१. सं न्क्षप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस काययववमिको नाि सधदकपुि गाउँपामलकाको
उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन काययववमि, २०७५
िहे को छ ।
(२) यो काययववमि तुरुधत प्रािम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययववमििा:–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता समिमतको अध्यक्षलाई सम्झनु पदयछ ।
(ए) “वयोिना” भन्नाले सधदकपुि गाउँपामलका सो अधतिगतको वडावाट पूणय
वा वंन्शक लागत साझेदािीिा सञ्चामलत योिना वा काययक्रि वा
वयोिना वा परियोिनालाई सम्झनु पछय । ि यसले सधदकपुि गाऊँबाट

स्वीकृत भकको गैि सिकािी सं घ सस्था, गैि नाफािूलक सं स्था वा अधय
सािुदावयक सं स्थाको वयोिना सिेतलाई िनाउनेछ ।
(ग) “उपभोक्ता” भन्नाले

वयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्धवत हुने वयोिना

सञ्चालन हुने क्षेत्र मभत्रका व्यन्क्तलाई िनाउछ ।
(घ) “उपभोक्ता समिमत” भन्नाले वयोिनाको मनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि
िियत सम्भाि गनयको लामग उपभोक्ताले वफूहरू िध्येबाट गठन गिे को
समिमत सम्झनु पदयछ ।
(ङ) “कायायलय” भन्नाले गाउँकाययपामलकाको कायायलयलाई बुझाउँछ । सो
शब्दले वडा कायायलय सिेतलाई बुझाउनेछ ।
(च) “काययपामलका” भन्नाले गाऊँकाययपामलकालाई सम्झनु पदयछ ।
(छ) “ठू ला िेन्शनिी तथा उपकिण” भन्नाले वाताविणलाई अत्यमिक ह्रास
पुयायउने प्रकृमतका ठू ला िेन्शनिी, उपकिण (बुलडोिि, कक्साभेटि िस्ता) ि
श्रििूलक प्रववमिलाई ववस्थावपत गने एालका िेन्शनिी तथा उपकिण
सम्झनु पदयछ।
(ि) “पदामिकािी” भन्नाले उपभोक्ता समिमतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सन्चव ि
कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पदयछ ।
(झ) “वडा” भन्नाले सधदकपुि गाऊँपामलका मभत्रका वडालाई सम्झनु पदयछ ।
(ञ) “वडा

अध्यक्ष” भन्नाले

वयोिना

सञ्चालन

भकको

वडाको

वडा

अध्यक्षलाई सम्झनु पदयछ ।
(ट) “सदस्य”भन्नाले उपभोक्ता समिमतका सदस्यलाई िनाउनेछ ि सो शब्दले
उपभोक्ता समिमतका पदामिकािीलाई सिेत िनाउनेछ ।
(ठ) “सम्झौता”भन्नाले वयोिनाको मनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि िियत
सम्भाि गनयको लामग कायायलय ि उपभोक्ता समिमतबीच भकको मलन्एत
किािनािा वा कबुमलयतनािालाई िनाउनेछ ।

३. काययववमिको

पालना

गनुप
य नेः(१)गाउँपामलका

मभत्र

कायायधवयन

हुने

वयोिनाको मनिायण, सञ्चालन,िियत सम्भाि कायय गनयको लामग गठन हुने
उपभोक्ता समिमतले पूणरु
य पिा यो काययववमिको पालना गनुय पनेछ ।
(२) कुल लागत रु १ किोडसम्ि भकको तथा स्थानीय सीप, श्रोत ि सािन
उपयोग हुने ि स्थानीय स्तििा कायय सम्पन्न गनय सक्नेवयोिनाको
कायायधवयन उपभोक्ता समिमत िाफयत गनय सवकनेछ ।
परिच्छे द–२
उपभोक्ता समिमतको गठन ि सञ्चालन
४. उपभोक्ता समिमत गठनसम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता समिमत गठन दे हाय
बिोन्िि गनुय पनेछ ।
(क) वयोिनाबाट

प्रत्यक्ष

लाभान्धवत

उपभोक्ताहरुको

वि

भेलाबाट

अमिकति सहभामगतािा सम्बन्धित वयोिनास्थलिा नै सातदे न्ए कघाि
(७ दे न्ए ११ िना) सदस्यीय उपभोक्ता समिमत गठन गनुप
य नेछ ।
(ए)समिमत गठनको लामग वि भेला हुने सिय, मिमत, स्थान ि भेलाको मबषय
त्यस्तो भेला हुने मिमतले कन्म्तिा सात र्दन (७ र्दन) अगावै सावयिमनक
रुपिा िानकािी गिाउनु पनेछ ।
(ग) गाउँपामलकास्तिीय वयोिना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमतको गठन
गदाय काययपामलकाले तोकेको काययपामलकाका सदस्य वा कायायलयको
प्रमतमनमिको िोहवििा गनुय पनेछ ।
(घ) वडास्तिीय वयोिना सञ्चालनको लामग उपभोक्ता समिमत गठन गदाय
सम्वन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायलयले तोकेको
कायायलयको प्रमतमनमिको िोहवििा गनुय पनेछ ।

(ङ) उपभोक्ता समिमत गठनको लामग बोलाईकको भेलािा योिनाको सं न्क्षप्त
ववविण ि समिमतको सं िचना सवहतको िानकािी कायायलयको प्रमतमनमिले
गिाउनु पनेछ ।
(च) उपभोक्ता समिमत गठन गदाय सिावेशी मसद्धाधतको अवलम्वन गनुय पनेछ
। समिमतिा कन्म्तिा ते त्तीस प्रमतशत (३३%) िवहला सदस्य हुनपु नेछ ।
समिमतको अध्यक्ष, सन्चव ि कोषाध्यक्षिध्ये कम्तीिा ककिना िवहला
पदामिकािी हुनपु नेछ ।
(छ) कक व्यन्क्त ककभधदा बढी उपभोक्ता समिमतको सदस्य हुन पाउने छै न
। साथै सगोलका परिवािबाट ककिना भधदा बढी व्यन्क्त कउटै
उपभोक्ता समिमतको सदस्य हुन पाइने छै न ।
(ि) उपभोक्ता समिमतको गठन सकेसम्ि सवयसम्ित तरिकाले गनुप
य नेछ ।
सवयसम्ित हुन नसकेिा उपभोक्ताहरुको बहुितबाट उपभोक्ता समिमतको
गठन गरिने छ ।
(झ) उपभोक्ताहरुको लागत सहभामगतािा सञ्चालन हुने वयोिनाहरु उपभोक्ता
समिमतबाट कायायधवयन गनय प्राथमिकता र्दईनेछ ।
(ञ) उपभोक्ता समिमतले सम्झौता बिोन्िि गनुय पने काि समिमत वफैंले गनुय
गिाउनु पनेछ । अधय कुनै मनिायण व्यवसायी वा अधय व्यन्क्त वा
सस्थालाई ठे क्कािा र्दई गनय गिाउन पाइने छै न ।
(ट) कायायलयले वयोिना सञ्चालन कवि् कायायधवयनिा सं लग्न उपभोक्ता
समिमतको अमभलेए अनुसूची १ बिोन्ििको ढाँचािा व्यवन्स्थत गनुय पनेछ
।
५. उपभोक्ता समिमतका सदस्यको योग्यताः (१) उपभोक्ता समिमतका सदस्यको
योग्यता दे हाय बिोन्िि हुन ु पनेछ ।
(क) सम्वन्धित वयोिना क्षेत्रको स्थायी वामसधदा

(ए) १८ वषय उिेि पुिा भकको
(ग) फौिदािी अमभयोगिा अदालतबाट कसुिदाि नठहरिकको
(घ) सिकािी बाँकी बक्यौता वा पे्की फछ्र्यौट गनय बाँकी निहे को
(ङ) अधय उपभोक्ता समिमतिा सदस्यनिहे को
(२) दफा १ िा िुनसुकै कुिा लेन्एकको भकतापमन िनप्रमतमनमि,िािनीमतक
दलका पदामिकािी, बहालवाला सिकािी कियचािी ि न्शक्षक उपभोक्ता
समिमतको सदस्यिा बस्न पाईने छै न ।
६. उपभोक्ता समिमतको काि, कतयब्य ि अमिकािः उपभोक्ता समिमतको काि
कतयब्य ि अमिकाि दे हाय बिोन्िि हुनेछ ।
(क) सम्झौता बिोन्ििको कायय सम्पादन गने,
(ए) उपभोक्ताहरुलाई कायायलयबाट प्राप्त सूचना तथा िागयदशयनको
िानकािी गिाउने,
(ग) सम्झौता बिोन्िि कायय शुरु गदाय कायायलयबाट वव्यक मनदे शन
प्राप्त गनुय पने भक प्राप्त गिे ि िात्र शुरु गने,
(घ) उपभोक्ता

समिमतको

कायय

सम्पादनलाई

प्रभावकािी

बनाउन

समिमतका सदस्यहरुको कायय ववभािन ि न्िम्िेवािी बाँडफाँड गने,
(ङ) उपभोक्तासमिमतका सदस्यहरुको क्षिता ववकास गने ।
(च) सम्झौता बिोन्ििको कािको परििाण, गुणस्ति, सिय ि लागतिा
परिवतयन गनुय पने

दे न्एकिा कायायलयलाई अनुिोि गने,

(छ) वयोिनाको र्दगो व्यवस्थापन सम्बधिी वव्यक अधय कायय गने
।
परिच्छे द – ३
कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन

७. वयोिना कायायधवयनः (१) कायायलयले व.व. शुरु भकको १५ र्दन मभत्र
उपभोक्ता समिमतबाट सं चालन हुने वयोिना, परियोिना ि काययक्रिहरु
पवहचान/छनौट गिी कायायधवयन योिना बनाउनु पनेछ । उपभोक्ता समिमत
गठन पश्चात वयोिनाको ड्रईङ, मडिाईन ि लागत अनुिान (नेपाली भाषािा
तयाि गरिकको) स्वीकृत गिी उपभोक्ता समिमतलाई उपलब्ि गिाउनु पनेछ
।
(२) वयोिनाको कायायधवयनको लामग उपभोक्ता समिमत ि काययलयबीच
अनुसूची २ बिोन्ििको ढाँचािा सम्झौता गनुप
य नेछ ।
(३) वयोिनाको प्रकृमत हे िी कायायलयले लागत सहभामगताको ढाँचा ि
अनुपात (नगद वा श्रिदान वा बस्तुगत) तोक्नु पनेछ ।
८. वयोिना सम्झौताको लामग वव्यक कागिातहरुः (१) उपभोक्ता समिमतले
कायायलयसँग

सम्झौता

गदाय

तपन्शलिा

उन्ललन्एत

कागिातहरु

पेश

गनुप
य नेछ
(क) उपभोक्ता समिमत गठन गने वि भेलाको मनणययको प्रमतमलवप
(ए) उपभोक्ता समिमतका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रमतमलवप
(ग) वयोिनाको लागत अनुिान ववविण
(घ) उपभोक्ता समिमतबाट सम्झौताको लामग न्िम्िेवािपदामिकािी
तोवककको उपभोक्ता समिमतको मनणयय
(ङ) वयोिनाको कायायधवयनको कायय तामलका ।
(च) एाता सञ्चालन गने पदामिकािी तोवककको मनणयय ि एाता सञ्चालनको
लामग वव्यक कागिातहरु

९.

उपभोक्ता

समिमतको

क्षिता

ववकासः (१) कायायलयले

वयोिनाको

कायायधवयन अगावै उपभोक्ता समिमतका पदामिकािीहरुलाई मनम्न ववषयिा
अमभिुन्एकिण गनुय पनेछ ।
(क) उपभोक्ता समिमतको काि, कतयब्य ि अमिकाि,
(ए) सम्पादन गनुय पने कािको ववविण, काि सम्पन्न गनुप
य ने अवमि,
लागत ि उपभोक्ताको योगदान
(ग) मनिायण सािाग्रीको गुणस्ति ि परििाण
(घ) एरिद, िकि मनकासा प्रकृया, एचयको लेएाकंन ि अमभलेए व्यवस्थापन
(ङ) कायायधवयन ि अनुगिन प्रकृया
(च) सावयिमनक पिीक्षण, योिनाको फिफािक ि हस्ताधतिण
(छ) अधय वव्यक ववषयहरु ।
१०. एाता सञ्चालनः (१) उपभोक्ता समिमतको एाता कायायलयले तोकेको
बैंकिा सञ्चालन हुनछ
े ।
ु
(२) समिमतको एाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ि सन्चव गिी तीन िनाको सं यक्त
दस्तएतबाट सञ्चालन हुनेछ । एाता सञ्चालकहरु िध्ये कन्म्तिा
ककिना िवहला हुन ु पनेछ ।
ु ानी र्दं दा उपभोक्ता समिमतको
११. भ ुक्तानी प्रकृयाः(१) वयोिनाको भक्त
नाििा िहे को बैक एातािाफयत र्दनु पनेछ । उपभोक्ता समिमतले कक
ु ानी गदाय चेक
व्यन्क्त वा सस्थालाई ककलाए भधदा िामथको िकि भक्त
िाफयत िात्र गनुय पनेछ ।
(२) उपभोक्ता समिमतलाई सम्झौता बिोन्ििको कािको प्राववमिक िूलयांकन,
कायय

सम्पन्न

प्रमतवेदन

ि

अधय

वव्यक

ु ानी र्दईनेछ ।
वकस्तागत ि अन्धति भक्त

कागिातको

विाििा

(३) उपभोक्ता समिमतले सम्पादन गिे को काि ि भकको एचयको ववविण
ु ानीको लामग वव्यक कागिात
समिमतको बैठकबाट मनणयय गिी भक्त
सवहत कायायलयिा पेश गनुप
य नेछ ।
ु ानी हुन ु भधदा अगावै कायायलयबाट अनुगिन
(४) वयोिनाको अन्धति भक्त
गने व्यवस्था मिलाउनु पनेछ
(५) वयोिना सम्पन्न भई फिफािक गनुय भधदा अगावै उपभोक्ता समिमतले
अमनवायय रुपिा कायायलयको प्रमतमनमिको िोहवििा सावयिमनक पिीक्षण
गनुय पनेछ । सावयिमनक पिीक्षण प्रमतवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ बिोन्िि
हुनेछ ।
(६) उपभोक्ता समिमतले वफूले प्रत्येक वकस्तािा गिे को एचयको सूचना
अनुसूची ४ बिोन्ििको ढाँचािा सावयिमनक गनुय पनेछ ।
(७) वयोिनाको कुल लागत रु ३ लाए भधदा बढी भकका वयोिनाहरुको
हकिा उपभोक्ता समिमतले काि शुरु गनुय भधदा अगावै वयोिनाको नाि,
लागत, लागत साझेदािीको अवस्था, काि शुरु ि सम्पन्न गनुय पने अवमि
सिेत दे न्एने गिी तयाि गरिकको अनुसूची ५ बिोन्ििको ढाँचािा
वयोिना सूचना पाटी वयोिना स्थलिा िाख्नु पनेछ ।
(८) उपभोक्ता समिमतलाई सम्बन्धित कायायलयले ड्रइङ्ग, मडिाइन, लागत
अनुिान तयाि गने, प्राववमिक सललाह र्दने, िाँचपास गने लगायत अधय
प्राववमिक

सहयोग

उपलब्ि

गिाउनेछ

।

वयोिना

कायायधवयनको

सियिा कुनै कािणबाट कायायलयले प्राववमिक से वा उपलब्ि गिाउन
नसकेिा सम्झौतािा उललेए गिी तोवककको एचयको सीिा मभत्र िही
उपभोक्ता समिमतले किाििा प्राववमिक मनयुक्त गनय वा प्राववमिक सेवा मलन
सक्नेछ । ति, ड्रइङ्ग, मडिाइन, लागत अनुिान, काययसम्पन्न प्रमतवेदन ि
ु ानी मसफारिसको कायय कायायलयबाट नै हुनेछ ।
भक्त

(९) उपभोक्ता समिमतबाट मनिायण हुने वयोिनाहरूको गुणस्ति कायि गने
गिाउने दावयत्व ि न्िम्िेवािी िनप्रमतमनमि, सम्बन्धित प्राववमिक कियचािी,
उपभोक्ता समिमत ि अनुगिन समिमतको हुनेछ ।
(१०) अनुकिणीय

कायय गने

उपभोक्ता

समिमत, प्राववमिक

कियचािी

ि

सम्बन्धित कियचािीलाई सभाको मनणयय बिोन्िि वावषयक रूपिा उन्चत
पुिस्काि प्रदान गनय सवकनेछ ।
(११) तोवककको सियिा उपभोक्ता समिमत गठन हुन नसकेिा, सम्झौता हुन
नसकेिा वा सम्झौताको शतय बिोन्िि कायय सम्पादन हुन नसकेिा
कायायलयले अधय प्रकृया्ािा काि गिाउन सक्नेछ ।
१२. मनिायण काययको गुणस्ति सुमनन्श्चतता गनुय पनेः उपभोक्ता समिमतबाट
सञ्चालन हुने वयोिना गुणस्ति सुमनन्श्चत गनुय सम्वन्धित उपभोक्ता
समिमतको कतयव्य हुनेछ । गुणस्ति सुमनन्श्चतता गनयको लामग अधय
कुिाहरुको अमतरिक्त मनम्न ववषयहरु पूणय रुपिा पालना गनुय पनेछ ।
(क) मनिायण सािाग्रीको गुणस्तिः मनिायण सािाग्री ड्रइङ, मडिाईन ि
स्पेमसवफकेसन बिोन्ििको गुणस्ति कायि गनुय पनेछ ।
(ए) मनिायण ववमि

ि

प्रकृयाको

गुणस्तिः

मनिायण ववमि

ि

प्रकृया

कायायलयसँग भकको सम्झौता बिोन्िि गनुय पनेछ
(ग) मनिायण काययको र्दगोपनाः उपभोक्ता समिमतबाट कायायधवयन भकको
योिनाको र्दगोपनाको लामग सम्वन्धित उपभोक्ता समिमतले वव्यक
व्यवस्था गनुय पनेछ ।
(घ) गुणस्ति सुमनन्श्चत गने न्िम्िेवािीः उपभोक्ता समिमत िाफयत हुने
कािको मनिायरित गुणस्ति कायि गने न्िम्िेवािी सम्बन्धित काययको

लामग

कायायलयबाट

एवटकका

प्राववमिक

कियचािी

ि

उपभोक्ता

समिमतको हुनेछ ।
(ङ) लगत िाख्नु पनेः उपभोक्ता समिमतबाट हुने कािको सम्झौता
बिोन्ििको

सिय, लागत

ि

गुणस्तििा

सम्पन्न

हुन

नसकेिा

सम्वन्धित प्राववमिक कियचािीलाई सचेत गिाउने ि प्रकृमत हे िी
वव्यकता अनुसाि कािवाही गनय सक्नेछ । त्यस्ता उपभोक्ता
समिमतको लगत िाएी उपभोक्ता समिमतका पदामिकािीलाई मनन्श्चत
सियसम्िको लामग अधय उपभोक्ता समिमतिा िही काि गनय मनषेि
गनेछ ।
१३.अनुगिन समिमतको व्यवस्थाः(१) वयोिना तोवककको गुणस्ति, परििाण ि
सियिा सम्पन्न गनय गिाउन उपभोक्ता समिमतले सम्पादन गने काययको
अनुगिन गिी वयोिनाको गुणस्ति, परििाण सुमनन्श्चत गनय दफा ४ (१)
(क) बिोन्ििको भेलाबाट कन्म्तिा कक िना िवहला सवहत ३ सदस्यीय
कक अनुगिन समिमत गठन गनुय पनेछ ।
(२) अनुगिन समिमतको काि, कतयव्य अमिकाि दे हाय बिोन्िि हुनेछः
(क) वयोिनाको कायायधवयनिा सहिीकिण गने तथा दे न्एकका बािा,
व्यविान ि सिस्या सिािानका लामग वव्यक सिधवय गने ,
(ए) वयोिनाको कायायधवयन काययतामलका अनुसाि काि भक नभकको
यकीन गने ि नगिे को पाइकिा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गिाउने,
(ग) वव्यक अधय कायय गने ।
परिच्छे द– ४
ववववि

१४. अधय सं स्थाबाट कायय गिाउन सवकनेःयस काययववमि बिोन्िि उपभोक्ता
समिमतबाट

गरिने

कायय

लाभग्राही

सिूह,सािुदावयक

सं स्था

िस्तै

सािुदावयक वन, सािुदावयकस्तिका सहकािी सं स्थाहरू, टोल ववकास
सं स्था, विा सिूह, कृवष सिूह, कानुन बिोन्िि गठन भकका अधय
सािुदावयक

सं गठन

िस्ता

सं स्थाहरुबाट

स्थानीय

उपभोक्ताहरुको

विभेलाबाट मनणयय भई वकिा यस्ता सं स्थाहरुबाट यस काययववमि
बिोन्िि कायय सं चालन गनय/गिाउन सवकने छ ।
१५. सहन्िकिण ि सहयोग गनुय पनेःउपभोक्ता समिमतले

वयोिनाको

सुपरिवेक्षण, अनुगिन/मनिीक्षण गनय कायायलयबाट वकको अनुगिन समिमत,
पदामिकािी वा कियचािीलाई वव्यक ववविण उपलव्ि गिाउने तथा
वयोिनास्थल अनुगिनको लामग सहन्िकिण ि सहयोग गनुय पनेछ
१६. उपभोक्ता समिमतको दावयत्वःउपभोक्ता समिमतले कायायलयसँग भकको
सम्झौता बिोन्ििको कायय सम्पादन गदाय कायायलयले तोकेका शतयहरुको
अमतरिक्त मनम्न दावयत्व वहन गनुय पनेछ ।
(क) वयोिनाको र्दगो व्यवस्थापनको लामग िियत सम्भाि गने सम्बधिी
वव्यक कायय,
(ए) वयोिना कायायधवयनबाट पनय सक्ने वाताविणीय सधतुलन कायि
गने सम्बधिी कायय,
(ग) अधय वयोिनाहरुसँग अधतिसम्बधि कायि गनुप
य ने,
(घ) असल नागरिकको वचिण पालना गनुप
य ने ।
(ङ) उपभोक्ता समिमतले वयोिनाको फिफािकको लामग कायायलयिा
कागिात पेश गदाय अनुसूची ६ बिोन्ििको ढाँचािा वयोिनाको
भौमतक तथा ववन्त्तय प्रमतवेदन पेश गनुय पनेछ ।

१७.िापदण्ड बनाउन सक्नेः(१) वयोिनाको गुणस्ति सुमनन्श्चतताको लामग
कायायलयले अनुगिन, िुलयाङ्कन गिी सम्वन्धित उपभोक्ता समिमतलाई
सललाह, सुझाव ि वव्यकता अनुसाि मनदे शन र्दने तथा सिधवय गनुय
पनेछ.
(२) उपभोक्ता समिमतबाट सञ्चालन हुने वयोिनाको प्रकृमत हे िी गुणस्ति
सुमनन्श्चतता गने प्रयोिनको लामग कायायलयले थप िापदण्ड तथा
िागयदशयन बनाई लागु गनय सक्नेछ ।

अनुसूची १
(काययववमिको दफा ४ (१) ट सं ग सम्बन्धित)
उपभोक्ता समिमतको लगत
सधदकपुि गाउँपामलका

व.व.
क्र.स.

उपभोक्ता समिमतको
नाि ि ठे गाना

पदामिकािीको नाि ि सम्पकय नं.
अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सन्चव

गठन मिमत
कोषाध्यक्ष

बैंकको
नाि

एाता नं.

अनुसूची २
ँ सम्वन्धित)
काययववमिको दफा ७(२) सग
.सधदकपुि गाउँपामलका
योिना सम्झौता फािाि
१. सम्झौता गने पक्ष ि वयोिनाः
क) उपभोक्तासमिमतको ववविणः
१. नािः
२. ठे गानाः
ए) वयोिनाको ववविणः
१. नािः
२. वयोिना स्थलः
३ उद्दे्यः
४. वयोिना सुरु हुने मिमतः
२. वयोिनाको लागत सम्वन्धि ववविणः
क) लागत अनुिान रु
ए) लागत व्यहोने स्रोतहरु
१. कायायलयः
२. उपभोक्ता समिमतः
३. अधयः
ग) बस्तुगत अनुदानको ववविण

सािाग्रीको नाि

१. सं घबाट
२.प्रदे शबाट
३. स्थानीय तहबाट
४. गैह्रसिकािी सं घसं स्थाबाट
५. ववदे शी दातृ सं घ सं स्थाबाट
६. उपभोक्ता समिमतबाट
७. अधय मनकायबाट
घ) वयोिनाबाट लाभान्धवत हुनेः
१. घिपरिवाि सं खयाः
२. िनसं खयाः
३. सं गर्ठत सं स्थाः
४= अधयः
३. उपभोक्ता समिमत÷सिुदायिा विारित सं स्था÷गैह्रसिकािी सं स्थाको ववविणः
क) गठन भकको मिमतः
ए) पदामिकािीको नाि ि ठे गाना (नागरिकता प्रिाणपत्र नं. ि न्िलला)

ककाई

१. अध्यक्ष
२. उपाध्यक्ष
३. कोषाध्यक्ष
४. सन्चव
५. सदस्य
६. सदस्य
७. सदस्य
ग) गठन गदाय उपन्स्थत लाभान्धवतको सं खयाः
४. वयोिना सञ्चालन सम्वन्धि अनुभवः
५.उपभोक्ता समिमत सिुदायिा विारित सं स्था÷गैह्रसिकािी सं स्थाले प्राप्त गने वकस्ता ववविणः
वकस्ताको क्रि

मिमत

वकस्ताको िकि

मनिायण सिाग्री परििाण

कैवफयत

पवहलो
दोश्रो
तेश्रो
िम्िा
६. वयोिना िियत सं भाि सम्बधिी व्यवस्था
क)वयोिना िियत सं भािको न्िम्िा मलने समिमत÷सं स्थाको नािः
ए) िियत सम्भािको सम्भाववत स्रोत (छ छै न एुलाउने)
िनश्रिदानः
सेवा शुलकः
दस्तुि, चधदाबाट
अधय केही भकः

सम्झौताका शतयहरु
उपभोक्ता समिमतको न्िम्िेवािी तथा पालना गरिने शतयहरुः
१. वयोिना मिमत ...............................दे न्ए शुरु गिी मिमत........................सम्ििा पुिा गनुय पनेछ ।
२= प्राप्त िकि तथा मनिायण सािाग्री सम्वन्धित वयोिनाको उद्धे्यका लामग िात्र प्रयोग गनुप
य नेछ ।
३= नगदी, न्िधसी सािानको प्राप्ती, एचय ि बाँकी तथा वयोिनाको प्रगमत ववविण िाख्नु पनेछ ।
४= वम्दानी एचयको ववविण ि काययप्रगमतको िानकािी उपभोक्ता सिूहिा छलफल गिी अको वकस्ता िाग गनुय
पनेछ ।
५= वयोिनाको कुल लागत भधदा घटी लागतिा वयोिना सम्पन्न भकको अवस्थािा सो िुताववकनै अनुदान ि
श्रिदानको प्रमतशत मनिायिण गिी भुक्तानी मलनु पनेछ ।
६. उपभोक्ता समिमतले प्राववमिकको िाय, पिािशय कवं मनदे शन अनुरुप काि गनुय पनेछ ।

७= उपभोक्ता समिमतले वयोिनासं ग सम्वन्धित ववल, भिपाईहरु, डोि हान्ििी फािािहरु, न्िधसी नगदी एाताहरु,
समिमत÷सिुहको मनणयय पुन्स्तका वर्द कागिातहरु कायायलयले िागेको बएत उपलव्ि गिाउनु पनेछ ि
त्यसको लेएापिीक्षण पमन गिाउनु पनेछ ।
८. कुनै सािाग्री एरिद गदाय वधतरिक िािस्व कायायलयबाट स्थायी लेएा नम्वि ि िुलय अमभबृवद्ध कि दताय
प्रिाण पत्र प्राप्त व्यन्क्त वा फिय सं स्था वा कम्पनीबाट एरिद गिी सोही अनुसािको ववल भिपाई
वमिकािीक व्यन्क्तबाट प्रिान्णत गिी पेश गनुय पनेछ ।
९.

िूलय अमभबृवद्ध कि (VAT)लाग्ने बस्तु तथा सेवा एरिद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी िूलयको
सािाग्रीिा अमनवायय रुपिा िूलय अमभबृवद्ध कि दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गिे का व्यन्क्त फिय सं स्था वा
कम्पनीबाट एरिद गनुय पनेछ । साथै उक्त ववलिा उन्ललन्एत िु.अ.कि बाहेकको िकििा १.५%
अग्रीि वयकि बापत किकवि गिी बाँकी िकि िात्र सम्वन्धित सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी हुनेछ । रु
२०,०००।– भधदा कि िूलयको सािाग्री एरिदिा पान नम्वि मलकको व्यन्क्त वा फियबाट एरिद गनुय
पनेछ । अधयथा एरिद गने पदामिकािी स्वयि् न्िम्िेवाि हुनेछ ।

१०. डोिि िोलि लगायतका िेन्शनिी सािान भाडािा मलकको कवि् घि बहालिा मलई ववल भिपाई पेश
भकको अवस्थािा १०% प्रमतशत घि भाडा कि कबि् बहाल कि मतनुय पनेछ ।
११. प्रन्शक्षकले पाउने पारिश्रमिक कवि् सहभागीले पाउने भत्तािा प्रचमलत मनयिानुसाि कि लाग्नेछ ।
१२. मनिायण काययको हकिा शुरु लागत अनुिानका कुनै वईटिहरुिा परिवयतन हुने भकिा अमिकाि प्राप्त
व्यन्क्त÷कायायलयबाट लागत अनुिान सं सोिन गिे पश्चात िात्र कायय गिाउनु पनेछ । यसिी लागत
अुनिान सं शोिन नगिी कायय गिे िा उपभोक्ता समिमत÷सिुहनै न्िम्िेवाि हुनछ
े ।
१३. उपभोक्ता समिमतले काि सम्पन्न गरिसकेपमछ बाँकी िहन गकका एप्ने सािानहरु िियत सं भाि समिमत
गठन भकको भक सो समिमतलाई ि सो नभक सम्वन्धित कायायलयलाई बुझाउनु पनेछ । ति िियत
समिमतलाई बुझाकको सािानको ववविण कक प्रमत सम्वन्धित कायायलयलाई िानकािीको लामग बुझाउनु
पनेछ ।
१४. सम्झौता बिोन्िि वयोिना सम्पन्न भकपमछ अन्धति भुक्तानीको लामग काययसम्पन्न प्रमतवेदन, नापी वकताव,
प्रिान्णत ववल भिपाई, योिनाको फोटो, सम्वन्धित उपभोक्ता समिमतले वयोिना सं चालन गदाय भकको
वय व्ययको अनुिोदन सवहतको मनणयय, उपभोक्ता भेलाबाट भकको सावयिमनक लेएा पिीक्षणको मनणययको
प्रमतमलपी तथा सम्वन्धित कायायलयको वडा कायायलयको मसफारिस सवहत अन्धति वकस्ता भुक्तानीको लामग
मनवेदन पेश गनुय पनेछ ।
१५. वयोिना सम्पन्न भकपमछ कायायलयबाट िाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपत्र मलनु पनेछ । साथै
वयोिानाको वव्यक िियत सं भािको व्यवस्था सम्वन्धित उपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ ।
१६. वयोिना कायायधवयन गने सिुह वा उपभोक्ता समिमतले वयोिनाको भौमतक तथा ववत्तीय प्रगती प्रमतवेदन
अनुसूची ६ को ढाँचािा सम्झौतािा तोवकक बिोन्िि कायायलयिा पेश गनुय पनेछ ।
१७. वयोिनाको दीगो सञ्चालन तथा िियत सं भािको व्यवस्था गनुय पनेछ ।
१८. वयोिनाको सवै काि उपभोक्ता समिमत÷सिुहको मनणयय अनुसाि गनुय गिाउनु पनेछ ।

कायायलयको न्िम्िेवािी तथा पालना गरिने शतयहरुः
१. वयोिनाको विेट, उपभोक्ता समिमतको काि, कतयव्य तथा अमिकाि, एरिद, ले एाङ्कन, प्रमतवेदन वर्द
ववषयिा उपभोक्ता समिमतका पदामिकािीहरुलाई अनुन्शक्षण काययक्रि सञ्चालन गरिनेछ ।
२. वयोिनािा वव्यक प्राववमिक सहयोग कायायलयबाट उपलव्ि गिाउन सवकने अवस्थािा गिाईनेछ ि
नसवकने अवस्था भकिा उपभोक्ता समिमतले बाह्य बिािबाट सेवा पिािशय अधतगयत सेवा मलन सक्नेछ ।
३. वयोिनाको प्राववमिक सुपरिवेक्षणका लामग कायायलयको तफयबाट प्राववमिक एटाईनेछ । उपभोक्ता
समिमतबाट भकको कािको मनयमित सुपरिवेक्षण गने न्िम्िेवािी मनि प्राववमिकको हुनछ
े ।
४. पे्की मलकि लािो सियसम्ि वयोिना सं चालन नगने उपभोक्ता समिमतलाई कायायलयले मनयि अनुसाि
कािवाही गनेछ ।
५. श्रििुलक प्रववमिबाट कायय गिाउने गिी लागत अनुिान स्वीकृत गिाई सोही बिोन्िि सम्झौता गिी
िेन्शनिी उपकिणको प्रयोगबाट कायय गिे को पाईकिा त्यस्तो उपभोक्ता समिमतसं ग सम्झौता िद्ध गिी
उपभोक्ता समिमतलाई भुक्तानी गरिकको िकि िुलयांकन गिी बढी भकको िकि सिकािी बाँकी सिह असुल
उपि गरिनेछ ।
६. वयोिना सम्पन्न भकपमछ कायायलयबाट िाँच पास गिी फिफािक गनुय पनेछ ।
७. वव्यक कागिात सं लग्न गिी भुक्तानी उपलव्ि गिाउन सम्वन्धित उपभोक्ता समिमतबाट अनुिोि भई
वकपमछ उपभोक्ता समिमतको बैंक एातािा भुक्तानी र्दनु पनेछ ।
८. यसिा उललेए नभकका कुिाहरु प्रचमलत कानून विोन्िि हुनेछ ।
िामथ उललेए भक बिोन्ििका शतयहरु पालना गनय हािी मनम्न पक्षहरु िधिुि गदयछौं ।

उपभोक्ता समिमत÷सिुहको तफयबाट

कायायलयको तफयबाट

दस्तएत...................

दस्तएत.............

नाि थि.....................

नाि थि.............

पद.............................

पद.................

ठे गाना..........................

ठे गाना..................

सम्पकय नं......................

सम्पकय नं...............

मिमत............................

मिमत.....................

अनुसूची ३
(काययववमिको दफा ११ (५) सँग सम्वन्धित)
सावयिमनक पिीक्षण फािािको ढाँचा पेश गिे को कायायलय..........
१. वयोिनाको नािः

क) स्थलः

ए) लागत अनुिानः

ग) वयोिना शुरू हुने मिमतः

२. उपभोक्ता समिमत÷सािुदावयक सं स्थाको
क) अध्यक्षको नािः

घ) वयोिना सम्पन्न हुने मिमतः

क) नािः
ए) सदस्य सं खयाः

िवहलाः

पुरूषः

३. वम्दानी एचयको ववविणः
क) वम्दानीतफय िम्िाः
वम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कमत नगद तथा
न्िधसी प्राप्त भयो एुलाउने)

िकि वा परििाण
िकि वा परििाण

कैवफयत
कैवफयत

ए) एचयतफय
एचयको ववविण

दि

परििाण

िम्िा

१. सािाग्री (के के सािाग्री एरिद भयो ?)
२. ज्याला (के िा कमत भ ुक्तानी भयो ?)

३. श्रिदान (कमत िनाले श्रिदान गिे ?)

४. व्यवस्थापन एचय (ढु वानी तथा अधय एचय)

ग) िौज्दात
ववविण

िकि वा परििाण

कैवफयत

१ नगद
बैंक
व्यन्क्तको न्िम्िा
२ सािग्रीहरु

घ) भ ुक्तानी र्दन बाँकी
ववविण

िकि वा परििाण

४. सम्पन्न वयोिनाको लक्ष्य तथा प्रगमत ववविण
कािको ववविण

लक्ष्य

प्रगमत

५. वयोिनाले पु¥याकको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपिा लाभान्धवत िनसं खया (वयोिना सञ्चालन भकको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।
६. वयोिना सञ्चालन गदाय वयोिक सं स्थािा कािको न्िम्िेवािी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कािको न्िम्िेवािी मलकका
मथक<एुलाउने)
उपन्स्थमतः
१
२
३
४
५
िोहविः नािथिः

पदः

मिमतः

द्रष्टव्यः सावयिमनक परिक्षण काययक्रििा उपन्स्थत सिोकािवालाहरुको उपन्स्थमत अमनवायय रूपिा सं लग्न हुनपु नेछ ।

अनुसूची ४

-काययववमिको दफा ११ (६) सँग सम्वन्धित)
एचय सावयिमनक सूचना फािाि
मिमतः २० ।
१. वयोिनाको नािः—
३. ववमनयोन्ित विेटः—

।

.

२. वयोिना स्थलः—
४. वयोिना न्स्वकृत भकको व.वः—

५. वयोिना सम्झौता भकको मिमतः—

६. काि सम्पन्न गनुय पने मिमतः—

७. काि सम्पन्न भकको मिमतः—

८. उ.स. को बैठकले एचय स्वीकृत गिे को मिमतः—
वम्दानी ि एचयको ववविण

वम्दानी
ववविण

एचय
िकि रू

ववविण

प्रथि वकस्ता

ज्याला

दोश्रो वकस्ता

मनिायण सािाग्री एरिद

तेश्रो वकस्ता

ढु वानी

िनश्रिदान

भाडा

वस्तुगत सहायता

व्यवस्थापन एचय

िकि

लागत सहभामगता

उपयुक्त
य ानुसािको वम्दानी तथा एचय ववविण यथाथय हो । यसिा सबै वम्दानी तथा एचयहरु सिावेश गरिकको छ ।
साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभामगतािा वयोिना कायायधवयन गरिकको छ । यसको कक प्रमत वडा कायायलयिा सिेत
पेश गरिकको छ ।

......................
कोषाध्यक्ष

...............................
सन्चव

...............................
अध्यक्ष

अनुसूची ५

-काययववमिको दफा ११(७) सं ग सम्वन्धित)
वयोिना सूचना पाटीको निूना
१. वयोिनाको नािः
२. वयोिना सं चालन गने कायायलय/काययक्रिको नािः
३. उपभोक्ता समिमतको अध्यक्षको नाि ि सम्पकय नं.M
४. वयोिनाको कुल लागत िकि रुः
४.१. वयोिनािा कायायलयबाट व्यहोने लागत रुः
४.२. िनसहभामगताबाट व्यहोने लागत िकि रुः
४.३. वयोिनािा लगानी गने अधय मनकायको नाि
५. वयोिना सम्झौता मिमतः
६. वयोिना सम्पन्न गने मिमतः
७. वयोिनाबाट लाभान्धवत िनसं खयाः

ि व्यहोने लागत िकि रुः

अनुसूची ६

-काययववमिको दफा १६(ङ) सँग सम्वन्धित)
उपभोक्ता समिमतको भौमतक तथा ववत्तीय प्रगमत प्रमतवेदन
ववविण पेश गिे को कायायलय....................
१. वयोिनाको ववविण
वयोिनाको नािः

वडा नं.M टोल÷बस्तीः

२. वयोिनाको लागतः प्राप्त अनुदान िकि रू. ............................
िनसहभामगता िकि रू. ==============

उपभोक्ता समिमतका अध्यक्षः सन्चवः
चधदा िकि रू......................

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

३. हालसम्िको एचय रू. ==============
क. कायायलयबाट प्राप्त िकि रू.............
१. मनिायण सािग्रीिा (मसिेधट, छड, काठ, ढुं गा वा फुवा, मगिी, उपकिण वर्द) रू. .
२. ज्यालाः– दक्ष रूः–

अदक्ष रू.

३. िसलधद सािान (कवप, कलि, िसी, कागि वर्द) रू.

िम्िा रू.
४. दै मनक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा स्वीकृत भक) रू.

५. प्राववमिक मनिीक्षण बापत एचय (सम्झौतािा स्वीकृत भक) रू.
६. अधय
ए. िनसहभामगताबाट व्यहोरिकको एचय रूः ...................

श्रिको िूलय बिाबि िकि रू. .......................
कूल िम्िा रू. .............

न्िधसी सािान िूलय बिाबि िकि रू. .............
४. प्राववमिक प्रमतवेदन बिोन्िि िूलयांकन िकि रू. .............

५. उपभोक्ता सिूहको मनणयय बिोन्िि÷सिीक्षाबाट एचय दे न्एकको रू. .............
६. कायायधवयनिा दे न्एकका िुखय सिस्याहरूः क. ए. ग.
७. सिािानका उपायहरू
क.
ए.
ग.
८. कायायलयबाट ि अधय मनकायबाट अनुगिन भक अनुगिनको सुझावः
९. हाल िाग गिे को वकस्ता िकि रू.
१०. िुखय एचय प्रयोिन
११. प्राप्त िकि वयोिना बाहे क अधय काययिा एचय गने गिाउने छै नौ ।
.............

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

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

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

तयाि गने

सन्चव

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
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