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स्थानीय तहको उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि काययववमि २०७४  

िेलौली नगि काययपामलकाको बैठकबाट स्वीकृत मिमत २०७५।०८।२८ 

प्रस्तावना 

नेपालको संवविान ि स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मनर्दयष्ट गिेको स्थानीय तहको 
अमिकाि क्षेत्र मभत्रको ववकास मनिायण सम्वन्धि कायय संचालनको लामग गाउँ पामलका/नगिपामलकाले 
उपभोक्ता समिमत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन गनय आवश्यक देन्िएकोले िेलौली नगिपामलकाको 
प्रशासकीय काययववमि मनयमित गने ऐन २०७४ को दफा ४ बिोन्िि िेलौली नगि काययपामलकाले यो 
काययववमि िािी गिेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाि ि प्रािम्भः (१) यस काययववमिको नाि िेलौली नगिपामलकाको उपभोक्ता समिमत 
गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन काययववमि, २०७४ िहेको छ ।  

(२) यो काययववमि तरुुधत प्रािम्भ हनुेछ । 

२. परिभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययववमििा:– 

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

(ि) “आयोिना” भन्नाले िेलौली नगिपामलका वा सो अधतिगतको वडावाट पूणय वा आंन्शक लागत 
साझेदािीिा सञ्चामलत योिना वा काययक्रि वा आयोिना वा परियोिनालाई सम्झन ु पछय । ि 
यसले िेलौली नगिसभाबाट स्वीकृत भएको गैि सिकािी संघ सस्था, गैि नाफािूलक संस्था वा 
अधय सािदुावयक संस्थाको आयोिना सिेतलाई िनाउनेछ । 

(ग) “उपभोक्ता” भन्नाले आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्धवत हनुे आयोिना सञ्चालन हनुे क्षेत्र मभत्रका 
व्यन्क्तलाई िनाउछ ।  

(घ) “उपभोक्ता समिमत” भन्नाले आयोिनाको मनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि िियत सम्भाि गनयको 
लामग उपभोक्ताले आफूहरू िध्येबाट गठन गिेको समिमत सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कायायलय” भन्नाले नगिकाययपामलकाको कायायलयलाई बझुाउँछ । सो शब्दले वडा कायायलय 
सिेतलाई बझुाउनेछ ।  

(च) “काययपामलका” भन्नाले िेलौली नगि काययपामलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “ठूला िेन्शनिी तथा उपकिण” भन्नाले वाताविणलाई अत्यमिक ह्रास पिुय्ाउने प्रकृमतका ठूला 
िेन्शनिी, उपकिण (बलुडोिि, एक्साभेटि िस्ता) ि श्रििूलक प्रववमिलाई ववस्थावपत गने िालका 
िेन्शनिी तथा उपकिण सम्झन ुपदयछ। 
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(ि) “पदामिकािी” भन्नाले उपभोक्ता समिमतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सन्चव ि कोषाध्यक्षलाई सम्झन ु
पदयछ ।  

(झ) “वडा” भन्नाले  िेलौली नगिपामलका मभत्रका वडालाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) “वडा अध्यक्ष” भन्नाले आयोिना सञ्चालन भएको वडाको वडा  अध्यक्षलाई सम्झन ुपदयछ । 

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

(ठ) “सम्झौता” भन्नाले आयोिनाको मनिायण, सञ्चालन, व्यवस्थापन ि िियत सम्भाि गनयको लामग 
कायायलय ि उपभोक्ता समिमतबीच भएको मलन्ित किािनािा वा कबमुलयतनािालाई िनाउनेछ ।  

३. काययववमिको पालना गनुयपनेः(१) नगिपामलका मभत्र कायायधवयन हनुे आयोिनाको मनिायण, 

सञ्चालन,िियत सम्भाि कायय गनयको लामग गठन हनु ेउपभोक्ता समिमतले पूणयरुपिा यो काययववमिको 
पालना गनुय पनेछ ।  

(२) कुल लागत रु १ किोडसम्ि भएको तथा स्थानीय सीप, श्रोत ि सािन उपयोग हनुे ि स्थानीय 
स्तििा कायय सम्पन्न गनय सक्नेआयोिनाको कायायधवयन उपभोक्ता समिमत िाफय त गनय सवकनेछ ।  

 

परिच्छेद–२ 

उपभोक्ता समिमतको गठन ि सञ्चालन 

 

४. उपभोक्ता समिमत गठन सम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता समिमत गठन देहाय बिोन्िि गनुय पनेछ 
। 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्धवत उपभोक्ताहरुको आि भेलाबाट अमिकति सहभामगतािा 
सम्बन्धित आयोिनास्थलिा नै सातदेन्ि एघाि (७ देन्ि ११ िना) सदस्यीय उपभोक्ता समिमत 
गठन गनुयपनेछ । 

(ि)समिमत गठनको लामग आि भेला हनुे सिय, मिमत, स्थान ि भेलाको मबषय  त्यस्तो भेला हनु े
मिमतले कन्म्तिा सात र्दन (७ र्दन) अगावै सावयिमनक रुपिा िानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

(ग)  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 सम्वन्धित वडाको वडा 
अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायलयले तोकेको कायायलयको प्रमतमनमिको िोहवििा गनुय पनेछ । 

(ङ) उपभोक्ता समिमत गठनको लामग बोलाईएको भेलािा योिनाको संन्क्षप्त ववविण ि समिमतको 
संिचना सवहतको िानकािी कायायलयको प्रमतमनमिले गिाउन ुपनेछ । 

(च) उपभोक्ता समिमत गठन गदाय सिावेशी मसद्धाधतको अवलम्वन गनुय पने छ । समिमतिा कन्म्तिा 
तेत्तीस प्रमतशत (३३%) िवहला सदस्य हनुपुनेछ । समिमतको अध्यक्ष, सन्चव ि कोषाध्यक्षिध्ये 
कम्तीिा एकिना िवहला पदामिकािी हनुपुनेछ ।  
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(छ) एक व्यन्क्त एकभधदा बढी उपभोक्ता समिमतको सदस्य हनु पाउन े छैन । साथै सगोलका 
परिवािबाट एकिना भधदा बढी व्यन्क्त एउटै उपभोक्ता समिमतको सदस्य हनु पाइने छैन ।  

(ि) उपभोक्ता समिमतको गठन सकेसम्ि सवयसम्ित तरिकाले गनुयपनेछ । सवयसम्ित हनु नसकेिा 
उपभोक्ताहरुको बहिुतबाट उपभोक्ता समिमतको गठन गरिने छ । 

(झ) उपभोक्ताहरुको लागत सहभामगतािा सञ्चालन हनुे आयोिनाहरु उपभोक्ता समिमतबाट 
काययााधवयन गनय प्राथमिकता र्दईनेछ । 

(ञ) उपभोक्ता समिमतले सम्झौता बिोन्िि गनुय पने काि समिमत आफैं ले गनुय गिाउन ुपनेछ । अधय 
कुनै मनिायण व्यवसायी वा अधय व्यन्क्त वा सस्थालाई ठेक्कािा र्दई गनय गिाउन पाइने छैन । 

(ट) कायायलयले आयोिना सञ्चालन एवि ्कायायधवयनिा संलग्न उपभोक्ता समिमतको अमभलेि अनसूुची 
१ बिोन्ििको ढाँचािा व्यवन्स्थत गनुय पनेछ । 

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

 (क) सम्वन्धित आयोिना क्षेत्रको स्थायी वामसधदा 
 (ि) १८ वषय उिेि पिुा भएको 
 (ग) फौिदािी अमभयोगिा अदालतबाट कसिुदाि नठहरिएको 
 (घ) सिकािी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी निहेको 
 (ङ) अधय उपभोक्ता समिमतिा सदस्य निहेको 
(२) दफा १ िा िनुसकैु कुिा लेन्िएको भएतापमन िनप्रमतमनमि, िािनीमतक दलका पदामिकािी, 

बहालवाला सिकािी कियचािी ि न्शक्षक उपभोक्ता समिमतको सदस्यिा बस्न पाईने छैन । 

६.  उपभोक्ता समिमतको काि, कतयब्य ि अमिकािः उपभोक्ता समिमतको काि कतयब्य ि अमिकाि 
देहाय बिोन्िि हनुेछ ।  

 (क) सम्झौता बिोन्ििको कायय सम्पादन गने, 

 (ि) उपभोक्ताहरुलाई कायायलयबाट प्राप्त सूचना तथा िागयदशयनको िानकािी गिाउने, 
(ग) सम्झौता बिोन्िि कायय शरुु गदाय कायायलयबाट आवश्यक मनदेशन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त 

  गिेि िात्र शरुु 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, गणुस्ति, सिय ि लागतिा परिवतयन गनुय पने 
 देन्िएिा कायायलयलाई अनिुोि गने, 

 (छ) आयोिनाको र्दगो व्यवस्थापन सम्बधिी आवश्यक अधय कायय गने । 
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परिच्छेद – ३ 

कायायधवयन तथा ब्यवस्थापन 

 

७. आयोिना कायायधवयनः (१) कायायलयले आ.व. शरुु भएको १५ र्दन मभत्र उपभोक्ता समिमतबाट 
संचालन हनुे आयोिना, परियोिना ि काययक्रिहरु पवहचान/छनौट गिी कायायधवयन योिना बनाउन ु
पनेछ । उपभोक्ता समिमत गठन पश्चात आयोिनाको ड्रईङ, मडिाईन ि लागत अनिुान (नेपाली 
भाषािा तयाि गरिएको) स्वीकृत गिी उपभोक्ता समिमतलाई उपलब्ि गिाउन ुपनेछ । 

(२) आयोिनाको कायायधवयनको लामग उपभोक्ता समिमत ि काययलयबीच अनसूुची २ बिोन्ििको 
ढाँचािा सम्झौता गनुयपनेछ । 

(३) आयोिनाको प्रकृमत हेिी कायायलयले लागत सहभामगताको ढाँचा ि अनपुात (नगद वा श्रिदान वा 
बस्तगुत) तोक्न ुपनेछ । 

 

८. आयोिना सम्झौताको लामग आवश्यक कागिातहरुः (१) उपभोक्ता समिमतले कायायलयसँग सम्झौता 
गदाय तपन्शलिा उन्ललन्ित कागिातहरु पेश गनुयपनेछ  

(क) उपभोक्ता समिमत गठन गने आि भेलाको मनणययको प्रमतमलवप 

(ि) उपभोक्ता समिमतका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रमतमलवप 

(ग) आयोिनाको लागत अनिुान ववविण 

(घ) उपभोक्ता समिमतबाट सम्झौताको लामग न्िम्िेवािपदामिकािी तोवकएको उपभोक्ता समिमतको 
मनणयय  

(ङ) आयोिनाको कायायधवयनको कायय तामलका । 

(च) िाता सञ्चालन गने पदामिकािी तोवकएको मनणयय ि िाता सञ्चालनको लामग आवश्यक 
कागिातहरु  

 

९. उपभोक्ता समिमतको क्षिता ववकासः (१) कायायलयले आयोिनाको कायायधवयन अगावै उपभोक्ता 
समिमतका पदामिकािीहरुलाई मनम्न ववषयिा अमभिनु्िकिण गनुय पनेछ 

(क) उपभोक्ता समिमतको काि, कतयब्य ि अमिकाि, 

(ि) सम्पादन गनुय पने कािको ववविण, काि सम्पन्न गनुयपने अवमि, लागत ि उपभोक्ताको योगदान 

(ग) मनिायण सािाग्रीको गणुस्ति ि परििाण 

(घ) िरिद, िकि मनकासा प्रकृया, िचयको लेिाकंन ि अमभलेि व्यवस्थापन 

(ङ) कायायधवयन ि अनगुिन प्रकृया  

(च) सावयिमनक पिीक्षण, योिनाको फिफािक ि हस्ताधतिण  

(छ)  अधय आवश्यक ववषयहरु ।  
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१०. िाता सञ्चालनः (१) उपभोक्ता समिमतको िाता कायायलयले तोकेको बैंकिा सञ्चालन हनुेछ । 

(२) समिमतको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ि सन्चव गिी तीन िनाको संयकु्त दस्तितबाट सञ्चालन 
हनुेछ । िाता सञ्चालकहरु िध्ये कन्म्तिा एकिना िवहला हनु ुपनेछ । 

 

११. भकु्तानी प्रकृयाः(१) आयोिनाको भकु्तानी र्दंदा उपभोक्ता समिमतको नाििा िहेको बैक 
िातािाफय त र्दन ुपनेछ । उपभोक्ता समिमतले एक व्यन्क्त वा सस्थालाई एकलाि भधदा िामथको 
िकि भकु्तानी गदाय चेक िाफय त िात्र गनुय पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता समिमतलाई सम्झौता बिोन्ििको कािको प्राववमिक िूलयांकन, कायय सम्पन्न प्रमतवेदन ि 
अधय आवश्यक कागिातको आिाििा वकस्तागत ि अन्धति भकु्तानी र्दईनेछ ।  

(३) उपभोक्ता समिमतले सम्पादन गिेको काि ि भएको िचयको ववविण समिमतको बैठकबाट मनणयय 
गिी भकु्तानीको लामग आवश्यक कागिात सवहत कायायलयिा पेश गनुयपनेछ । 

(४) आयोिनाको अन्धति भकु्तानी हनु ु भधदा अगावै कायायलयबाट अनगुिन गने व्यवस्था मिलाउन ु
पनेछ    

(५) आयोिना सम्पन्न भई फिफािक गनुय भधदा अगावै उपभोक्ता समिमतले अमनवायय रुपिा 
कायायलयको प्रमतमनमिको िोहवििा सावयिमनक पिीक्षण गनुय पनेछ । सावयिमनक पिीक्षण 
प्रमतवेदनको ढाँचा अनसूुची ३ बिोन्िि हनुेछ ।  

(६) उपभोक्ता समिमतले आफूले प्रत्येक वकस्तािा गिेको िचयको सूचना अनसूुची ४ बिोन्ििको 
ढाँचािा सावयिमनक गनुय पनेछ ।  

(७) आयोिनाको कुल लागत रु ३ लाि भधदा बढी भएका आयोिनाहरुको हकिाउपभोक्ता 
समिमतले काि शरुु गनुय भधदा अगावै आयोिनाको नाि, लागत, लागत साझेदािीको अवस्था, काि 
शरुु ि सम्पन्न गनुय पने अवमि सिेत देन्िने गिी तयाि गरिएको अनसूुची ५ बिोन्ििको ढाँचािा 
आयोिना सूचना पाटी आयोिना स्थलिा िाख्न ुपनेछ  

(८) उपभोक्ता समिमतलाई सम्बन्धित कायायलयले ड्रइङ्ग, मडिाइन, लागत अनिुान तयाि गने, प्राववमिक 
सललाह र्दन,े िाँचपास गने लगायत अधय प्राववमिक सहयोग उपलब्ि गिाउनेछ । आयोिना 
कायायधवयनको सियिा कुनै कािणबाट कायायलयले प्राववमिक सेवा उपलब्ि गिाउन नसकेिा 
सम्झौतािा उललेि गिी तोवकएको िचयको सीिा मभत्र िही उपभोक्ता समिमतले किाििा प्राववमिक 
मनयकु्त गनय वा प्राववमिक सेवा मलन सक्नेछ । ति, ड्रइङ्ग, मडिाइन, लागत अनिुान, काययसम्पन्न 
प्रमतवेदन ि भकु्तानी मसफारिसको कायय कायायलयबाट नै हनुेछ । 

(९) उपभोक्ता समिमतबाट मनिायण हनुे आयोिनाहरूको गणुस्ति कायि गने गिाउने दावयत्व ि 
न्िम्िेवािी िनप्रमतमनमि, सम्बन्धित प्राववमिक कियचािी, उपभोक्ता समिमत ि अनगुिनसमिमतको 
हनुेछ ।  
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(१०) अनकुिणीय कायय गने उपभोक्ता समिमत, प्राववमिक कियचािी ि सम्बन्धित कियचािीलाई सभाको 
मनणयय बिोन्िि वावषयक रूपिा उन्चत पिुस्काि प्रदान गनय सवकनेछ । 

(११) तोवकएको सियिा उपभोक्ता समिमत गठन हनु नसकेिा, सम्झौता हनु नसकेिा वा सम्झौताको 
शतय बिोन्िि कायय सम्पादन हनु नसकेिा कायायलयले अधय प्रकृयाद्वािा काि गिाउन सक्नेछ ।   

 

१२. मनिायण काययको गणुस्ति समुनन्श्चतता गनुय पनेः उपभोक्ता समिमतबाट सञ्चालन हनुे आयोिना 
गणुस्ति समुनन्श्चत गनुय सम्वन्धित उपभोक्ता समिमतको कतयव्य हनुेछ । गणुस्ति समुनन्श्चतता 
गनयको लामग अधय कुिाहरुको अमतरिक्त मनम्न ववषयहरु पूणय रुपिा पालना गनुय पनेछ ।  

(क) मनिायण सािाग्रीको गणुस्तिः मनिायण सािाग्री ड्रइङ, मडिाईन ि स्पेमसवफकेसन बिोन्ििको 
गणुस्ति कायि गनुय पनेछ । 

(ि) मनिायण ववमि ि प्रकृयाको गणुस्तिः मनिायण ववमि ि प्रकृया कायायलयसँग भएको सम्झौता 
बिोन्िि गनुय पनेछ  

(ग) मनिायण काययको र्दगोपनाः उपभोक्ता समिमतबाट कायायधवयन भएको योिनाको र्दगोपनाको 
लामग सम्वन्धित उपभोक्ता समिमतले आवश्यक व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(घ) गणुस्ति समुनन्श्चत गने न्िम्िेवािीः उपभोक्ता समिमत िाफय त हनुे कािको मनिायरित गणुस्ति 
कायि गने न्िम्िेवािी सम्बन्धित काययको लामग कायायलयबाट िवटएका प्राववमिक कियचािी 
ि उपभोक्ता समिमतको हनुेछ । 

(ङ) लगत िाख्न ु पनेः उपभोक्ता समिमतबाट हनुे कािको सम्झौता बिोन्ििको सिय, लागत ि 
गणुस्तििा सम्पन्न हनु नसकेिा सम्वन्धित प्राववमिक कियचािीलाई सचेत गिाउने ि प्रकृमत 
हेिी आवश्यकता अनसुाि कािवाही गनय सक्नेछ । त्यस्ता उपभोक्ता समिमतको लगत िािी 
उपभोक्ता समिमतका पदामिकािीलाई मनन्श्चत सियसम्िको लामग अधय उपभोक्ता समिमतिा 
िही काि गनय मनषिे गनेछ । 

१३.अनगुिन समिमतको व्यवस्थाः(१) आयोिना तोवकएको गणुस्ति, परििाण ि सियिा सम्पन्न गनय 
गिाउन उपभोक्ता समिमतले सम्पादन गने काययको अनगुिन गिी आयोिनाको गणुस्ति, परििाण 
समुनन्श्चत गनय दफा ४ (१) (क) बिोन्ििको भेलाबाट कन्म्तिा एक िना िवहला सवहत ३ 
सदस्यीय एक अनगुिन समिमत गठन गनुय पनेछ । 

(२) अनगुिन समिमतको काि, कतयव्य अमिकाि देहाय बिोन्िि हनुेछः 
(क) आयोिनाको कायायधवयनिा सहिीकिण गने तथा देन्िएका बािा, व्यविान ि सिस्या 

सिािानका लामग आवश्यक सिधवय गने,  



7 

 

(ि) आयोिनाको कायायधवयन काययतामलका अनसुाि काि भए नभएको यकीन गने ि नगिेको 
पाइएिा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गिाउने,    

(ग) आवश्यक अधय कायय गने । 

 

परिच्छेद– ४ 

ववववि 
 

१४. अधय संस्थाबाट कायय गिाउन सवकनःेयस काययववमि बिोन्िि उपभोक्ता समिमतबाट गरिने कायय 
लाभग्राही सिूह,सािदुावयक संस्था िस्तै सािदुावयक वन, सािदुावयकस्तिका सहकािी संस्थाहरू, 

टोल ववकास संस्था, आिा सिूह, कृवष सिूह, काननु बिोन्िि गठन भएका अधय सािदुावयक 
संगठन िस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय उपभोक्ताहरुको आिभेलाबाट मनणयय भई आएिा यस्ता 
संस्थाहरुबाट यस काययववमि बिोन्िि कायय संचालन गनय/गिाउन सवकने छ । 

१५. सहन्िकिण ि सहयोग गनुय पनेःउपभोक्ता समिमतले आयोिनाको सपुरिवेक्षण, अनगुिन/मनिीक्षण 
गनय कायायलयबाट आएको अनगुिन समिमत, पदामिकािी वा कियचािीलाई आवश्यक ववविण 
उपलव्ि गिाउने तथा आयोिनास्थल अनगुिनको लामग सहन्िकिण ि सहयोग गनुय पनेछ । 

१६. उपभोक्ता समिमतको दावयत्वःउपभोक्ता समिमतले कायायलयसँग भएको सम्झौता बिोन्ििको कायय 
सम्पादन गदाय कायायलयले तोकेका शतयहरुको अमतरिक्त मनम्न दावयत्व वहन गनुय पनेछ । 

(क) आयोिनाको र्दगो व्यवस्थापनको लामग िियत सम्भाि गने सम्बधिी आवश्यक कायय, 
(ि) आयोिना कायायधवयनबाट पनय सक्ने वाताविणीय सधतलुन 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 अनसूुची 
६ बिोन्ििको ढाँचािा आयोिनाको भौमतक तथा ववन्त्तय प्रमतवेदन पेश गनुय पनेछ ।  

१७.िापदण्ड बनाउन सक्नःे(१) आयोिनाको गणुस्ति समुनन्श्चतताको लामग कायायलयले अनगुिन, 

िलुयाङ्कन गिी सम्वन्धित उपभोक्ता समिमतलाई सललाह, सझुाव ि आवश्यकता अनसुाि मनदेशन 
र्दने तथा सिधवय गनुय पनेछ. 

(२) उपभोक्ता समिमतबाट सञ्चालन हनुे आयोिनाको प्रकृमत हेिी गणुस्ति समुनन्श्चतता गने 
प्रयोिनको लामग कायायलयले थप िापदण्ड तथा िागयदशयन बनाई लाग ुगनय सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

(काययववमिको दफा ४ (१) ट संग सम्बन्धित) 

उपभोक्ता समिमतको लगत 

िेलौली नगिपामलका 

आ.व. 

क्र.स. 
 

उपभोक्ता समिमतको नाि 
ि ठेगाना 

पदामिकािीको नाि ि सम्पकय  नं. गठन मिमत बैंकको नाि िाता नं. 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष सन्चव कोषाध्यक्ष 
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अनसूुची २ 

काययववमिको दफा ७(२) सँग सम्वन्धित) 
िेलौली नगिपामलका 

योिना सम्झौता फािाि 

१. सम्झौता गने पक्ष ि आयोिनाः 
क) उपभोक्तासमिमतको ववविणः 
 १. नािः 
 २. ठेगानाः 
ि) आयोिनाको ववविणः 
 १. नािः 
 २. आयोिना स्थलः 
 ३ उद्देश्यः 
 ४. आयोिना सरुु हनुे मिमतः 
२. आयोिनाको लागत सम्वन्धि ववविणः 
 क) लागत अनिुान रु 

 ि) लागत व्यहोने स्रोतहरु 

 १. कायायलयः 
 २. उपभोक्ता समिमतः 
 ३. अधयः  
ग) बस्तगुत अनदुानको ववविण सािाग्रीको नाि    एकाई 

 १. संघबाट  
 २.प्रदेशबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 

 ४. गैह्रसिकािी संघसंस्थाबाट  
 ५. ववदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  
 ६. उपभोक्ता समिमतबाट  
 ७. अधय मनकायबाट  
घ) आयोिनाबाट लाभान्धवत हनुेः 
 १. घिपरिवाि संखयाः 
 २. िनसंखयाः 
 ३. संगर्ठत संस्थााः 
४= अधयः  
३. उपभोक्ता समिमत÷सिदुायिा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाको ववविणः 
क) गठन भएको मिमतः 
ि) पदामिकािीको नाि ि ठेगाना (नागरिकता प्रिाणपत्र नं. ि न्िलला) 
१. अध्यक्ष 

२. उपाध्यक्ष 

३. कोषाध्यक्ष 

४. सन्चव 

५. सदस्य 

६. सदस्य 

७. सदस्य 
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ग) गठन गदाय उपन्स्थत लाभान्धवतको संखयाः 
४. आयोिना सञ्चालन सम्वन्धि अनभुवः 
५.उपभोक्ता समिमत सिदुायिा आिारित संस्था÷गैह्रसिकािी संस्थाले प्राप्त गने वकस्ता ववविणः 
वकस्ताको क्रि  मिमत  वकस्ताको िकि  मनिायण सिाग्री परििाण    कैवफयत 

पवहलो 
दोश्रो 
तेश्रो 
िम्िा 
६. आयोिना िियत संभाि सम्बधिी व्यवस्था  
क)आयोिना िियत संभािको न्िम्िा मलने समिमत÷संस्थाको नािः 
ि) िियत सम्भािको सम्भाववत स्रोत (छ छैन िलुाउने) 

 िनश्रिदानः 
 सेवा शलुकः 
 दस्तिु, चधदाबाट  
 अधय केही भएः  

 

 

सम्झौताका शतयहरु 

उपभोक्ता समिमतको न्िम्िेवािी तथा पालना गरिन ेशतयहरुः 
१. आयोिना मिमत ...............................देन्ि शरुु गिी मिमत........................सम्ििा पिुा गनुय पनेछ । 

२= प्राप्त िकि तथा मनिायण सािाग्री सम्वन्धित आयोिनाको उद्धेश्यका लामग िात्र प्रयोग गनुयपनेछ । 

३= नगदी, न्िधसी सािानको प्राप्ती, िचय ि बाकँी तथा आयोिनाको प्रगमत ववविण िाख्न ुपनेछ । 

४= आम्दानी िचयको ववविण ि काययप्रगमतको िानकािी उपभोक्ता सिूहिा छलफल गिी अको वकस्ता िाग गनुय पनेछ । 

५= आयोिनाको कुल लागत भधदा घटी लागतिा आयोिना सम्पन्न भएको अवस्थािा सो ितुाववकनै अनदुान ि श्रिदानको प्रमतशत 
मनिायिण गिी भकु्तानी मलन ुपनेछ । 

६. उपभोक्ता समिमतले प्राववमिकको िाय, पिािशय एवं मनदेशन अनरुुप काि गनुय पनेछ ।  
७= उपभोक्ता समिमतले आयोिनासंग सम्वन्धित ववल, भिपाईहरु, डोि हान्ििी फािािहरु, न्िधसी नगदी िाताहरु, समिमत÷सिहुको मनणयय 

पनु्स्तका आर्द कागिातहरु कायायलयले िागकेो बित उपलव्ि गिाउन ुपनेछ ि त्यसको लेिापिीक्षण पमन गिाउन ुपनेछ । 

 

८. कुनै सािाग्री िरिद गदाय आधतरिक िािस्व कायायलयबाट स्थायी लेिा नम्वि ि िलुय अमभबवृद्ध कि दताय प्रिाण पत्र प्राप्त व्यन्क्त वा 
फिय संस्था वा कम्पनीबाट िरिद गिी सोही अनसुािको ववल भिपाई आमिकािीक व्यन्क्तबाट प्रिान्णत गिी पेश गनुय पनेछ । 

९.  िूलय अमभबवृद्ध कि (VAT)लाग्ने बस्त ुतथा सेवा िरिद गदाय रु २०,०००।– भधदा बढी िूलयको सािाग्रीिा अमनवायय रुपिा िूलय 
अमभबवृद्ध कि दताय प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका व्यन्क्त फिय संस्था वा कम्पनीबाट िरिद गनुय पनेछ । साथै उक्त ववलिा उन्ललन्ित 
ि.ुअ.कि बाहेकको िकििा १.५% अग्रीि आयकि बापत किकवि गिी बाँकी िकि िात्र सम्वन्धित सेवा प्रदायकलाई भकु्तानी 
हनुेछ । रु २०,०००।– भधदा कि िूलयको सािाग्री िरिदिा पान नम्वि मलएको व्यन्क्त वा फियबाट िरिद गनुय पनेछ । 
अधयथा िरिद गने पदामिकािी स्वयि ्न्िम्िेवाि हनुेछ । 

१०. डोिि िोलि लगायतका िेन्शनिी सािान भाडािा मलएको एवि ्घि बहालिा मलई ववल भिपाई पेश भएको अवस्थािा १०% 
प्रमतशत घि भाडा कि एबि ्बहाल कि मतनुय पनेछ । 

११. प्रन्शक्षकले पाउन ेपारिश्रमिक एवि ्सहभागीले पाउन ेभत्तािा प्रचमलत मनयिानसुाि कि लाग्नेछ । 

१२. मनिायण काययको हकिा शरुु लागत अनिुानका कुनै आईटिहरुिा परिवयतन हनुे भएिा अमिकाि प्राप्त व्यन्क्त÷कायायलयबाट लागत 
अनिुान संसोिन गिे पश्चात िात्र कायय गिाउन ु पनेछ । यसिी लागत अनुिान संशोिन नगिी कायय गिेिा उपभोक्ता 
समिमत÷सिहुनै न्िम्िेवाि हनुेछ । 
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१३. उपभोक्ता समिमतले काि सम्पन्न गरिसकेपमछ बाँकी िहन गएका िप्ने सािानहरु िियत संभाि समिमत गठन भएको भए सो 
समिमतलाई ि सो नभए सम्वन्धित कायायलयलाई बझुाउन ुपनेछ । ति िियत समिमतलाई बझुाएको सािानको ववविण एक प्रमत 
सम्वन्धित कायायलयलाई िानकािीको लामग बझुाउन ुपनेछ । 

१४. सम्झौता बिोन्िि आयोिना सम्पन्न भएपमछ अन्धति भकु्तानीको लामग काययसम्पन्न प्रमतवेदन, नापी वकताव, प्रिान्णत ववल भिपाई, 

योिनाको फोटो, सम्वन्धित उपभोक्ता समिमतले आयोिना संचालन गदाय भएको आय व्ययको अनिुोदन सवहतको मनणयय, उपभोक्ता 
भेलाबाट भएको सावयिमनक लेिा पिीक्षणको मनणययको प्रमतमलपी तथा सम्वन्धित कायायलयको वडा कायायलयको मसफारिस सवहत 
अन्धति वकस्ता भकु्तानीको लामग मनवेदन पेश गनुय पनेछ । 

१५. आयोिना सम्पन्न भएपमछ कायायलयबाट िाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपत्र मलन ुपनेछ । साथै आयोिानाको आवश्यक िियत 
संभािको व्यवस्था सम्वन्धित उपभोक्ताहरुले नै गनुय पनेछ । 

१६. आयोिना कायायधवयन गने सिहु वा उपभोक्ता समिमतले आयोिनाको भौमतक तथा ववत्तीय प्रगती प्रमतवेदन अनसूुची ६ को ढाँचािा 
सम्झौतािा तोवकए बिोन्िि कायायलयिा पेश गनुय पनेछ । 

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

१८. आयोिनाको सवै काि उपभोक्ता समिमत÷सिहुको मनणयय अनसुाि गनुय गिाउन ुपनेछ । 

 

 

कायायलयको न्िम्िेवािी तथा पालना गरिन ेशतयहरुः 
 

१. आयोिनाको विेट, उपभोक्ता समिमतको काि, कतयव्य तथा अमिकाि, िरिद, लेिाङ्कन, प्रमतवेदन आर्द ववषयिा उपभोक्ता समिमतका 
पदामिकािीहरुलाई अननु्शक्षण काययक्रि सञ्चालन गरिनेछ ।  

२. आयोिनािा आवश्यक प्राववमिक सहयोग कायायलयबाट उपलव्ि गिाउन सवकन ेअवस्थािा गिाईनेछ ि नसवकन ेअवस्था भएिा 
उपभोक्ता समिमतले बाह्य बिािबाट सेवा पिािशय अधतगयत सेवा मलन सक्नेछ ।  

३. आयोिनाको प्राववमिक सपुरिवेक्षणका लामग कायायलयको तफय बाट प्राववमिक िटाईनेछ । उपभोक्ता समिमतबाट भएको कािको 
मनयमित सपुरिवेक्षण गने न्िम्िेवािी मनि प्राववमिकको हनुेछ ।  

४. पेश्की मलएि लािो सियसम्ि आयोिना संचालन नगने उपभोक्ता समिमतलाई कायायलयले मनयि अनसुाि कािवाही गनेछ । 

५. श्रििलुक प्रववमिबाट कायय गिाउने गिी लागत अनिुान स्वीकृत गिाई सोही बिोन्िि सम्झौता गिी िेन्शनिी उपकिणको प्रयोगबाट 
कायय गिेको पाईएिा त्यस्तो उपभोक्ता समिमतसंग सम्झौता िद्ध गिी उपभोक्ता समिमतलाई भकु्तानी गरिएको िकि िलुयांकन गिी 
बढी भएको िकि सिकािी बाकँी सिह असलु उपि गरिनेछ । 

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

७. आवश्यक कागिात संलग्न गिी भकु्तानी उपलव्ि गिाउन सम्वन्धित उपभोक्ता समिमतबाट अनिुोि भई आएपमछ उपभोक्ता 
समिमतको बैंक िातािा भकु्तानी र्दन ुपनेछ ।  

८. यसिा उललेि नभएका कुिाहरु प्रचमलत कानून विोन्िि हनुेछ । 

 

िामथ उललेि भए बिोन्ििका शतयहरु पालना गनय हािी मनम्न पक्षहरु िधििु गदयछौं । 

 

 

उपभोक्ता समिमत÷सिहुको तफय बाट    कायायलयको तफय बाट 

दस्तित...................     दस्तित............. 
नाि थि.....................     नाि थि............. 
पद.............................     पद................. 
ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 
सम्पकय  नं......................     सम्पकय  नं............... 
मिमत............................     मिमत..................... 
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 अनसूुची ३ 

(काययववमिको दफा ११ (५) सँग सम्वन्धित) 
सावयिमनक पिीक्षण फािािको ढाँचा पेश गिेको कायायलय 

१. आयोिनाको नािः      क) स्थलः 
ि) लागत अनिुानः        ग) आयोिना शरुू हनुे मिमतः  घ) आयोिना सम्पन्न हनुे मिमतः  
२. उपभोक्ता समिमत÷सािदुावयक संस्थाको   क) नािः   
क) अध्यक्षको नािः   ि) सदस्य संखयाः      िवहलाः    परुूषः  
३. आम्दानी िचयको ववविणः  
क) आम्दानीतफय  िम्िााः 

आम्दानीको श्रोत (कहाबँाट कमत नगद तथा 
न्िधसी प्राप्त भयो िलुाउन)े िकि वा परििाण कैवफयत 

िकि वा परििाण कैवफयत 
 

   
   
ि) िचयतफय  

िचयको ववविण दि परििाण िम्िा 
१. सािाग्री (के के सािाग्री िरिद भयो ?)    

२. ज्याला (के िा कमत भकु्तानी भयो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कमत िनाले श्रिदान गिे ?)    

    

    

४. व्यवस्थापन िचय (ढुवानी तथा अधय िचय)    

    
 

ग) िौज्दात  
 ववविण  िकि वा परििाण  कैवफयत 

१ नगद   

बैंक 
  

व्यन्क्तको न्िम्िा   

२ सािग्रीहरु 
  

घ) भकु्तानी र्दन बाकँी 
ववविण िकि वा परििाण 

 

 

 

 

४. सम्पन्न आयोिनाको लक्ष्य तथा प्रगमत ववविण 

 

कािको ववविण लक्ष्य प्रगमत 
 

 

  

५. आयोिनाले प¥ुयाएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपिा लाभान्धवत िनसंखया (आयोिना सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।  
६. आयोिना सञ्चालन गदाय आयोिक संस्थािा कािको न्िम्िेवािी बाडँफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कािको न्िम्िेवािी मलएका मथए 

< िलुाउने) 
उपन्स्थमतः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

िोहविः नािथिः      पदः   मिमतः 
द्रष्टव्यः सावयिमनक परिक्षण काययक्रििा उपन्स्थत सिोकािवालाहरुको उपन्स्थमत अमनवायय रूपिा संलग्न हनुपुनेछ । 
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अनसूुची ४ 

-काययववमिको दफा ११ (६) सँग सम्वन्धित) 
िचय सावयिमनक सूचना फािाि 

 

मिमतः २०  ।   ।   .  

१. आयोिनाको नािः—        २. आयोिना स्थलः—  

३. ववमनयोन्ित विेटः—                    ४. आयोिना न्स्वकृत भएको आ.वः—    ५. आयोिना सम्झौता भएको मिमतः—  

६. काि सम्पन्न गनुय पने मिमतः—    ७. काि सम्पन्न भएको मिमतः—  

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

आम्दानी ि िचयको ववविण 

       

आम्दानी िचय 
ववविण िकि रू ववविण िकि 

प्रथि वकस्ता  ज्याला  

दोश्रो वकस्ता  मनिायण सािाग्री िरिद  

तेश्रो वकस्ता  ढुवानी  

िनश्रिदान  भाडा  

वस्तगुत सहायता  व्यवस्थापन िचय  

लागत सहभामगता    

    

    

 

उपयुयक्तानसुािको आम्दानी तथा िचय ववविण यथाथय हो । यसिा सबै आम्दानी तथा िचयहरु सिावशे गरिएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष 
सहभामगतािा आयोिना कायायधवयन गरिएको छ । यसको एक प्रमत वडा कायायलयिा सिेत पेश गरिएको छ ।  
 

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

कोषाध्यक्ष    सन्चव      अध्यक्ष   
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अनसूुची ५ 

-काययववमिको दफा ११(७) संग सम्वन्धित) 

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 लाभान्धवत िनसंखयाः 
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अनसूुची ६ 

-काययववमिको दफा १६(ङ) सँग सम्वन्धित) 
उपभोक्ता समिमतको भौमतक तथा ववत्तीय प्रगमत प्रमतवदेन 

ववविण पेश गिेको कायायलय.................... 
 

१. आयोिनाको ववविण  
आयोिनाको नािः     वडा नं.M  टोल÷बस्तीः    

उपभोक्ता समिमतका अध्यक्षः                         सन्चवः  
२. आयोिनाको लागतः प्राप्त अनदुान ि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 आर्द) रू. .  
२. ज्यालाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        िम्िा रू.  
३. िसलधद सािान (कवप, कलि, िसी, कागि आर्द) रू.   ४. दैमनक भ्रिण भत्ता (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.   
५. प्राववमिक मनिीक्षण बापत िचय (सम्झौतािा स्वीकृत भए) रू.     

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

न्िधसी सािान िूलय बिाबि िकि रू. .............   कूल िम्िा रू. ............. 
४. प्राववमिक प्रमतवदेन बिोन्िि िूलयाकंन िकि रू. ............. 
५. उपभोक्ता सिूहको मनणयय बिोन्िि÷सिीक्षाबाट िचय देन्िएको रू. ............. 
६. कायायधवयनिा देन्िएका िखुय सिस्याहरूः क. ि. ग.  
७. सिािानका उपायहरू  
क.  
ि. 
ग.  
८. कायायलयबाट ि अधय मनकायबाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुावः  
 

 

९. हाल िाग गिेको वकस्ता िकि रू.  
१०. िखुय िचय प्रयोिन  
 

११. प्राप्त िकि आयोिना बाहेक अधय काययिा िचय गने गिाउन ेछैनौ ।   
 

.............   .............         .............  ............. 
तयाि गने   सन्चव    कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 


