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भाग - २ 

ब�ुशािन्त गाउँपा�लका 

सम्वत २०७९ सालको कायर्�व�ध नं.  ३ 

उपभो�ा स�म�त दतार् सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७९ 

�स्तावनाः 

गाउँपा�लकाबाट कायार्न्वयन ग�रने सावर्ज�नक �नमार्णसंग सम्बिन्धत 

आयोजना/प�रयोजना/योजना/कायर्�महरुको कायार्न्वयन ���यालाई व्यविस्थत 

बनाउनको ला�ग उपभो�ा स�म�तहरुको दतार्, न�वकरण, �नयमन एवम ् खारेजी 

सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गनर् बाञ्छनीय भएकोले ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको 

�शासक�य कायर्�व�ध �नय�मत गन� ऐन, २०७८ को दफा ४ ले �दएको अ�धकार 
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�योग ग�र गाउँ कायर्पा�लकाको �म�त २०७९।११।१८ गते बसेको बैठकले यो 

कायर्�व�ध जार� गर� स्वीकृत गरेको छ ।  

प�रच्छेद - १ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ : (१) यो कायर्�व�धको नाम उपभो�ा स�म�त 

दतार् सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७९ रहनेछ ।  

(२) यो कायर्�व�ध स्थानीय राजप�मा �कािशत भएको �म�तबाट �ारम्भ 

हनुेछ । 

२. प�रभाषा : �वषय र �स�ले अन्यथा अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा, 

(क) "अध्यक्ष" भ�ाले उपभो�ा स�म�तको अध्यक्षलाई सम्झनपुछर् । 

(ख)  "आयोजना" भ�ाले गाउँपा�लका मातहत वा सो अन्तगर्तको पूणर् 

वा आंिशक लागत साझेदार�मा स�ा�लत 

आयोजना/प�रयोजना/योजना/कायर्�मलाई सम्झनपुछर् । 

(ग) "उपभो�ा" भ�ाले आयोजनाबाट �त्यक्ष लाभािन्वत हनु े

क्षे��भ�का व्यि�लाई सम्झनपुछर् । 

(घ) "उपभो�ा स�म�त" भ�ाले आयोजनाको �नमार्ण स�ालन 

व्यवस्थापन र ममर्त सम्भार गनर्को ला�ग उपभो�ाले आफुहरु 

मध्येबाट गठन गरेको स�म�तलाई सम्झनपुछर् । 

(ङ) "गाउँपा�लका" भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँपा�लकालाई सम्झनपुछर् । 

(च) "�मखु �शासक�य अ�धकृत" भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको 

�मखु �शासक�य अ�धकृतलाई सम्झनपुछर्। 
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(च)  "ठूला मेिशनर� तथा उपकरण" भ�ाले ठूला मेिशनर� उपकरणहरु 

जस्तै बलुडोजर एक्साभेटर जस्ता �ममूलक ��व�धलाई �वस्थापन 

गन� खालका उपकरणलाई सम्झनपुछर् । 

(छ)  "सम्झौता" भ�ाले आयोजनाको �नमार्ण, स�ालन, व्यवस्थापन एवम ्

ममर्त सम्भार गनर्को ला�ग कायार्लय र उपभो�ा स�म�त �वच 

भएको �लिखत करारनामा वा कब�ुलयतनामालाई सम्झनपुछर् । 

(ज) "दतार् अ�धकार�" भ�ाले वडा सिचवलाई सम्झनपुछर् । सो शब्दले 

गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयमा संघ संस्था दतार् गन� अ�धकृत 

समेतलाई सम्झनपुछर् । 

३. उपभो�ा स�म�त दतार् गनुर्पन� : (१) �च�लत कानून बमोिजम 

पा�लकास्तर�य आयोजनाको ला�ग गठन भएका उपभो�ा स�म�तको दतार् 

गाउँपा�लकामा र वडास्तर�य आयोजनाको ला�ग गठन भएका उपभो�ा 

स�म�तको सम्बिन्धत वडा कायार्लयमा दतार् गनर् देहाय बमोिजमका 

कागजप� संलग्न गर� अनसूुची - १ बमोिजमको ढाँचामा दतार्को ला�ग 

�नवेदन �दनपुन�छ । 

(क) दतार् गन� �वषयमा अ�धकार �त्यायोजन गरेको �नणर्य,  

(ख) आमभेलाको �नणर्य र सो को एक ��त फोटो, 

(ग) सम्विन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस । 

(घ) कायर्स�म�तका पदा�धकार�हरुको नाग�रकताको ��त�लपी, 

(ङ) अनसूुची ४ बमोिजमको ढाँचामा दईु ��त �वधान । 
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(२) मा�थ उल्लेिखत कागजातहरुको आवश्यक जाँचबझु गर� दतार् 

अ�धकार�ले सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�तलाई अनसूुची- २ 

बमोिजमको ढाँचामा दतार् �माणप� उपलब्ध गराउनेछ। 

४. दतार् नम्बर उपलब्ध गराउनपुन�ः दतार् अ�धकार�ले आफ्नो कायार्लयमा 

दतार् भएका उपभो�ा स�म�तलाई दतार् नम्बर �माणप�मा खलुाउन ु

पन�छ। 

५. दतार् नभई योजना सम्झौता नहनुे: कायर्�व�धको दफा (३) बमोिजम रु. 

पन्� लाख भन्दा बढ� रकम भएको योजना तथा कायर्�मको हकमा 

दतार् नभएका उपभो�ा स�म�तसँग गाउँकायर्पा�लका वा वडा कायार्लयले 

योजना सम्झौता गन� छैन । 

प�रच्छेद - २ 

उपभो�ा स�म�त न�वकरण तथा अनगुमन सम्विन्ध व्यवस्था 

६. न�वकरण सम्वन्धी व्यवस्था : (१) सावर्ज�नक �नमार्ण कायर्को ला�ग 

गठन भई दतार् भएका उपभो�ा स�म�तहरुले वा�षर्क रुपमा रु. पाँच सय 

राज� बझुाई न�वकरण गर� योजना कायार्न्वयनमा संलग्न रहन 

सक्नेछन। 

(२) न�वकरण गनर्को ला�ग सम्बिन्धत उपभो�ाहरुको आमभेला गराई 

उपभो�ा स�म�तलाई �नरन्तरता �दने �नणर्य भएको हनुपुन�छ । 

उपभो�ा स�म�तलाई �नरन्तरता �दने वा न�दने �बषयमा सम्बिन्धत 

उपभो�ा स�म�तले आ�थर्क वषर् समा� भएको सामान्यतया तीन 

म�हना �भ� �नणर्य गनुर् पन�छ । 
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७. उपभो�ा स�म�तको लगत रा�:े दतार् अ�धकार�ले आफ्नो कायार्लयमा 

दतार् हनु आएका उपभो�ा स�म�तहरुको लगत अनसूुची- ३ को ढाँचामा 

रा�पुन�छ । 

८. उपभो�ा स�म�तको अनगुमन �नयमन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) 

गाउँपा�लकाले �नयमानसुार दतार् भएका उपभो�ा स�म�तको अनगुमन 

�नयमन गनर् सक्नेछ । 

(२) अनगुमन गन� �ममा �च�लत कानूनको बिखर्लाप हनुे गर� कुनै 

कायर् गरेको पाईएमा �मखु �शासक�य अ�धकृतले त्यस्तो 

स�म�तलाई सचेत गराउने वा दतार् खारेजी वा दवैु कारवाह�को 

ला�ग आदेश �दन सक्नेछ । 

९. अन्य संस्थाबाट समेत कायर् गराउन स�कने: (१) यस कायर्�व�ध वमोिजम 

उपभो�ा स�म�तवाट ग�रने कायर्हरु सामदुा�यक वन उपभो�ा समूह, 

सामदुा�यक स्तरका सहकार� संस्थाहरु, जल उपभो�ा संस्था, आमा 

समहु, कृषक समूह लगायतका कानून बमोिजम दतार् भएका अन्य 

सामदुा�यक संघ संस्था वा स�म�तहरु जस्ता संस्थाहरुलाई आफ्नो 

�वषयक्षे�सँग सम्बिन्धत आयोजनामा स्थानीय उपभो�ाहरुको 

आमभेलाबाट �नणर्य भई आएमा यस कायर्�व�ध बमोिजम कायर् गराउन 

स�कनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अवस्थामा छु�ै उपभो�ा स�म�त दतार् 

गर�रहन ुपन� छैन । 

१०. िजम्मेवार� र अ�भलेख हस्तान्तरण: (१) उपभो�ा स�म�त पनुगर्ठन 

हुँदाको अवस्थामा आ�थर्क कारोवारको �ववरण माइन्यटु लगायतका 

अ�भलेख पनुगर्�ठत स�म�तलाई हस्तान्तरण गनुर् पन�छ । आयोजना सम्प� 
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भएप�छ सावर्ज�नक �नमार्णसंग सम्बिन्धत कागजात गाउँपा�लकामा 

बझुाउन ुपन�छ । 

११. उपभो�ा स�म�तको ए�ककृत लगत रािखने: दतार् भएका उपभो�ा 

स�म�तको ए�ककृत लगत गाउँकायर्पा�लकाको कायार्लयमा रािखनेछ । 

१२. कायर्�व�धमा संशोधनः यस कायर्�व�धमा गाउँकायर्पा�लकाले आवश्यकता 

अनसुार संशोधन गनर् सक्नेछ । 

१३. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेः यस कायर्�व�धमा उल्लेिखत मापदण्डको 

कुनै �ावधानको कायार्न्वयनमा ���वधा उत्प� भई कायार्न्वयनमा बाधा 

आइपरेमा गाउँकायर्पा�लकाले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 

१४. बचाउ र लाग ु हनुेः (१) यस कायर्�व�धमा उल्लेख भएका कुरा यसै 

कायर्�व�ध अनसुार र उल्लेख नभएका कुराहरू �च�लत कानून अनसुार 

हनुे छ । 

(२) यस कायर्�व�धमा उल्लेिखत कुनै कुरा स�ीय र �ादेिशक कानूनसँग 

बािझएमा बािझएको हदसम्म स्वतः अमान्य हनुेछ । 
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अनसूुची - १ 

दफा ३ संग सम्बिन्धत 

�म�त……………………… 

�ीमान ्दतार् अ�धकार�ज्यू 

ब�ुशािन्त गाउँपा�लका /…………नं वडा कायार्लय 

 

�वषयः- उपभो�ा स�म�त दतार् गर� पाउँ । 
 

�स्ततु �वषयमा ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको आ.व……………का ला�ग 

स्वीकृत………….योजना कायार्न्वयनको ला�ग �म�त…..........................मा 

उपभो�ा स�म�त गठन गन� �नणर्य भएकोले �नयमानसुार उपभो�ा स�म�त दतार्को 

ला�ग देहायका कागजात स�हत यो �नवेदन पेश गरेको छु । 

उपभो�ा स�म�तको नामः    ठेगानाः 

अध्यक्षको नामः     अध्यक्षको सम्पकर्  नः 

संलग्न कागजातहरुः 

१. दतार् गन� �वषयमा अ�धकार �त्यायोजन गरेको �नणर्य, 

२. आमभेलाको �नणर्य र आम भेलाको एक ��त फोटो, 

३. सम्विन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस, 

४. कायर्स�म�तका पदा�धकार�हरुको नाग�रकताको ��त�लपी, 

५. अनसुचुी - ४ बमोिजमको ढाँचामा दईु ��त �वधान । 

६………………………………………………… 

�नवेदक 

नामः……………….……… 

ठेगनाः…………..………… 

सम्पकर्  नं…………..…….. 



खण्डः ६                   संख्याः ३                  �म�तः २०७९।११।२१ 

 

7 

अनसूुची - २ 

दफा ३ संग सम्बिन्धत 

ब�ुशािन्त गाउँपा�लका 

गाउँकायर्पा�लकाको कायार्लय 

बधुबारे, झापा 

 

उपभो�ा स�म�त दतार् �माणप� 

 

दतार् नं..................      �म�तः…………………. 

 

यस गाउँपा�लकाको वडा नं………….टोल…………….मा……………….कायर् 

गनर्को ला�ग �म�त………………………..मा सम्बिन्धत उपभो�ाहरुको 

आमभेलाबाट उपभो�ा स�म�त गठन गन� �नणर्य स�हत दतार्को �नवेदन �ा� भएको 

हुँदा उपभो�ा स�म�त दतार् सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७९ बमोिजम यस कायार्लयको 

�म�त…………..को �नणर्यानसुार…………उपभो�ा स�म�त दतार् गर� यो �माणप� 

�दान ग�रएको छ । 

 

…………………. 
       दतार् अ�धकार� 
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अनसूुची - ३ 

दफा ७ संग सम्बिन्धत 

उपभो�ा स�म�तको दतार् �कताव 

�.

स. 

द

तार् 

नं 

उपभो

�ा 

स�म�त

को 

नाम 

उपभो

�ा 

स�म�त

को 

गठन 

�म�त  

आयोजना

को नाम 

र ठेगाना 

आयोजना

ले 

समेटने 

क्षे� 

उपभो�ा 

स�म�तको 

पदा�धकार�

को नाम र 

ठेगाना 

कै�फय

त 
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अनसूुची - ४ 

……………………………………..उपभो�ा स�म�तको �वधान, २०..... 

�स्तावनाः स्थानीय स्तरमा उपलब्ध �म, सीप, �ोत साधन तथा अवसरहरुलाई 

अ�धकतम प�रचालन बाट रोजगार� �सजर्ना, सहभा�गतामूलक योजना तजुर्मा गर� 

आफ्नो टोल वा वस्तीको सम� �वकास माफर् त सम� गाउँपा�लकाको �वकासमा ठोस 

योगदान परु् याउने उदेश्यले यस………………….उपभो�ा स�म�त गठन गर� 

प�रचालन गनर् यो �वधान बनाइएको छ । 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यो उपभो�ा स�म�तको 

नाम………………………………………………...हनुेछ । 

(२) यो �वधान उपभो�ाहरुको आम भेलाबाट अनमुोदन भई वडा 

कायार्लय वा गाउँकायर्पा�लकाको कायार्लयबाट स्वीकृती भएको 

�म�तदेिख लागू हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस �वधानमा,  

(क) "स�म�त" भ�ाले…………………………………उपभो�ा 

स�म�तलाई सम्झनपुछर् । 

(ख) "�वधान" भ�ाले………………………उपभो�ा स�म�तको 

�वधानलाई सम्झनपुछर् । 

(ग) "आमभेला" भ�ाले उपभो�ा स�म�त गठनको ला�ग रािखएको 

उपभो�ाहरुको भेलालाई सम्झनपुछर् । 

(घ) "कायर्स�म�त " भ�ाले कुनै प�न योजना संचालनको ला�ग ग�ठत 

उपभो�ा स�म�तलाई सम्झनपुछर् । 

(ङ) "वैठक" भ�ाले उपभो�ा स�म�तको बैठकलाई सम्झनपुछर्। 
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(च) "पदा�धकार�" भ�ाले कायर्स�म�तका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सिचव र 

सदस्यलाई सम्झनपुछर् ।  

३. संग�ठत संस्था हनुेः (१) यो स�म�त संग�ठत संस्था हनुेछ । 

(२) स�म�तको आफ्नो छु�ै छाप हनुेछ, साथै स�म�तले व्यि� सरह 

आफ्नो नामबाट कायर् गनर् सक्नछे । स�म�तले चल-अचल सम्प�त 

�ा� गनर् र उपभोग गनर् सक्नेछ । तर स�म�तले आफ्नो अचल 

सम्पि� �ब�� गन� पाउने छैन । स�म�त �बघटन भएमा सो 

स�म�तको सम्पूणर् चल अचल सम्पि� गाउँपा�लकामा हस्तान्तरण 

हनुेछ । 

४. उपभो�ा स�म�तका उ�ेश्यहरुः स�म�तका उ�ेश्यहरु देहाय बमोिजम हनुेछः 

(क) स्थानीय �ोत साधनको अ�धकतम प�रचालन गर� कम लागतमा 

अ�धकतम उपलिब्ध हा�सल गराउने, 

(ख) आयोजनाको कायार्न्वयन र �ा� ��तफलसम्म लाभ�ाह�हरुको 

समतामूलक पहुँच स्था�पत गन� । 

५. उपभो�ा स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार: स�म�तको काम, कतर्व्य र 

अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछनः 

(क) सम्झौता बमोिजमको काम तो�कएको प�रणाम, गणुस्तर, समय र 

लागतमा सम्पादन गन�, 

(ख) उपभो�ाहरुलाई कायार्लयबाट �ा� सूचना तथा मागर्दशर्नको 

जानकार� गराउने, 

(ग)  उपभो�ा स�म�तको कायर् सम्पादनलाई �भावकार� बनाउन 

स�म�तका सदस्यहरुको कायर् �वभाजन तथा बाडफाँड गन�, 
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(घ)  सम्झौता बमोिजमको कामको प�रणाम, गणुस्तर, समय र लागतमा 

प�रवतर्न गनुर्पन� भएमा कायार्लयबाट स्वीकृ�त �लने, 

(ङ)  वातावरण सन्तलुन कायम गद� �नय�मत ममर्त सम्भार माफर् त 

आयोजनाको �दगो व्यवस्थापन गन� । 

(च)  आयोजना सम्प� प�ात तो�कएको ढाँचाका कागजातहरु स�हत 

समयमै फरफारकका ला�ग कायार्लयमा पेश गन� । 

६. खाता स�ालन: (१) उपभो�ा स�म�तको खाता वािणज्य वा �वकास व�कमा 

खो�लनेछ । 

(२) स�म�तको खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सिचव गर� तीन जना मध्ये 

दईुको संय�ु दस्तखतबाट स�ालन हनुेछ । खाता स�ालकहरु 

मध्ये किम्तमा एक जना म�हला हनुेछ । 

७. कायर्स�म�तका पदा�धकार�हरुको काम, कतर्व्य र अ�धकारः कायर्स�म�तका 

पदा�धकार�हरुको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ । 

(क) अध्यक्षको काम, कतर्व्य र अ�धकारः 

(१) स�म�तको �नय�मत वैठक बोलाउन �नद�शन �दने, 

वैठकका ला�ग �म�त, समय र स्थान तोक्ने। 

(२) छलफल हुँदा सबैको �वचार संकलन गन� र सवर्सम्मत 

�नणर्य गनर् पहल गर� �नणर्यहरु लागू गन�, गराउने । 

(३) स�म�तले आजर्न/�ा� गरेको नगद वा िजन्सी सामानको 

सरुक्षाको �बन्ध �मलाउने । 

(४) �वशेष वैठकको आवश्यकता परेमा �वधान बमोिजम 

वैठक बोलाउने । 
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(५) �वधान बमोिजम अन्य कायर्हरु गन� । 

(ख) उपभो�ा स�म�तको सिचवको काम, कतर्व्य र अ�धकारः 

(१) अध्यक्षको आदेश अनसुार बैठक बोलाउने । 

(२) एक�तहाइ सदस्यले �वशेष वैठकका ला�ग �लिखत माग 

गरेमा �वधान बमोिजम वैठक बोलाउने  

(३) छलफलका �स्तावका आधारमा वैठकको �नणर्य लेिख 

�नणर्य �मािणत गन�/गराउने। 

(४) तो�कएका अन्य कायर्हरु गन� । 

(ग) कोषाध्यक्षको काम, कतर्व्य र अ�धकार: 

(१) संस्थाको आम्दानी र खचर्को �ववरण तयार पान�। 

(२)  व�कमा खाता स�ालन गदार् संय�ु रुपमा खाता स�ालन 

गन� । 

(३)  संस्थाको नगद र िजन्सी सामानको िजम्मा �लई सरुक्षा 

गन� । 

८. आमभेलाको काम, कतर्व्य र अ�धकार: आमभेलाको काम, कतर्व्य र 

अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ । 

(क) कायर् स�म�तलाई अ�धकार �त्यायोजन गन� । 

(ख) कायर् स�म�तको कुनै सदस्य वा �संगो कायर्स�म�तको 

�वरु� कुनै उजरु� भएमा �नणर्य गन� । 

(ग)  स�म�तको �वधान संशोधन गन� । 

(घ)  संस्थाको वा�षर्क कायर्योजना स्वीकृत गन� । 
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९. आ�थर्क व्यवस्थापनः स�म�तको देहाय बमोिजम आ�थर्क �ोत हनुेछ। 

(क)  गाउँपा�लकावाट �ा� अनदुान । 

(ख)  जन�मदानवाट �ा� हनुे आम्दानी । 

(ग)  संघ संस्थावाट नगद िजन्सी तथा अन्य आम्दानी। 

(घ) उपभो�ा स�म�तबाट योजना, कायर्�म तथा 

��याकलापमा ग�रने लागत साझेदार�को रकम । 

१०. कायर्स�म�तका पदा�धकार�को रािजनामा : (१) स�म�तका सदस्यहरुले 

आफ्नो पदबाट रािजनामा �दन चाहेमा अध्यक्ष समक्ष �दन सक्नेछन।् 

(२) अध्यक्षले आफ्नो रािजनामा सिचव माफर् त स�म�तको वैठकमा पेश 

गनुर्पन�छ र सो उपर स�म�तले �नणर्य गरे बमोिजम हनुेछ । 

११. �व�वधः (१) �वधान संशोधन गनुर्पन� भएमा कायर् स�म�तले स्वीकृत गर� 

आमभेलामा पेश गनुर्पन�छ । आमभेलामा उपिस्थत सदस्यहरुको किम्तमा 

दईु �तहाई बहमुतबाट मा� �वधान संशोधन हनु सक्नेछ। 

(२) यो �वधान �च�लत ऐन, �नयमहरुसँग बािझएमा बािझएको हदसम्म 

स्वतः खारेज हनुेछ । 
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