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I 

सिफारिि गर्न े

सिल्ला िरु्नििी बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १ सथित परू्वमा सहले खोला ि भालु खोला, पसिममा लुक्र्ा खोला, उत्तिमा कोका खोला, दसक्षणमा 

चौडन्डा आर्ादी क्षेत्र यसत चाि सकल्ला सभत्र िहकेो िासरिय र्र्न क्षते्र िंिक्षण गर्ने उद्दशे्यले गठर्न भएको श्री कोका िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता 

िमहूलाई प्रभार्कािी ढगंले िञ्चालर्न गर्नव र्र्न ऐर्न २०७६ ि प्रदशे र्नं. १ र्र्न ऐर्न २०७७ अर्निुाि सर्धार्न तयाि गिी िाधािणिभाबाट 

अर्नमुोदर्न िमते भई आएको हुर्नाले थर्ीकृत हुर्नको लासग सिफारिि गदवछु। 

 

िब सडसभिर्न र्र्न कायावलयको तफव बाट 

र्नाम :  

पद:  

दथतखत: 

अध्ययर्न गिी सिफारिि गर्न े

प्रथतुत सर्षयमा श्री कोका िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहू, बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १, िरु्नििीको सर्धार्न, २०७८ अध्ययर्न गदाव र्र्न ऐर्न 

२०७६, प्रदशे र्न.ं१ र्र्न ऐर्न २०७७, िामदुासयक र्र्न सर्काि कायवक्रमको मागवदशवर्न, २०७१ ि िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहूको आसिवक 

कायवसर्सध सर्नदसेशका २०७३ अर्निुाि िहभासगतामलूक, सर्त्तीय अर्नशुािर्न, कोष िञ्चालर्न ि अन्य आसिवक कायवसर्सधहरुिमते व्यर्थिा 

भई तयाि भएको पाईएकोले उक्त सर्धार्न थर्ीकृत हुर्न सिफारिि गदवछु । 

योिर्ना शाखाको तफव बाट 

र्नाम :  

पद:  

दथतखत: 

थर्ीकृत गर्न े

प्रथतुत सर्षयमा यि कायावलयको सर्नणवय अर्निुाि श्री कोकाहा िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहू, बिाहक्षते्र र्नगिपासलका १ को सर्धार्न 

२०७८  प्रदशे र्र्न ऐर्न २०७७ को दफा ३१ बमोसिम थर्ीकृत थर्ीकृत गरिएको छ ।  

सडसभिर्न र्र्न कायावलय िरु्नििीको तफव बाट 

र्नाम :  

पद:  

दथतखत: 



 

 

II 

सडसभिर्न र्र्न कायावलय, िरु्नििीिँग श्री कोकाहा िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहू, बिाहकर्न उ.मर्न.पा.-४, िरु्नििीले गिेको 

कबुवियर्नतमत 

(िामदुासयक र्र्न सर्काि कायवक्रमको मागवदशवर्न २०७१ अर्निुचूी ९ बमोसिम) 

सलसखतम सिल्ला िरु्नििी बिाहक्षते्र र्नगिपासलका र्डा र्नं. १ सथित श्री कोकाहा िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहुको तफव बाट असततयाि प्राप्त 

हामी सिल्ला िरु्नििी बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका र्डा र्नं. १ सथित परू्वमा सहले खोला ि भालु खोला, पसिममा लुक्र्ा खोला, उत्तिमा कोका 

खोला ि दसक्षणमा चौडन्डा आर्ादी यसत चाि सकल्ला िहकेो २१६.८३ हके्टि िासरिय र्र्न क्षते्र तपसिलका शतवहरु बमोसिम िामदुासयक 

र्र्नको रुपमा सिम्मा सलई र्र्नको सर्काि, िंिक्षण, व्यर्थिापर्न तिा िदपुयोग गर्नव मञ्ििु छौ ँ । कबसुलयतर्नामा बमोसिमको शतव पालर्ना 

र्नगिेमा र्र्न ऐर्न २०७६, प्रदशे र्नं. १ प्रदशे र्र्न ऐर्न २०७७ बमोसिम िहुलँा, बझुाउँला भर्नी खिुीिािीिँग यो कबसुलयतर्नामा लेखी सडसभिर्न 

र्र्न कायावलय िरु्नििी माफव त र्नपेाल ििकािमा चढायौ । 

शतवहरु 

१. थर्ीकृत कायवयोिर्ना उल्लेख भए बाहके अन्य काम कािबाही गर्न ेछैर्नौ ँ। 

२. आफुले पाएको िामदुासयक र्र्न लगायतको र्र्न क्षते्रमा कुर्नै प्रकािले हार्नी र्नोक्िार्नी गर्ने गिाउर्ने छैर्नौ ँ। 

३. िमय िमयमा सडसभिर्न र्र्न कायावलय ि िर् सडसभिर्न र्र्न कायावलयले सदएको प्रासर्सधक िल्लाह ि िझुार् अर्नरुुप कायव गर्नछेौ ँ। 

४. िमहूले गिेको कायवको अर्नगुमर्न फािाम ि र्ासषवक प्रसतरे्दर्नहरु आसिवक र्षव िमाप्त भएपसछ ३ मसहर्नासभत्र (आसिर्न सभत्र) सडसभिर्न र्र्न 

कायावलय तिा थिार्नीय सर्नकायमा पेश गर्नछेौ ँ। 

५. िमहूले कायवयोिर्ना बमोसिम काम गर्नव र्निकेमा र्ा कायवयोिर्ना सर्परित काम गिेमा र्ा र्ातार्िणमा उल्लेखर्नीय प्रसतकुल अिि पर्न े

कुर्नै कायव गिेको र्ा र्र्न ऐर्न र्ा प्रदशे र्नं. १ प्रदशे र्र्न ऐर्न, र्ा र्र्न सर्नयमार्ली तिा र्नपेाल ििकािले तोकेको शतवहरु पालर्ना र्नगिेको 

प्रमासणत हुर्न आएमा ऐर्न सर्नयम बमोसिम कािबाही गिेमा हाम्रो मञ्ििुी छ ।  

६. िामदुासयक र्र्न सभत्र र्र्न सर्काि कायव बाहके अन्य कुर्नै िार्विसर्नक सर्काि सर्नमावणका कायवहरु, िथतैैः िडक, थकुल, खार्नपेार्नी, 

सिँचाई कुलो आसद िंचालर्न गर्नुव पदाव र्ातार्िणमा उल्लेखर्नीय प्रसतकुल अिि र्नपर्न ेगिी र्नेपाल ििकाि, प्रदशे ििकािको परु्व थर्ीकृसत 

सलएि मात्र िञ्चालर्न गरिर्नछे । 

७. िासरिय सर्नकुञ्ि तिा र्न्यिन्त ु िंिक्षण ऐर्न २०२९ (पांचौ िंशोधर्न ऐर्न २०७३ िमेत) को सर्परित हुर्ने गिी कुर्न ैर्न्यिन्त ुपक्रर्न ेर्ा 

मारिर्न ेछैर्न, यसद कोही किैले त्यथतो कायव गिे, गिाएमा कििुदािलाई पक्राउ गर्नव िहयोग गरिर्नछे । 

८. कायवयोिर्ना िंशोधर्न गदाव र्ातार्िणमा उल्लेखर्नीय प्रसतकुल अिि पर्न े गिी गर्न े छैर्नौ ँ । िामदुासयक र्र्न िम्बन्धी सक्रयाकलापको 

थिलगत सर्निीक्षणको कायवमा आउर्ने र्र्न कमवचािीलाई आर्श्यक िहयोग गर्नेछौ ँ। 

९. यो िामदुासयक र्र्न हथतान्तिण हुर्न ुपरू्व र्नपेाल ििकाि ि अन्य िंघिंथिाबीच िम्झौता भई लाग ुभई िहकेो िासर्क भोगचलर्नलाई िो 

अर्सधभि यो हथतान्तिणले कुर्न ैअिि र्नपार्न ेकुिामा िहमत छौ ँ। 

१०. िामदुासयक र्र्नको प्रमाणपत्र हिाएमा, च्यासतएमा र्ा र्नासिएमा अको प्रमाण–पत्र सलर्न रु.२५।– रुपयैा दथतिु सतर्नव मन्ििु छौ ँ। 

११. यि िामदुासयक र्र्न क्षते्रको भ-ूथर्ासमत्र् र्नपेाल ििकािमा िहर्नछे । िामदुासयक र्र्नको िग्गा र्ा र्र्न पैदार्ाि कही कतै सधतो बन्धक 

िातर्न ेछैर्नौ ँ। यि िामदुासयक र्र्न ि आिपािको िासरिय र्र्नको िंिक्षणको दासयत्र् उपभोक्ता िमहूको हुर्नछे । 

१२. िामदुासयक र्र्नको सर्काि, िंिक्षण, िम्र्र्द्वर्नको लासग आर्श्यक प्रासर्सधक िहयोग सडसभिर्न र्र्न कायावलय र्ा िब सडसभिर्न र्र्न 

कायावलय, अन्य िहयोगी िंथिा ि िमहू सभत्र िहकेा प्रासर्सधकहरुबाट सलर्नछेौ ँ। 

१३. िामदुासयक र्र्नबाट थर्ीकृत कायवयोिर्ना अर्निुाि प्राप्त हुर्ने िक्र्न ेर्र्न पैदार्ाि मात्र िमहू सभत्र िमतामलुक रुपमा सबक्री सर्तिण गर्नेछौ ँ

। 

१४. िामदुासयक र्र्नमा मतुय र्र्न पैदार्ािको घर्नत्र् ि उत्पादर्नमा ह्राि र्नआउर्ने गिी अन्र्नबाली बाहकेका लामो िमयिम्म एउटै बोटबाट 

उत्पादर्न सलर्न िसकर्ने खालका बाँि, असम्रिो, फलफुल ि िसडबटुी िथता अन्य र्नगदबेाली मात्र लगाउर्न ेछौ ँ। 

१५. र्र्न कायवयोिर्नामा उल्लेख भएको र्ासषवक थर्ीकायव कटार्न भन्दा बढी परिमाणको काठ कुर्नै पसर्न हालतमा काट्र्ने छैर्नौ ँ। 

१७. िमहूले र्र्न सर्काि ि िामासिक सर्कािका सक्रयाकलापमा अन्य िंघ िंथिािंग िमन्र्य गिी िहयोग सलर्न िक्र्ने ि कुर्नै सकसिमका 

तासलम, गोष्ठी, िेसमर्नाि ि भ्रमणमा िहभागी पठाउँदा ईच्छुक ि सर्षयगत दक्षता भएकालाई िहभागी गिाउर्नेछौ ँ। 

१८. िमहूले कायवयोिर्ना बमोसिम आिवर्न गिेको र्ासषवक आयबाट कसम्तमा २५ प्रसतशत िकम र्र्नको सर्काि, िंिक्षण ि व्यर्थिापर्न 

कायवमा खचव गिी बांकी िहकेो िकमको कसम्तमा ५० प्रसतशत िकम िम्र्सन्धत थिार्नीय तहिँग िमन्र्य गिी गरिबी न्यरू्नीकिण, मसहला 

िशसक्तकिण तिा उद्यम सर्काि सिपमलुक तिा आयआिवर्नमलुक तासलम िंचालर्न कायवमा खचव गिी परु्नैः र्ाँकी िहकेो िकम िम्र्सन्धत 

थिार्नीय तहिँग िमन्र्य गिी िमहूको सहतका लासग गरिर्ने िामासिक र्ा भौसतक सर्कािका कायवमा प्रयोग गर्नव मन्ििु छौं । 

१९. िामदुासयक र्र्नले प्राप्त गिेको आम्दार्नीमा प्रचसलत कार्नरु्न बमोसिम कि, शलु्क ि दथतिु सतर्न ेछौं । 



 

 

III 

२०. िाधािणतया थर्ीकृत र्र्न कायवयोिर्ना कसम्तमा २ (दईु) र्षव र्नभई परिमािवर्न गरिर्ने छैर्न । ति कायवयोिर्ना परिमािवर्न गर्नव सर्शेष अर्थिा 

आइपिेमा सर्नदशेकको िहमसत सलई दईु र्षव अगारै् पसर्न कायवयोिर्ना परिमािवर्न गर्नव िसकर्नेछ ।  

२१. र्र्न उपभोक्ता िमहूका पदासधकािीहरुले र्र्न ऐर्न २०७६ ि प्रदशे र्र्न ऐर्न २०७७, र्र्न सर्नयमार्ली २०५१, िामदुासयक र्र्नमा 

पयावपयवटर्न प्रबधवर्न कायवसर्सध २०७५ ि िमहूको सर्धार्न कायवयोिर्ना सर्परित काम कािबाही गिेमा ऐर्न सर्नयम बमोसिम ििाय भएमा हाम्रो 

मञ्ििु छ । 

२२. िमहूले प्रचसलत र्र्न र्ातािणिँग िम्बसन्धत ऐर्न, सर्नयम, र्नीसत, सर्नदसेशका तिा र्र्न सर्भाग, सड.र्.का., िब सड.र्.का. बाट सदएको 

सर्नदशेर्न, प्रासर्सधक िझुार्, पिामशव ि िल्लाह अर्निुाि कायव गर्नव मञ्ििु छौ।ँ 

२३. िमहूले थर्ीकृत सर्धार्न ि कायवयोिर्ना अर्नरुुप कायव र्नगिी प्रचसलत र्र्न ऐर्न सर्नयमको बसखवलाप ठहरिएमा सड.र्.का.,िरु्नििीले िमहू 

सर्घटर्न ि िमहू दताव खािेि गिी िमहूको िबै िम्पसत्त र्नेपाल ििकाि, प्रदशे ििकािको थर्ासमत्र्मा कायम गिेमा हाम्रो मञ्ििुी हुर्नेछ । 

२४. िमहूले सड.र्.का. िरु्नििीले सदएको ढाँचा अर्निुािको टाँचा तयाि गिी सड.र्.का.मा दताव गर्नेछौ ँ। उक्त दताव टाँचा बाहके अन्य टाँचा 

लगाउर्ने र्ा टाँचाको दरुुपयोग गर्न ेर्ा टाँचा र्नलगाई रुख काट्र्ने ि र्र्न पैदार्ाि ओिाि पिाि गर्ने छैर्नौ ँ। सड.र्.का.को िहमसतमा मात्र र्र्न 

पैदार्ाि िंकलर्न ि िदपुयोग कायव गर्नेछौं। 

२५. िामदुासयक र्र्नबाट उत्पासदत काठ, दाउिा िमहू सभत्रका उपभोक्ता िदथयलाई सबक्री सर्तिण गरिर्नेछ । उत्पादर्न भएका काठ दाउिा 

िमहू सभत्र खपत र्नभएमा कसम्तमा पसर्न २५ प्रसतशत काठ ि ४० प्रसतशतिम्म दाउिा ििकािी िोयल्टी िकम ि िंकलर्न खचव सलई सिल्ला 

र्र्न पैदार्ाि आपसूतव िसमसतलाई सदर्न छुट्याई बाँकी काठ दाउिा मात्र िमहू बासहि सललाम सबक्री गर्नव मञ्ििु छौं । 

२६. यि िामदुासयक र्र्निँग िोसडएको ऐलार्नी पती िग्गा तिा िासरिय र्र्न िमतेको िंिक्षण िमहूले गर्नेछ । आर्ादी ि र्र्न क्षेत्रको िीमा 

सर्र्ाद भएमा र्नापी कायावलयले छुट्टाएको ििकािी िग्गाको सिमार्ना असन्तम हुर्न ेकुिामा मन्ििु छौं । 

 

श्री कोकाहा िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहू, बिाहक्षते्र र्नगिपासलका र्डा र्नं. १ को तफव बाट 

 

दथतखत 

बिाहक्षेत्र र्न.पा. र्डा र्न.ं १ बथर्ने िमहूका अध्यक्ष श्री ज्ञार्न कुमाि िाई 

बिाहक्षेत्र र्न.पा. र्डा र्न.ं १ बथर्ने िमहूका उपाध्यक्ष श्री बाल कुमाि िाई 

बिाहक्षेत्र र्न.पा. र्डा र्न.ं १ बथर्ने िमहूका िसचर् श्री िेणकुा िाई 

बिाहक्षेत्र र्न.पा. र्डा र्न.ं १ बथर्ने िमहूका िहिसचर् श्री यिुर्न िाई 

बिाहक्षेत्र र्न.पा. र्डा र्न.ं १ बथर्ने िमहूका कोषाध्यक्ष श्री पदम िाई 

 

 

ईसत िम्र्त ्२०७८ िाल             मसहर्ना       गते िोि  शभुम ्। 

  



 

 

IV 

श्री सडसभिर्न र्र्न कायावलय िरु्नििी ि कोकाहा िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहू, बिाहक्षते्र र्नगिपासलका १, िरु्नििी बीच भएको 

सम्झौर्त पत्र 

श्री कोकाहा िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहू, बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १, िरु्नििीको िमहूको र्र्न कायवयोिर्ना, २०७८ कायावन्र्यर्न गर्नव यिै 

िाि िंलग्र्न सड.र्.का. िरु्नििीिँग गिेको कबसलयतार्नामा बमोसिमका शतवहरु पालर्ना गर्नव दरैु् पक्ष िहमत भई यो िम्झौता गिी सलयौ ँसदयौ ँ

। यि िम्झौता कुर्न ैपसर्न पक्षबाट उल्लङ्घर्न भएमा यही िम्झौता पत्र तिा प्रचसलत कार्नरू्न बमोसिम िहुलँा बझुाउँला । 

 

 

 

 

 

िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहूको तफव बाट 

र्नाम: 

पद: 

दथतखत: 

समसत: 

सडसभिर्न र्र्न कायावलयको तफव बाट  

र्नाम: दार्न बहादिु श्रषे्ठ 

पद: 

दथतखत: 

समसत: 
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श्री कोकतहत सतमुदतवयक िन उपभोक्तत समूह, बरतहके्षत्र नगरपतविकत १, सनुसरीको  

विधतन २०७८ 
 

प्रस्र्तिनत: सिल्ला िरु्नििी बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका र्डा र्न.ं १ सथित परू्वमा सहले खोला ि भाल ुखोला, पसिममा लुक्र्ा खोला, उत्तिमा 

कोका खोला ि दसक्षणमा चौडन्डा आर्ादी यसत चाि सकल्ला िहकेो िासरिय र्र्न क्षेत्र व्यर्थिापर्न गर्ने उद्दशे्यले गठर्न भएको श्री कोकाहा 

िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहूलाई िमार्ेशी, िमतामलूक ि प्रभार्कािी रुपले िञ्चालर्न गर्नव र्ाञ्छर्नीय भएकाले र्र्न ऐर्न २०७६ ि प्रदशे 

र्र्न ऐर्न २०७७ अर्निुाि िमहूको िाधािणिभाबाट अर्नमुोदर्न गिी सडसभिर्न र्र्न कायावलय िरु्नििीबाट श्री कोकाहा िामदुासयक र्र्न 

उपभोक्ता िमहूको सर्धार्न, २०७८ तयाि गरिएको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रतरवम्भक 

१. नतम र प्रतरम्भ:  

यि िमहूको र्नाम कोकाहा िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहू, बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १, िरु्नििी िहर्नछे । यो सर्धार्नको र्नाम “श्री 

कोकाहा िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहूको सर्धार्न, २०७८” िहर्नेछ । यो सर्धार्न सडसभिर्न र्र्न कायावलय, िरु्नििीबाट थर्ीकृत 

भएको समसत दसेख लाग ूहुर्नेछ । 

 

२. पररभतषत 

सर्षय र्ा प्रिँगले अको अिव र्नलागेमा यि सर्धार्नमा, 

(क) “सर्धार्न” भन्र्नाले उपभोक्ता िमहूले आफ्र्नो िमहू ि िमहूका सक्रयाकलापहरुलाई व्यर्सथित रुपले िंचालर्न गर्नव आमिहमसतको 

आधािमा बर्नाएको सर्नयमहरुको िँगालोलाई िम्झर्नपुछव । 

(ख) “कायवयोिर्ना” भन्र्नाले र्ातार्िणीय िन्तलुर्न कायम िातद ैिामदुासयक र्र्नको िंिक्षण, व्यर्थिापर्न ि र्र्न पैदार्ािको उपयोग 

तिा सबक्री सर्तिणबाट उपभोक्ताहरुको िीसर्कोपािवर्नमा िधुाि गर्नव उपभोक्ता िमहूले तयाि पािी सडसभिर्न र्र्न असधकृतबाट थर्ीकृत 

िामदुासयक र्र्नको र्र्न कायवयोिर्नालाई बझु्र्नपुछव ।  

(ग) “िमहू” भन्र्नाले िामदुासयक र्र्नको िंिक्षण, िम्र्र्द्वर्न, व्यर्थिापर्न तिा उपयोग गर्नव यि सर्धार्नमा उल्लेख भएका घिधिुीहरुका 

िदथयहरुको िमहूलाई िम्झर्नपुछव । 

(घ) “िसमसत” भन्र्नाले उपभोक्ता िमहूको िाधािण िभाले यिै सर्धार्न अर्निुाि िर्विमत र्ा सर्नर्ावचर्नद्वािा चयर्न गिेको िमहूको 

कायविसमसतका पदासधकािीहरु िमतेलाई िम्झर्नपुछव । 

(ङ) “िामदुासयक र्र्न” भन्र्नाले िामसुहक सहतको लासग िामदुासयक र्र्नको िंिक्षण, िम्र्र्द्वर्न ि िदपुयोग गर्नव उपभोक्ता िमहूलाई 

सिल्ला र्र्न असधकृतले प्रमाण–पत्र िसहत हथतान्तिण गिेको िासरिय र्र्नको कुर्नै भागलाई िर्नाउँछ ।  

(च) “िासरिय र्र्न” भन्र्नाले सर्निी र्र्न बाहके र्नेपाल असधिाज्य सभत्रको र्र्न सिमार्ना लगाईएको र्ा र्नलगाईएको िबै र्र्न िम्झर्नपुछव । 

िो शब्दले रुख सबरुर्ाले घरेिएको र्ा र्र्नको छेउछाउमा िहकेो पती र्ा ऐलार्नी िग्गा तिा र्र्न सभत्र िहकेा बाटो, पोखिी, ताल र्ा 

खोलार्नाला ि बगि िमेतलाई िर्नाउंछ । 

(छ) “र्र्न पैदार्ाि” भन्र्नाले र्र्नमा िहकेो र्ा पाइएको र्ा र्र्नबाट ल्याईएको दहेायको पैदार्ािलाई िम्झर्नपुछव । 

(१) काठ, दाउिा, गोल, खैिकच, खोटो, काठको तेल, बोक्रा, लाहा, सपपला, सपपली र्ा, 

(२) रुख, पात, फल, फुल ि िबै प्रकािका िसडबटुी, र्र्नथपसत तिा सतर्नका सर्सभन्र्न भाग र्ा अङ्ग र्ा, 

(३) चट्टार्न, माटो, ढुङ्गा, सगट्टी, बालुर्ा र्ा, 

(४) पशपुन्छी, र्न्यिन्तु ि पशपुन्छी र्ा र्न्यिन्तुको शिीिको कुर्नै भाग र्ा अगं (आखेटोपहाि) । 

(ि) “र्र्न प्रासर्सधक” भन्र्नाले उपभोक्ता िमहूलाई िामदुासयक र्र्न व्यर्थिापर्न गर्नव प्रासर्सधक िहयोग, िल्लाह ि तासलम सदर्न िक्र्न े

र्र्न सर्ज्ञार्न अध्ययर्न िंथिार्नबाट प्रमाणपत्र प्राप्त व्यसक्तलाई िम्झर्नपुछव । 

(झ) “र्र्न व्यर्थिापर्न” भन्र्नाले र्र्नको उत्पादर्न ि उत्पादकत्र् असभर्सृर्द् गर्नव िामदुासयक र्र्नमा गरिर्न ेसक्रयाकलापलाई िम्झर्नपुछव । 

(ञ) “िर्सृर्द् र्कृ्षािोपण” भन्र्नाले िामदुासयक र्र्नको परु्नरुत्पादर्नमा िधुाि ल्याउर्न गरिर्ने िप र्कृ्षािोपणलाई िम्झर्नपुछव । 
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(ट) “र्र्न स्रोत िर्ेक्षण” भन्र्नाले र्र्नमा पाईर्ने र्र्नथपसतको िंतया, िाईि, र्र्न पैदार्ािको अर्थिा आसदबािे िार्नकािी सलर्न र्र्नमा 

गरिर्ने र्नापिाँच ि लेखािोखाको कायव तिा यिबाट प्राप्त िार्नकािीका आधािमा र्र्नको हसैियत, र्सृर्द्दि ि र्ासषवक रुपमा सलर्न िसकर्न े

र्र्न पैदार्ािको परिमाण अर्नमुार्न गर्नव िसकर्न ेसर्सधलाई िम्झर्नपुछव ।  

(ठ) “सर्शेष िाधािण िभा” भन्र्नाले कािण खलुाई एक चौिाई उपभोक्ता िदथयहरुले िाधािण िभा माग गिी सलसखत रुपमा अध्यक्ष 

िमक्ष सर्नर्ेदर्न गिे अर्निुाि बोलाईर्ने त्यथतो आमिभालाई सर्शेष िाधािण िभा िम्झर्नपुछव र्ा अकथमात कुर्नै सर्षयर्थतु मासि 

उपभोक्ता भलेाले सर्नणवय गर्नुव पिेमा अध्यक्षले बोलाउर्न े आकसथमक िभालाई सर्शेष िाधािण िभा र्ा आकसथमक िाधािण िभा 

िम्झर्नपुछव । 

(ड) “औिाि” भन्र्नाले र्र्न क्षेत्रमा आर्ाद र्ा खर्निोत गर्नव प्रयोग गरिर्ने िबै सकसिमका कृसष औिाि तिा रुख सबरुर्ा ताछ्र्न,े काट्र्न े

खकुुिी, बञ्चिो, आिा तिा मसेशर्न िमेत िम्झर्नपुछव । 

(ढ) “बोझबाहक” भन्र्नाले गाडा, िक, लहिी, मोटि, िेक्टि, र्नाउँ, िाईकल, डुङ्गा, र्ा र्र्न पैदार्ाि लादी ल्याउर्ने यथतै अन्य िाधर्न 

र्ा िर्नार्ि िम्झर्नपुछव । 

(ण) “टाँचा” भन्र्नाले काठ र्ा खडा रुखमा लगाइर्न ेछाप, सचन्ह र्ा सर्नशार्ना िम्झर्नपुछव ।  

(त) “दाउिा” भन्र्नाले खयि बाहके बल्लाबल्लीको रुपमा र्ा सचिार्नको रुपमा िार्न र्निक्र्ने दईु सफट भन्दा कम लम्बाई ि डेढ सफट 

भन्दा कम गोलाईको काठ िम्झर्नपुछव । 

(ि) “िमार्ेशी” भन्र्नाले िबै िातिासत, भाषा, धमव, सलङ्ग, र्गव आसद िमार्ेश भएकोलाई िर्नाउँछ  । 

(द) “िमार्नपुासतक” भन्र्नाले उपभोक्ताको घिधिुी सभत्रको िर्निंतयाको आधािमा अर्िि सलर्ने सदर्न ेसर्सधलाई िर्नाउँछ । 

(ध) “सर्पन्र्न र्गव” भन्र्नाले आसिवक, िामासिक, भौसतक, मार्नर्ीय ि प्राकृसतक स्रोत िाधार्नबाट पहुचँ तिा सर्नयन्त्रणको आधािमा 

पछासड पिेका र्ा पारिएका उपभोक्ताहरुलाई िर्नाउँछ । 

(र्न) “िीसर्कोपािवर्न” भन्र्नाले िीर्र्नयापर्नका लासग गरिर्ने व्यसक्तको क्षमता सर्काि, स्रोतिाधर्न मासि पहुचँ ि िोिगाि र्ा व्यर्िाय 

िम्बन्धी सक्रयाकलापहरुलाई िम्झर्नपुछव । 

(प) “र्सञ्चत र्गव” भन्र्नाले सर्काि सर्नमावणका अर्ििमा िमारे्श हुर्न र्निकेका तिा स्रोत िाधर्नमा पहुचँ र्नभएका, कम पहुचँ भएका 

उपभोक्ताहरुलाई िम्झर्नपुछव । 

(फ) “िकािात्मक सर्भदे” भन्र्नाले िमदुायमा उपलब्ध िेर्ा िसुर्धाबाट अलग्याइएका सर्नसित र्गवको उत्िार्नका लासग गरिर्न े

कायवलाई िम्झर्नपुछव । 

(ब) “िम्पन्र्नता थतिीकिण” भन्र्नाले उपभोक्ता िमहूका िदथयहरुको आसिवक, िामासिक, भौसतक ि मार्नर्ीय क्षमता ि प्राकृसतक 

स्रोतिाधर्नमा पहुचँ तिा सर्नयन्त्रणको आधािमा उपभोक्ता थर्यंले र्गीकिण गर्ने सर्सधलाई िम्झर्नपुछव । 

(भ) “उप िसमसत” भन्र्नाले उपभोक्ता िमहूले िमहू सभत्र गर्न े सर्सभन्र्न सक्रयाकलापलाई कायविसमसतको मात्र सिम्मा र्नसदई अर्नगुमर्न, 

लेखा िातर्न तिा अन्य र्र्न सर्काि तिा िामासिक सर्काि कायवको िेखदखे, मलू्याङ्कर्न ि श्रेथता िातर्ने उरे्द्श्यले सर्नसित असधकाि 

क्षेत्र तोकी िमहू सभत्र बाटै गठर्न गिेको कायव िसमसत बाहकेको िसमसतलाई िर्नाउँछ । त्यथतो िसमसतको सक्रयाकलाप मलू िसमसतले 

सर्धार्नको असधर्नमा िसह गर्नेछ । 

(म) “िमार्न चाहर्ना िमहू” एउटै कायव, पेशा, व्यर्िाय आसद गर्न ेचाहर्ना भएका िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िदथयहरुको िमहूलाई  

िम्झर्नपुछव । 

(य) “सर्भाग” भन्र्नाले र्नेपाल ििकाि, र्र्न तिा भ–ूिंिक्षण मन्त्रालय अन्तगवतको र्र्न सर्भाग िम्झर्नपुछव । 

(ि) “ िम्बसन्धत कायावलय” भन्र्नाले िर् सडसभिर्न र्र्न कायावलय, िामधरु्नी ि सडसभिर्न र्र्न कायावलय, िरु्नििीलाई िम्झर्नपुछव । 
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पररच्छेद २ 

समूहको पररचय 

३. समूहको उदे्दश्यहरु 

यि िमहूको दीघवकासलर्न उद्दशे्य भर्नेको िर्निहभासगतामलूक तरिकाले िामदुासयक र्र्नको िंिक्षण, िम्र्र्द्वर्न ि िदपुयोग गद ै प्राप्त 

लाभको न्यायोसचत सर्तिण गिी गरिबी न्यरू्नीकिण गर्नुव िहकेो छ । यिका अल्पकासलर्न उद्दशे्यहरु यि प्रकाि िहकेो छ । 

१. िहभासगतामलूक रुपमा चोिी कटार्नी, सशकािी, र्र्न असतक्रमण, र्र्न डढलेो, चरिचिण सर्नयन्त्रण गिी र्र्नको िंिक्षण गर्ने । 

२. र्र्न पैदार्िको िंकलर्न गिी उपभोक्ताको आधािभतू आर्श्यकता पिूा गर्ने । 

३. पयावपयवटर्न तिा र्र्निन्य उद्यम िञ्चालर्न गिी उपभोक्ताहरुको आसिवक थति उकाथर्ने  । 

४. िमहूका सर्पन्र्न तिा सपछसडएका र्गव ि मसहलालाई सर्शेष प्रािसमकता सदई िबलीकिण गर्न े। 

५. िामदुासयक र्र्न सभत्र िहकेा िडीबटुी, लापोन्मखु र्र्नथपसत िंिक्षण ि सर्काि गर्ने । 

६. र्र्न क्षेत्र सभत्र पाईर्ने र्न्यिन्तुहरुको िंिक्षण गर्ने । 

७. खाली िग्गामा रुख, डालेघाँि, िसडबटुी प्रिासतको र्कृ्षािोपण गर्ने । 

८. िलर्ाय ुपरिर्तवर्नको प्रभार् न्यरू्नीकिणको लासग अर्नकुुलर्न हुर्न ेकायवक्रम िञ्चालर्न गर्न े। 

९. र्र्न तिा र्ातार्िण िम्बन्धी िर्नचेतर्नामलूक प्रचािप्रिाि गर्ने । 

 

४. समूहको कतयतािय व्यिस्थतपन 

यि िमहूको कायावलय बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १, सशलापाखा गाउँमा िहर्नछे । यि िमहूको छाप १.७ इन्च (३.५ िे.सम.) व्याि 

भएको गोलाकाि र्तृको बीचमा िामदुासयक र्र्नको लोगो ि लोगोको मासिसति श्री कोकाहा िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहू तलपट्टी 

बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १, िरु्नििी ि लोगोको ठीक मरु्नी बीचमा थिापर्ना र्षव २०७८ लेसखएको हुर्नेछ । छापको र्नमरू्ना अर्निुचूी १ मा 

सदइएको छ । यि िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहूको लेटिप्याडको मासिल्लो भागमा श्री कोकाहा िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहू 

बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १, िरु्नििी लेखेको ि िो मा िमहू दताव र्नम्बि िमेत उल्लेख भएको हुर्नेछ । त्यिको मसुर्न प.िं., च.र्नं., समसत 

तिा सर्षय लेसखएको हुर्नछे । लेटिप्याडको दासहर्ने परट्ट िामदुासयक र्र्नको लोगो िहर्नछे । लेटिप्याडको अक्षि हरियो िंगले मात्र 

छासपर्नछे । लेटिप्याडको र्नमरू्ना अर्निुचूी २ मा उल्लेख गरिएको छ । 

िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहूले कायावलय िञ्चालर्न यि िमहूको कायावलय भर्र्नर्ाट कायव िञ्चालर्न गर्नुवपछव ि कायावलयिँग 

िम्बसन्धत सिन्िी िामार्न पसर्न िोही कायावलयमा िातर्नपुछव । उपभोक्ता िमहूको िामार्न झोलामा र्ा किैको घिमा िातर्न ुहुदँरै्न । यि 

िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहूको कायावलय िञ्चालर्नको लासग आर्श्यक फसर्नवचिहरु िथतैैः दिाि, कुिी, टेबलु, बञे्च, बाकि, 

तासलम भर्र्न आसदको व्यर्थिा गरिर्नछे । यि िमहूको कायावलय िञ्चालर्नको लासग िाईर्न बोडव, दताव चलार्नी सकताब, छाप, सर्नणवय 

पसुथतका, सिन्िी खाताहरु, आगन्तकु पसुथतका, सर्निीक्षण पसुथतका, र्नगदी िसिद, छोडपिुी ठेली, काठ दाउिाको थटक िसिथटि, आय 

व्ययको बैंक र्नगदी सकताब, फाँटर्ािी आसद व्यर्थिा गरिर्नेछ । 

 

५. समूहको सतमतवजक आवथाक अिस्थत 

यि उपभोक्ता िमहूका िदथयहरुको र्नाम ि ठेगार्नाको सर्र्िण अर्निुचूी ३ मा उल्लेख गरिएको छ । यि िमहूमा १४४ घिधिुी िदथय 

िहकेा छर्न ्ििमा मसहला ३५६ िर्ना ि परुुष ३५२ िर्ना गिी िम्मा ७०८ िर्निंतया िहकेो छ । औित व्यसक्त प्रसत परिर्ाि ४.८८ 

िहकेो छ । यि िमहूमा सकिाँत िाई िमदुाय मात्र िहकेा छर्न ् । यहाँ िबैभन्दा बढी बोसलर्ने भाषा सकँिात बान्तार्ा िाई हो । यि 

िामदुासयक र्र्नका उपभोक्ताहरु सकिाँत धमव मान्दछर्न । यि िमहूका मतुय चाडहरु उभौलँी, उधौलँी  हुर्न ।  

उपभोक्ता िदथयहरुिँग आफ्र्नो थर्ासमत्र् ि पहुिँमा उपलब्ध िामासिक, आसिवक, भौसतक, प्राकृसतक ि मार्नर्ीय श्रोतलाई व आधाि 

मार्नी िम्पन्र्नता थतिीकिण गरिएको छ । िम्पन्र्नता थतिीकिण गदाव मध्यम घिधिुी ६, सर्पन्र्न घिधिुी १०८ ि असत सर्पन्र्न घिधिुी ३० 

घिधिुी िहकेो छर्न । 

यि िमहूको क्षेत्रमा थर्ाथ्य चौकीको िसुर्धा उपलब्ध छैर्न । सशक्षाको लासग श्री ियुवकुण्ड सर्नम्र्न माध्यसमक सर्द्यालय िहकेो छ । यि 

क्षेत्रमा पाईपबाट ल्याईएको खार्नपेार्नी प्रयोग गरििहकेा छर्न । त्यथतै उज्यालोको लासग केन्रीय प्रिािण  लाईर्न िोसडएको छ । त्यथतै 

चतिा दसेख कच्ची िडक िोसडएको छ । यहाँको प्रमखु पशेा कृसष र्नै िहकेो छ ति पसछल्लो िमय रै्दसेशक िोिगािीमा िार्न ेगिेका छर्न ्

। यहाँका मतुय कृसष बालीहरु मकै कोदो हुर्न । प्रमखु धासमवक थिलहरु बिाहक्षेत्र, ियुवकुण्ड मसन्दि, भर्ार्नीिार्न मसन्दि ि िलकन्या 

मसन्दि िहकेो छर्न ्। 
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पररच्छेद ३ 

उपभोक्तत समूह र सतधतरण सभत सम्बन्धी व्यिस्थत 

६. उपभोक्तत समूहको सदस्यर्त सम्बन्धी व्यिस्थत 

(१) यि िमहूको क्षते्र सभत्रका उपभोक्ता िदथयहरु यि िामदुासयक र्र्नमा आसश्रत र्ा पायक पर्ने र्र्न क्षते्र र्रिपरिका उपभोक्ता िमहूमा 

िमारे्श हुर्न चाहर्ना भएका घिधिुीहरु िहर्नछेर्न । उपभोक्ता िमहूको िदथयताको लासग इच्छुक व्यसक्त उमिे १६ र्षव पिुा भएको 

हुर्नपुर्नेछ । उपभोक्ता पसहचार्न गिी उपभोक्ता िमहूमा िमार्ेश हुर्न ेचाहार्ना भएका, सर्धार्न तिा कायवयोिर्नाका र्मोसिमका शतवहरु 

पालर्ना गर्नव मञ्ििु प्रत्येक घिधिुीका १ िर्ना मसहला ि १ िर्ना परुुष गिी २ िर्ना यि िमहूको िदथय हुर्न पाउर्ने छर्न ्। ईच्छुक घिधिुीका 

िदथयले िमहूको िदथयता सलर्न चाहमेा िमहूको कायावलयमा सर्नर्देर्न दताव गिाउर्न ुपर्नछे । उक्त िदथयको लासग िमहूको िाधािण 

िभाबाट अर्नमुोदर्न गिे पिात िेर्ा िसुर्धा उपलब्ध हुर्नेछ । त्यथतै यि िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहू क्षते्र सभत्रका िदथयता सलर्न 

इच्छुक सर्सभन्र्न िंघ, िंथिा, सर्द्यालयहरु आसदलाई तोसकए बमोसिम थर्नेही िदथयता प्रदार्न गर्नव िसकर्नेछ ।  

यो सर्धार्न िंशोधर्न गिेको बखत कािणर्श छुट भएका र्ा अन्यत्रबाट बिाई ििी आएका, िगोल घिबाट सभन्र्न भएका उपभोक्ताहरुले 

िमहू िदथय पाउँ भर्नी िमहूमा सर्नर्ेदर्न सदएमा िो को िाँचबझु हुदँा उर्नीहरु र्ाथतसर्क उपभोक्ता ठहरिर्न गएमा िमहूको िाधािण 

िभाबाट सर्नणवय गिी तोसकएको प्रर्ेश शलु्क सलई िमार्ेश गिाईर्नछे । यसद िमहूले आलटाल गिेमा उपभोक्ता िमार्ेश हुर्न पाउँ भर्नी 

िर् सडसभिर्न र्र्न कायावलयमा सर्नर्ेदर्न सदएमा िाँचबझु गिी र्ाथतसर्क उपभोक्ता ठहरि िदथय िप गिी सदर्ने भर्नी लेखी आएमा 

िदथयता प्रदार्न गर्नुव पर्नछे । िमहू िदथयको मतृ्य ुभएमा र्डा कायावलय र्ा र्नगिपासलकाबाट मतृ्य ु दताव प्रमाणपत्र िमहूमा पशे हुर्न 

आएमा मसहला ि परुुष मध्य े िरु्न पद रिक्त भएको हो, िोही अर्निुाि मसहलाको पदमा मसहला ि परुुषको पदमा परुुष र्न ै हुर्न े गिी 

िम्बसन्धत घिको सिफारििको आधािमा ज्येष्ठ छोिा र्ा बहुािी र्ा सर्नयमार्निुाि हक पाउर्ने घिमलूीलाई रिक्त िदथय पदमा िदथयता 

सदइर्नेछ ति कुर्नै घिधिुीमा मसहला मात्र र्ा परुुष मात्र िहमेा िो छ यिैलाई िदथयता प्रदार्न गरिर्नेछ । 

(२) िदथयता शलु्क िम्बन्धी व्यर्थिा: यि िमहूको िाधािण िदथयता सलँदा तिा िदथयता र्नर्ीकिण गिाउँदा शलु्क लाग्र्ने छ । प्रसत 

घिधिुी र्ासषवक शलु्क बापत रु. १०० सतर्नुव पर्नछे । चलु्हो छुटेका घिधिुी, िगोलबाट सभन्र्न भएका घिधिुीका लासग र्नर् प्रर्ेश शलु्क 

र्ापत प्रसत घिधिुी  रु. ५०० सतर्नुव पर्नेछ । अन्यत्र ठाउँबाट बिाई ििी आउर्ने लाई र्नर् प्रर्ेश शलु्क प्रसत घिधिुी रु. १००० सतर्नुव पर्नेछ । 

थर्नेही िदथयको हकमा प्रर्ेश शलु्क रु. १,००० तिा बासषवक शलु्क रु. २०० हुर्नेछ ।  

(३) परिचयपत्र िम्बन्धी व्यर्थिा: यि िमहूको िम्पणुव उपभोक्ता िदथय लगायत कायविसमसतका पदासधकािीहरुलाई उपभोक्ता 

परिचयपत्र सदईर्नछे । परिचयपत्र बर्नाउर्न रु.५० शलु्क सलईर्नछे । परिचयपत्रको म्याद ५ र्षवको हुर्नेछ । उपभोक्ता िमहूको परिचयपत्रको 

फोटोमा अध्यक्षले प्रमासणत गर्नुवपर्नछे । परिचयपत्र काडवको र्नमरू्ना अर्निुचुी ४ बमोसिमको हुर्नेछ । 

 

७. उपभोक्तत समूह सदस्यको कतम, कर्ाव्य र अवधकतर  

यि िमहूको काम कतवव्य ि असधकाि दहेाय बमोसिम हुर्नेछ ।  

(१) कायवकारिणी िसमसत ि उपिसमसतहरु गठर्न गर्न,े आर्श्यकता अर्निुाि सर्घटर्न तिा परु्नगवठर्न गर्ने ि त्यिको काम, कतवव्य ि 

असधकाि तोक्र्ने । 

(२) र्र्न ऐर्न, र्र्न सर्नयमार्ली, िमहूको सर्धार्न तिा र्र्न कायवयोिर्ना र्नीसत सर्नदसेशका ि िमय िमयमा र्नेपाल ििकािबाट िािी 

आदशेको परिपत्रको कायावन्र्यर्न गर्नव गिाउर्न उपभोक्ता िसमसतलाई िहयोग गर्ने ि आफुले पसर्न पालर्ना गर्न े। 

(३) र्र्न पैदार्ािको आन्तरिक खपत तिा सछमेकी िमहू ि सिल्ला सभत्र सबक्री गर्ने मलू्य सर्नधाविण गर्न े।  

(४) चाल ुआ.र्.को कायवप्रगसत सर्र्िण, र्ासषवक कायवक्रम, लेखापिीक्षणमा पािदसशवता, िार्विसर्नक िरु्नरु्ाई, िार्विसर्नक लेखापिीक्षण 

गर्ने । सर्धार्न ि कायवयोिर्ना बमोसिम भए र्नभएको लेखािोखा गिी िही भए अर्नमुोदर्न गर्ने ि फिलु खचव अिलु उपि गर्न े। 

(५) र्र्न पैदार्ाि सबक्रीबाट प्राप्त आम्दार्नीको कसम्तमा २५ प्रसतशत िकम र्र्न सर्काि ि ३५ प्रसतशत िकम सर्पन्र्न ि सपछसडएका 

र्गवको उत्िार्नमा खचव गर्न ेगिाउर्न े। 

(६) कायविसमसतले गिेको कायवहरुको अर्नगुमर्न गर्ने । 

(७) िाधािण िभाबाट गरिएका सर्नणवयहरुको कायावन्र्यर्न गर्न ेगिाउर्न े। 

(८) सर्धार्न तिा र्र्न कायव योिर्ना सर्परित कायव गर्ने गिाउर्नलेाई सर्धार्न अर्नरुुप दण्ड िरिर्ार्ना गर्न े।  

(९) उपभोक्ता िसमसतबाट िरु्न प्रयोिर्नको लासग काठ, दाउिा सलएको हो िोही प्रयोिर्नमा प्रयोग गर्ने अरुलाई सबक्री र्ा िापटी र्नसदर्न,े 

(१०) आर्श्यकता अर्नरुुप सर्धार्न तिा र्र्न कायवयोिर्ना िमय िापेक्ष हुर्ने गिी अर्नमुोदर्न, िंशोधर्न ि र्नर्ीकिण गर्ने । 

(११) प्रत्येक आसिवक र्षवमा तोसकएको म्याद सभत्र आफ्र्नो िदथयता र्नर्ीकिण गिाउर्ने, 

(१२) उपभोक्ता िसमसतले गिेका सक्रयाकलापहरु िन्तोषिर्नक र्नलागेमा िो को छार्नसबर्न गर्नव उपभोक्ता िमहूले ३ दसेख ५ िदथयीय 

छार्नसबर्न टोली िाधािण िभाबाट गठर्न गिी त्यिको काम कतवव्य ि असधकाि तोक्र्न िक्र्न े। 
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(१३) िामदुासयक र्र्नमा कुर्न ै सकसिमको हार्नी र्नोक्िार्नी ि चोिी सर्नकािी हुर्न र्नसदर्न,े भएमा र्र्न अपिाध सर्नयन्त्रण गिी िो को 

छार्नसबर्नमा िहयोग पयुावउर्ने ।  

(१४) र्र्नको िंिक्षण, िम्र्र्द्वर्न ि र्र्न सर्काि तिा िार्विसर्नक सर्काि काममा िहभागी हुर्न र्ा श्रमदार्न गर्नव उपभोक्ता िसमसतले 

आव्हार्न गिेको थिार्न ि िमयमा उपसथित भई िसक्रय िहभागी हुर्ने । 

(१५) प्रचसलत कार्नरू्नहरु, परिपत्र तिा िमहूको िाधािणिभाले तोकेका अन्य िम्पणूव कायवहरु । 

 

८. समूहको सदस्यर्त वनिम्बन सम्बन्धी व्यिस्थत 

(१) िमहूको िदथयता सर्नलम्बर्न हुर्ने अर्थिा: दहेायको अर्थिामा कुर्न ै पसर्न उपभोक्ता िमहूको िदथयता सर्नलम्बर्न हुर्न िक्र्नछे । 

त्यथता उपभोक्ता िदथयले सर्नलम्र्र्न अर्सधमा िमहू िदथयको असधकाि तिा िामदुासयक र्र्नबाट पाउर्न े िसुर्धाहरुबाट बसञ्चत 

हुर्नेछर्न ।  

(क) र्र्न पैदार्ाि चोिी सर्नकािी, सशकािी ि र्र्न असतक्रमण गिे गिाएमा, 

(ख) सर्धार्न र्ा र्र्न कायवयोिर्ना सर्परित लगाताि कसम्तमा ३ पटकिम्म कायव गिे गिाएमा, 

(ग) िमहू तिा िामदुासयक र्र्नको सहत सर्परित कायव गिे गिाएमा, 

(घ) िामदुासयक र्र्नको तोसकएको काम, कतवव्य पिूा र्नगिेमा, 

(ङ) र्र्नको िंिक्षण, िम्र्र्द्वर्न ि र्र्न सर्काि काममा िहभागी हुर्न र्ा श्रमदार्न गर्नव उपभोक्ता िसमसतले आह्वार्न गिेको िमयमा 

काब ुबासहिको परिसथिसतबाहके ३ पटक िम्म उपसथित र्नभएमा ।              

(च) उपभोक्ता िसमसतबाट िरु्न प्रयोिर्नको लासग काठ दाउिा तिा अन्य र्र्न पैदार्ाि उपलब्ध गिाएको हो िोही प्रयोिर्नमा प्रयोग 

र्नगरि अरु व्यसक्तलाई सबक्री गिेमा । 

(छ) सर्शेष परिसथिसत र्ा काब ुबासहिको अर्थिा बाहके ३ पटकिम्म िाधािण िभामा उपसथित र्नभएमा  

(२) सर्नलम्बर्न फुकुर्ा हुर्न े अर्थिा: िमहूले तोकेको मापदण्ड पिुा र्नगिेको कािण िमहू िदथयताबाट सर्नलम्र्र्न भएका िदथयले 

मापदण्ड पिुा गिेमा िसमसतको सर्नणवयले सर्नलम्र्र्न फुकुर्ा गर्नछे ि अन्य कािणबाट सर्नलम्बर्नमा पिेका िदथयले आफ्र्नो सक्रयाकलापमा 

िधुाि ल्याई िमहूको सर्धार्न र्ा कायवयोिर्ना बमोसिमको प्रार्धार्न ि िमहू िसमसतको सर्नणवयको पणूव पालर्ना गर्ने भर्नी सलसखत 

प्रसतबर्द्ता िसहत सर्नलम्र्र्न फुकुर्ाको लासग सर्नर्ेदर्न सदएमा िाधािण िभाको सर्नणवयले कुर्न ैपसर्न बलेा सर्नलम्र्र्न फुकुर्ा गर्नव िक्र्नेछ ।  

 

९. समूहको सदस्यर्त खतरेजी सम्बन्धी व्यिस्थत 

(१) िमहूको िदथयता खािेिी हुर्ने अर्थिा: दहेायको अर्थिामा कुर्नै पसर्न उपभोक्ताको िदथयता खािेिीको लासग उपभोक्ता िसमसतले 

प्रमाण िसहत िाधािण िभामा पेश भई उक्त िभाबाट िदथयता खािेि गर्ने सर्नणवय भएमा सर्निको िमहू िदथयता खािेिी हुर्नछे ।  

(क) थर्चे्छाले िमहू िदथयता त्यागेको सलसखत िचूर्ना उपभोक्ता िसमसत िमक्ष पेश भई थर्ीकृत भएमा । 

(ख) मतृ्य ुभएमा । 

(ग) बिाई ििाई गिी अन्यत्र गएमा । 

(घ) र्र्न पैदार्ाि चोिी सर्नकािी, सशकािी, आगलागी र्ा र्र्न असतक्रमण आसदमा कुर्न ैपसर्न सकसिमले िहभागी भएको प्रमासणत 

हुर्न आएमा ि र्र्नमा गिेको असतक्रमण उपभोक्ता िसमसत र्ा िमहूबाट िम्झाउँदा बझुाउँदा पसर्न असतक्रमण र्नहटाएमा । 

(ङ) आगिर्नी, चोिी, डकैती, चलेीबेटी बचेसबखर्न, दहे व्यापाि, बलात्काि, हत्या लगायतका कुर्न ै पसर्न फौिदािी मदु्दामा 

अदालतले दोषी ठहिाएमा । 

(च) िासरिय र्र्न िम्बन्धी कुर्न ैअन्य अपिाध गिेमा  । 

(२) उपभोक्ता िमहूको िदथयता खािेिी गर्नुव भन्दा अगासड िसमसतले िम्बसन्धत िदथयलाई आफ्र्नो िफाई पेश गर्नव सदर्ने मौका सदर्न ु

पर्नेछ । सर्निलाई िाधािण िभामा िदथयता खािेिीको प्रथतार् लैिार्न ुभन्दा अगासड िदथयता खािेिी गर्नावको कािण िसहत िफाई 

पेश गर्नव सलसखत रुपमा िार्नकािी गिाउर्नकुो िािै िाधािण िभामा िमते उपसथित भई िफाइ पेश गर्नव िार्नकािी गिाउर्नपुर्नेछ ।  

(३) मतृ्य ुभएको ि बिाई ििी अन्यत्र गएको अर्थिामा बाहके अन्य कािणबाट िमहूको िदथयताबाट खािेि भएका िमहू िदथयले 

आफ्र्नो सक्रयाकलापमा िधुाि ल्याई िमहूमा बझुाउर्न ुपर्ने िरिर्ार्ना बझुाई परु्नैः िमहू िदथयताको लासग सर्नर्ेदर्न सदएमा ि िाधािण 

िभाले िमहू िदथयमा परु्नैः िमार्ेश गिाउर्न े सर्नणवय गिेमा यि सर्धार्नमा उल्लेख भए बमोसिमको प्रर्शे शलु्क सलई परू्नैः िदथयता 

सदइर्नेछ । 
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१०. सतधतरणसभत सम्बन्धी व्यिस्थत 

(१) िाधािण िभा िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहूको िर्ोच्च अंग हुर्नछे । िाधािण िभा प्रत्येक आसिवक र्षवमा कसम्तमा दईु पटक 

असर्नर्ायव बथर्नपुर्नेछ । पसहलो पटक अिोि मसहर्ना सभत्र ि दोश्रो पटक चतै मसहर्ना सभत्र बथर्नछे । िाधािण िभा बोलाउर्न ुभन्दा परू्व 

िसमसतको बैठक बिी िाधािण िभाको समसत, िमय ि थिार्न तोकी िधािण िभामा पेश गरिर्न े प्रथतार्हरु िमतेबािे सर्नणवय गिी 

आर्श्यक तयािीहरु गर्नुवपर्नछे । िसमसतले िाधािण िभा बथर्न े समसत भन्दा कसम्तमा ७ सदर्न असघ िाधािण िभामा छलफल तिा 

सर्नणवयको लासग प्रथतुत हुर्ने प्रमखु सर्षयहरुको िार्नकािी सलसखत िचूर्नाद्वािा उपभोक्ताहरुलाई असर्नर्ायव सदर्नपुर्नेछ । उपभोक्ता िमहूको 

िाधािण िभामा िम्बसन्धत िर् सडसभिर्न र्र्न कायावलयलाई असर्नर्ायव आमन्त्रण गर्नुवपर्नेछ । 

(२) िाधािणिभाको गणपिूक िंतया: िाधािण िभामा उपभोक्ता िमहूको कुल घिधिुी मध्ये ५१ प्रसतशत घिधिुीका उपसथिसत भए 

मात्र गणपिूक िंतया पगुेको मासर्नर्नेछ ति िमहूको सर्धार्न तिा कायवयोिर्ना पारित गर्नव तिा िंशोधर्न गर्नव िाधािण िभामा कसम्तमा 

७५ प्रसतशत उपभोक्ता िदथयको उपसथिसत भएमा मात्र गणपिुक िंतया पगुेको मासर्नर्नेछ ।  

(३) सर्शेष िाधािणिभा िम्बन्धी व्यर्थिा: उपभोक्ता िसमसत मासि र्ा िसमसतको कुर्न ैपदासधकािी मासि उपभोक्ता िमहूको कसम्तमा 

२५ प्रसतशत िदथयहरुले कािण िसहतको सलसखत सर्नर्ेदर्न र्ा असर्िाि प्रथतार् पेश भएमा, मर्नासिब मासफकको कािण सबर्ना 

उपभोक्ता िसमसतले तोसकएको िमयमा िाधािण िभा र्नबोलाएमा र्ा उपभोक्ता िसमसतले िाधािण भेला र्नबोलाएमा कूल िमहू 

िदथयको २५ प्रसतशत िदथयहरुले सलसखत रुपमा कािण खोली िर् सडसभिर्न र्र्न कायावलयमा सलसखत सर्नर्ेदर्न पेश गिेमा र्ा अन्य 

कुर्नै सर्शेष कािण भएमा उपभोक्ता िसमसतले प्रसक्रया पयुावई १५ सदर्न सभत्र सर्शेष िाधािणिभा बथर्नपुर्नछे । उक्त सर्नर्ेदकहरु ित्यता 

मासि शंका लागमेा िब सडसभिर्न र्र्न कायावलयको िोहर्िमा िसमसतले ३ सदर्न सभत्र दथतखत िर्नाखत गर्नव िक्र्नेछ । उक्त िमय सभत्र 

िाधािणिभा र्नबिेमा िब सडसभिर्न र्र्न कायावलयको अगरु्ाईमा आर्श्यकता अर्निुाि सर्घटर्न तिा परु्नगवठर्न गर्नव सर्नदशेर्न सदर्न िक्र्नछे 

। 

 

पररच्छेद ४ 

उपभोक्तत सवमवर् सम्बन्धी व्यिस्थत 

११. उपभोक्तत सवमवर् गठन सम्बन्धी व्यिस्थत 

(१) उपभोक्ता िसमसतको पदासधकािी हुर्न दहेाय बमोसिमको योग्यता हुर्नपुर्नछे ।  

(क) उपभोक्ता िदथय भएको । 

(ख) कसम्तमा १६ र्षव उमेि पिुा गिेको । 

(ग) कुर्न ैपसर्न िािर्नसैतक दलमा िसक्रय िंलग्र्नता र्निहकेो । 

(घ) कुर्नै फौिदािी असभयोग र्नलागेको । 

(ङ) िाधािण लेखपढ गर्नव िक्र्ने । 

(च) र्र्न पैदार्ि व्यर्िायी र्नभएको ।  

(२) कायविसमसत गठर्न िम्बन्धी व्यर्थिा: िमहूको दसैर्नक कायव िञ्चालर्न गर्नव उपभोक्ता िमहूको एक प्रसतसर्नसधमलुक कायविसमसत 

गठर्न गरिर्नछे । उक्त िसमसतमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, िसचर् १, िहिसचर् १, कोषाध्यक्ष १ ि िदथय ४ गिी िम्मा ९ िदथयीय हुर्नछे 

। कायविसमसतमा अध्यक्ष ि िसचर् दईु पद मध्य ेएक पदमा मसहला असर्नर्ायव हुर्न ुपर्नेछ । कायविसमसतका पदासधकािीहरुको छर्नौट गदाव 

मसहला, दसलत, सर्पन्र्न र्गव आसदको प्रसतसर्नसधत्र् हुर्न ेगिी छर्नौट गरिर्नेछ । उक्त िसमसतमा कसम्तमा ५० प्रसतशत मसहला प्रसतसर्नसधत्र् 

हुर्नेछ । कायव िसमसतको पदार्सध ५ (पाँच) र्षवको हुर्नछे । यि िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िसमसतको र्नामार्ली अर्निचूी ५ मा सदईएको 

छ । 

(३) सर्नर्ावचर्न िम्बन्धी व्यर्थिा: कायविसमसत गठर्न गर्नव आम िहमसत हुर्न र्निकेमा सर्नर्ावचर्न प्रसक्रयाबाट कायव िसमसत छर्नौट गरिर्नेछ ि 

सर्नर्ावचर्न प्रसक्रया पिुा गर्नव एक सर्नर्ावचर्न िसमसत गठर्न गरिर्नेछ । सर्नर्ावचर्न िसमसतमा िंयोिक िसहत पाँच िदथयीय हुर्नेछ । सर्नर्ावचर्न 

िसमसत एक असधकाि प्राप्त िसमसत हुर्नेछ । सर्नर्ावचर्न िसमसतमा िहकेा कुर्न ैपसर्न व्यसक्तले उपभोक्ता िसमसतको कुर्न ैपसर्न पदमा उम्मेदर्ाि 

बन्र्न पाउर्न ेछैर्न ति मतासधकािको प्रयोग भर्न ेगर्नव पाउर्न ेछर्न । उम्मेदर्ािी सदर्न ेउम्मेदर्ािहरुलाई िमहू िदथय मध्येबाट प्रथतार्क १ ि 

िमिवक १ िर्ना असर्नर्ायव हुर्नपुर्नछे । सर्नर्ावचर्न िसमसतले सर्नर्ावचर्नको िम्पणूव कायव बढीमा १५ सदर्न सभत्रमा िम्पन्र्न गर्नुवपर्नेछ । सर्नर्ावसचत 

पदासधकािीहरुको िपि ग्रहण गिाई प्रमाणपत्र प्रदार्न गिी िकेपसछ सर्नर्ावचर्न िसमसत थर्तैः सर्घटर्न हुर्नछे । सर्नर्ावचर्न कायवको लासग 

लाग्र्न ेखचव बापतको िकम उपभोक्ता िमहूको कोष बाट व्यहोर्नुव पर्नेछ । सर्नर्ावचर्न िसमसतको काम, कतवव्य ि असधकाि दहेाय बमोसिम 

हुर्नेछ । 

(क) सर्नरपक्ष, शासन्तपणूव ि धाँधलीिसहत सर्नर्ावचर्न िम्पन्र्न गर्ने  

(ख) आचाििंसहता, मत सचन्ह लगायत सर्नर्ावचर्न प्रयोिर्नका िब ैकामहरु सर्नर्ावचर्न िसमसतले तोके बमोसिम हुर्नेछ । 
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(ग) आर्श्यक पदको लासग िमार्शेी ि िमार्नपुासतक ढगंले प्रसतसर्नसधत्र् भएका उम्मदरे्ाि बीच मात्र प्रसतथपधाव गिाउर्न,े े

(घ) सर्नर्ावचर्न िम्बन्धी कायवसर्सधको कायवतासलका िमहूको कायावलय तिा िार्विसर्नक थिार्नहरुमा प्रकासशत गर्ने, 

(ङ) मतदाताको र्नामार्ली प्रकासशत गर्ने, 

(च) मतपत्र तयाि गर्ने ि दिखाथत दथतुि सर्नधाविण गर्ने,  

(छ) सर्नर्ावसचत पदासधकािीहरुको मत बिाबि भएमा गोलाप्रिाद्वािा सर्नणवय गर्ने, 

(ि) सर्नर्ावसचत पदासधकािीहरुलाई िपिग्रहण गिाई प्रमाणपत्र प्रदार्न गर्ने, 

(४) िपिग्रहण िम्बन्धी व्यर्थिा: यि िमहूका िाधािण िभाबाट चसुर्नएका र्ा सर्नर्ावसचत कायविसमसतका पदासधकािीहरुलाई िब 

सडसभिर्न र्र्न कायावलयका प्रमखु र्ा ज्येष्ठ िल्लाहकाि िदथय र्ा सर्नर्ावचर्न िसमसतको िंयोिकले िपिग्रहण गिाउर्नपुर्नछे । 

िपिग्रहणको र्नमरू्ना अर्निुचूी ६ मा सदईएको छ । 

(५) कायविसमसत पदासधकािीको पद रिक्त हुर्ने: िसमसतका पदासधकािीहरुको पद सर्नम्र्न अर्थिामा रिक्त हुर्नछेर्न ्। 

(क) अध्यक्षले पदबाट िािीर्नामा सदई िाधािण िभाले अर्नमुोदर्न गिेमा । 

(ख) पदार्सध िमाप्त भएमा । 

(ग) मतृ्य ुभएमा । 

(घ) कुर्नै पदासधकािीले सलसखत िािीर्नामा सदई िो िासिर्नामा कायविसमसतले थर्ीकृत भएमा ।  

(ङ) बिाई ििी अन्यत्र गएमा । 

(च) िसमसत सर्घटर्न भएमा । 

 

१२. उपभोक्तत सवमवर्को कतम, कर्ाव्य र अवधकतर  

यि कायविसमसतको पदासधकािीहरुको काम कतवव्य ि असधकाि यि प्रकाि िहकेो छ । 

(क) अध्यक्ष   

(१) िसचर् ि िसमसतका अन्य पदासधकािीिगँ िििल्लाह गिी िसमसत बैठक ि िाधािण िभा बोलाउर्न े। 

(२) सर्धार्न ि कायवयोिर्ना कायावन्र्यर्न ि िमहूका अन्य कायवहरूमा र्नतेतृ्र्दायी भसूमका खेल्र्न े। 

(३) उपभोक्ता िमहूसभत्रका उपभोक्तामा र्र्न पैदार्ािको न्यायोसचत सबक्री सर्तिण गर्ने गिाउर्ने । 

(४) तोसकएको िमयसभत्र आन्तरिक लेखापिीक्षण तिा असन्तम लेखापिीक्षण गर्ने गिाउर्ने । लेखापिीक्षणबाट औलं्याइएको बेरुि ु

अिलु उपि लगाउर्ने । 

(५) िमहूको तफव बाट सर्काि कायवहरु आसिवक कायवसर्ध अर्निुाि गर्न ेगिाउर्ने ।  

(६) टाँचाको पणूव सिम्मेर्ािी ि त्यिको िही प्रयोग गिी दरुुपयोग हुर्न र्नसदर्ने । 

(७) आफ्र्नो अर्नपुसथिसतमा आफर्नो केही असधकाि उपाध्यक्षलाई प्रत्यायोिर्न गर्न े।  

(८) िामदुासयक र्र्नको आसिवक कायवसर्सध सर्नदसेशका अध्यक्षले गर्नुव पर्ने भर्नी तोसकएका कायवहरु । 

(ख) उपाध्यक्ष  

(१) अध्यक्षको अर्नपुसथिसतमा अध्यक्षले गर्न ेिम्पणूव कामहरू गर्ने । 

(२) िाधािण िभा, बैठक, अध्यक्षले सर्नदशेर्न गिेका अन्य िम्पणूव कामहरू गर्न े। 

(ग) िसचर् 

(१) िमहू ि िसमसतको तफव बाट कायावलय िञ्चालर्न ि लेखा पढी िम्बन्धी िम्पणूव कायव गर्ने । 

(२) िाधािण भेलाबाट पारित र्ासषवक कायवक्रम तिा प्रगसत प्रसतर्ेदर्न तयाि पािी िम्बसन्धत सर्नकायहरुमा पत्राचाि गर्ने ।  

(३) अध्यक्षिँग िल्लाह गिी िसमसत बैठक तिा िाधािण िभा बोलाउर्ने । 

(४) िमहूको सर्नणवय पसुथतका, अन्य पसुथतका तिा िम्पणूव असभलेख कागिात, चल अचल िम्पसत्तको असभलेख िाखी ििुक्षा ि 

िंिक्षण गर्ने, िाधािण िभा, सर्शेष िाधािण िभाको िचूर्ना िािी गर्ने । 

(५) िाधािण िभा, बैठक, अध्यक्षले सर्नदशेर्न गिेका अन्य िम्पणूव कामहरू गर्न े।  

(घ) िहिसचर् 

(१) िसचर्लाई िहयोग गर्न े। 

(२) िसचर्को अर्नपुसथिसतमा िसचर्ले गर्ने िम्पणूव कामहरू गर्न े। 

(३) िाधािण िभा, बैठक, अध्यक्षले सर्नदशेर्न गिेका अन्य िम्पणूव कामहरू गर्न े।  

(ङ) कोषाध्यक्ष 
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(१) आसिवक प्रशािर्निम्बन्धी िम्पणूव कामको सिम्मा सलई त्यििँग िम्बसन्धत चेक, र्नगद, आम्दार्नी खचवको स्रेथता ि िो 

िम्बन्धी अन्य कागि प्रमाणहरू एर्म ् पेश्की खाता, आम्दार्नी खाता, खचव खाता, धिौटी खाता, बकै र्नगदी सकताब आसद 

आफ्र्नो सिम्मामा सलई ििुसक्षत िाि िातर्न े। 

(२) िमहूको आसिवक कािोबाि िञ्चालर्न गर्ने । 

(३) आसिवक र्षव िमाप्त हुर्नािाि सर्नदसेशकामा तोसकएको अर्सधसभत्र आय व्ययको आन्तरिक ि असन्तम लेखापिीक्षणको लासग 

स्रेथता तयािी हालतमा िातर्ने । 

(४) आन्तरिक लेखापिीक्षणबाट दसेखएका त्रटुी ि कमी कमिोिी असन्तम लेखापिीक्षण अगासड र्न ैिच्याई ठीक दरुुथत बर्नाउर्ने । 

(५) असन्तम लेखापिीक्षणबाट औलं्याइएका बेरुिहुरू फछ्यौट गर्न ेगिाउर्न े।  

(६) िाधािण िभा र्ा िार्विसर्नक लेखापिीक्षण हुदँा आय व्यय ि लेखा पिीक्षणको प्रसतर्देर्न पेश गर्न े। 

(७) िाधािण िभा, बैठक, अध्यक्षले सर्नदशेर्न गिेका अन्य िम्पणूव कामहरू गर्न े।  

(च) िदथय 

(१) िमहूका िम्पणूव कायवहरूमा िसक्रय हुर्ने । 

(२) बैठक ि िाधािण िभामा उपसथित भई प्रथतासर्त कायविचूीमा छलफल गिी िमहूको सहतमा सर्नणवय सदर्न े। 

(३) अध्यक्ष ि िसमसतका अन्य पदासधकािीहरूलाई िहयोग गर्ने । 

(४) आपलेू प्रसतसर्नसधत्र् गिेको क्षते्रको िार्नकािी आदार्न प्रदार्न गर्न े। 

(५) िाधािण िभा, बैठक, अध्यक्षले सर्नदशेर्न गिेका अन्य िम्पणूव कामहरू गर्न े।  

 

१३. उपभोक्तत सवमवर्को कतयाविवध  

िमहूको दसैर्नक कायव िञ्चालर्न कायावलय िसचर्बाट हुर्नछे । आर्श्यक भएमा उपभोक्ता िसमसतका पदासधकािीहरू िमहूको 

कायावलयमा उपसथित हुर्नपुर्नछे । कायावलय िसचर्को व्यर्थिा र्नभएमा िसचर्, िह िसचर् र्ा कोषाध्यक्ष मध्य े बाटै कायावलयको 

दसैर्नक कायव िञ्चालर्नका कामहरू गर्नव िसकर्नछे । सर्नयसमत तबिले कायावलयमा खट्र्ने पदासधकािीलाई िाधािण िभाले सर्नणवयले 

न्यरु्नतम मासिक भत्ता सदर्न िक्र्नछे । कायावलय िसचर् ि कायावलय िहयोगी तिा हिेाललेु र्ा अन्य कमवचािीले पाउर्ने िेर्ा िसुर्धा 

िाधािण िभाले तोके बमोसिम हुर्नछे । यि िमहूको कायावलय िार्विसर्नक सबदा बाहके प्रत्येक सदर्न सबहार्न ७ बिे दसेख ११ बिे िम्म 

ि सदउँिो २ बिे दसेख ५ बिेिम्म अर्निुाि खलुा िहर्नछे । आकसथमक बाहके िामान्यतया िसमसतको बैठक त्रैमासिक रुपमा बथर्नेछ । 

उपभोक्ता िसमसतको बैठकको गणपिुक िंतया िम्पणूव िदथय िंतयाको कसम्तमा ५१ प्रसतशत हुर्नपुर्नेछ । िसमसतको बैठकमा भएको 

िब ै प्रथतार् ि सर्नणवयहरू सर्नणवय पसुथतकामा लेसखर्नेछ । िसमसतका िदथयहरू माफव त उपभोक्ता िमहूका िदथयहरूलाई िसमसतका 

सर्नणवयहरूबािे िार्नकािी गरिर्नेछ । िसमसत बैठकमा अर्नपुसथित हुर्न ेपदासधकािीले अर्नपुसथित हुर्ने उसचत कािण िसहतको िार्नकािी 

बैठक बथर्न ुअगार् ैिदथयलाई िार्नकािी गिाउर्न ुपर्नेछ ।  

 

१४. उपभोक्तत सवमवर्को विघटन 

(१) दहेायको अर्थिामा उपभोक्ता िसमसतको सर्घटर्न हुर्नछे ।  

क) िाधािण िभामा ५१ प्रसतशत िदथयले िसमसतको काम कािबाही िन्तोषिर्नक र्नलासग सर्घटर्न गर्न ेसर्नणवय गिेमा । 

ख) िसमसतका बहुमत िदथयहरुले सलसखत िािीर्नामा पेश गिी िाधािण िभाले अर्नमुोदर्न गिेमा । 

ग) पदार्सध िमाप्त भएमा ।  

घ) प्रचसलत कार्नरू्न सर्परित कायव गिी सडसभिर्न र्र्न कायावलयले दोषी ठहयावएमा । 

ङ) िसमसतका पदासधकािीहरुको बहाली िंतया ५० प्रसतशत भन्दा कम भएमा । 

(२) िमहूको कायव िसमसत उपि सचत्त र्नबझुी असर्िािको प्रथतार् िातर्न चाहमेा २५ प्रसतशत उपभोक्ता िदथयहरुले कािण ि हथताक्षि 

िसहतको सलसखत सर्नर्देर्न अध्यक्ष र्ा िसचर् िमक्ष सदर्न िक्र्नेछ । उक्त सर्नर्ेदर्न िसमसतले दताव गर्नव र्नमार्नेमा िब सडसभिर्न र्र्न 

कायावलयमा िमते दताव गिाउर्न िसकर्नेछ । असर्िािको प्रथतार् दताव भएको १५ सदर्नसभत्र अध्यक्षले सर्शेष िाधािण िभा बोलाउर्न ु

पर्नेछ । उक्त असर्िािको प्रथतार् उपि कायविसमसतलाई िफाई पेश गर्ने मौका हुर्नछे । िो पिात असर्िाि प्रथतार् पेश गर्नेले प्रथतार् 

सफताव सलर्न चाहमेा िमय सदईर्नछे । िमय सभत्र असर्िािको प्रथतार् सफताव र्नसलएमा िो िम्बन्धमा िाधािण िभाले सर्नणवय गर्नछे । 

उपभोक्ता िमहूको िाधािण िभाको सर्नणवय र्न ैअसन्तम सर्नणवय हुर्नेछ । असर्िािको प्रथतार् बहुमतले पारित भएपसछ तुरुन्त िाधािण 

िभाले र्नयाँ कायविसमसतको छर्नौट गिी िब सडसभिर्न र्र्न कायावलयमा िार्नकािी गिाउर्नपुर्नछे । 
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पररच्छेद ५ 

समूहको आवथाक कतयाविवध 

१५. उपभोक्तत समूहको कोष र खतर्त सञ्चतिन 

(१) िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहू असर्सछन्र्न उत्तिासधकािर्ाला एक थर्शासित िंगसठत िंथिा भएको ि व्यसक्त ििह चल अचल 

िम्पसत्त प्राप्त गर्नव, उपभोग गर्नव ि बेच सबखर्न गर्नविक्र्न े भएको हुदँा यिले आफ्र्नो एक छुटै्ट कोष खडा गर्नुवपर्नेछ । यथतो कोषमा 

सर्नम्र्नबमोसिमको िकम िम्मा गर्नुवपर्नेछ । 

(क) र्र्न पैदार्ािको सबक्री सर्तिणबाट प्राप्त िकम, 

(ख) र्नेपाल ििकाि, प्रदशे ििकाि, थिार्नीय तह र्ा अन्य कुर्न ैििकािी सर्नकायबाट प्राप्त अर्नदुार्न िकम, 

(ग) कुर्न ैव्यसक्त र्ा िंथिबाट प्राप्त अर्नदुार्न, िहायता र्ा दार्न दातव्यको िकम, 

(घ) दण्ड िरिर्ार्नाबाट प्राप्त िकम 

(ङ) प्रर्ेश, िदथयता, र्ासषवक र्नर्ीकिण शलु्क आसद 

(च) र्र्न उद्यम ि पयाव पयवटर्नबाट प्राप्त िकम  

(छ) अन्य कुर्न ैस्रोतबाट प्राप्त िकम । 

(२) िमहूले सडसभिर्न र्र्न कायावलयको सिफारिि सलई र्नपेाल िारि बैङ्कबाट मान्यता प्राप्त कुर्न ैएक बैङ्कमा खाता खोली उपभोक्ता 

िमहूलाई प्राप्त हुर्ने िम्पणूव िकम िातर्नपुर्नछे । उपभोक्ता िमहूको खाता िञ्चालर्न उपभोक्ता िमहूको उपभोक्ता िसमसतका अध्यक्ष र्ा 

िसचर् ि कोषाध्यक्षको िंयकु्त दथतखतबाट िञ्चालर्न गर्नुवपछव । यिमा १ िर्ना असर्नर्ायव रूपमा मसहला हुर्नपुर्नछे । 

(३) उपभोक्ता िमहूले िम्बसन्धत आन्तरिक िािथर् कायावलयबाट थिायी लेखा र्नम्बि सलएको हुर्नपुर्नेछ ।  

 

१६. आम्दतनीको िेखत रतख्ने कतयाविवध 

(१) र्र्न पैदार्ाि सबक्रीलगायत अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुर्ने िकम रु. ५,००० िम्म  ि िो भन्दा बढी भए इलेक्िोसर्नक िान्फि र्ा उपभोक्ता 

िमहूको खातामा िोझ ै र्नगद दासखला गर्नव लगाई बैङ्कको भौचि सलर्नपुछव । उपभोक्ता िमहूलाई प्राप्त हुर्ने चेक िमहूको र्नाममा 

सखसचएको हुर्नपुर्नछे । उपभोक्ता िसमसतका अध्यक्ष र्ा अन्य पदासधकािीको र्नाममा सखसचएको चेक सलर्न हुदँरै्न ।  

(२) उपभोक्ता िमहूलाई प्राप्त हुर्ने िब ैिकम िो कायव गर्नव खसटएको उपभोक्ता िसमसतको आसधकारिक पदासधकािीले मात्र बझु्र्नपुछव । 

उपभोक्ता िमहूलाई प्राप्त हुर्न े िकम र्नगद ैप्राप्त भए र्र्न पदैार्ािको हकमा र्र्न पैदार्ि सर्तिण िसिद ि अन्य सकसिमको आम्दार्नीका 

लासग र्नगदी िसिद काटर्नपुछव ि पसहलो प्रसत ििले िकम बझुाउँछ उिैलाई सदर्नपुछव । 

(३) उपभोक्ता िमहूमा िरु्निकैु स्रोतबाट आम्दार्नी भएपसर्न त्यिको भौचि उठाई आम्दार्नी बाँधेपिात् आम्दार्नी खाता खडा गिी 

त्यिमा आम्दार्नी िर्नाउर्न ुपछव । आम्दार्नी शीषवकको र्गीकिण अर्निुाि छुट्टाछुटै्ट शीषवकको छुट्टाछुटै्ट पार्नामा आम्दार्नीको असभलेख 

िातर्नपुछव । 

 

१७. ितवषाक कतयाक्रम र्जुामत र स्िीकृवर्  

(१) उपभोक्ता िमहूले आगामी र्षवका लासग कायवयोिर्ना अर्निुाि िञ्चालर्न गर्ने कायवक्रम ि बिेट यि र्षव र्न ैतयाि गर्नुवपछव । र्ासषवक 

कायवक्रम ि बिेटको तयािी गर्न ेदासयत्र् उपभोक्ता िसमसतको हुर्नछे ।  

(२) कायवक्रम ि बिेट तिुवमा गदाव कायवयोिर्नाअर्निुाि र्र्न पदैार्ाि सबक्रीबाट िमहूले कायवयोिर्ना बमोसिम आिवर्न गिेको र्ासषवक 

आयबाट कसम्तमा २५ प्रसतशत िकम र्र्नको सर्काि, िंिक्षण ि व्यर्थिापर्न कायवमा खचव गिी बाँकी िहकेो िकमको कसम्तमा ५० 

प्रसतशत िकम िम्र्सन्धत थिार्नीय तहिँग िमन्र्य गिी गरिबी न्यरू्नीकिण, मसहला िशसक्तकिण तिा उद्यम सर्काि सिपमलुक तिा 

आयआिवर्नमलुक तासलम िंचालर्न कायवमा खचव गिी परु्नैः बाँकी िहकेो िकम िम्बसन्धत थिार्नीय तहिँग िमन्र्य गिी िमहूको सहतका 

लासग गरिर्ने िामदुासयक र्र्न क्षेत्र बासहि िामासिक र्ा भौसतक सर्कािका कायवमा प्रयोग गरिर्ने छ ।  

(३) उपभोक्ता िसमसतले कायवयोिर्नाअर्निुाि िञ्चालर्न गरिर्ने कायवक्रमहरू तिा प्रशािसर्नक लगायत अन्य कायवहरूका लासग चासहर्न े

आर्श्यक बिेटको तिुवमा गिेपसछ थर्ीकृसतको लासग िाधािण िभामा पेश गर्नुवपर्नेछ । बिेट ि कायवक्रम थर्ीकृसतका लासग बथर्न े

िाधािण िभामा िम्बसन्धत िब सडसभिर्न र्र्न कायावलयको प्रसतसर्नसध िातर्नपुर्नछे । आगामी आसिवक र्षवका लासग तयाि भएको 

र्ासषवक बिेट ि कायवक्रम िाधािण िभाबाट थर्ीकृत र्नभएिम्म उपभोक्ता िसमसतले कायावन्र्यर्न गर्नव हुदँरै्न । 

(३) िाधािण िभाबाट थर्ीकृत भएको आगामी र्षवको र्ासषवक बिेट तिा कायवक्रमको एक प्रसत िब सडसभिर्न र्र्न कायावलयमा 

पठाउर्नपुर्नछे । 
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१८. स्िीकृर् बजेट खचा गने कतयाविवध  

(१) प्रशािसर्नक खचव: कायावलय िञ्चालर्निँग िम्बसन्धत खचवहरू िथतै कमवचािीहरूको तलब, भत्ता, उपभोक्ता िसमसतका 

पदासधकािीका लासग बैठक र्ा अन्य भत्ता, भ्रमण भत्ता, घिभाडा, सबिलुी, पार्नी, थटेशर्निी, िञ्चाि, औिाि लगायतका अन्य 

िििमार्न, फसर्नवचि, िििफाइ, क्षसतपसूतव, िहयोग, अर्नदुार्न आसद यिअन्तगवत िातर्नपुछव । ति र्र्न हिेालु ि र्निविी र्नाइकेको ज्याला यि 

अन्तगवत र्निाखी र्र्न िंिक्षण ि र्र्न सर्काि खचव अन्तगवत िातर्नपुछव । उल्लेसखत प्रशािसर्नक शीषवकहरूमा खचव गदाव गोिािा भौचि 

उठाई, खचवको शीषवक उल्लेख गिी डेसबट के्रसडटको सर्र्िण िातर्नपुछव । 

(२) र्र्न सर्काि खचव: यिअन्तगवत िामदुासयक र्र्न सर्काि कायवक्रमको मागवदशवर्न, २०७१ सभत्र उल्लेख गरिएका र्र्न िंिक्षण 

कायवहरू, भ ू िंिक्षण कायवहरू, र्र्न सर्काि कायवहरू र्र्न िम्र्र्द्वर्न कायवहरू, र्र्न िदपुयोग कायवहरू ि आयमलूक कायवहरूको खचव 

पदवछर्न ् । उसल्लसखत शीषवकहरूका कायवक्रमहरू िञ्चालर्न गर्नुव परू्व प्रत्येक कायवक्रमको बेग्लाबेग्लै र्र्न तिा भ ू िंिक्षण मन्त्रालयले 

िािी गिेको र्नमविअ्र्निुाि िब सडसभिर्न र्र्न कायावलयबाट र्र्न प्रासर्सधकबाट लगत इसिमेट बर्नाउर्न लगाई उपभोक्ता िसमसतको सर्नणवय 

गिाई अध्यक्षले थर्ीकृत गिेको हुर्नपुछव । उसल्लसखत र्र्न व्यर्थिापर्निम्बन्धी कायवक्रमहरूको कायावन्र्यर्न उपभोक्ता िसमसतको 

सर्नणवयले उप िसमसत सर्नमावण गिी र्ा ठेक्काबाट गर्नव िसकर्नेछ ति उपभोक्ता िसमसतका पदासधकािीले भर्न ेत्यथतो कायव गर्नुव हुदँरै्न । 

(३) गरिबी न्यरू्नीकिण खचव: यिअन्तगवत सर्पन्र्न, मसहला, दसलत, आसदर्ािी ि िर्निासतको उत्िार्नका लासग कम्प्यटुि तासलम, 

र्ाककला तासलम, र्नतेतृ्र् सर्काि तासलम, च्याउ खतेी तासलम, तिकािी खतेी, मौिी पालर्न लासग ऋण, अर्नदुार्न र्ा िहयोग प्रदार्न 

आसद पदवछर्न ्। उक्त कायवक्रम िञ्चालर्न गर्नव ऋण, अर्नदुार्न र्ा िहयोग प्रदार्न गर्नुवअसघ िामदुासयक र्र्न सर्काि कायवक्रमको मागवदशवर्न, 

२०७१ को उल्लेख भएको िम्झौता गिेको एक प्रसत िम्बसन्धत गोििा भौचि सित र्नत्िी गर्नुवपछव । यि असतरिक्त िम्बसन्धतलाई िकम 

बझेुपसछ भौचिमा ि चेकमा दथतखत गिाउर्नपुछव । 

(४) उपभोक्ता िमहूबाट िरु्निकैु शीषवकमा खचव भएपसर्न त्यिको भौचि उठाई खचव लेखेपसछ खचवको खाता खडा गिी त्यिमा खचव 

िर्नाउर्नपुछव । खचव िर्नाउँदा छुट्टाछुटै्ट शीषवकको छुट्टाछुटै्ट पार्नामा खचवको असभलेख िातर्नपुछव । 

(५) सर्काि कामको र्नापिाँच ि कायव िम्पन्र्न प्रसतर्ेदर्न 

(क) उपभोक्ता िमहूबाट गरिर्न े सर्काि कायव िञ्चालर्न हुदँा उपभोक्ता िसमसतले िब सडसभिर्न र्र्न कायावलयको प्रासर्सधकिमते 

िमार्ेश गिी िसमसतका िदथयहरू मध्येबाट एक अर्नगुमर्न उप िसमसत खटाउर्न िक्र्नछे । टोली िसमसतबाट सर्निीक्षणको क्रममा 

सफल्डमा िम्पादर्न भइिहकेो काममा कतै कुर्न ैत्रटुी दखेेमा िो कायवलाई िमयमा र्न ैिच्याउर्न सिम्मा सलर्न ेव्यसक्तलाई सर्नदशेर्न सदर्नपुछव । 

(ख) उपभोक्ता िमहूले कुर्न ैकायव गर्नव सिम्मा सलर्न ेव्यसक्त, फमव, कम्पसर्न र्ा िंथिाले आफूले गिेको काम िम्पन्र्न भएपसछ िब सडसभिर्न 

र्र्न कायावलयको प्रासर्सधकबाट र्नाँपचाि ि कायव िम्पन्र्न प्रसतरे्दर्न ि र्नाप िाँच गिाउर्नपुर्नेछ । 

(६) पेश्की िम्बन्धी व्यर्थिा:  

(क) उपभोक्ता िमहूको प्रशािसर्नक, र्र्न व्यर्थिापर्न, अन्य सर्काि कायव र्ा अन्य आर्श्यक हुर्ने कायव िञ्चालर्न गर्नव िमहूका 

उपभोक्ता, काम ठेक्कामा सलर्न ेव्यसक्त, फमव, कम्पर्नी र्ा िंथिा र्ा पिामशवदाता आसदलाई उपभोक्ता िमहूको िकम पेश्की सदर्न िसकर्नछे 

। ति उपभोक्ता िसमसतका पदासधकािीहरूलाई भर्न ेप्रशािसर्नक कायवबाहके अन्य कामका लासग पेश्की सदई काम लगाउर्न ुहुदँरै्न । तोसकए 

बमोसिम किैलाई पेश्की सददँा उसल्लसखत कुर्न कामको लासग के कसत िकम सदर्नपुर्न ेहो िो खलेुको सर्नर्ेदर्न ि उक्त सर्नर्ेदर्निाि कायव 

आदशे र्ा िम्झौता भए िो िमते माग गर्नुवपछव । सर्नर्ेदर्नमा उपभोक्ता िसमसतको अध्यक्षको तोक (पेश्की सदर्न ेआदशे) लगाउर्नपुछव । 

उल्लेसखत बमोसिम पेश्की सदर्न गोिािा भौचि उठाउँदा सर्नर्ेदर्न, िम्झौता र्ा कायव आदशे िंलग्र्न िातर्नपुछव ि चेक र्ा र्नगद सददँा 

िम्बसन्धत भौचिमा िकम बसुझसलर्नेको र्नाम, िकम उल्लेख गिी दथतखत गिाउर्नपुछव । चेक बझु्र्ने व्यसक्तको दथतखत चकेको 

अधकट्टीमा पसर्न गिाउर्नपुछव । उपिोक्त बमोसिम कुर्न ैकायव िञ्चालर्न गर्नव किैलाई एक पटक पेश्की सदएपसछ िोही व्यसक्तलाई पिुार्नो 

कायव फछ्र्यौट र्नभएिम्म र्ा कामको िन्तोषिर्नक प्रगसत प्रसतर्ेदर्न प्राप्त र्नभएिम्म िप पेश्की सदर्नहुुदँरै्न । 

(ख) किैलाई कुर्न ैकायव िञ्चालर्न गर्नव असग्रम रूपमा केही िकम प्रदार्न गरिएमा खचव खातामा पेश्की िकमको लगत िातर्नपुछव । काम 

िम्पन्र्न भई िोमा लागेको खचवको सबल भिपाइ ि अन्य प्रमाण पशे गिी पेश्की पछ्यौट भएपसछ सहिाब िाफिाफ गर्नुवपछव । 

(ग) उपभोक्ता िमहूले किैलाई पशे्की सददँा पेश्की िकम कामको प्रकृसत हिेी िम्झौतामा अन्यिा उल्लेख भएकोमा बाहके िोही 

आसिवक र्षवमा फछ्यौट गर्न ेगिी उपलब्ध गिाउर्नपुछव । 

(घ) पेश्की लार्ने व्यसक्त, फमव, कम्पर्नी र्ा िंथिाले उिलाई िमहूले सदएको सिम्मेर्ािी पिूा गिेपसछ अिावत ् िामार्न खरिदको लासग 

पेश्की गएको भए तोसकएको िामार्नहरू बीलिसहत प्राप्त भएपसछ र्ा र्र्न सर्काििम्बन्धी कायव भए र्नाप िाँच भई कायव िम्पन्र्न 

प्रसतर्ेदर्न प्राप्त भएपसछ र्ा र्र्न पैदार्ाि िंकलर्निम्बन्धी (रुख कटार्न, मछुार्न, ढुर्ार्नी ि घाटगद्दीिमते) भए िो कायव िम्पन्र्न भएपसछ 

पेश्की पछ्यौट गिी भकु्तार्नी सदर्नपुर्न ेभए भकु्तार्नीिमते सदर्नपुछव । यििी भकु्तार्नी सददँा व्यसक्त भए १५ प्रसतशत ि मलू्य असभर्सृर्द् किमा 

दताव भएको िंथिा भए १.५ प्रसतशत किकट्टी िमते गर्नुवपछव । भकु्तार्नीका लासग प्राप्त प्रमाणहरू खािगिी सबल भिपाइहरूको पछासड 



 

 

11 

पेश गर्नेको दथतखत गिाउर्नपुछव । उपभोक्तालाई सर्काि कायव िञ्चालर्न गदाव ज्यामी मात्र लगाउर्नपुर्ने भएमा सिल्ला दििेटमा िो 

कायवको लासग तोसकएको दिसभत्र िही भकु्तार्नी सदई डोि हासििी फािम पेश गर्नव लगाउर्नपुछव । 

१९. समूहको सम्पविको सरंक्षण  

उपभोक्ता िमहूको कायावलयमा िहकेो र्नगद, बैङ्क मौज्दात, चेक ि आम्दार्नी ि खचविँग िम्बसन्धत आसिवक कािोबािका िम्पणूव श्रेथता 

कोषाध्यक्ष र्ा लेखाको कामगर्नव सर्नयकु्त कमवचािीको सिम्मामा िहर्नेछ । त्यिैगिी सिन्िी मालिामार्न तिा त्यििम्बन्धी श्रेथता 

िसचर्को सिम्मामा िहर्नेछ । उपिोक्त बमोसिम सिम्मा िहकेा उपभोक्ता िमहूको िम्पसत्तको सहर्नासमर्ना र्नहुर्न े गिी लगत श्रेथतािसहत 

त्यिको िंिक्षण गर्ने कतवव्य त्यथतो िम्पसत्त सिम्मा सलर्न ेव्यसक्तको हुर्नेछ । सिम्मा सलएको िम्पसत्तको िंिक्षण भइिहकेो र्ा र्नभएको 

िेखदखे गर्ने सिम्मा अध्यक्षको हुर्नछे । 

(१) सिन्िीको लगत िातर्ने: िसचर्ले उपभोक्ता िमहूको कायावलयमा िहकेो ि खरिद गिी र्ा र्नगिी र्ा कुर्नै प्रकािले हथतान्तिण भई र्ा 

र्थतुगत िहायता र्ा अन्य कुर्न ैप्रकािबाट प्राप्त हुर्न आएका सिन्िी मालिामार्नको सर्र्िण ि मलू्यिमेत खलुाई सिन्िी खाता खडा गिी 

िातर्नपुछव । उपिोक्त बमोसिमका सिन्िी मालिामार्नहरू के कथता प्रकृसतका हुर्न? अिावत् खचव हुर्ने िामार्न र्ा खचव र्नहुर्न ेिामार्न के हुर्न ्

? छुट्याई बेग्लाबेग्लै सिन्िी खातामा चढाई असभलेख िातर्नपुछव । िाधािणतया एक र्षविम्म खप्र्ने िामार्नलाई खचव हुर्न े

िामार्नअन्तगवत ि एक र्षवभन्दा बढी खप्र्ने िामार्नलाई खचव र्नहुर्ने िामार्न अन्तगवत िातर्नपुछव । खचव हुर्ने िामार्नमा कागि, कलम, मिी, 

लेटिप्याड, गोिािा भौचि, सर्सभन्र्न सकसिमका फािमहरू, खाली फायल, थटेप्लि ि िो को सपर्न, टचव, छाता, िेर्नकोट, काँटी, सकला 

आसद पदवछर्न ्। त्यिैगिी खचव र्नहुर्न ेिामार्नहरूमा सभत्ते घडी, क्याल्कुलेटि, सकताब, पसञ्चङ मेसशर्न, चके िाइटि, कुिी, टेबलु, दिाि, 

िोफा, खाट, कम्यटूि, ल्यापटप, सथलसपङ ब्याग, र्र्न िंिक्षण, सर्काि ि व्यर्थिापर्निगँ िम्बसन्धत औिािहरू, िर्ािी िाधर्न, भर्र्न 

आसद ।  

(२) घििग्गाको लगत िातर्ने: उपभोक्ता िमहूले सर्निी र्नम्बिी िग्गा खरिद गिी त्यिमा िमहूको कायावलय बर्नाएको भए त्यथतो 

िग्गाको आम्दार्नी बाँधी िग्गाधर्नी प्रमाणपिूाव ििुसक्षत िातर्नपुछव । उपभोक्ता िमहूले र्र्न ऐर्न सर्परित र्र्न क्षेत्र सभत्र भर्र्न खडा गर्नव ि 

त्यिलाई कुर्न ैतरिकाले र्नापीमा दताव गर्नव तिा मालपोत कायावलयबाट िग्गाधसर्न प्रमाणपिूाव बर्नाउर्न भर्ने पाइर्नेछैर्न । 

(३) बिबझुािि गर्न े 

(क) उपभोक्ता िमहूको सर्धार्नअर्निुाि िाधािण िभाले र्नयाँ उपभोक्ता िसमसत चयर्न गिेपसछ पिुार्नो उपभोक्ता िसमसतले (खाि गिेि 

कोषाध्यक्ष, िसचर् ि अध्यक्षले) र्नयाँ उपभोक्ता िसमसतलाई आफुले िंिक्षण गरि आएको िामदुासयक र्र्न, आफ्र्नो सिम्मामा भएका 

र्नगद, चेक, लेखािम्बन्धी िम्पणूव श्रेथता, सिन्िी ि िो को श्रेथता तिा टाँचा आसद र्नयाँ उपभोक्ता िसमसतले कायव िरुु गिेको १५ 

सदर्नसभत्र असर्नर्ायव रूपमा बझुाउर्नपुछव । उपभोक्ता िमहूको टाँचा भर्न ेििको सिम्मा िह ेपसर्न ३ सदर्न सभत्र असर्नर्ायव बझुाउर्नपुर्नेछ । 

(ख) आफुले िंिक्षण गरि आएको िामदुासयक र्र्न र्नयाँ उपभोक्ता िसमसतलाई सिम्मा लगाउँदा र्र्नको चाि सकल्ला, र्र्नको िाधािण 

अर्थिा, र्र्नमा िञ्चासलत सर्काि तिा अन्य गसतसर्सधहरू, असतक्रमण भए िो को सथिसत आसदका बािेमा िमते िार्नकािी गिाई 

बिबझुािि गर्नुवपर्नेछ ।  

(ग) उपिोक्त बमोसिम बिबझुािि गदाव अर्निुचूी ९ बमोसिमको फािम भिी लेखा तिा सिन्िी (टाँचािमेत) िम्बन्धी श्रेथताका ३–३ 

प्रसत तयाि गिी बिबझुािि गर्नुवपछव । यििी तयाि गरिएका ३ प्रसतमध्य ेएक प्रसत बझु्र्नेले, एक प्रसत बझुाउर्नेले ि एक प्रसत कायावलयमा 

र्नयाँ ि पिुार्ना दरैु् अध्यक्षहरूले प्रमासणत गिी िातर्नपुछव । 

(घ) सर्शेष अर्थिामा बाहके तोसकएको िमयमा बिबझुािि र्नगर्न े पिुार्ना उपभोक्ता िसमसतका िम्बसन्धत पदासधकािीलाई र्नयाँ 

उपभोक्ता िसमसतले िरिर्ार्ना गर्नव िक्र्नेछ । िो म्यादसभत्र पसर्न बिबझुािि र्नगिे िमहूको िम्पसत्त सहर्नासमर्नामा कािर्ाही गरिसदर्न 

सडसभिर्न र्र्न कायावलयमा माफव त सिल्ला प्रशािर्न कायावलयमा अर्निुोध गर्नुवपछव । 

 

२०. परतमशा सेित खररद गना सक्ने   

उपभोक्ता िमहूले सर्धार्न सर्नमावण ि परिमािवर्न, कायवयोिर्ना सर्नमावण ि परिमािवर्न, तासलम गोष्ठी िञ्चालर्न, िामदुासयक र्र्नको प्रािसम्भक 

र्ातार्िणीय पिीक्षण प्रसतर्ेदर्न र्ा र्ातार्िणीय प्रभार् मलू्याङ्कर्न, िामदुासयक र्र्नसभत्र पयावपयवटर्न िञ्चालर्न, िडीबटुी खतेी, कार्नरु्नी 

पिामशव र्ा उपभोक्ता िमहूले आर्श्यक दखेेको अन्य सक्रयाकलाप िञ्चालर्न गर्नव पिामशव िेर्ा खरिद गिी सलर्न िक्र्नछे । 

उपभोक्ता िमहूले पिामशव िेर्ा खरिद गर्नव िब सडसभिर्न र्र्न कायावलयको िहयोग सलई दहेायका कुिा िसहत िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता 

िमहूको आसिवक कायवसर्सध सर्नदसेशका, २०७३ अर्निुािको प्रसक्रयाहरु अबलम्र्र्न गर्नुवपर्नछे ।   

 

२१. िेखत परीक्षण सम्बन्धी व्यिस्थत 

(१) िमहूले आसिवक र्षव िमाप्त भएपसछ आम्दार्नी खचवको र्ासषवक सर्र्िणिमते बर्नाई आन्तरिक लेखा पिीक्षण ि असन्तम लेखा 

पिीक्षणको लासग तयाि गिी िातर्नपुछव । आसिवक र्षव भरि उपभोक्ता िमहूबाट गरिएको आम्दार्नी ि खचवको सहिाबको अद्यार्सधक 
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श्रेथता ठीक दरुुथत िातर्न ेसिम्मेर्ािी कोषाध्यक्ष र्ा लेखाको काम गर्न ेगिी तोसकएको व्यसक्तको हुर्नछे । उल्लेसखत बमोसिमको श्रेथता 

आन्तरिक लेखा पिीक्षणको लासग आसिवक र्षव िमाप्त भएको ३० सदर्नसभत्र तयाि गरििक्र्नपुर्नछे । आन्तरिक लेखा पिीक्षणको लासग 

श्रेथता तयाि भएपसछ िो कायवको लासग उपभोक्ता िमहूद्वािा सर्नयकु्त भएको व्यसक्त र्ा गसठत िसमसतलाई उपभोक्ता िसमसतले आन्तरिक 

लेखा पिीक्षण गरिसदर्न अर्निुोध गर्नुवपर्नछे । उपभोक्ता िसमसतबाट अर्निुोध भई आएपसछ आन्तरिक लेखा पिीक्षणको लासग उपभोक्ता 

िमहूद्वािा सर्नयकु्त भएको व्यसक्त र्ा गसठत िसमसतले ७ सदर्नसभत्र कायव प्रािम्भ गरि िक्र्नपुर्नेछ ि िकभि ७ सदर्नसभत्र आफर्नो कायव पिूा 

गिी अको ३ सदर्न सभत्र उपभोक्ता िसमसतमा प्रसतर्ेदर्न बझुाउर्नपुर्नछे । 

(२) आन्तरिक लेखा पिीक्षण भएको स्रेथताको असन्तम लेखापिीक्षण गिाउर्ने दासयत्र् उपभोक्ता िसमसतको हुर्नछे । उपभोक्ता िमहूले 

सर्नयसुक्त गिेको लेखापिीक्षकबाट असन्तम लेखापिीक्षण आसिर्न मसहर्नासभत्र गिाइिक्र्नपुर्नेछ । लेखा पिीक्षकले आय–व्ययको 

कािोर्ािको लेखापिीक्षण यि सर्नदसेशका ि लेखापिीक्षण मार्न तिा लेखा पिीक्षणिँग िन्बसन्धत अन्य िर्वमान्य सिर्द्ान्त तिा 

प्रचलर्नलाई आधाि मार्नी गर्नुवपर्नछे । 

(३) उपभोक्ता िमहूको असन्तम लेखापिीक्षण गर्न ेिसििडव लेखा पिीक्षकको पारिश्रसमक िाधािण िभाले तोकेअर्निुाि हुर्नेछ । यििी 

लेखा पिीक्षकको पारिश्रसमक तोक्दा िाधािण िभाले लेखा पिीक्षकिँग आपिी िमझदािीमा गर्नेछ । िमहूको आसिवक अर्थिा तिा 

कामको मात्रा हिेी आन्तरिक लेखापिीक्षण गर्ने व्यसक्त र्ा िसमसतलाई पसर्न िाधािण िभाले केही पारिश्रसमकको व्यर्थिा गर्नविक्र्नछे । 

(४) लेखा पिीक्षणबाट औलं्याइएका बेरुि ु सर्नयसमत गिाउर्ने र्ा अिलु उपि गिी फछ्र्यौट गिाउर्ने प्रिम दासयत्र् लेखाको काम गर्न े

व्यसक्तको हुर्नछे । बेरुि ु सर्नयसमत तिा अिलु उपि कायव िाधािण तया ३५ सदर्न सभत्र गरििक्र्न ुपर्नछे । बेरुि ुफछ्यौट गिे र्नगिेको 

िम्बन्धमा बझुी सर्नदसेशकाबमासिम फछ्र्यौट गर्नव लगाउर्ने असन्तम दासयत्र् उपभोक्ता िसमसतको हुर्नछे । 

(५) एक आसिवक र्षवसभत्र उपभोक्ता िमहूमा भएको आम्दार्नी ि खचवको असन्तम लेखापिीक्षण पिात लेखापिीक्षकले सदएको 

लेखापिीक्षणको प्रसतर्ेदर्न तिा बेरुि ुभए िोिमते फछ्र्यौट गिाई त्यिको प्रगसत िाधािण िभामा अर्नमुोदर्नका लासग पेश गर्नुवपर्नछे । 

उपिोक्त बमोसिम पशे भएको लेखापिीक्षण प्रसतर्देर्न तिा बेरुि ु भए िोको फछ्र्यौटको प्रगसत िम्बन्धमा छलफल गिी िाधािण 

िभाले केही सर्नदशेर्न भए िो िमेत उल्लेख गिी अर्नमुोदर्न गर्नुवपर्नेछ । 

(६) अन्यत्र िरु्निकैु कुिा लेसखएको भएता पसर्न र्ासषवक रु. ५०,००० हिाििम्म आम्दार्नी भई त्यिबाट आसिवक कािोर्ाि गर्न े

उपभोक्ता िमहूले यिबमोसिमको सर्थततृ लेखाको प्रसक्रया ि श्रेथता िातर्न तिा िसििडव लेखापिीक्षकबाट लेखापिीक्षण गिाउर्न 

असर्नर्ायव हुर्न े छैर्न । ति आम्दार्नीको प्रमाण (र्नगदी िसिद काट्र्ने, बकै दासखला भौचि) ि खचवको सबल भिपाइ ि त्यिको आधािमा 

आयव्ययको सहिाब िाखी आन्तरिक लेखापिीक्षण गिाई िाधािण िभाबाट खचवको अर्नमुोदर्न भर्ने गिाउर्नपुर्नछे । 

(७) सडसभिर्नल र्र्न असधकृतले िरु्निकैु उपभोक्ता िमहूको आम्दार्नी ि खचवको लेखा िरु्निकैु बेला आफै र्ा आफ्र्नो लेखाको 

कमवचािीबाट सर्निीक्षण र्ा चेक िाँच गर्नव र्ा गिाउर्न िक्र्नछे । यथतो सर्निीक्षणका क्रममा केही त्रटुी र्ा कमी कमिोिी दसेखएमा िच्याउर्न 

सर्नदशेर्न सदर्नछे । सडसभिर्न र्र्न असधकृतले सदएको सर्नदशेर्न लेखा िातर्न ेपदासधकािी र्ा उपभोक्ता िसमसतले असर्नर्ायव रूपमा पालर्ना 

गर्नुवपर्नेछ । सडसभिर्न र्र्न असधकृतको सर्नदशेर्न पालर्ना र्नगिे प्रचसलत कार्नरु्न अर्निुाि कािर्ाही हुर्नेछ । 

 

पररच्छेद ६ 

िन अपरतध र दण्ि सजतय 

२२. सतमुदतवयक िनमत गना नहुने कतमहरु  

र्र्न ऐर्न २०७६, प्रदशे १, प्रदशे र्र्न ऐर्न २०७७, र्र्न सर्नयमार्ली २०५१ले सर्नषेध गिेका कायवका असतरिक्त दहेाय बमोसिमका कायवहरु 

िामदुासयक र्र्न सभत्र सर्नषेध गरिएका छर्न ्। 

(१) र्र्न माथर्न, िामदुासयक र्र्नले चचेको िग्गा सधतो बन्धकी िातर्न र्ा अरु कुर्न ैसकसिमले हथतान्तिण गर्नव, 

(२) खोरिया फडार्नी गर्नव, 

(३) घि छाप्रो बर्नाउर्न, 

(४) भ–ूक्षय हुर्ने कुर्नै काम गर्नव, 

(५) प्रचसलत कार्नरू्न सर्परित र्न्यिन्तु पक्रर्न र्ा मार्नव, 

(६) चट्टार्न, माटो, ढुंगा, सगट्टी, बालरु्ा आसद सर्नकाल्र्न र्ा ओिाि पिाि गर्नव  

(७) मसन्दि एरं् धासमवक थिलहरु सर्नमावण गर्ने (मसथिद, गमु्बा, चचव आसद) । 

(८) मिार्नघाट र्ा सचहार्नघाट बर्नाउर्ने । 

(९) थकूल, कलेि िथता शसैक्षक िंथिा थिापर्ना, िञ्चालर्न गर्न े
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(१०) र्र्न ऐर्न २०७६, प्रदशे १, प्रदशे र्र्न ऐर्न २०७७, र्र्न सर्नयमार्ली २०५१ लगायत अन्य प्रचसलत कार्नरु्न तिा र्नीसत सर्नयमले 

तोके बाहकेा कायव गर्नव गिाउर्न । 

 

२३. दण्ि सजतय कतयाविवध 

िमहू सभत्र प्रचसलत र्र्न ऐर्न २०७६, प्रदशे १, प्रदशे र्र्न ऐर्न २०७७ ले फौिदािी कििु मार्नेका बाहकेका थिार्नीय थतिका अपिाधहरु 

मात्र िमहूको क्षेत्रासधकाि सभत्र पर्नेछ । िमहूले र्र्न कायवयोिर्ना ि सर्धार्न अर्निुाि दण्ड ििाय गदाव सर्नम्र्न प्रसक्रयाहरु अर्लम्बर्न 

गर्नुवपर्नेछ । 

(१) र्र्न अपिाधको िम्बन्धमा पिेका सर्नर्ेदर्न सलसखत र्ा मौसखक प्रसतरे्दर्न उििुी र्ा गाउँघिमा िह ेभएका चचाव पिी चचाव 

िमेतको आधािमा िमहूले कििूदािको िम्बन्धमा िर्तु प्रमाण िंकलर्न गर्नेछ । 

(२) अपिाधको िबतु प्रमाण सलसखत रुपमा िम्मा गर्न े।  

(३) आर्श्यक पिे असधकाि प्राप्त असधकािीको िहयोग सलई खार्नतलािी तिा सबगो मलू्याङ्कर्न तिा बिामदी मचुलु्का बर्नाउर्ने 

।  

(४) असभयकु्तलाई िंकसलत प्रमाण कििुबाट हुर्ने दण्ड ििाय िमेतको िार्नकािी सदई असभयोगको प्रसतर्ाद गर्ने िफाईको मौका 

सदइर्नेछ । 

(५) यि परिच्छेदमा उल्लेख भएका कििू अपिाधमा िदथयताबाट सर्नरकाशर्न गदाव भसर्रयमा िदथयको लासग योग्य हुर्न ेर्ा र्नहुर्न े

भन्र्ने िमेत कुिाको उल्लेख हुर्नपुदवछ । 

 

२४. दण्ि र सजतय सम्बन्धी व्यिस्थत 

यि िामदुासयक र्र्न सभत्र कििु महलमा तोसकएका कायवहरु कोही किैले गिे गिाएमा िो कायवलाई कििु मार्नी ििाय महलमा तोसकए 

बमोसिमको ििाय गरिर्नेछ ।   

क) कििु ख) ििाय 

(१) चरिचिण प्रसतबन्ध लगाईएको िामदुासयक 

र्र्न क्षते्रसभत्रको सर्नषेसधत क्षेत्रमा चौपायालाई प्रर्ेश 

गिाउर्न तिा चरिचिर्न गिाउर्न । 

(१) उपिोक्त बमोसिमको कििु गिेमा गाई भैिँीको हकमा रु. २०० ि  

अन्यका हकमा रु. १०० िरिर्ार्ना हुर्नेछ । पटकेको हकमा रु. १०० िप 

िरिर्ार्ना हुर्नेछ । उक्त िमासतएका चौपायाहरुको हकर्ाला दाबी गर्नव 

र्नआएमा मचुलु्का तयाि गिी सललाम गर्नव िक्र्नछे ।  

  

(२) िामदुासयक र्र्नक्षेत्रको माटो सझक्र्न र्ा परु्नव (२) उपिोक्त बमोसिमको कििु गिेमा कििूको प्रकृसत ि मात्रा हिेी रु. ५० 

दसेख रु.  २००० िम्म िरिर्ार्ना गर्नव िसकर्नछे ।  

(३) िामदुासयक र्र्न क्षते्रको सिमार्ना, सचन्ह 

उखेल्र्न, िार्नव, फोर्नव, मेट्र्न र्ा सबगार्नव ।  

(३) उपिोक्त बमोसिमको कििु गिेमा कििूको प्रकृसत ि मात्रा हिेी रु. १०० 

दसेख रु. १००० िम्म िरिर्ार्ना गिी कििू गर्नुव भन्दा परू्वर्त अर्थिामा िार्न 

लार्न लाग्र्ने खचव िमेत अिलु उपि गरिर्नेछ । 

(४) िमहूको चल अचल िम्पसत भत्काउर्न, 

माथर्न, चोर्नव, िलाउर्न, सबगार्नव र्ा अन्य कुर्नै 

प्रकािको हार्नी र्नोक्िार्नी गर्नव गिेमा ।  

(४) उपिोक्त बमोसिमको कििु गिेमा िम्पसतको सबगो अिलु गिी सबगो 

बमोसिमको िरिर्ार्ना गरिर्नेछ ।  

 

(५) िमहूको र्निविी र्ा र्कृ्षािोपण गरिएको क्षेत्रमा 

खम्बा, काँडेतािको बाि र्ा त्यथतो अरु िम्पसत्त 

सबगार्नव र्ा चोिी गिेमा ।   

(५) उपिोक्त बमोसिमको कििु गिेमा कििूको प्रकृसत ि मात्रा हिेी रु. १०० 

दसेख रु. १००० िम्म िरिर्ार्ना गिी कििू गर्नुव भन्दा परू्वर्त अर्थिामा िार्न 

लार्न लाग्र्ने खचव िमेत अिलु उपि गरिर्नेछ ।  

(६) िमहूको टाँचा सकते गर्नव र्ा लगाइएको टाँचा 

सर्निार्ना मेट्र्न सबगार्नव मेटेमा ।  

(६) उपिोक्त बमोसिमको कििु गिेमा रु. ५००० िम्म िरिर्ार्ना गर्नव 

िसकर्नेछ । 

 

(७) यि िामदुासयक र्र्न क्षते्रसभत्र िहकेा 

चिाचरुुङ्गीहरु पक्रर्न, सतर्नीहरुको र्ािथिार्न 

सबगार्नव, घाइते बर्नाउर्न, हच्काउर्न ेकायव गिेमा ।

  

(७) उपिोक्त बमोसिमको कििु गिेमा रु. ५००० िम्म िरिर्ार्ना गर्नव 

िसकर्नेछ । 
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(८) िामदुासयक र्र्न क्षेत्रबाट िाम्रो हसैियतको 

लाथ्रा पोल काट्र्न, रुख मार्ने सर्नयतले बोक्रा सझक्र्न े

कायव गिेमा । 

(८) उपिोक्त बमोसिमको कििु गिेमा िाल िसतिाल प्रिासतको लाथ्रा 

पोलको हकमा रु. ५००० िम्म िरिर्ार्ना गर्नव िसकर्नेछ । अन्यको हकमा रु. 

२००० िम्म िरिर्ार्ना गर्नव िसकर्नछे । 

(९) िामदुासयक र्र्न क्षेत्र प्लासिकिन्य 

फोहोिमैला, सिर्नो फ्याक्र्न ेकायव गिेमा । 

(९) उपिोक्त बमोसिमको कििु गिेमा रु. ५००० िम्म िरिर्ार्ना गर्नव 

िसकर्नेछ । 

(१०) िामदुासयक र्र्नक्षेत्र सभत्र र्र्नको िंिक्षणमा 

सहडेका उपभोक्ताको गथती टोलीका व्यसक्तलाई र्ा 

र्र्नको िंिक्षणमा खसटएका िमहूका हिेाल,ु 

कमवचािी र्ा पदासधकािीहरुलाई हातपात तिा 

कुटसपट गिेमा । 

(१०) उपिोक्त बमोसिमको कििु गिेमा रु. ५००० िम्म िरिर्ार्ना ि १ 

मसहर्ना दसेख २ र्षव िम्म िसुर्धाबाट बसञ्चत गिी सबगो अिलु गरिर्नछे । 

(११) कुर्नै सकसिमको र्र्न अपिाध गर्नव उक्िाएमा । 

  

(११) उपिोक्त बमोसिमको कििु गिेमा कििु गिेमा व्यसक्तलाई मतुय 

कििूदािलाई हुर्ने ििाय बिाबिको ििाय हुर्नछे । 

(१२) यि बाहके अन्य कुर्न ै सकसिमको र्र्न 

अपिाध गिेमा ।  

(१२) अन्य कुर्नै र्र्न अपिाधको ििाय कायविसमसतले तोके बमोसिम हुर्नेछ 

। 

 

(१३) पिुार्ना पदासधकािीहरुले तोसकएको म्याद 

सभत्र बिबझुािि र्नगिेमा ।  

(१३) उपिोक्त बमोसिमको कििु गिेमा रु. ५००० िम्म िरिर्ार्ना गर्नव 

िसकर्नेछ । त्यि पसछ पसर्न बिबझुािि र्नगिेमा प्रचसलत कार्नरू्न बमोसिम 

हुर्नेछ ।  

(१४) िमहूका पदासधकािी तिा कमवचािीले मासि 

दफा दफामा उल्लेख गरिएका कििू गिेमा ।

  

(१४) अन्यलाई हुर्ने ििायको दोब्बि ििाय हुर्नछे । 

 

 

पररच्छेद ७ 

विविध 

२५. सेित प्रदतयक र्थत बहुसरोकतरितित ससं्थतहरुको भूवमकत 

(१) सडसभिर्न र्र्न कायावलय ि िब सडसभिर्न र्र्न कायावलयको भसुमका 

(क) िमहूले तयाि गिेको सर्धार्न तिा कायवयोिर्नालाई िामदुासयक र्र्नको प्रसक्रया ि िो िम्बन्धी मागवदशवर्न अर्निुाि भए, 

र्नभएको िाँचबझु गिी मान्यता सदर्न े। 

(ख) र्र्न उपभोक्ता िमहूहरुको क्षमता असभर्सृर्द् गर्नव िहयोग पयुावउर्न े। 

(ग) िशुािर्न, िीसर्कोपािवर्न ि सदगो र्र्न व्यर्थिापर्न िम्बन्धी कायवक्रमहरु कायावन्र्यर्न गर्नव िहयोग पयुावउर्न े। 

(घ) िमहूलाई र्र्न िम्बन्धी प्रासर्सधक तिा अन्य आर्श्यक िििल्लाह सदर्ने । 

(ङ) िामदुासयक र्र्नसित िम्बसन्धत सर्नकायहरु िँग िमन्र्य गर्ने, गिाउर्न े। 

(च) कसम्तमा र्षवको एक पटक प्रत्येक िामदुासयक र्र्न तिा उपभोक्ता िमहूहरुले सर्नयसमत अर्नगुमर्न गिी िाय िझुार् सलर्ने, सदर्ने । 

(छ) सिल्ला थतिीय ििोकािर्ाला सर्नकायहरुिंगको छलफलबाट िमहूको सर्धार्न तिा कायवयोिर्ना तयािी, परिमािवर्न, िंशोधर्न 

तिा र्र्न व्यर्थिापर्न प्रसक्रयालाई ििल, िहि ि व्यर्हारिक रुपमा कायावन्र्यर्न गर्नव िहयोग गर्ने । 

(ि) िमय िमयमा िामदुासयक र्र्नका ििोकािर्ाला सर्नकायहरुिंग अन्तसक्रव या गर्न े। 

(झ) िमहूको र्ासषवक बिेट तिा कायवक्रम तिुवमा गर्नव बोलाईएको आमिभामा िब सडसभिर्नका र्र्न प्रासर्सधक उपसथित भई 

आर्श्यक िहिीकिण गर्न े। 

(ञ) िमहूको िशुािर्नको लासग िमहूबाट िञ्चासलत हिेक सक्रयाकलापहरुको िब सडसभिर्न र्र्न कायावलयबाट लागत ईसिमेट 

थर्ीकृत, कायविम्पन्र्न प्रसतर्ेदर्न ि र्नापिाँच गर्न े। 

 

(२) थिार्नीय तहको भसूमका  

(क) िशुािर्न, सदगो र्र्न व्यर्थिापर्न ि िीसर्कोपािवर्नका सक्रयाकलापहरु कायावन्र्यर्न गर्नव मद्दत गर्ने । 
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(ख) बाधा अड्चर्न फूकाउर्न बहि, पिैर्ी गर्ने । 

(ग) उपभोक्ता िमहूलाई आसिवक िहयोग गर्न े। 

(घ) द्वन्द िमाधार्न गर्नव िहयोग पयुावउर्न े। 

(ङ) स्रोत व्यर्थिापर्न तिा परिचालर्नमा िहयोग पयुावउर्न े। 

(च) अर्नगुमर्न तिा मलु्याङ्कर्न गर्नव िहयोग पयुावउर्न े। 

(छ) िामदुासयक र्र्नका ििोकािर्ाला सर्नकायहरु बीच िमन्र्य गर्न ेगिाउर्न े। 

(ि) उपभोक्ता िमहूको र्ासषवक योिर्ना थिार्नीय सर्नकायको र्ासषवक योिर्नामा िमार्ेश गर्ने । 

 

(३) कृसष सर्काि कायावलय  

(क) उन्र्नत िातको बीउ सबिर्न, कीटर्नाशक सर्षादी, मल खाद्य उपलब्ध गिाउर्न े। 

(ख) र्ैज्ञासर्नक खेती िम्बन्धी आर्श्यक तासलम तिा िीप, प्रसर्सध उपलब्ध गिाउर्ने । 

(ग) माटो पिीक्षण तिा िो को िधुािमा िहयोग गर्न े। 

 

(४) पश ुिेर्ा कायावलय 

(क) उन्र्नत िातको पश ुपकं्षी उपलब्ध गिाउर्न े। 

(ख) पशपुालर्न िम्बन्धी आर्श्यक तासलम सदर्न े

 

(५) सिँचाई कायावलय 

(क) र्नसिकै िहकेो खसुटया र्नदीको पार्नी बगेि खिे गईिहकेो, ति उपभोक्ता िमहू आकाश ेभिमा खेती गर्नव बाध्य िहकेोले उक्त 

र्नदीबाट सिचँाई व्यर्थिाको लासग आर्श्यक िहयोग गर्ने । 

(ख) र्नदीबाट सिँचाई िसुर्धा उपलब्ध हुर्न र्निक्र्न ेठाउँमा भसूमगत िलस्रोतबाट सिचाई व्यर्थिामा िहयोग गर्ने । 

 

(६) घिेल ुतिा उद्योग कायावलय 

(क) िीपमलूक तासलम सदर्न े। 

(ख) उपभोक्ता िमहू र्ा िमार्न चाहर्ना भएका उपभोक्ता िमहूहरुले कुर्न ैउद्योग दताव गर्नव चाहमेा दतावको लासग आर्श्यक िहयोग 

गरि सदर्ने । 

 

(७) सशक्षा कायावलय 

(क) िमहूका सर्निक्षि प्रौढ व्यसक्तहरुको र्ैकसल्पक सशक्षाको लासग आर्श्यक िहयोग गर्न े। 

(ख) िार्ना र्नार्नीहरुको सहतको सर्नसम्त बाल सर्काि सशक्षामा िहयोग गर्ने । 

 

(८) र्नापी कायावलय 

(क) िामदुासयक र्र्नको सिमार्ना आिपािका र्नम्बिी आर्ादी क्षेत्र सतिबाट समच्र्न,े असतक्रमण भएको र्ा त्यथतो िीमा सर्र्ाद 

भएको र्ा उपभोक्ता िमहूले र्नम्बिी आर्ादी सतिबाट र्र्नको सिमार्ना छुट्टयाउर्न चाहकेो अर्थिामा र्र्न ि र्नम्र्िी आर्ादीको 

सिमार्ना छुट्टयाई िहयोग गर्न े। 

(ख) िामदुासयक र्र्न आिपािको र्नम्बिी िग्गा र्नापी गदाव िामदुासयक र्र्नका प्रसतसर्नसधहरु िमते िाखी र्नम्बिी िग्गा ि र्र्न क्षेत्रको 

सिमार्ना छुट्टाउर्नमा िहयोग गर्न े। 

(ग) उपभोक्ता िमहूसभत्र िहकेा ऐलार्नी असतक्रसमत र्र्न क्षेत्र छुट्टयाई िो को लगत िातर्न िमहूलाई िहयोग गर्ने । 

(घ) िमहूलाई अन्य िग्गा र्नापिाँच िम्बन्धी कायवमा िहयोग गर्ने । 

 

(९) भ–ूिंिक्षण कायावलय 

(क) उपभोक्ता िमहू ि िामदुासयक र्र्न क्षेत्र सभत्र तिा आिपािको क्षेत्रमा हुर्न ेगिेको र्नदी कटार्न, बाढी, पसहिो आसद भ–ूक्षय 

िम्बन्धी सक्रयाकलापलाई सर्नयन्त्रण गर्नव आर्श्यक िहयोग गर्न े। 

(ख) भ–ूक्षय सर्नयन्त्रण हुर्ने सकसिमको खतेी गर्नव आर्श्यक ज्ञार्न ि िीप सिकाउर्न े। 

(ग) आर्श्यक तासलम गोष्ठी िञ्चालर्न गर्ने । 
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(घ) भ–ूक्षय सर्नयन्त्रण िम्बन्धी उपभोक्ता िमहूको योिर्नालाई र्ासषवक योिर्नामा िमार्शे गर्ने । 

(ङ) भ ूक्षय सर्नयन्त्रण िम्बन्धी अन्य आर्श्यक कायवहरु गर्ने । 

 

(१०) िर्न थर्ाथ्य कायावलय 

(क) उपभोक्ता िमहूमा िििफाई, परिर्ाि सर्नयोिर्न ि िन्तुसलत भोिर्न िम्बन्धी िर्नचतेर्ना िगाउर्ने । 

(ख) िोग लाग्र्नभुन्दा पसर्न सर्सभन्र्न िोग लाग्र्नबाट बच्र्न आर्श्यक िार्नकािी गिाई िचते गिाउर्ने । 

(ग) धमु्रपार्न, मद्यपार्न िेर्र्नबाट हुर्न ेआसिवक, शािीरिक तिा िामासिक हार्नीबािे िार्नकािी गिाई िो िेर्र्न र्नगर्नव िझुार् सदर्ने । 

(घ) उपभोक्ता िमहूले पसहचार्न गिेका खाि गिी सर्पन्र्न र्गवलाई सर्नैःशलु्क र्ा िर्विलुभ उपचािको लासग आर्श्यक िहयोग गर्न े

। 

(ङ) थर्ाथ्य िम्बन्धी िर्नचेतर्ना िगाउर्न ेखालका तासलम गोष्ठी िंचालर्न गर्न े। 

(च) थिार्नीय थतिमा थर्ाथ्य पिीक्षण तिा उपचािका लासग िमहूले आयोिर्ना गर्न ेथर्ाथ्य सशसर्िमा आर्श्यक िहयोग गर्ने । 

(छ) िमहूले तयाि पािेको थर्ाथ्य िम्बन्धी योिर्नालाई र्ासषवक योिर्नामा िमार्ेश गर्ने । 

(ि) थर्ाथ्य िम्बन्धी अन्य आर्श्यक कायव गर्ने । 

 

(११) ििकािी सर्नकाय (केन्रीय तिा क्षते्रीय) 

(क) ििोकािर्ालाहरुिंग पिामशव गिी र्नीसत सर्नयम तिा िणर्नीसतहरु तिूवमा गर्ने, सतर्नमा िमिामसयक िधुाि गर्न े ि सतर्नको 

कायावन्र्यर्नको लासग आर्श्यक िंयन्त्र तयाि गर्ने । 

(ख) िासरिय थतिमा िहकेा िम्बसन्धत सर्नकायहरु (िथतैैः िासरिय योिर्ना आयोग, सर्षयगत मन्त्रालयहरु, दात ृ सर्नकायहरु, 

ििोकािर्ालाहरु आसद) िंग िमन्र्य गर्न े। 

(ग) िामदुासयक र्र्न ि िमहूको अर्नगुमर्न तिा मलु्याङ्कर्न गर्न े। 

(घ) िामदुासयक र्र्न कायवक्रमलाई अन्य क्षेत्रगत कायवक्रमिंग िमन्र्य गिाउर्न े। 

(ङ) िहभासगतामलुक व्यर्हारिक अर्निुन्धार्न गर्नव प्रसर्सधहरुको सर्काि गर्ने । 

(च) िामदुासयक र्र्नको सदगो व्यर्थिापर्न, िीसर्कोपािवर्न ि िशुािर्न िम्बन्धी िचूकहरु बर्नाउर्न पहल गर्ने । 

 

(१२) गैह्र ििकािी िंथिाको भसूमका 

(क) र्नीसत सर्नमावणमा िाय िझुार् सदर्ने । 

(ख) िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहूको िंथिागत तिा प्रासर्सधक ज्ञार्नको सर्काि गर्नव िहयोग पयुावउर्न े।  

(ग) िामदुासयक र्र्नका अिल अभ्याि प्रचाि प्रिाि गर्ने । 

(घ) िहभासगतामलुक अध्ययर्न अर्निुन्धार्न गिी िम्बसन्धत सर्नकायहरुलाई िार्नकािी सदर्ने । 

(ङ) िशुािर्न, िीसर्कोपािवर्न ि सदगो र्र्न व्यर्थिापर्नका सक्रयाकलापहरु कायवन्र्यर्न गर्नव िहयोग पयुावउर्न े। 

(च) िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहूको थर्ैः अर्नगुमर्न कायवक्रममा िहयोग पयुावउर्न े। 

(छ) िमहू, ििकािी तिा अन्य िम्बसन्धत ििोकािर्ाला सर्नकायहरुको क्षमता असभर्सृर्द् गर्नव िहयोग पयुावउर्न े। 

(ि) िमहूले तयाि पािेको योिर्ना कायावन्र्यर्न गर्नव िहयोग गर्ने । 

(झ) र्र्न व्यर्थिापर्नको लासग आर्श्यक प्रासर्सधक तिा िामासिक िहिीकिण एरं् मध्यथतकतावको भसुमका सर्नर्ावह गर्ने । 

(ञ) िमहूको िंथिागत सर्कािको लासग मार्नर्ीय तिा आसिवक िहयोग पयुावउर्न े। 

 

२६. समूहको अनुगमन र्थत मूल्यतङ्कन  

उपभोक्ता िमहूको िम्पणूव कायवक्रमको अर्नगुमर्न कायव उपभोक्ता िहभासगता िटुाई गरिर्नेछ । िो को व्यर्थिा कायव तोसकएको ढाँचा 

अर्नरुुप िसमसतले तोकेको उपिसमसत र्ा कायविसमसत थर्यमले गर्नेछ ि उक्त सर्र्िण सिल्ला र्र्न कायावलयमा पेश गरिर्नछे । िमहूमा 

भए गिेको कामको मलू्याङ्कर्न िब सडसभिर्न र्र्न कायावलय, सडसभिर्न र्र्न कायावलयबाट िमते हुर्न िक्र्नेछ । 

 

२७. ितवषाक प्रवर्िेदन  

िमहूले र्ासषवक कायवक्रम अर्निुाि प्रत्येक आसिवक र्षवमा िामदुासयक र्र्न ि िमदुायमा गिेका िम्पणूव सक्रयाकलापहरु िमेसटएको 

र्ासषवक प्रसतर्देर्न अर्निुचूी १० मा तोसकएको ढाँचामा तयाि गरि आसिवक र्षव िमाप्त भएको ३० सदर्न सभत्र िर् सडसभिर्न र्र्न कायावलय 

माफव त सडसभिर्न र्र्न कायावलयमा पशे गरिर्नछे । 
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२८. उपसमूह गठन सम्बन्धी व्यिस्थत 

िमहू सभत्र आर्श्यकता अर्निुाि र्र्न सर्काि कायवको कायवन्र्यर्न, अर्नगुमर्न, छार्नसबर्न लगायत िाधािणिभाबाट तोसकए अर्निुािका 

उपिमहू गठर्न गर्नव िक्र्नछे । उक्त उपिमहूको काम, कतवव्य ि असधकाि िाधािणिभाले तोसकए अर्निुाि हुर्नेछ । 

 

२९. भित वदन सक्ने 

उपभोक्ता िसमसतका पदासधकािी र्ा कुर्नै उपभोक्ता उपभोक्ता िमहूको काममा आफ्र्नो सिल्ला सभत्र ै र्ा बासहि गई बाि बथर्नपुदाव 

सर्नधावरित भाडा लगायत प्रसतसदर्न िमहूबाट प्रदार्न गर्नव िसकर्ने असधकतम होटल खचव ि खार्ना खचव िाधािण िभाबाट सर्नणवय गिी तोकी 

िातर्नपुछव । त्यिैगिी उपभोक्ता िमहूको काममा मसहर्नामा २ सदर्नभन्दा बढी खट्र्नपुर्न ेर्र्न िक्षक, फिेिि, िेन्िि र्ा र्र्न असधकृतलाई 

िाधािण िभा र्ा उपभोक्ता िसमसतले र्नपेाल ििकािको सर्नयमार्निुाि दसैर्नक तिा भ्रमण भत्ताको व्यर्थिा गर्नविक्र्नेछ । 

 

३०. विधतन सशंोधन सम्बन्धी व्यिस्थत 

यि उपभोक्ता िमहूको सर्धार्न हिेक १० र्षवमा परु्निार्लोकर्न तिा िंशोधर्न गर्नव िक्र्नेछ । सर्धार्न िंशोशर्न गदाव िमहूको 

िाधािणिभाबाट अर्नमुोदर्न गिी सडसभिर्न र्र्न कायावलयबाट थर्ीकृत हुर्नेछ ।  

 

३१. प्रचविर् कतनून बमोवजम हुने 

यि उपभोक्ता िमहूले थर्ीकृत सर्धार्न तिा कायवयोिर्ना बमोसिम कायव िञ्चालर्न गर्नव र्निकी र्ा अन्य कुर्न ैकािणले िमहू सर्घटर्न 

भएमा िमहूको िम्पणूव िायिेिा, र्नगदी, सिन्िी प्रचसलत कार्नरू्न बमोसिम र्नपेाल ििकािको हुर्नछे । िािै उक्त िामदुासयक र्र्न क्षते्र 

िासरिय र्र्न कायम हुर्नेछ । यो सर्धार्न र्ा यि सर्धार्न अन्तगवत बर्नेको र्र्न कायवयोिर्नामा लेसखएकोमा िोही बमोसिम ि अन्यको हकमा 

प्रचसलत कार्नरू्न बमोसिम हुर्नेछ । सर्धार्न ि कायवयोिर्नामा भएको व्यर्थिा प्रचसलत कार्नरू्निँग बासझएमा उक्त व्यर्थिा थर्त सर्नरकृय 

हुर्नेछ । र्र्न कायवयोिर्नाको अर्सध िमाप्त भएमा कायवयोिर्ना सर्नरकृय हुर्नेछ । 

 

 

 

 अनुसूचीहरु 
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अर्निुचूी १: िमहूको छापको र्नमरू्ना 
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अर्निुचूी २: िमहूको लेटिप्याडको र्नमरू्ना 

 

 श्री कोकतहत सतमुदतवयक िन उपभोक्तत समूह 

बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १, िरु्नििी 

 

 

सर्धार्न दताव र्न ं

आसिवक र्षव: 

चलार्नी र्नं: 

                                                                                          समसत: 

                                   विषय: 

 

 

 

 



 

 

अर्निुचूी ३: उपभोक्ता िमहूको घिधिुीको सर्र्िण 

क्र.स.ं घरमूिी पुरुष घरमूिी मवहित ठेगतनत पेशत 
जनसखं्यत जवमन शैवक्षक अिस्थत पशुपतिन सम्पन्नर्त  

स्र्र मवहित पुरुष जम्मत वबगतहत कठ्ठत धुर सतक्षर वनरक्षर गतई गोरु भै ैँसी रतैँगत बतख्रत 

1 सपलाि िाई ङेमरुङ्मा िाई सशलापाखा कृसष 3 2 5 0 8 0 3 2 5 0 9 ग 

2 रुर बहादिु िाई सदलपामा िाई सशलापाखा कृसष 2 2 4 0 5 0 2 2 0 0 11 घ 

3 मर्नोि िाई िरिता िाई सशलापाखा कृसष 3 3 6 0 24 0 3 3 4 0 12 ख 

4 बालकुमाि िाई मार्नपिुी िाई सशलापाखा कृसष 4 3 7 0 21 0 4 3 5 0 25 ख 

5 िसर् िाई पिुी िाई सशलापाखा कृसष 3 2 5 0 22 0 3 2 0 0 27 ख 

6 बलिि िाई ििर्न माया िाई सशलापाखा कृसष 2 3 5 2 0 0 2 3 4 0 15 घ 

7 देर्कुमाि िाई सदलपा िाई सशलापाखा कृसष 1 4 5 0 26 0 1 4 5 0 27 ख 

8 ियुव बहादिु िाई   सशलापाखा कृसष 3 2 5 0 9 0 3 2 0 0 11 ग 

9 बलेसिंह िाई र्नौमसत िाई सशलापाखा कृसष 3 3 6 0 4 0 3 3 2 0 21 घ 

10 तेि बहादिु िाई मैर्नाििी िाई सशलापाखा कृसष 3 4 7 3 0 0 3 4 2 0 31 घ 

11 िसमि िाई चौधिमाया िाई सशलापाखा कृसष 2 1 3 0 16 0 2 1 0 0 0 ग 

12 परुप िाई   सशलापाखा कृसष 3 3 6 0 8 0 3 3 3 0 17 ग 

13 कृरण िाई िखुित्र्न िाई सशलापाखा कृसष 3 3 6 0 9 0 3 3 7 0 0 ग 

14 िमुर्न िाई   सशलापाखा कृसष 3 2 5 0 5 0 3 2 2 0 19 घ 

15 इमार्न िाई चम्पा िाई सशलापाखा कृसष 4 2 6 0 5 0 4 2 0 0 0 घ 

16 देर्चन्र िाई मर्न ुिाई सशलापाखा कृसष 1 2 3 0 5 0 1 2 0 0 0 घ 

17 पञ्चलाल िाई सदल्पामा िाई सशलापाखा कृसष 3 3 6 0 5 0 3 3 2 0 17 घ 

18 मदर्न िाई िंसगता िाई सशलापाखा कृसष 2 2 4 0 5 0 2 2 0 0 0 घ 

19 सदपक िाई ििर्ना िाई सशलापाखा कृसष 2 4 6 0 10 0 2 4 0 0 0 घ 

20 हमे कुमाि िाई सलम्बुमाया िाई सशलापाखा कृसष 4 2 6 0 10 0 4 2 0 0 0 ग 

21 सित बहादिु िाई मैर्नाकुमािी िाई सशलापाखा कृसष 1 1 2 0 10 0 1 1 0 0 18 ग 

22 िीर्र्न िाई   सशलापाखा कृसष 1 1 2 0 10 0 1 1 0 0 0 ग 

23 प्रसर्र्न िाई प्यािमाया िाई सशलापाखा कृसष 2 1 3 0 10 0 2 1 2 0 4 ग 

24 मार्न ध्र्ि िाई   सशलापाखा कृसष 3 3 6 0 27 0 3 3 7 0 27 ख 

25 मर्निुाम िाई लालमुाया िाई सशलापाखा कृसष 3 2 5 0 12 0 3 2 3 0 26 ग 

26 भपुाल िाई   सशलापाखा कृसष 2 2 4 0 13 0 2 2 0 0 0 ग 

27 श्याम बहादिु िाई अचमथर्िी िाई चौदण्डा कृसष 5 2 7 2 0 0 5 2 2 0 7 ग 

28 उपेन्र िाई प्रीसतथर्िी िाई चौदण्डा कृसष 3 1 4 1 0 0 3 1 0 0 6 घ 

29 िकु्र िाई बचर्नमाया िाई चौदण्डा कृसष 4 5 9 1 0 0 4 5 0 0 0 घ 



 

 

30 िाममाया िाई   चौदण्डा कृसष 2 2 4 1 0 1 2 2 0 0 3 घ 

31 मोसत बहादिु िाई चतुिमाया िाई चौदण्डा कृसष 2 1 3 0 0 0 1 2 2 0 13 घ 

32 िोम बहादिु िाइ मेर्नथर्िी िाई चौदण्डा कृसष 2 1 3 0 1 0 2 1 2 0 15 घ 

33 अिुवर्न िाई कञ्चर्न िाई चौदण्डा कृसष 4 4 8 1 0 0 4 4 0 0 5 घ 

34 प्रिा िाई िंिािमाया िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 10 0 2 2 0 0 1 ग 

35 िाम बहादिु िाई कृरणकुमािी िाई चौदण्डा कृसष 4 2 6 0 10 0 3 3 0 0 15 ग 

36 पसतलाल िाई डल्ली िाई चौदण्डा कृसष 3 1 4 0 11 0 2 2 0 0 0 ग 

37 पिूर्न िाई   चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 15 0 3 1 0 0 8 ग 

38 िाि कुमाि िाई   चौदण्डा कृसष 3 2 5 0 5 0 2 3 2 0 0 ग 

39 पदम िाई गंगामाया िाई चौदण्डा कृसष 4 2 6 2 0 0 4 2 3 0 20 घ 

40 प्रेम िाई र्तृाथर्िी िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 10 0 2 2 6 0 6 ग 

41 सबबेक िाई सर्रणमुाया िाई चौदण्डा कृसष 1 2 3 0 10 0 1 2 2 0 20 ग 

42 िामचन्र िाई पसूणवमाया िाई चौदण्डा कृसष 4 1 5 0 10 0 1 4 0 0 0 ग 

43 मर्नहिी िाई केन्दििी िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 0 0 2 2 2 0 0 घ 

44 िामभक्त िाई अिािमाया िाई चौदण्डा कृसष 2 3 5 0 11 0 3 2 4 0 0 ग 

45 प्रेम िाई गंगामाया िाई चौदण्डा कृसष 1 2 3 0 2 0 2 1 0 0 0 घ 

46 सर्रण ुमाया िाई   चौदण्डा कृसष 2 4 6 0 0 0 2 4 2 0 13 घ 

47 बाबुिाम िाई िेर्नकुा िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 6 0 2 2 2 0 6 घ 

48 सकताब सिंह िाई मेििी िाई चौदण्डा कृसष 1 3 4 0 12 0 1 3 3 0 10 ग 

49 देश बहादिु िाई बत्रीमाया िाई चौदण्डा कृसष 3 2 5 0 12 0 3 2 2 0 0 ग 

50 केशर् िाई कल्पर्ना िाई चौदण्डा कृसष 2 3 5 1 0 0 1 4 0 0 0 घ 

51 फुलमाया िाई   चौदण्डा कृसष 4 4 8 0 12 0 4 4 2 0 15 ग 

52 पणूव बहादिु िाई हकव ििी िाई चौदण्डा कृसष 2 3 5 0 6 0 1 4 4 0 9 घ 

53 बलधर्न िाई मसर्नता िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 8 0 1 3 2 0 0 घ 

54 दगुावलाल िाई सर्रणमुाया िाई चौदण्डा कृसष 1 3 4 0 9 0 3 1 2 0 5 घ 

55 दगुाव बहादिु िाई चन्रामाया िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 7 0 2 2 0 0 12 ग 

56 सहिालाल िाई देउििी िाई चौदण्डा कृसष 2 3 5 0 7 0 2 3 4 0 7 ग 

57 चलार्नी िाई   चौदण्डा कृसष 1 1 2 0 7 0 1 1 3 0 6 ग 

58 सतलक िाई सििमाया िाई चौदण्डा कृसष 6 3 9 1   0 6 3 7 0 12 घ 

59 फुलध्र्ोि िाई सर्चािी िाई चौदण्डा कृसष 4 2 6 0 5 0 4 2 4 0 13 ग 

60 देसर्लाल िाई लक्ष्मी िाई चौदण्डा कृसष 3 2 5 0 5 0 3 2 3 0 5 ग 

61 सर्क्रम िाई कल्पर्ना िाई चौदण्डा कृसष 2 4 6 0 4 0 3 3 0 0 5 ग 

62 श्याम कुमाि िाई बन्दाििी िाई चौदण्डा कृसष 1 2 3 0 2 0 3 0 0 0 13 ग 



 

 

63 पार्न बहादिु िाई चन्रििी िाई चौदण्डा कृसष 4 2 6 0 3 0 4 2 0 0 0 ग 

64 र्निी िाई भनु्टीमाया िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 10 0 3 1 4 0 9 ग 

65 हिी िाई चन्रामाया िाई चौदण्डा कृसष 3 3 6 0 11 0 3 3 6 0 8 ग 

66 खड्ग िाई िर्ी िाई चौदण्डा कृसष 3 2 5 1   0 3 2 6 0 4 घ 

67 िाि कुमाि िाई गंगामाया िाई चौदण्डा कृसष 2 3 5 0 3 0 3 2 2 0 5 ग 

68 भगतसिंह िाई कमला िाई चौदण्डा कृसष 2 3 5 0 4 0 4 1 0 0 4 ग 

69 मर्नकुमाि िाई िामकुमािी िाई चौदण्डा कृसष 1 2 3 0 4 0 2 1 0 0 9 ग 

70 धर्न कुमाि िाई बिी िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 4 0 2 2 2 0 15 ग 

71 ज्ञार्न बहादिु िाई कमला िाई चौदण्डा कृसष 2 3 5 0 7 0 2 3 0 0 0 ग 

72 सर्र्नोद िाई पिुीमाया िाई चौदण्डा कृसष 1 1 2 0 11 0 2 0 3 0 5 ग 

73 र्तवमाया िाई   चौदण्डा कृसष 1 2 3 0 15 0 3 0 0 0 7 ग 

74 िेशमलाल िाई असर्नता िाई चौदण्डा कृसष 1 2 3 0 11 0 1 2 2 0 0 ग 

75 सर्शाल िाई र्नरु्न ुिाई चौदण्डा कृसष 4 1 5 0 14 0 2 3 1 0 0 ग 

76 पदम बहादिु िाई कुधेर्नमाया िाई चौदण्डा कृसष 2 4 6 0 10 0 3 3 3 0 7 ग 

77 कृरणिाम िाई प्रसमला िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 15 0 3 1 2 0 7 ग 

78 लक्ष्यिाम िाई दाँफे िाई चौदण्डा कृसष 1 3 4 0 15 0 3 1 2 0 8 ख 

79 िखुमसत िाई   चौदण्डा कृसष 4 3 7 1 0 0 4 3 3 0 0 घ 

80 िेशम िाई असम्र्का िाई चौदण्डा कृसष 3 1 4 0 11 0 2 2 0 0 0 ग 

81 मसर्नलाल िाई िेमििी िाई चौदण्डा कृसष 1 2 3 1 0 0 0 3 0 0 6 घ 

82 सदसलप िाई िेसर्का िाई चौदण्डा कृसष 3 2 5 1 0 0 2 3 2 0 5 घ 

83 ज्ञार्न बहादिु िाई बुसद्दमाया िाई चौदण्डा कृसष 4 5 9 2 0 0 5 4 2 0 11 ग 

84 सदल बहादिु िाई बचर्नी िाई चौदण्डा कृसष 3 4 7 1 0 0 4 3 2 0 3 ग 

85 िाि कुमाि िाई िार्नकी िाई चौदण्डा कृसष 1 2 3 0 15 0 1 2 2 0 18 ग 

86 सदपक िाई गंगामाया िाई चौदण्डा कृसष 3 2 5 3 0 0 5 0 2 0 0 ग 

87 माधर् िाई प्रसमला िाई चौदण्डा कृसष 2 1 3 1 0 0 3 0 0 0 12 ग 

88 प्रसतिाम िाई िर्नथर्िी िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 1 0 0 2 2 2 0 19 ग 

89 ब्रम्ह िाई कृपाथर्िी िाई चौदण्डा कृसष 2 3 5 2 0 0 2 3 2 0 10 ग 

90 प्रेम बहादिु िाई गंगामाया िाई चौदण्डा कृसष 3 3 6 1 0 0 3 3 0 0 0 ग 

91 िमेश िाई पणुवथर्िी िाई चौदण्डा कृसष 3 3 6 2 0 0 2 4 2 0 20 ग 

92 गंगा िाई देर्ीथर्िी िाई चौदण्डा कृसष 4 2 6 0 5 0 5 1 0 0 15 ग 

93 तकव  िाई िेमििी िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 5 0 2 2 2 0 0 ग 

94 देर्चर्न िाई बेसर्निा िाई चौदण्डा कृसष 1 2 3 1 0 0 3 0 5 0 4 ग 

95 बलिाम िाई कल्पर्ना िाई चौदण्डा कृसष 3 2 5 1 0 0 5 0 0 0 0 ग 



 

 

96 रुर िाई एसडमाया िाई चौदण्डा कृसष 1 3 4 0 8 0 3 1 2 0 16 ग 

97 आसशि िाई टीकामाया िाई चौदण्डा कृसष 1 3 4 0 8 0 3 1 2 0 7 ग 

98 कणव बहादिु िाई अमतृमाया िाई चौदण्डा कृसष 2 3 5 0 5 0 3 2 3 0 5 ग 

99 िाम बहादिु िाई ििर्नमाया िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 9 0 3 1 2 0 19 ग 

100 अमि िाई मकुुमििी िाई चौदण्डा कृसष 3 3 6 0 8 0 5 1 2 0 0 ग 

101 डम्बि िाई िार्नका िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 9 0 2 2 3 0 0 ग 

102 दगुाव बहादिु िाई   चौदण्डा कृसष 2 1 3 2 0 0 1 2 2 0 25 ग 

103 भरु्र्न सिंह िाई हथतमाया िाई चौदण्डा कृसष 1 4 5 2 0 0 3 2 2 0 15 ग 

104 सदल बहादिु िाई मर्ी िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 9 0 3 1 4 0 20 ग 

105 हमे कुमाि िाई डाक्माया िाई चौदण्डा कृसष 2 4 6 2 0 0 2 4 2 0 0 ग 

106 िंग सिंह िाई सर्मर्नििी िाई चौदण्डा कृसष 2 4 6 1 0 0 5 1 7 0 0 ग 

107 सबकी िाई िरुमा िाई चौदण्डा कृसष 1 2 3 0 10 0 2 1 2 0 5 ग 

108 िाम कुमाि िाई कुमािी िाई चौदण्डा कृसष 3 2 5 0 5 0 3 2 0 0 13 ग 

109 शम्भ ुिाम िाई   चौदण्डा कृसष 2 3 5 0 11 0 2 3 4 0 12 ग 

110 सित बहादिु िाई सर्मला िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 12 0 3 1 2 0 15 ग 

111 मेम ििी िाई   चौदण्डा कृसष 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 ग 

112 मर्न कुमाि िाई िञ्िर्नी िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 6 0 3 1 4 0 0 ग 

113 र्नसबर्न िाई चन्रामाया िाई चौदण्डा कृसष 1 2 3 0 8 0 3 0 4 0 12 ग 

114 इच्छा िाई बालकुमािी िाई चौदण्डा कृसष 3 2 5 0 9 0 5 0 3 0 11 ग 

115 िाम िाई िैमसत िाई चौदण्डा कृसष 4 5 9 0 8 0 6 3 2 0 10 ग 

116 िन्तोष िाई रुमदामा िाई चौदण्डा कृसष 2 1 3 0 16 0 3 0 0 0 0 ग 

117 िर्नक बहादिु िाई िगुाििी िाई चौदण्डा कृसष 2 4 6 0 10 0 4 2 0 0 0 ग 

118 गणेश िाई सचम्री िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 7 0 4 0 0 0 13 ग 

119 केमार्न सिंह िाई असम्बिी िाई चौदण्डा कृसष 3 3 6 0 19 0 5 1 2 0 12 ग 

120 प्रकाश िाई र्नक्क्ली िाई चौदण्डा कृसष 6 2 8 0 5 0 6 2 0 0 18 ग 

121 िबु्बाल ेिाई सर्निीम िाई चौदण्डा कृसष 2 4 6 0 17 0 3 3 3 0 8 ग 

122 देर्ी बहादिु िाई शासन्त िाई चौदण्डा कृसष 1 3 4 0 17 0 4 0 2 0 18 ग 

123 परुपलाल िाई आशा िाई चौदण्डा कृसष 5 2 7 0 19 0 4 3 7 0 21 ग 

124 िोम सिंह िाई चंखमाया िाई चौदण्डा कृसष 2 3 5 0 10 0 2 3 6 0 25 ग 

125 सहिा बहादिु िाई सकसन्चमा िाई चौदण्डा कृसष 1 2 3 0 4 0 1 2 0 0 4 ग 

126 मोर्न ूिाई   चौदण्डा कृसष 2 0 2 0 5 0 2 0 2 0 9 ग 

127 ििेुन्र िाई िक्कली िाई चौदण्डा कृसष 1 2 3 1 10 0 2 1 0 0 0 ग 

128 अशोक िाई सर्मर्नी िाई चौदण्डा कृसष 6 4 10 2 1 0 8 2 2 0 4 ग 



 

 

129 ग्रसन्डले िाई िसुर्मा िाई चौदण्डा कृसष 5 4 9 2 0 0 4 5 2 0 10 ग 

130 हाई बहादिु िाई िामििी िाई चौदण्डा कृसष 2 4 6 1 10 0 3 3 7 0 0 ग 

131 असबि िाई असम्बिी िाई चौदण्डा कृसष 4 5 9 1 0 0 5 4 5 0 15 ग 

132 लोके िाई िकुतेम्मा िाई चौदण्डा कृसष 3 1 4 1 0 0 2 2 3 0 0 ग 

133 बलम िाई   चौदण्डा कृसष 4 3 7 0 10 0 4 3 3 0 20 ग 

134 धर्न बहादिु िाई टीकामाया िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 10 0 3 1 0 0 15 ग 

135 िाम बहादिु िाई अम्बी िाई चौदण्डा कृसष 4 3 7 0 10 0 3 4 4 0 10 ग 

136 चर्नक सिंह िाई गंगा िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 11 0 3 1 5 0 18 ग 

137 प्रेमिािी िाई   चौदण्डा कृसष 3 1 4 1 0 0 1 3 4 0 0 ग 

138 भपुाल िाई िपुलुी िाई चौदण्डा कृसष 4 4 8 2 0 0 5 3 10 0 10 ग 

139 िेर्ी िाई हलेमाया िाई चौदण्डा कृसष 4 4 8 1 0 0 5 3 4 0 11 ग 

140 ित्र्न िाई सितामाया िाई चौदण्डा कृसष 2 2 4 0 11 0 2 2 5 0 20 ग 

141 िामप्रिाद िाई असर्नता िाई चौदण्डा कृसष 1 2 3 0 11 0 3 0 0 0 10 ग 

142 शिण िाई अमलििी िाई चौदण्डा कृसष 2 4 6 0 10 0 4 2 2 0 0 ग 

143 मंगल सिंह िाई सििवर्ना िाई चौदण्डा कृसष 2 3 5 0 1 4 1 0 2 0 13 ग 

144 ठूङ हाङ िाई िर्नकमाया िाई चौदण्डा कृसष 2 1 3 0 10 0 0 3 4 0 3 ग 

          356 352 708       406 298 313 0 1250   
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अर्निुचूी ४: परिचयपत्रको र्नमरू्ना  

श्री कोकतहत सतमुदतवयक िन उपभोक्तत समूह 

बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १, िरु्नििी 

 
 

  पररचय पत्र 
र्नाम: 

ठेगार्ना: 

र्ना.प्र.र्न.ं: 

टोल: 

 

                  =============================                ============================= 
      सदस्यर्त विनेको सही                                                         प्रमतवणर् गनेको सही  

पछतिी भतगको नमूनत 

 

१. िामदुासयक र्र्न सर्काि कायवमा िहभागी भई कार्नरू्नी असधकािको 

िदपुयोग गिौं । 

२. िंिक्षण, िम्र्र्र्र्न ि िदपुयोग गरे्न बार्नी बिालौं ।  

३. िामदुासयक र्र्नका गसतसर्सधमा िहभासगता पािदसशवता, िर्ाफदेसहता ि 

सर्िािसर्नयतामलुक बर्नाऔ ं। 

४. िामदुासयक र्र्नमा भएका आसिवक सक्रयाकलापबािे िार्नकािी िाखौं । 

५. सर्नणवय प्रसक्रयामा अिवपणूव िहभागी िर्नाऔ ं। 

६. सचत्त र्नबुझेको कुिामा िम्बसन्धत पक्षलाई िर्ाल गिौं । 

७. िामदुासयक र्र्न हाम्रो हो भन्रे्न गिौं ।  

७. िामदुासयक र्र्नमा िशुािर्न कायम गर्नव मद्दत प¥ुयाऔ ं। 

८. रुख िापौं र्र्न िोगाऔ ं। 

९. र्र्नको महत्र् बुझौं ि व्यर्थिापर्न गिौं । 

१०. र्र्नमा थिार्नीय िमािको असधकाि थिासपत गिौं । 

११. प्राकृसतक श्रोत मासिको असधकाि उपभोग गिौं ।  

१२. िामदुासयक र्र्नमा न्यायोसचतमा अपर्नाउर्न ुिहयोग गिौं । 

१३. िसडबुटी िंिक्षण गिी आसिवक रुपमा िा.र्.लाई अगासड 

बढाऔ ं। 

र्नर्ीकिण तिा काठ दाउिा लगेको सर्र्िण 

           र्नर्ीकिण           काठ दाउिा 

आ.र्. ि.रं्न. गर्नेको 

दथतखर्न 

परिमाण सदर्नेको दथतखत 

     

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

यो परिचय पत्र हिाएमा तोसकएको शलु्क सतिी प्राप्त गर्नव िसकरे्नछ । 
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अर्निुचूी ५: कायविसमसतका पदासधकािीहरुको र्नामार्ली  

क्र.िं. पद पदासधकािीको र्नाम, िि ठेगार्ना िम्पकव  र्न.ं  

१ अध्यक्ष ज्ञार्न बहादिु िाई बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १ ९८०५३१५९९७ 

२ उपाध्यक्ष बाल कुमाि िाई बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १  

३ िसचर् िेणकुा िाई बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १  

४ िह िसचर् यिुर्न िाई बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १  

५ कोषाध्यक्ष पदम िाई बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १  

६ िदथय कृरण कुमािी िाई बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १  

७ िदथय सर्नश्मा िाई बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १  

८ िदथय बेसर्नशा िाई बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १  

९ िदथय िार्नकी िाई बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १  

१० िदथय सदपक िाई बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १  

११ िदथय गंगालाल िाई बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १  

१२ िदथय अिािमाया िाई बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १  

१३ िदथय चम्पा िाई बिाहक्षेत्र र्नगिपासलका १  
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अर्निुचूी ६: र्र्न पैदार्ि सबक्री सर्तिण िसिद 

श्री ................ सतमुदतवयक िन उपभोक्तत समूह 

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

उपभोक्ता िमहू दताव र्न.ं: 

थिायी लेखा र्नम्बि: 

िसिद र्नम्बि: 

 

श्री …………………… 

……………………..... 

िन पैदतिर वबक्री विर्रण रवसद 

क्र.स.ं िन पैदतिरको नतम र प्रजतवर् एकतई पररमतण दर रु. जम्मत रकम रु. कैवियर् 

       

       

       

       

       

 

 

       

  

 

िसिद सदर्नेको  

र्नाम: 

पद: 

दथतखत: 

समसत: 

िकम बसुझसलर्नेको 

र्नाम: दार्न  

पद: 

दथतखत: 

समसत: 
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अर्निुचूी ७: आम्दार्नी खाता 

श्री ................ सतमुदतवयक िन उपभोक्तत समूह 

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

आम्दतनी खतर्त 

गो.भौ.र्नं. समसत सर्र्िण असघल्लो मसहर्ना िम्मको रु. यि मसहर्नाको रु. िम्मा कैसफयत 

       

       

       

       

       

 

 

 

अर्निुचूी ८: खचव खाता 

श्री ................ सतमुदतवयक िन उपभोक्तत समूह 

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

खचा खतर्त 

गो.भौ.र्नं. समसत सर्र्िण असघल्लो मसहर्ना िम्मको खचव रु. यि मसहर्नाको रु. िम्मा कैसफयत 
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अर्निुचूी ९: बिबझुाििको र्नमरू्ना 

श्री ................ सतमुदतवयक िन उपभोक्तत समूह 

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

सलसखतम हामी तपसिलका पदासधकािीहरू आगे श्री ........................ िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहूको सर्धार्न बमोसिम िाधािण 

िभाले र्नयाँ कायव िसमसतको चयर्न गर्न े प्रसक्रयाअर्निुाि हाल श्री ......................... को अध्यक्षता र्नयाँ उपभोक्ता (कायव) िसमसत गठर्न 

भएको िन्दभवमा पिुार्नो उपभोक्ता (कायव) िसमसतको कोषाध्यक्ष, िसचर्,अध्यक्ष..................................को सिम्मा िहकेो सर्नम्र्न 

बमोसिमका लेखािम्बन्धी कागिातहरू, सिन्िी मालिामार्नहरू बिबझुाििको क्रममा एकले अकोलाई बझुाई सदयौं सलयौं । 

बिबझुािि गरिएको िामार्नहरूको सर्र्िण 

क्र.िं. मालिामार्नको र्नाम एकाई परिमाण कैसफयत 

     

     

     

     

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

बझुाउर्नेको 

र्नाम: 

पद: 

दथतखत: 

समसत: 

बसुझसलर्नेको 

र्नाम: दार्न  

पद: 

दथतखत: 

समसत: 

िोहर्ि (अध्यक्ष, पिुार्नो कायव िसमसत) 

र्नाम: 

पद: 

दथतखत: 

समसत: 

िोहर्ि (अध्यक्ष, र्नयाँ कायव िसमसत) 

र्नाम: 

पद: 

दथतखत: 

समसत: 
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अर्निुचूी १०: र्ासषवक प्रसतर्ेदर्न 

श्री ................ सतमुदतवयक िन उपभोक्तत समूह 

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

ितवषाक प्रवर्िेदन 

(र्र्न ऐर्न, २०४९ को दफा ४४ को प्रयोिर्नको लासग) 

आसिवक र्षव: 

प्यार्न र्नं.: 

ईमेल ठेगार्ना:      

पेश हुर्ने सर्नकाय: .....................................................      पेश गिेको समसत: 

 

१. सवंक्षप्त पररचयतत्मक वििरण 

१.१ िामदुासयक र्र्न उपभोक्ता िमहूको कोड र्न.ं: 

१.२ िामदुासयक र्र्नको र्नाम ि ठेगार्ना:  

१.३ िा.र्. स्रोतको सर्र्िण  

१.३.१ क्षते्रफल (ह.े):     १.३.२ अर्नमुासर्नत र्र्न र्सृद्द मौज्दात: 

१.३.३ र्ासषवक थर्ीकायव कटार्न:    १.३.४ अर्नमुासर्नत र्ासषवक र्सृर्द्: 

१.४ र्र्नको सकसिम  (क) िाल    (ख) िाल    (ग) समसश्रत   (घ) खयि, सििौ (ङ) अन्य (उल्लेख गर्ने) 

१.५ हथतान्तिण भएको समसत आ.र्.: 

१.६ कायवयोिर्ना िंशोधर्न भएको आ.र्.हरु 

१.७ िमहूमा आर्र्द् घिधिुी िंतया:  

१.८ उपभोक्ता िसमसतमा पदासधकािीहरुको िम्मा िंतया: 

 

२. समूह र्थत सवमवर्मत सरंचनतगर् समतिेशीकरण 

२.१ िमहूको सर्र्िण 

िामासिक िमहू िम्पन्र्नता थतिको आधािमा घिधिुी िंतया िम्मा 

सर्पन्र्न मध्यम िम्पन्र्न 

क. दसलत     

ख. आसदर्ािी, िर्निाती      

ग. अन्य र्सञ्चत िाती     

घ. ब्राह्मण, क्षेत्री, अन्य     

िम्मा घिधिुी     

मसहला घिमलुी     

 

२.२ कायव िसमसतको िंिचर्ना: सचन्ह लगाउर्ने । 

क्र.िं. िातिासत अध्यक्ष उपाध्यक्ष िसचर् िह िसचर् कोषाध्यक्ष िदथयहरु (िंतयामा) िम्मा िंतया 

१. दसलत        

२. आसदर्ािी, िर्निाती        

३. ब्राह्मण, क्षते्री,        

४. अन्य        

५. सर्पन्र्न        

६. मसहला        

 

३. ससं्थतगर् विकतस 

३.१ उपभोक्ताहरुको िाधािण िभा सर्धार्न बमोसिम बथर्नपुर्ने पटक:                बिेको पटक: 
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३.२ कायव िसमसतको बैठक सर्धार्न बमोसिम बथर्नपुर्न ेपटक:                 बिेको पटक: 

३.३ िार्विसर्नक लेखा पिीक्षण गिेको छ सक छैर्न ?  

 

४. िन स्रोर् व्यिस्थतपन सम्बन्धी वक्रयतकितपहरु  

४.१ र्र्न िंिक्षण िम्बन्धी कायवहरु  (सचन्ह लगाउर्न े।) 

र्र्न िंिक्षण कायव आत्म अर्नशुािर्नबाट उपभोक्ता परिचालर्नबाट र्र्न हिेालुबाट बाह्य िहयोगबाट 

चोिी सर्नकािी सर्नयन्त्रण     

र्र्न डढेलो सर्नयन्त्रण     

चरिचिण सर्नयन्त्रण      

असतक्रमण सर्नयन्त्रण     

 

४.२ र्र्न िम्र्र्द्वर्न ि िदपुयोग 

४.२.१ र्र्न िम्र्र्द्वर्न िम्बन्धी सक्रयाकलापहरु 

क्र.िं. सक्रयाकलापहरु खण्ड 

र्नं 

परिमाण लागत 

िमहूको 

कोषबाट खचव रु. 

उपभोक्ताबाट 

श्रमसदर्न 

बाह्य िहयोग 

१ र्निविी थिापर्ना, ममवत  िम्भाि (गोटा)      

२ सबरुर्ा उत्पादर्न (काठ प्रिासत, हिाि)      

३ सबरुर्ा उत्पादर्न (गहै्रकाष्ठ प्रिासत, हिाि)       

४ तािबाि, िसैर्क बाि (सक.सम.)       

५ र्कृ्षािोपण (ह.े)      

६ परु्न: िोपण (गोटा)      

७ गोडमले (ह.े)      

८ झाडी िफाई (ह.े)      

९ हाँगा सछमल्र्ने, प्रसुर्नङ्ग (ह.े)       

१० पत्ल्याउर्ने, सिसर्नङ्ग (ह.े)       

११ एक्लाउर्ने, सिंसग्लङ्ग (ह.े)       

१२ परु्नरुत्पादर्न व्यर्थिापर्न (ह.े)       

१३ र्नमरू्ना व्यर्थिापर्न थिल, डेमो प्लट थिापर्ना (ह.े)       

१४ िडीबटुी तिा गैह्रकाष्ठ र्र्न पदैार्ि व्यर्थिापर्न (ह.े)       

१५ र्र्न िम्र्र्द्वर्न प्रणालीको अभ्याि (ह.े)      

१६ र्र्न पि सर्नमावण, ममवत (सक.सम.)      

१७ असग्र्न िंिक्षण िेखा सर्नमावण, ममवत (सक.सम.)      

१८ भ ूिंिक्षण िम्बन्धी कायव      

१९ र्न्यिन्त ुिंिक्षण तिा िैसर्क सर्सर्धता िंिक्षण कायव      

२० अन्य      

 

४.२.२ र्र्न िदपुयोग 

(क) र्र्न पैदार्ि उत्पादर्न 

क्र.िं. उत्पादर्न एकाई र्ासषवक रुपमा 

सर्नकाल्र्न िसकर्न े

थर्ीकृत परिमाण 

उत्पासदत परिमाण 

र्र्न िम्र्र्द्वर्न 

कायवबाट 

छर्नौट कटार्नबाट, 

ढलापडा 

बिामदी र्ा 

बेर्ारििे 

१ काठ      
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१.१ िाल घ.सफ.     

१.२ िाि घ.सफ.     

१.३ अन्य घ.सफ.     

२ दाउिा चट्टा     

३ िडीबटुी सक.ग्रा.     

४ अन्य गै.का.र्.प.ै सक.ग्रा.     

५. अन्य      

 

(क) र्र्न पैदार्ि सबक्री सर्तिण 

उपभोक्ता िमहूसभत्र सबक्री सर्तिण 

क्र.िं. सर्र्िण एकाई परिमाण आम्दार्नी रु कैसफयत 

१ काठ     

१.१ िाल घ.सफ.    

१.२ िाि घ.सफ.    

१.३ अन्य घ.सफ.    

२ दाउिा चट्टा    

३ िडीबटुी सक.ग्रा.    

४ अन्य गै.का.र्.प.ै सक.ग्रा.    

५. अन्य     

 

उपभोक्ता िमहूबासहि सबक्री सर्तिण 

क्र.िं. सर्र्िण एकाई परिमाण आम्दार्नी रु कैसफयत 

१ काठ     

१.१ िाल घ.सफ.    

१.२ िाि घ.सफ.    

१.३ अन्य घ.सफ.    

२ दाउिा चट्टा    

३ िडीबटुी सक.ग्रा.    

४ अन्य गै.का.र्.प.ै सक.ग्रा.    

५. अन्य     

 

उपभोक्ता िमहूिँग बाँकी मौज्दात 

क्र.िं. सर्र्िण एकाई परिमाण आम्दार्नी रु कैसफयत 

१ काठ     

१.१ िाल घ.सफ.    

१.२ िाि घ.सफ.    

१.३ अन्य घ.सफ.    

२ दाउिा चट्टा    

३ िडीबटुी सक.ग्रा.    

४ अन्य गै.का.र्.प.ै सक.ग्रा.    

५. अन्य     

 

५. सतमुदतवयक र्थत सतमतवजक विकतस सम्बन्धी कतयाहरु: 
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क्र.िं. सक्रयाकलापहरु एकाई परिमाण लागत 

िमहू कोषबाट खचव रु. उपभोक्ता श्रमसदर्न 

१ बाटो सर्नमावण र्ा ममवत कायव     

२ पलु पलेुिा, कल्भटव सर्नमावण, ममवत      

३ कुलो, र्नहि, सडप बोरिङ्ग सर्नमावण, ममवत     

४ सर्द्यालय िहयोग कायवक्रम     

५ थर्ाथ्य क्षेत्रमा िहयोग कायवक्रम     

६ ऐसतहाँसिक,धासमवक, िाँथकृसतक क्षते्र िहयोग कायवक्रम     

७ िामासिक कल्याण कायवक्रम     

८ सर्द्यतु िेर्ा सर्थताि कायवक्रम     

९ खार्नपेार्नी व्यर्थिापर्न िधुाि कायवक्रम     

१० भर्र्न सर्नमावण     

११ अन्य     

 

६. आयआजाकत अिसर 

क्र.िं. सक्रयाकलापहरु ईकाई परिमाण लाभासन्र्त 

घिधिुी र्ा 

उपभोक्ता 

िम्मा 

लागत रु. 

खचवको स्रोत (रु.) बाह्य िहयोग सदर्न े

सर्नकायहरुको र्नाम िमहूको 

कोषबाट 

बाह्य 

श्रोतबाट 

१ िोिगािीको अर्िि         

१.१ काठिन्य व्यर्िाय (कासभवङ्ग)        

१.२ गैह्रकाष्ठ व्यर्िाय        

१.३ र्र्न िम्र्र्द्वर्न कायवमा 

िोिगािीको अर्िि 

       

१.४ र्र्न िंिक्षण कायवमा िोिगािी        

२ आयमलूक कायवक्रम        

२.१ िडीबटुी तिा गैह्रकाष्ठ र्र्न 

पैदार्ि खतेी सर्थताि 

       

२.२ पशपुालर्न        

२.३ र्नगद ेबाली खेती        

२.४ अन्य        

३ अन्य कायवक्रम        

 

७. उपभोक्तत समूहको क्षमर्त विकतस 

क्र.िं. सक्रयाकलापहरु (तासलम, 

गोष्ठी, अर्लोकर्न भ्रमण 

आसद) 

ईकाई परिमाण लाभासन्र्त 

िंतया 

िम्मा 

लागत 

रु. 

खचवको स्रोत (रु.) 

िमहूको 

कोषबाट 

ििकािी 

िहयोगबाट 

गैह्र ििकािी 

सर्नकायहरुबाट 

          

         

         

 

८. आयव्यय सम्बन्धी वििरण 

८.१ खाता िहकेो बैकको र्नाम ि ठेगार्ना: 

८.२ बैक खाता र्न.ं: 
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८.३ खाताको सकसिम: चल्ती र्ा बचत र्ा मदु्दती 

८.४ खाता िञ्चालकको र्नाम ि पद: 

  

८.५ आम्दार्नी खचव िम्बन्धी सर्र्िण 

आम्दार्नी खचव 

क्र.िं. आम्दार्नी शीषवक िंकेत र्न ं िकम क्र.िं. आम्दार्नी शीषवक िंकेत र्न ं िकम 

१ असघल्लो र्षवको बाँकी १.००  १ प्रशािसर्नक खचव १.००  

 बैङ्क मौज्दात १.०१   तलब, भत्ता १.०१  

 र्नगद मौज्दात १.०२   बैठक, सचयापार्न १.०२  

२ र्र्न पैदार्ाि सबक्री २.००   तासलम, गोष्ठी, अध्ययर्न भ्रमण १.०३  

 काठ सबक्री २.०१   थटेशर्निी, छपाई १.०४  

 खाँबा (पोल) सबक्री  २.०२   पार्नी, सबिलुी ि टेसलफोर्न १.०५  

 दाउिा सबक्री २.०३   भाडा, औिाि १.०६  

 कृसष औिाि सबक्री २.०४   कायावलय िामार्न १.०७  

 घाँि ि थयाउला सबक्री २.०५   सर्सर्ध (इन्धर्न, अन्य खचव) १.०८  

३ अर्नदुार्न ३.००  २ र्र्न व्यर्थिापर्न खचव २.००  

 ििकािी ३.०१   र्र्न िंिक्षण २.०१  

 गैह्र ििकािी ३.०२   र्र्न सर्काि २.०२  

 अन्य (व्यसक्तगत िमेत) ३.०३   र्र्न िदपुयोग २.०३  

४ दण्ड िरिर्ार्ना ४.००  ३ अन्य सर्काि खचव ३.००  

५ प्रर्ेश,िदथयता,र्ासषवक र्नर्ीकिण ५.००   िंथिागत सर्काि ३.०१  

 प्रर्ेश ५.०१   िामदुासयक सर्काि ३.०२  

 िदथयता ५.०२  ४ सर्पन्र्न र्गव लसक्षत िीसर्कोपािवर्न ४.००  

 र्नर्ीकिण ५.०३  ५ अर्नदुार्न, चन्दा, िहयोग ५.००  

    ६ अन्य ६.००  

 

९. अनुगमन र्थत वनरीक्षण  

(क) र्र्न कायावलयबाट कसतपटक िमहूिँग अर्नगुमर्न तिा सर्निीक्षण हुर्ने काम भयो? पटक: 

(ख) ििोकािर्ाला िंघिंथिाहरुबाट कसतपटक िमहू भ्रमण तिा छलफल गर्न ेकायवहरु भए? पटक:  

(ग) अन्य सर्नकायहरुर्ाट भ्रमण भएको भए िो को पटक: 

 

१०. विविध  

१०.१ र्ातार्ािणीय िेर्ा िम्र्न्धी केही कायवहरु भएका भए िो को सर्र्िण: 

१०.२ िमहूले कुर्न ैपिुथकाि, िम्मार्न, प्रशंिा पाएको छ भर्न ेिो को सर्र्िण: 

१०.३ अन्य केही भए उल्लेख गर्ने: 

 

तयाि गर्नेको िही 

र्नाम: 

पद: 

दथतखत: 

समसत: 

अध्यक्षको िही  

र्नाम:  

पद: 

दथतखत: 

समसत: 

 

 


