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ldltM @)&%÷)&÷!! 
laifo M pkef]Qmf ;ldlt u7g ;DaGwdf . 

>L....g+= j8f sfof{no,  
;fon ufpFkflnsf, .......... 8f]6L 

pk/f]Qm ;DaGwdf o; ufpFkflnsfsf] cf=j= @)&%.&^ sf] :jLs[t aflif{s sfo{qmd cg';f/ ;+nUg 
ljj/0f adf]lhdsf lgdf{0f sfo{x? dWo] pkef]Qmf ;ldlt dfkm{t sfof{Gjog ug{ k|efjsf/L x'g] lgdf{0f 
sfo{sf] nflu ;fon ufpFkflnsfsf] pkef]Qmf ;ldlt u7g, kl/rfng / Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&% 
adf]lhd b]xfosf] k|lqmof k'/f u/L pkef]Qmf ;ldlt u7g u/L cg';"rL & adf]lhdsf] k|ltj]bg o; 
sfof{nodf k]z ug{ x'g cg'/f]w 5 .  
!= >dbfg, sG6Lh]G;L, Eof6 / cf]e/x]8 ;lxt a9Ldf s'n nfut ?= ! s/f]8;Dd ePsf], :yflgo ;Lk, 

>f]t / ;fwg pkof]u x'g], nfut ;xeflutf x'g], laz]if k|fljlws ;Lk cfjZos gkg{], tyf pkef]Qmf 
;ldlt dfkm{t sfof{Gjog ubf{ a9L k|efjsf/L x'g] lgdf{0f sfo{sf] nflu dfq pkef]Qmf ;ldlt u7g 
ug{] . 

@= pkef]Qmf ;ldlt u7g ubf{ b]xfosf] k|lqmof cg';f/ ug{kg{]5 .  
(क) सिमित गठनको लािग आम भेला ह�ने समय, िमित, �थान र भेलाको िबषय  �य�तो भेला ह�ने िमितले कि�तमा सात 

िदन (७ िदन) अगावै साव�जिनक �पमा जानकारी गराई कि�तमा ५० �ितशत लाभ�ाहीह�लाई अिनवाय� �पमा 
उपि�थित गराउन ुपन�छ ।  

(ख) आयोजनाबाट ��य� लाभाि�वत उपभो�ाह�को आम भेलाबाट अिधकतम सहभािगतामा स�बि�धत 
आयोजना�थलमा नै सात दिेख एघार (७ दिेख ११ जना) सद�यीय उपभो�ा सिमित गठन गनु�पन�छ । 

(ग) गाउँपािलका �तरीय आयोजना स�चालनको लािग उपभो�ा सिमितको गठन गदा� काय�पािलकाले तोकेको 
काय�पािलकाका सद�य वा काया�लयको �ितिनिधको रोहवरमा गनु� पन�छ । 

(घ) वडा�तरीय आयोजना स�चालनको लािग उपभो�ा सिमित गठन गदा� स�वि�धत वडाको वडा अ�य� वा वडा 

सद�य वा काया�लयल ेतोकेको काया�लयको �ितिनिधको रोहवरमा गनु�पन�छ । 
(ङ) उपभो�ा सिमित गठनको लािग बोलाईएको भेलामा योजनाको संि�� िववरण र सिमितको संरचना सिहतको 

जानकारी काया�लयको �ितिनिधले गराउन ुपन�छ । 
(च) उपभो�ा सिमित गठन गदा� समावेशी िस�ा�तको अवल�वन गनु� पन� छ । सिमितमा कि�तमा ते�ीस �ितशत 

(३३%) मिहला सद�य ह�नपुन�छ । सिमितको अ�य�, सिचव र कोषा�य�म�ये क�तीमा एकजना मिहला 
पदािधकारी ह�नपुन�छ ।  

(छ) एक �यि� एकभ�दा बढी उपभो�ा सिमितको सद�य ह�न पाउने छैन । साथै संगोलका प�रवारबाट एकजना भ�दा 
बढी �यि� एउटै उपभो�ा सिमितको सद�य ह�न पाइने छैन ।  

(ज) उपभो�ा सिमितको गठन सकेस�म सव�स�मत त�रकाले गनु�पन�छ । सव�स�मत ह�न नसकेमा उपभो�ाह�को 

बह�मतबाट उपभो�ा सिमितको गठन ग�रने छ । 
(झ) उपभो�ा सिमित गठनको िनण�य र �ितवेदनमा आयोजनाको नाम उ�लेख गदा� गाउँसभाबाट पा�रत नाम र ठेगाना ह� 

बह� उ�लखे गरी  िनण�य �प� लेखेको ह�नपुन� छ ।  
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आयोजनाको नाम फरक परेमा वा िनण�य अ�प� भएमा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गन� सिकनेछैन र  उ� 
उपभो�ा सिमित मा�य ह�नेछैन ।  

(ञ) उपभो�ा सिमितले स�झौता बमोिजम गनु�पन� काम सिमित आफ� ले गनु� गराउन ुपन�छ । अ�य कुनै िनमा�ण �यवसायी 
वा अ�य �यि� वा सं�थालाई ठे�कामा िदई वा डोजर /ए�साभेटर आिद ज�ता मिेसन उपकरण �योग गरी काम गन� 
गराउन पाइने छैन । 

(ट) उपभो�ा सिमितका पदािधकारीह�को नाम, नाग�रकता नं र स�पक�  िववरण अिनवाय� �पमा संकलन गरी अनसुचूी १ 
बमोिजमको ढाँचामा अिभलखे  �यवि�थत गनु� पन�छ । 

(ठ)  उपभो�ा सिमितले स�झौता गदा� आव�यक �ि�या र आयोजना काया��वयन �ि�याको सामा�य जानकारी समेत 
भेलामा गराउन ुपन�छ ।   

(ड) उपभो�ा सिमित गठन भए पिछ  उपभो�ा सिमितका पदािधकारीह�लाई सूचना गराई गाउँ काय�पािलकाको 
काया�लयले अिभमिुखकरण गन�छ । 

(३) उपभो�ा सिमितका सद�यको यो�यता दहेाय बमोिजम ह�न ुपन�छ । 
 (क) स�वि�धत आयोजना �े�को ��य� लाभ�ाही �थायी बिस�दा  
 (ख) १८ वष� उमरे परुा भएको 
 (ग) फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसुरदार नठह�रएको 
 (घ) सरकारी बाँक� ब�यौता, बे�ज ुवा प�ेक� फ�यौट गन� बाँक� नरहकेो 
 (ङ) अ�य उपभो�ा सिमितमा सद�य नरहकेो 
(४) जन�ितिनिध,राजनीितक दलका पदािधकारी, बहालवाला सरकारी कम�चारी (�थायी, अ�थायी वा करार), िश�क र िनमा�ण 

�यवसायी  उपभो�ा सिमितको सद�यमा ब�न पाईने छैन । 
(५) उपभो�ा सिमितले काया�लयसँग स�झौता गदा� तपिशलमा उि�लिखत कागजातह� पेश गनु�पन�छ  

(क) उपभो�ा सिमित गठन गन� आम भेलाको िनण�यको �ितिलिप 
(ख) उपभो�ा सिमितका स�पूण�  सद�यह�को नाग�रकताको �ितिलिप 
(ग) आयोजनाको लागत अनमुान िववरण ( इि�टमटे) 
(घ) उपभो�ा सिमितबाट स�झौताको लािग िज�मेवार पदािधकारी तोिकएको उपभो�ा सिमितको िनण�य  
(ङ) वडा अ�य�को िसफा�रस सिहत अनसुचूी ७ बमोिजमको �ितवेदन 
(च) खाता स�चालन गन� पदािधकारी तोिकएको िनण�य र खाता स�चालनको लािग आव�यक कागजातह� 
(छ) उपभो�ा सिमितको छाप  

(६) उपभो�ा सिमित गठन, इि�टमेट र गाउँपािलकासँग आयोजना िनमा�णको स�झौता नगरी िनमा�ण काय� गरेको भएमा वा 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ , साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ र सायल गाउँपािलकाको उपभो�ा सिमित गठन 
प�रचालन र �यव�थापन काय�िविध २०७५ बमोिजम �ि�या परुा नभएमा उ� िनमा�ण काय� वापत गाउँपािलकाबाट रकम 
भ�ुानी ग�रनेछैन ।  

......... 
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