भहोत्तयी जजल्रा, वर्दिवास न.ऩा. १० जथथत भुसहय वन उऩबोक्ता समभमतरे यकभ
हहनामभना गये को सम्फन्धी उजुयीको छानहवन प्रमतवेदन
१. ऩृष्ठबूभी
केन्रको मनणिमानुसाय हामभहरुराई केन्रभा प्राप्त भहोत्तयी जजल्रा, वर्दिवास न.ऩा. १० जथथत भुसहय
वन उऩबोक्ता समभमत गठन बई भुसहयको आमथिक उन्नतीको रामग Care Nepal रे वन भन्रारमको
सहभती मरई २१ हवगाहा जॊगर वन उऩबोक्ता समभमतराई हथतान्तयण गये कोभा आऩ, मरजच जथता
अन्म परपूर ठे क्कावाट वाहषिक ५० राख बन्दा वढीको आम्दानी तथा काठदाउया हवक्रीवाट
आम्दानी बएको यकभ अन्म वाहहयका भामनसहयको मभरे भतोभा हहनामभना गये को य वर्दिवास ११ भा
ऩने सयथवती वन उऩबोक्ता समभमतभा ऩमन काठ दनउया उऩबोक्ताराई उऩरब्ध नगयाई
हवचौमरमाराई र्दने य आम्दानी बएको यकभ हहनामभना गये को हुॉदा छानहवन गयी कायवाही गयीऩाउॉ
बन्ने सभेतको उजुयीका सम्वन्धभा छानमफन गयी प्रमतफेदन ऩेश गनि खटाईएकोभा मनम्नानुसायको
प्रमतफेदन ऩेश गये का छौ ।
2.

उजुयी तथा छानहवनको हवषमवथतु

क. भहोत्तयी जजल्रा, वर्दिवास न.ऩा. १० जथथत भुसहय वन उऩबोक्ता समभमत गठन बई भुसहयको
आमथिक उन्नतीको रामग

Care Nepal रे वन भन्रारमको सहभती मरई २१ हवगाहा जॊगर वन

उऩबोक्ता समभमतराई हथतान्तयण गये कोभा आऩ, मरजच जथता अन्म परपूर दाउया काठवाट वाहषिक
५० राख बन्दा वढीको ठे क्का रामग आम्दानी बएको यकभ अन्म वाहहयका भामनसहयको मभरे भतोभा
हहनामभना गये को ।
ख वर्दिवास ११ भा ऩने सयथवती वन उऩबवक्ता समभमतभा काठ दाउया उऩबोक्ताराई उऩरब्ध
नगयाई हवचौमरमाराई र्दने य आम्दानी बएको यकभ हहनामभना गये को ।
3. छानहवनवाट प्राप्त तथ्महरु
क भहोत्तयी जजल्रा, वर्दिवास न.ऩा. १० जथथत भुसहय वन उऩबोक्ता समभमत गठन बई भुसहयको
आमथिक उन्नतीको रामग

Care Nepal रे वन भन्रारमको सहभती मरई २१ हवगाहा जॊगर वन

उऩबोक्ता समभमतराई हथतान्तयण गये कोभा आऩ, मरजच जथता अन्म परपूर दाउया काठवाट वाहषिक
५० राख बन्दा वढीको ठे क्का रामग आम्दानी बएको यकभ अन्म वाहहयका भामनसहयको मभरे भतोभा
हहनामभना गये को सम्न्धभा मनम्नानुसाय यहे को दे जखन्छ-

 श्री भुसहय साभुदाहमक वन उऩबोक्ता समभमत खमयभाया- ७ हवधान २०५३ रागू बएऩश्चात
हवमधवत रुऩभा थथाऩना बएको दे जखन्छ । हार उक्त हवधानको ऩहहरो सॊ शोधन २०५९
२०६१/३/२८ भा जजल्रा वन कामािरम भहोत्तयीभा दताि बई हवमधवत रुऩभा हारसम्भ
कामि सम्ऩादन बएको दे जखन्छ ।
 उक्त उऩबोक्ता समभमतको थथाऩनाको उद्ये श्महरु हवधानको दपा १.१.४ अनुसाय मनम्नानुसाय
यहेको दे जखन्छ ।




वनको सॊ यऺण सम्वधिन सदुऩमोग गने

वनराई सदा हरयमारी वनाउन य रोऩ हुॉदै गएका वन ऩैदवायको सॊ यऺण गने ।
उऩबोक्ताहरुराई वन ऩैदावाय सुरब तयीकावाट उऩबोग गने ।



वन श्रोतको उजचत प्रमोग गयी कृहषभा आधुमनकीकयण गने ।



बू-ऺम य अमतक्रभण मनमॊरण गने ।



चोयीमनकासी मनमॊरण गने ।



जमडवुटी खेती गयी नभुना साभुदाहमक वन वनाउने ।



नदी मनमॊरण गने ।



साभूदाहमक वनको कामिक्रभवाट भहहरा शसजक्तकयण गने ।



सभूहको कोष फृहि गयी सयकायी सॊ घ सॊ थथा थथानीम मनकामसॊ ग सभन्वम गयी सहकामि गने
।



सूरब तयीकारे ऋण प्रवाह गयी सभूहभा आम भूरक कामि गने ।



ऩानीको श्रोत सॊ यऺण गयी ऩोखयी मनभािण गने ।



सभूहभा प्राकृमतक श्रोत, भानवीम श्रोत, साभाजजक श्रोत ऩहहचान गयी आफथमकता अनुसाय
ऩरयचारन गने ।



साभूदाहमक वन उऩबोक्ता सभूहराई सॊ थथागत हवकास गने ।



जैहवक हवहवधताको सॊ यऺण य ब्मवथथाऩन गने ।



तामरभ गोष्ठी भ्रभणभा सहबागी हुने य सॊ चारन गने ।



वन्मजन्तुको सॊ यऺण य उजचत ब्मफथथाऩन गने ।

भहोत्तयी जजल्राको साहवक खमयभाया गा.हव.स. ७ भा भुसहय साभुदाहमक वन उऩबोक्ता समभमत
यहेको दे जखन्छ बने हवधान अनुसाय उऩबोक्ता समभमतको जम्भा ३६ घयधुयी यहे को दे जखन्छ । उक्त
साभूदाहमक वन ऺेर ३८.२६ हे क्टय यहे को दे जखन्छ ।

उक्त उऩबोक्ता सभूहको वन ब्मफथथाऩन कामिमोजना २०६१ रागु बई सोही अनुसाय कामि बै यहे को
दे जखन्छ ।उक्त कामिमोजना १० फषे अथाित आ.व. २०६१ दे जख २०७१ सम्भ यहे को दे जखन्छ बने
नमाॉ कामिमोजना वनाई रागु गये को अवथथा दे जखदै न ।
उऩबोक्ता सभुहको वन ब्मवथथाऩन कामिमोजना २०६१ रे मनम्नानुसायको र्दघिकामरन य अल्ऩकामरन
उद्येश्महरु याखेको ऩाईन्छ ।
अ. दीघिकामरन उद्ये श्म


वनको सॊ यऺण य सम्वधिन गने ।



वनको सतह उऩबोग गयी आमथिक अवथथाभा सुधाय ल्माउने ।



ऩानीको भुहान सॊ यऺण गने ।



नदी कटान य बू-ऺम मनमॊरण गने ।



उऩबोक्ताहरुको आवथमकता अनुसाय वनराई नभुना खण्डभा हवबाजन गयी सॊ यऺण य उऩबोग
गने ।



योजगायको अवसय सृजना गने ।



परपूर य कृहषजन्म खेती गयी कृहष प्रणारीभा टे वा ऩुमािउने ।



खारी चौयभा फृऺायोऩण गने ।



चोयी मनकाशी तथा अमतक्रभण मनमॊ रण गने ।



जैहवक हवहवधताको सॊ यऺण गने ।



वातावयण सन्तुरन कामभ गने ।

आ. अल्ऩकामरन उद्येश्महरु


दै मनक आवथममक ऩने वन ऩैदावायको आऩुमति गने ।



आमभूरक कामिक्रभ सॊ चारन गयी हवशेष भुसहय जाती य भहहराहरुको रामग आम आजिनभा
फृहि गने ।



उऩबोक्ताहरुराई वन हवकाश कामिभा रगाई योजगायको अवसय र्दने ।



वनको है मसमत नहवगायी वनराई ब्मजक्तगत नभुना खण्ड हवबाजन गयी नगदे वारी रगाउने
।



बईयहेको परपूर हवरुवाको सॊ यऺण गयी उऩबोग गने ।



उऩबोक्ताहरुभा आम आजिन य शीऩभूरक कामिको रामग हवमबन्न तामरभ, गोष्ठी सॊ चारन गने
।



सभूहभा नसियी थथाऩना गने ।



साभुदाहमक वनको भाध्ममभवाट जजवीकोऩाजिन गने ।

उक्त कामि मोजनाभा वन हवकाश सम्वजन्ध हवमबन्न कामिहरु जथतै अजनन हवकासका कामिहरु,
चेकड्याभ मनभािण तथा भभित, घाॉस तथा वाॉस योऩण कामि, फृऺायोऩण कामि, ऩुन् फृऺायोऩण कामि,
उऩ खण्ड हवबाजन, गैयकाष्ठ ऩैदवाय ब्मफथथाऩन सम्वजन्ध कामि, साभुहहक हवकासका कामिहरुभा
आमभूरक कामिक्रभ सॊ चारन, वार जशऺा सॊ चारन, शीऩभूरक तामरभहरु सॊ चारन, सॊ घसॊ थथाराई
सहमोग, सभूहको बेरा सॊ चारन य घटवन्ध भभित गने कामि मनजश्चत सभमभा गने बन्ने उल्रे ख बएको
दे जखन्छ तय उक्त उऩबोक्ता समभमतरे उल्रे जखत कामिहरु गये को दे जखदै न ।
हार उक्त कामिमोजनाको म्माद सभाप्त बै सकेको अवथथाभा नमाॉ कामिमोजना नवनाई काभ कायवाही
बएको अवथथा दे जखदा मस सम्वन्धभा मडमबजन वन कामािरम भहोत्तयीको ब्माऩक राऩयवाही

दे जखएकोरे मसभा सॊ रनन जजम्भेवाय कभिचायी तथा उऩबोक्ता समभमतका ऩदामधकायीराई कानुन
फभोजजभ कायवाहह हुनऩु ने दे जखन्छ ।

उक्त उऩबोक्ता सभूहरे प्रत्मेक फषि सभुदामको साविजमनक बेरावाट वाहषिक कामिमोजना वनाई सो
अनुसाय काभ गनुऩ
ि नेभा सो नगयी उऩबोक्ता समभमतरे

आपूखुसी कामिक्रभ गयी खचि गने ऩद्दमत

दे जखन्छ जुन मनमभ हवऩयीत दे जखन्छ ।
उक्त उऩबोक्ता समभमतको मफधानको दपा २.६.२ भा साधायण सबारे गनुऩ
ि ने कामिहरु उल्रे ख
बएको ऩाईन्छ । उक्त दपाको

क भा हवधान य कामिमोजना अनुसाय काभ सभूहरे गये नगये को

समभऺा गयी हवधान य कामि मोजना अनुसाय वाहषिक कामिमोजना फनाउने उल्रे ख बएको ऩाईन्छ साथै
उक्त दपाको घ भा वाहषिक कामिमोजना ऩायीत गयी वजेट वनाउनु ऩने उल्रे ख बएको दे जखन्छ तय

कुनै वाहषिक मोजना तथा सो अनुसाय वाहषिक वजेट वनाई कामि गनुि ऩनेभा सो नगयी हवधान हवऩयीत
कामि गयी यकभहरु खचि गये को कामि गैयकानुनी दे जखन्छ ।
साथै उक्त हवधानभा ब्मफथथा बएको प्रावधान अनुसाय उऩबोक्ता सभुहको भामसक कजम्तभा १ ऩटक
फैठक फथनुऩने ब्मफथथाको सभेत ऩारना बएको ऩाईएन ।
हवधान य कामिमोजना अनुसाय उऩबोक्ता समभमतरे कामि गनुऩ
ि नेभा सो अनुसाय नगयी आपूखुसी कामि
गनुि गैयकानुनी कामि बएकोरे मसभा सॊ रननराई कानुन फभोजजभ कायवाही हुनऩु ने तथा सोसॊ ग

सम्वजन्धत मडमबजन फन कामािरम भहोत्तयीका जजम्भेवाय ऩदामधकायीराई सभेत कायवाही हुनऩु ने
दे जखन्छ ।
छानहवन समभमतराई प्राप्त कागजात हे दाि मभमत २०७४/४/७ भा उऩबोक्ता समभमतको फैठक फसेको
दे जखन्छ । उक्त फैठकभा १. साभुदाहमक बवन मनभािण गने २. घेडावेडा गने ३. आऩको हवरुवा

योप्ने ४. सूचना प्रकाजशत गने ५. दमरत भुसहय साभूदाहमक घय मनभािण गने य ६. मफमफध हवषमको
प्रथतावभा हवमबन्न मनणिम बएको दे जखन्छ जथतै - प्रथताव नॊ १. भा साभुदाहमक वनको बवन नबएकोरे
साभुदाहमक फनको जनगाभा बवन मनभािणको रामग मसभेन्ट, यड, वारुवा, ईटा खरयद तथा बवन
मनभािणभा रानने खचि सभुहको कोषवाट खचि गने मनणिम गये को । प्रथताव नॊ २ भा घेडाफेडा गने
बमन गयीएको प्रथतावभा सभुहको कोषवाट यकभ खचि गने

बमन मनणिम गये को दे जखन्छ ।त्मसै गयी

ॉ वीक्री
प्रथताव नॊ ३ अनुसाय हवरुवा योप्ने बमन मनणिम गये को दे जखन्छ । त्मसै गयी प्रथताव नॊ ४ आऩ
गनिराई सूचना प्रकाशन गने मनणिम गये को दे जखन्छ । त्मसै गयी प्रथताव नॊ. ५ भा भुसहय वथतीराई
सभूहभा यहेको दमरत भुसहयराई घय मनभािणको रामग ३५ प्रमतशत यकभ र्दने मनणिम गये को दे जखन्छ
। त्मसैगयी प्रथताव नॊ. ६ भा साभुदाहमक वनको जनगाभा सभुहको कोषवाट ऩोखयी मनभािण गनि
यकभ र्दने बमन मनणिम गये को दे जखन्छ ।
 मभमत २०७४/३/१५ भा जजल्रा भहोत्तयी वर्दिवास नऩा-१० भा श्री भुसहय साभुदाहमक वन
उऩबोक्ता सभूहवाट वडाको साभूहहक हवकासको रामग वर्दिवास न.ऩा. १० फथने याभऩुकाय
याम मादवरे मस साभुदाहमक वन उऩबोक्ता सभूहको कोषवाट नगद रु.४,८८,७५०

फुजझमरई बयऩाई गये को दे जखन्छ । उक्त यकभ के कुन प्रमोजनको रामग र्दईएको हो थऩष्ट

छै न य साधायण सबा तथा उऩबोक्ता समभमत रे सभेत उक्त यकभ र्दने मनणिम गये को दे जखदै न
। साथै उक्त वुजझमरएको यकभ पछौटका रामग हवर बयऩाई सभेत ऩेश गये को दे जखदै न

।

मसयी हेदाि सभूहको यकभ गैयकानुनी रुऩभा ब्मजक्तराई वा डे को सॊ रनन कागजातवाट दे जखदा
सॊ रनन राई कानुन वभोजजभ कायवाही हुनऩु ने दे जखन्छ ।

 त्मसै गयी उऩबोक्ता समभमतको मभमत २०७४/४/२२ गते वसेको फैठकरे साभुदाहमक वनको
ॉ को फगैचाको ठे क्का ३ वषिको रामग सफैबन्दा वढी यकभ रु.
नाभभा यहेको आऩ
५२,००,०००/ वोर वढावढ वाट ठे केदाय याकेश साहराई

र्दएको दे जखन्छ । उक्त

ठे क्कावाट प्राप्त हुने यकभ ३ हकथताभा साभुदाहमक वनको नाभभा प्राप्त हुने गयी ठे क्का सदय
गने मनज याकेश साहसॊ ग सॊ झौता सभेत गये को दे जखन्छ ।

 मभमत २०७५/३/११ भा मनम्नानुसायका ब्मजक्तहरुराई ऋण रगानी गये को दे जखन्छ ।
मस.नॊ.

नाभथय

ठे गाना

उद्ये श्म

यकभ

१

सुदनी सदा

वर्दिवास- खमयभाया

वाख्राऩारन

रु.२५,०००।

२

यजीमा दे वी सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.५०,०००।

३

वयभ सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.५०,०००।

४

चौयमसमादे वी सदा

वर्दिवास- खमयभाया

वाख्राऩारन

रु.२५,०००।

५

भोहीचन सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.५०,०००।

६

डसनीदे वी सदा

वर्दिवास- खमयभाया

बै सीऩारन

रु.१,००,०००।

७

याभ प्रसाद सदा

वर्दिवास- खमयभाया

बै सीऩारन

रु.१,००,०००।

८

हुरायी कुभारय सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.५०,०००।

९

हवजम सदा

वर्दिवास- खमयभाया

बै सीऩारन

रु.१,००,०००।

१०

ऩयजखमादे वी सदा

वर्दिवास- खमयभाया

बै सीऩारन

रु.१,००,०००।

११

सुमनर सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.५०,०००।

१२

नन्दरार सदा

वर्दिवास- खमयभाया

बै सीऩारन

रु.१,००,०००।

१३

जीचन सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.१,००,०००।

१४

अजुन
ि सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.५०,०००।

१५

यनजजत सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.५०,०००।

१६

याजीदे हव सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.५०,०००।

१७

अमनतादे वी सदा

वर्दिवास- खमयभाया

वाख्राऩारन

रु.२५,०००।

१८

मगतादे वी सदा

वर्दिवास- खमयभाया

बै सीऩारन

रु.१,००,०००।

१९

जोमगन्दय सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.५०,०००।

२०

भेमधमादे वी सदा

वर्दिवास- खमयभाया

बै सीऩारन

रु.१,००,०००।

२१

सोमनर सदा

वर्दिवास- खमयभाया

बै सीऩारन

रु.१,००,०००।

२२

हकयऩार सदा

वर्दिवास- खमयभाया

वाख्राऩारन

रु.२५,०००।

२३

याभचन्र भाझी

वर्दिवास- खमयभाया

बै सीऩारन

रु.१,००,०००।

२४

सोमगन्दय सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.५०,०००।

२५

सनजम सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.५०,०००।

२६

पेकन सदा

वर्दिवास- खमयभाया

बै सीऩारन

रु.१,००,०००।

२७

ऩानकरा सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.५०,०००।

२८

भेथयु सदा

वर्दिवास- खमयभाया

वाख्राऩारन

रु.२५,०००।

२९

मबभ सदा

वर्दिवास- खमयभाया

गाईऩारन

रु.५०,०००।

३०

गोहवन्दा सदा

वर्दिवास- खमयभाया

वाख्राऩारन

रु.२५,०००।

जम्भा

रु.१८,००,०००।

मसयी उऩबोक्ता समभमतका सदथमहरुराई रगानी गयीएको बमनएका भध्म भामथ उल्रे जखत हाईराईट
गयीएका ब्मजक्तहरु साभुदाहमक वनका उऩबोक्ता यहे को दे जखदै न बने साधायण सबावाट ऋण रगानी

गने बन्ने कुनै मनणिम तथा समभमतरे कामिहवमध वनाएको दे जखदै न तथा मनणिम हवना रगानी गये को
दे जखन्छ ।
 मभमत २०७५/७/५ भा वसेको साधायण सबारे मस भुसहय साभुदाहमक वन उऩबोक्ता
सभुहभा वडा अध्मऺ धनरार ऺेष्ठरे र्दनु बएको मनफेदन अनुसायको कामािरम
काभ सॊ चारन गनिको रामग भाग अनुसायको यकभ रु.९,००,०००।

भा हवमबन्न

, उऩबोक्ता समभमतको

मभमत २०७५/९/२५ भा वसेको फैठकरे ऋण रगानी सम्वजन्ध प्रथतावभा भुसहय
साभुदामगक वन उऩबोक्ता सभूहरे भुसहय साभुदाहमक वाहे क इतय सभुहभा ऩशुऩारन गने
उद्येश्मरे रु. ९,००,०००। ऋण रगानी गने य उक्त ऋण उठाउन सहज होस बन्ने
उद्देश्मरे मस वडाका वडा अध्मऺ श्री धनरार श्रे ष्ठको योहवयभा उक्त यकभ अनेर कतै
खचि नबई ऋण रगानी बएको सविसहभतीवाट मनणिम गरयमो बमन मनणिम गये को दे जखन्छ
।मसयी वाडि अध्मऺ जथतो जजभेभेवाय ऩदभा वहार यहे का जनप्रमतमनमधरे ऩटक/ऩटक गयी
रु.१८,००,०००। गैयकानुनी तवयरे फुजझमरएको य उक्त यकभ के काभभा कसयी खचि

बमो वा रगानी बमो बन्ने हवषमभा प्रश्न अनुत्तयीत नै यहे कोरे मनजवाट उक्त यकभको सावाॉ
व्माज सभेत अशुरउऩय हुनऩु ने दे जखन्छ ।त्मसै गयी उक्त मनणिम वभोजजभको यकभ बन्दा
रु.३५,०००। हजायका दयरे गयी जम्भा रु.१८,७०,०००। फुजझमरई बयऩाई गये को
दे जखन्छ ।
ु ाय मभमत २०७५/९/२५ भा
मभमत मभमत २०७५/७/५ भा वसेको साधायण सबाको मनणािनस
भुसहय साभुदाहमक वन उऩबोक्ता सदथमहरुरे तऩमसर वभोजजभको गरयवी न्मुमनकयण वाऩतको यकभ
फुझेको बमन बयऩाई सॊ रनन याखेको दे जखन्छ ।
मस.नॊ.

नाभथय

ठे गाना

उद्ये श्म

यकभ

१

हकशोयी मादव

वर्दिवास- खमयभाया

ऩशुऩारन

रु.१,००,०००।

२

याभवावु भहतो

वर्दिवास- खमयभाया

ऩशुऩारन

रु.१,००,०००।

३

भखन याम

वर्दिवास- खमयभाया

ऩशुऩारन

रु.१,००,०००।

४

हवजम कुभाय मादव

वर्दिवास- खमयभाया

ऩशुऩारन

रु.१,००,०००।

५

दे वभ मादव

वर्दिवास- खमयभाया

ऩशुऩारन

रु.१,००,०००।

६

नवर हकशोय हवहायी

वर्दिवास- खमयभाया

ऩशुऩारन

रु.१,००,०००।

७

कृष्ण कुभाय मादव

वर्दिवास- खमयभाया

ऩशुऩारन

रु.१,००,०००।

८

बयथ मादव

वर्दिवास- खमयभाया

ऩशुऩारन

रु.१,००,०००।

९

भखन भहतो

वर्दिवास- खमयभाया

ऩशुऩारन

रु.१,००,०००।

जम्भा

रु.९,००,०००।

उक्त रु ९ राख यकभ उऩबोक्ता समभमतका सदथमराई ऩशुऩारनको रामग ऋण रगानी गये को

उल्रे ख बएको बएताऩमन उल्रे जखत ब्मजक्तहरु उऩबोक्ताको सभुहभा यहे को दे जखदै न बने के/कुन
प्रकृमावाट ऋण रगानी गयीएको हो थऩष्ट हुन सकेन ।

मसयी हेदाि कागजातभा भार ऋण रगानी बएको अवथथा दे जखनुको साथै उऩबोक्ता बमन उऩबोक्ता नै
नबएका ब्मजक्तराई ऋण रगानी गये को दे जखदा उल्रे जखत यकभ हहनामभना बएको हुनसक्ने
दे जखएकोरे मस सम्वन्धभा जजम्भेवाय ऩदामधकायीराई कानुन फभोजजभ कायवाही हुन य सभुहको यकभ
हजािना सहहत हपताि गने ब्मफथथा हुन भनामसव दे जखन्छ ।
 त्मसै गयी मभमत २०७६/५/३१ गते सभुहको फैठक वसी ऋण रगानी प्रथतावभा भुसहय
साभुदाहमकवन उऩबोक्ता सभूहरे भुसहय सभुदाम बन्दा इतय सभुहभा ऩशुऩारन गने उद्देश्मरे
रु.७,००,०००। भार ऋण रगानी गने य उक्त ऋण उठाउन सहज होस बन्ने उद्ये श्मरे
मस वडाका वडा अध्मऺ धनरार श्रे ष्ठको योहवयभा उक्त यकभ अनेर कतै खचि नबई ऋण
रगानी बएको सविसहभतीवाट मनणिम गयीमो बमन मनणिम गये को दे जखन्छ बने उल्रे जखत यकभ
वर्दिवास -१० का वडा अध्मऺरे मभमत २०७६/५/३० भा वुझी यकभ वुझेको बयऩाई
सभेत दे जखन्छ ।

ु ाय मभमत २०७६/६/२ भा भुसहय साभुदाहमक वन उऩबोक्ता सदथमहरुरे
 उक्त मनणािनस
तऩमसर वभोजजभको गरयवी न्मुमनकयण वाऩतको यकभ फुझेको बयऩाई सॊ रनन याखेको
दे जखन्छ ।
मस.नॊ.

नाभथय

ठे गाना

उद्ये श्म

यकभ

१

मभश्रीरार याम

वर्दिवास- १०

वाख्राऩारन

रु.१,००,०००।

२

हवन्दे श्वय मादव

वर्दिवास- १०

बै मसऩारन

रु.१,००,०००।

३

याजेश्वय मादव

वर्दिवास- १०

बै मसऩारन

रु.१,००,०००।

४

जैसी भहतो

वर्दिवास- १०

बै मसऩारन

रु.१,००,०००।

५

ऩुकाय भहतो

वर्दिवास- १०

बै मसऩारन

रु.१,००,०००।

६

याभछहवरा मादव

वर्दिवास- १०

गाईऩारन

रु.१,००,०००।

७

भनोज कुभाय याम

वर्दिवास- १०

बै मसऩारन

रु.१,००,०००।

जम्भा

रु.७,००,०००।

उक्त रु ७ राख यकभ उऩबोक्ता समभमतका सदथमराई ऩशुऩारनको रामग ऋण रगानी गये को

उल्रे ख बएको बएताऩमन उल्रे जखत ब्मजक्तहरु उऩबोक्ताको सभुहभा यहे को दे जखदै न बने के/कुन
प्रकृमावाट ऋण रगानी गयीएको हो थऩष्ट हुन सकेन ।

त्मसैगयी मभमत २०७६/३/८ भा भुसहय साभुदाहमक वन उऩबोक्ता समभमतका अध्ममऺ श्रीभती
सोधग दे वी सदाको अध्मऺताभा साधायण सबा वसी मस भुसहय साभुदाहमक वन उऩबोक्ता सभुहभा
वर्दिवास १० का वडा अध्मऺ धनरार श्रे ष्ठरे र्दएको मनवेदन अनुसाय हवमबन्न कामि सॊ चारन गनुि

ऩये को दुॉदा रु. ८,७५,०००। साधायण सबावाट अनुभोदन गयी यकभ र्दने बमन सविसहभमतवाट र्दने
मनणिम गयीमो बमन मनणिम गये को दे जखन्छ । उक्त यकभ के प्रमोजनका रामग र्दईएको हो सो थऩष्ट
दे जखदै न । सॊ थथाको यकभ हवना कुनै आधाय वाॉड्नु मनमभसॊ गत दे जखएन । त्मसै रे उक्त यकभ

दुरुऩमोग हुन नर्दने ब्मफथथा मभराउन य यकभ दुयऩमोग गनेराई कानुन फभोजजभ कायवाही हुनऩु ने
दे जखन्छ ।
त्सैगयी सोही साधायण सबावाट उक्त भुसहय साभुदाहमक वन उऩबोक्ता सभूहको बवन मनभािणको
रामग बयऩाई अनुसायको यकभ साधायण सबावाट अनुभोदन बई र्दने बमन मनणिम ऩारयत गयीमो बमन

मनणिम गये को दे जखन्छ । मसयी हे दाि कुनै खरयद सम्वजन्ध प्रकृमा ऩुया नगयी वीर वभोजजभको यकभ
ब ुक्तानी र्दने बमन बएको मनणिम हवमधसम्वत दे जखएन । सॊ थथाको कोषभा यहे को यकभ भनऩयी
ढॊ गवाट खचि गनुि ब्मफहारयक सभेत दे जखएन ।
मभमत २०७७/६/१२ गते साभुदाहमक वन उऩबोक्ता समभमतका ऩदामधकायीरे गरयवी न्मुमनकयण
वाऩतको यकभ वुझेको बयऩाई सॊ रनन कागजातवाट दे जखन्छ । उक्त यकभ रु.१ राखको दयरे
उऩबोक्ता समभमतको मनणिम हवना उऩबोक्ता समभमतका ऩदामधकायी

सजचव याभ दुयाय मादव, अध्मऺ

सोहाग दे वी सदा, कोषध्मऺ जोग नायामण मादव, सदथम भेजघमा दे वी सदा य सुधनी दे वी सदाराई
वाडपाड गये को दे जखन्छ । मसयी हे दाि गरयवी न्मुमनकयणको यकभ उऩबोक्ता समभमतका ऩदामधकायीरे
वाॉडपाड गये को य उक्त यकभ के/कसयी कमत ब्माजदयभा रगानी गये को, गयीवको ऩहहचान नै

नगयी कमत अवमधको रामग हो कुनै कुया उल्रे ख बएको दे जखदै न बने कुनै मनणिम सभेत बएको
नदे जखदा उऩबोक्ता समभमतका ऩदामधकारयराई कानुन फभोजजभ कायवाही गयी उक्त यकभ सभूहको
खाताभा कानुन फभोजजभ हपताि हुनऩु ने दे जखन्छ ।साथै यकभ रगानी गने बन्ने
मनणिम सभेत दे जखदै न ।

साबायण सबाको

ु नाभभा
मभमत २०७६/५/१ भा भेमधमा दे वी, सोहाग दे वी सदा य ऩखरयमा दे वी सदाको सॊ मक्त
ज.जज. ०-६-० ऺेरपरको जनगा उऩबोक्ता सभूहको कोषको यकभ रु. ४,५०,०००। को
रगानीवाट खरयद गये को भारऩोत कामािरमवाट ऩारयत बएको याजजनाभा मरखतवाट दे जखन्छ ।उक्त
जनगा उऩबोक्ता सभूहका सजचव याभ दुयाय याम मादव वाट सभूहको अध्मऺ, सदथम य सभूहभा
सदथम नयहेको ऩयजखमा दे वी सदाको नाभभा यजजष्डे शन गये को दे जखन्छ । उक्त जनगा खरयद गनिको
रामग यजजष्डेशन शुल्क रु.१३,५००। भारऩोत कामािरमभा वुझाएको दे जखन्छ बने सभूहकी अध्ममऺ
सोहाग दे वी सदारे मभमत २०७६/३/१५ भा सभूहवाट दमरत भुसहयराई जनगा यजजष्डे शनको रामग
सहमोग यकभ रु.३५,०००। य सोही मभमतभै अको रु.३५,०००। गयी जम्भा रु.७०,०००। खचि
गनिको रामग अध्मऺ सवहाग दे हव सदा हाभी फुझीमरई मस बयऩाईभा आफ्नो याजीखुसीसॊ ग सहहछाऩ
गयीर्दए बमन यकभ फुझेको बयऩाईवाट दे जखन्छ उक्त के कमत दय ये टभा

खरयद गयीएको हो सो

सम्वजन्ध कुनै ऩमन मनणिम साधायण सबावाट वा उऩबोक्ता समभमतवाट बएको दे जखदै न । भारऩोत

कामािरम वर्दिवासवाट ऩारयत बएको मरखतभा यजजष्डे शन दथतुय वाऩत रु.१३,५००। अशुर बएको
दे जखन्छ तय समभमतका अध्मऺ सोहाग दे वीरे उक्त कामिका रामग

रु.७०,०००। बयऩाई गयी

वुझेकोरे वाकी रु.५६,५००। को हहसाव दे जखदै न ।
भुसहय साभुदाहमक वन उऩबोक्ता समभमतको हवधानको दपा ६.३ भा कोषको उऩमोग सम्वजन्ध
ब्मफथथा उल्रे ख गये को ऩाईन्छ । जुन ब्मफथथा मनम्नानुसाय यहे को दे जखन्छ –
क. आम्दामनको २५ प्रमतशत यकभ सभूहको वन हवकास य ब्मफथथाऩनभा खचि गरयने ।
ख. सभुहको सफै उऩबोक्ता मनयऺय बएकोरे आम्दामनको १० प्रमतशत प्रत्मेक फषि वारवामरकाको
जशऺा य ऩौढ जशऺाभा खचि गरयने ।

ग. आम्दामनको ५० प्रमतशत यकभ उऩबोक्ताको जजवनथतय उठाउने काभ आमभुरक तथा सुरब
तयीकावाट सभुह गठन गयी ऋण र्दने ब्मफथथा गरय र्दने ब्मवथथा गरयने साथै तयकायी

खेती, परपुर खेती, फॊगयु ऩारन, वाख्रा ऩारन, कुखुया ऩारन आर्दभा रगानी गरयने ।
घ. सभुहको आम्दामनको १५ प्रमतशत यकभ साभाजजक कामिभा रगाईने ।
ङ. कोषभा बएको यकभ सभूहको समभमतका मनणिमवाट रु.२,०००। सम्भ खचि गनि सहकने य
अरु सफै आभ बेरावाट मनणिम गयी खचि गरयने ।
तय हवधानभा कोषको यकभ खचि गदाि आभबेराको मनणिम वभोजजभ गनुि ऩनेभा सो नगयी अध्ममऺरे
भनऩयी ढॊ गवाट ऩेश्की थवरुऩ यकभ फुझ्ने य खचि गने प्रफृती मनमभ सॊ गत दे जखदै न ।
 त्मसै गयी जजल्रा वन कामािरमको, भहोत्तयीको आ.व. ०७४/७५ को वामोईजन्जमनमयीङ कामि
अन्तगित भुसहय साभुदाहमक वन उऩबोक्ता सभूह य सो सॊ ग जोमडएय यहे को भडहा तथा
खमयभाया खोरा हकनायभा २ वषे वाॉस खरयद तथा योऩन कामिक्रभ अनुसाय जम्भा रागत

अनुभान रु.१६,७०,०००। भध्मे जजल्रा वन कामािरम भहोत्तयीरे रु.६,००,०००। य
उऩबोक्ता समभमतवाट फेहोयीने रु.१०,००,०००।यहेको दे जखन्छ ।सोही रागत अनुभान
अनुसायको कामि सम्ऩन्न गनिको रामग मडमबजन वन कामािरम तथा साभुदाहमक वन उऩबोक्ता
समभमतवीच २०७५/२/३१ भा सॊ झौता बएको दे जखन्छ ।
 जजल्रा वन कामािरम भहोत्तयीको जाॉचऩास रयऩोटिभा रु.८,५२,५००। को खचिभा तोहकएको
कामि सम्ऩन्न बएको बमन उल्रे ख बएको दे जखन्छ बने

तोहकए वभोजजभको वाॉसको करभी

हवरुवा उऩरब्ध नबएकोरे १ फषे वाॉसको करभी हवरुवा खरयद गयी कामि सम्ऩन्न गये को
बन्ने कुया कामि सम्ऩन्न प्रमतफेदनवाट दे जखन्छ ।

 त्मसै गयी भुसहय साभुदाहमक वन उऩबोक्ता समभमतको च.नॊ. २५ मभमत २०७५/३/२६ को
ऩरवाट जजल्रा वन कामािरमराई तोहकएको कामि सम्ऩन्न बएकोरे सॊ झौता वभोजजभको यकभ
ब ुक्तानीको रामग ऩराचाय गये को दे जखन्छ ।

 उऩबोक्ता सभुहको मभमत २०७५/३/२७ भा उठाईएको गोश्वाया बौचयभा हवयरुवा खरयदभा
रु.६,००,०००।, हवरुवा ढु वानीभा- रु.१२,०००।, खाल्डो खन्नेभा रु.१,९२,०००। य

हवरुवा योऩणभा रु.४८,०००। गयी कुर जम्भा रु.८,५५,०००। खचि बएको दे खाईएको
ऩाईन्छ ।
 हवरुवा ढु वानी ना ३ त २०२४ नॊ को ट्याक्टयवाट बएको य उक्त ढु वानी वाऩत प्रमत हिऩ
रु.२५,००। को दयरे ५ हिऩको रु.१२,५००। य ढु वानी कय १० प्रमतशतरे हुने यकभ
रु.१२५०। गयी जम्भा रु.१३,७५०। मभमत २०७५/३/९ भा वुझी बयऩाई गये को
दे जखन्छ ।हवरुवा ढु वानीभा रे खेको खचि य ढु वानी वाऩत फुझेको खचिभा भेर खाएको
दे जखदै न ।

 हाभी अनुगभनको क्रभभा फृऺायोऩण ऺेर मनयीऺण गदाि सो ऺेरभा फृऺायोऩण गये को वा गनि
तमायी गये को अवशेष

यहेको ऩाईएन । मस वाये भा सभूहका ऩदामधकायीराई सोध्दा

आगरागीवाट सम्ऩूण ि मफरुवाहरु जरे को बन्ने जानकायी गयाएको य सोही हवषमभा वन
कामािरमका कभिचायी सॊ ग भौजखक जानकायी मरदा उक्त ऺेरभा आगरागी नै नबएको
जानकायी गयाएकोरे मस सम्वन्धभा कागजात मभराई काभनै नगयी यकभ हहनामभना गये को
हुनसक्ने बएवाट सो हवषमभा थऩष्ट बई उक्त कामिभा सॊ रननराई कानुन फभोजजभ कायवाही
हुनऩु ने दे जखन्छ ।

ख. वर्दिवास ११ भा ऩने

सयथवती वन उऩबोक्ता समभमतभा काठ दाउया उऩबोक्ताराई उऩरब्ध

नगयाई हवचौमरमाराई र्दने य आम्दानी बएको यकभ हहनामभना गये को बन्ने उजुयीको हवषमभा
मनम्नानुसाय यहेको दे जखन्छसयथवती साभुदाहमक वन उऩबोक्ता समभमतको हवधान २०६२ अनुसाय थथाऩना बएको दे जखन्छ ।
उक्त फन उऩबोक्ता समभमतको हवधान २०६२ य ऩुनयावरोकन (सॊ शोमधत) वन कामिमोजना २०६८
अनुसाय काभकायवाही बैयहे को दे जखन्छ । उक्त कामिमोजना आ.व. ०७२/७३ सम्भ यहेको दे जखन्छ
बने हार कुनै कामिमोजना वनाएको दे जखदै न ।

सयथवती साभुदाहमक वन उऩबोक्ता समभमतको हवधान-२०६२ को दपा १९ भा कोषको सॊ चारनको
तरयका सम्वजन्ध ब्मवथथा गये को ऩाईन्छ जस अनुसाय यकभ खचि गनुऩ
ि दाि समभमतको मनणिमरे
रु.५,०००। सम्भ खचि गनि ऩाईने छ, त्मो बन्दा वढी यकभ खचि गनुि ऩये भा साधायण सबाको
वहुभतको थवीकृती आफथमक ऩने, जुनसुकै यऩभा गये को खचि बएताऩमन उऩबोक्ताको साधायण

सबावाट अनुभोदन गयाउनुऩने उल्रे ख बएको ऩाईन्छ तय उक्त वन उऩबोक्ता समभमतको २०६९
सार श्रावणवाट २०७१ सार असाय सम्भ साधायणसबा वसेको दे जखदै न य उक्त सभमभा बएको
खचि फैधामनक बमो बन्न सक्ने अवथथा नदे जखदा मस सम्वन्धभा थऩ कायवाहीको रामग सम्वजन्धत
मनकामभा रे जख ऩठाउन भनामसव दे जखन्छ ।
सयथवती साभुदाहमक वन उऩबोक्ता समभमतको मभमत २०७१/५/२८ भा वसेको साधायण सबाको
फैठकरे आ.व. २०६९/४/१ दे जख २०७१ बदौ भहहना सम्भको आम्दानी खचिको हववयण प्रथतुत
गयी अनुभोदन गये को दे जखन्छ । आ.व. ०६९/७० दे जख आ.व. ०७१/७२ सम्भको आम्दानी
रु.५२,०८,८०८। य सम्ऩुणि खचि रु.३०,७५,१३९। दे जखन्छ बने जम्भा वचत
रु.२०,३३,६६९। यहे कोभा कोषभा यहे को यकभ भध्मेवाट हवद्युतराई ऋण र्दएको
रु.८,२४,५३३। य अको फषि अमडटभा ---- हहसाव रु.९,३५,८००। वाट वाकी फैक भौज्दात
रु.२,७३,३३७। यहे को बमन साधायण सबारे ऩास गये को दे जखन्छ ।
उक्त साधायण सबारे ऩुयानो कामिकायीजण समभमतको म्माद सभाप्त बएकोरे हार वर्दिवास न.ऩा वडा
नॊ. ११ का वडा अध्मऺको अध्मऺताभा १३ सदजथमम कामिकायी समभमत ३ वषिको रामग गठन
गये को दे जखन्छ ।
श्री सयथवमत साभुदाहमक वन उऩबोक्ता समभमतको च.नॊ. ८ मभमत २०७१/६/४ को ऩरवाट नमा
कामि समभमतका अध्मऺ सुकरार मथङरे नमा अध्मऺ धन वहादुय राभाराई सभुहको आमथिक यकभ
रु.२०,४९०। सहहतको भासाभान वुझाएको दे जखन्छ ।

मभमत २०७१/१०/३ भा वसेको वन उऩबोक्ता समभमतको साधायण सबारे ढराऩढा काठदाउया
सॊ करन गने सम्वजन्ध प्रथतावभा सयथवती साभुदाहमक वनको कामिमोजनाभा उल्रे ख बए अनुसाय
ढराऩडा काठ सॊ करन गयी उऩबोक्ताराई हवतयण गयी वाॉकी यहे का काठदाउया सभुह वाहहय हवक्री
गने गयाउनको रामग जजल्रा वन कामािरम जरे श्वयभा भाग गयाउने बमन मनणिम गये को दे जखन्छ ।
उक्त साभुदाहमक वनको छऩान रगत भूल्माॊकन यजजष्टयभा छऩान रुखको सॊ ख्मा २६० यहे को
दे जखन्छ बने छऩान रगत तामरकाभा २६० वटा सारको रुख यहे को य जम्भा काठको नेट आमतन
६२६६ घन हपट य दाउया ११.७८ चट्टा यहे को दे जखन्छ ।
जजल्रा वन कामािरम भहोत्तयीको च.नॊ. १५६४ मभमत २०७२/२/१४ को ऩरवाट सॊ करन सहभमत
र्दएको ऩाईन्छ । उक्त ऩरभा सार सॊ ख्मा २५५ को थवीकामि कटान ऩरयणाभभा १२१०१, असना
११००, खमय १००० य अन्म ६०० य

दाउया चट्टा ११ उल्रेख बएको ऩाईन्छ ।

मभमत २०७२/४/२२ भा वसेको साधायण सबारे खानेऩानीको रामग छु ट्याएको यकभ मनकाल्ने य
कामािरमको काभकाजको रामग बएको खचि गयी एकभुष्ठ यकभ मनकाल्ने बमन मनणिम गये को दे जखन्छ
।उक्त मनणिमभा के कमत यकभ खचि गने बन्ने उल्रे ख बएको दे जखदै न ।
त्मसैगयी उक्त साभुदाहमक वनभा जजल्रा वनरे आ.व. ०७२/७३ को कटान आदे श ऩठाएकोरे
उऩबोक्ताराई जानकायी गयाई सफैको सहभतीवाट कटान गनि बमन मनणिम गये को दे जखन्छ ।
मभमत २०७२/२/२८ भा वसेको उऩबोक्ता समभमतको फैठकरे कटान तथा सॊ करन सम्वजन्ध
प्रथतावभा छरपर गदाि जजल्रा वन कामािरम भहोत्तयीको च.नॊ. १५६४ मभमत २०७२/२/१४ को
सॊ करन सहभती ऩर अनुसाय छऩान बएका रुखहरु मस समभमतको ऩर अनुसाय छऩान बएका
रुखहरु मस समभमतको योहवयभा ५३ जना रे वय तोकेको दे जखन्छ ।
उक्त वन उऩबोक्ता समभमतको मभमत २०७२/१२/५ भा वसेको फैठकरे गोमरमा काठ तथा
दाउयाको रगत प्रभाजणत सभथिनको प्रथतावभा जजल्रा वन कामािरम भहोत्तयीको आदे श वभोजजभ मस
साभुदाहमक वन उऩबोक्ता सभुह भहोत्तयीराई रगत छऩान गयी ऩेश गने बमन ऩरादे शानुसाय २६०
गोटा रुखको छऩान गयी ऩेश गने बमन ऩर अनुसाय २६० गोटा रुखको छऩान तथा भूल्माॊकन गयी
जम्भा ९४६४.७४ क्मुहपट ग्रस आमतनवाट नेट आमतन ६२६५.८९ क्मुहपट य मभजश्रत दाउया
११ चट्टाको रामग जजल्रा वन कामािरम भहोत्तयीको च.नॊ. १५६४ मभमत २०७२/२/१४ को
सॊ करन सहभमत ऩर अनुसाय छऩान फभोजजभको ढराऩडा, सुखड, खडा ऩुयानो रुखहयको हाॉगा/हवङ्गा
वढी नहुदा मनमभ अनुसाय टु न टु क्रा, सेक्सन कहटङ भापित गोमरमा काठभा मनथकन सक्ने सम्भको

काठहरुराई गोमरमाभा नै रगत मरॊ दा ग्रस आमतनको ऩरयणाभ मबरै तऩमसर फभोजजभ दाउयाको
ऩरयणाभ घट्न गई गोमरमा काठको ऩरयणाभभा फृहि बई सार गोमरमा थान ८८६ को ७३५१.९८
क्मुहपट, अथना गोमरमा गोमरमा थान ९ को ६३.८५ क्मुहपट, मसरयस गोमरमा थान ४ को

ॉ गोमरमा थान २ को २९.१४ क्मुहपट गयी जम्भा गोमरमा थान ९०१ को
५३.४२ क्मुहपट य आऩ
७,४९८.३९ क्मुहपट य मभजश्रत दाउया ६ चट्टाको रगत र्ठक साॉचो हो बमन मनणिम गयी
मनमभानुसाय चेक जाॉच गयी प्रभाजणत तथा सभथिनको रामग जजल्रा वन कामािरम भहोत्तयीभा ऩेश गने
बमन मनणिम गये को दे जखन्छ ।
त्मसैगयी मस साभुदाहमक वन उऩबोक्ता सभुह खमयभाया १ य ९ को साभुदाहमक वन ऺेरवाट
आ.व. ०७१/७२ भा मनमभानुसाय सॊ करन बएका काठ दाउया मस सभुह मबर मस सभुहका

मछभेकी सभूहहरु तथा थथानीम थतयभा कुनै कोही ब्मजक्त, सॊ घ/सॊ थथा वा मनभािण प्रमोजन वा दै वी
प्रकोऩ, घयकाज, हरो जुवा आर्द प्रमोजनको रामग आवथमकता ऩरयऩूती गनि राई आजको मभमतवाट
१५ र्दन मबर सयथवती साभुदाहमक वन उऩबोक्ता सभुहको कामािरमभा मनफेदन र्दन सविसाधायणराई
जानकायी गयाउन सुचना प्रकाजशत गने मनणिम गये को दे जखन्छ बने उक्त मनणिमानुसाय सोही मभमतभै
सूचना प्रकाजशत गये को दे जखन्छ ।
उक्त साभुदाहमक वन उऩबोक्ता समभमतरे साधायण सबारे काठ दाउया मरराभ हवक्री सम्वजन्ध
प्रथतावभा वन ऺेरवाट आ.व. ०७१/७२ भा उत्ऩादन बएक काठ दाउयाको रगत सम्वजन्धत
ईराका वन कामािरम, सेक्टय वन शाखा कामािरम तथा जजल्रा वन कामािरमवाट मनमभानुसाय
चेकजाॉच प्रभाजणत तथा सभथिन बई आईसकेको तथा सभुहमबर, मछभेकी सभूह य थथामनम थतयभा
सभेत काठ/दाउयाको आऩूमतिको रामग १५ र्दने सूचना अवमधभा कुनै भाग बई नआएकोरे काठ

दाउयाको घाटगद्दीभा याखी याख्न चोयी मनकासी, वाढीऩहहयोरे वगाउने, ऩुयानो काठ बएकोरे कुहहने य
आगरागीवाट नष्ट हुने डय बएकोरे तऩजशर वभोजजभको काठ दाउया मरराभ वीक्रीको रामग जजल्रा
वन कामािरमराई अनुयोध गने मनणिम गये को दे जखन्छ ।
तऩमसर

१. सार गोमरमा ६५९ थानको ५४७९ क्मू हपट
२. अथना गोमरमा ९ थानको ६३.८५ क्मू हपट
३. मसरयस गोमरमा थान ४ को ५३.४२ क्मू हपट
ॉ गोमरमा २ थानको २९.१४ क्मू हपट
४. आऩ
५. मभजश्रत दाउया ३.५ चट्टा

२५ प्रमतशत गोमरमा काठ य ४० प्रमतशत दाउया आऩूती समभमतराई

१. गोमरमा काठ थान २२७ को १८७२.३४ क्मू हपट
२. मभजश्रत दाउया २.५ चट्टा
वन उऩबोक्ता समभमतको मभमत २०७३/१/१४ को फैठकरे जजल्रा वन ऩैदवाय आऩूती समभमतराई
छु ट्याईएको गोमरमा काठ य दाउया वाहे क सार जात सभेतको गोमरमा थान ६७४ को ५६२६.०२
क्मूहपट काठ तथा मभजश्रत दाउया सभुह वाहहय अनेर मरराभ मफहक्रको रामग जजल्रा वन कामािरम
भहोत्तयीसॊ ग मरराभ सहभती भाग गने मनणिम गये को दे जखन्छ ।
मभमत २०७३/१/२२ को वन ब्मवथथाऩन समभमतको मनणिमानुसाय सभुहको साभुदाहमक वन ऺेरवाट
उत्ऩादन बएको सारजात सभेतको गोमरमा थान ६७४ को ५६२६.०२ क्मू हपट गोमरमा काठ य
मभजश्रत दाउया ३.५० चट्टा जजल्रा वन कामािरम भहोत्तयीको च.नॊ. ६४८ मभमत २०७३/१/२१ को
ऩरानुसाय ब्माऩायीक ऩरयमोजनाको रामग हवक्री/हवतयण गने सहभमत प्राप्त बएकोरे सभुहवाट य
हहभारमन टाईम्स याहष्डम दै मनकभा मभमत २०७३/१/२४ वाट सूचना प्रकाशन गने बमन मनणिम
गये को दे जखन्छ ।
उक्त सभुदाहमक वनको च.नॊ. १५ मभमत २०७३/१/२४ को ऩरवाट काठ/दाउया मरराभको
सूचना टाॉस गयी जानकायी गयाउन बमन श्री जजल्रा प्रशासन कामािरम, भहोत्तयी, श्री जजल्रा हवकास
समभमतको कामािरम, भहोत्तयी, श्री जजल्रा वन कामािरम, भहोत्तयी, श्री कोष तथा रे खा मनमॊ रण
कामािरम, भहोत्तयी, श्री भारऩोत कामािरम, भहोत्तयी, श्री खमयभाया सेक्टय वन कामािरम रक्ष्भीमनमा,
भहोत्तयी, श्री जचसाऩानी ईराका वन कामािरम जचसाऩामन, खमयभाया, श्री खमयभाया गा.हव.स. को
कामािरम, खमयभाया य श्री मछभेकी सा.व.उ.स. हरुराई ऩराचाय गये को दे जखन्छ ।
साभुदाहमक वन उऩबोक्ता समभमतको मभमत २०७३/२/१५ भा वसेको फैठकरे १. वोरऩर खोल्ने
२. वोरऩर जथवकृत गने ३. सकाय यकभ दाजखरा गने बन्ने प्रथताव अनुसाय प्रथताव नॊ. १ जजल्रा
वन कामािरमको

मभमत २०७३/१/२१ को मरराभ सहभती अनुसाय मस सभुहवाट य हहभारमन

टाईम्स याहष्डम दै मनक ऩमरकाभा सूचना प्रकाजशत गदाि तोहकएको म्माद मबर जज.व.का. भहोत्तयीवाट
६ वटा रटको १८ वटा वोरऩर पायाभहरु हवक्री बई मभमत २०७३/२/१४ गते मस सभूहको
कामािरमभा दताि हुन आएका मसरवन्दी वोरऩर खाभ ३ हवमबन्न प्रमतमनमधहरुको योहवयभा खोरी हे दाि
प्रकाश काष्ठ उद्योग कोटे श्वयरे रट नॊ. १ को सार तथा आऩ गोमरमा थान ५८ को ९९३.७४
क्मूहपटभा रु.११,७८,६६७।, रट नॊ. २ को सार गोमरमा थान १०८ को ९९३.२२३

क्मूहपटभा रु.८,४५,२३३/ रट ३ को सार गोमरमा थान १०७ को ९९३.६३२ क्मू हपटभा
रु.८,४५,५८१ रट ४ को सारजात सभेतको गोमरमा ११८ को ९९६.२३७ क्मू हपटभा
रु.७,००,३३१ रट ५ को सार गोमरमा थान १६५ को ९९७.१३६ क्मू हपट गोमरमा काठभा

रु.४,९९,५७९ य रट ६ को सार गोमरमा काठ थान ११८ को ६५१.६८३ क्मू हपट गोमरमा
काठ य मभजश्रत दाउया ३.५० चट्टाभा रु.३,७८,९९४। कफोर गयी सफैबन्दा वढी यकभ
रु.४४,४८,३५८। यहे कोरे मनजको फोरऩर थवीकृत गने मनणिम गये को दे जखन्छ ।

उक्त वन उऩबोक्ता समभमतको मभमत २०७५/१२/१० भा वसेको फैठकरे आ.व. ०७२/७३ भा
जजल्राका सविसाधायण जनताहरुराई मनमभानुसाय हवक्री हवतयण गनिका रामग जजल्रा वन ऩैदावय
आऩूमति समभमतरे नउठाएकोरे सो काठदाउया समडगरी जाने य काठको है मसमत हवमग्रन गई नेऩार
सयकायको याजश्व य सभूहभा जम्भा हुन आउने आम्दानी सभेत नहुने बएकोरे सो काठ दाउया

सभुहभानै हपताि गयी ऩाउॉ बमन आवथममक कागजात सहहत वन ऩैदावय आऩुमति समभमतभा ऩेश हुदा
समभमतको मनणिमानुसाय काठ दाउया सभुहभै हपताि हुन आएकोरे उक्त काठ दाउया सभूहभा यहे का
उऩबोक्ताराई वन कामिमोजना य हवधान अनुसाय हवक्रीहवतयणको रामग भाग दावीको रामग ७ म्माद
ु ाय मभमत २०७५/१२/१० भा ७ र्दनको सूचना
र्दने मनणिम गये को दे जखन्छ ।सोही मनमािनस
प्रकाजशत गये को दे जखन्छ ।
मभमत २०७५/१२/१८ भा वसेको उऩबोक्ता समभमतको फैठकरे तोहकएको म्माद मबर कुनैऩमन
उऩबोक्ताको मनफेदन सभूहको कामािरमभा ऩनि नआएकोरे उक्त काठ दाउया मरराभ हवक्रीको रामग
मडमबजन वन कामािरमवाट सहभमत भाग गने बमन मनणिम गये को दे जखन्छ ।
मभमत २०७६/१/२० भा वसेको उऩबोक्ता समभमतको फैठकरे मभमत २०७६/१/२० दे जख रागु
हुनेगयी २१ र्दने सूचना प्रकाजशत गने मनणिम गये को दे जखन्छ ।
वन उऩबोक्ता समभमतको मभमत २०७६/२/१० भा वसेको फैठकरे

वोरऩर पायाभ खोल्ने, वोरऩर

पायाभ थवीकृत गने प्रथतावभा मनम्नानुसायको मनणिम गये को दे जखन्छ । वोरऩर खोल्ने सम्वन्धभा

छरपर गदाि मस सभुहरे मभमत २०७६/१/२० गते प्रकाजशत गये को सूचना वभोजजभ काठ दाउया
मररा हवक्रीको वोरऩर पायाभ मस सभुहभा सभम मबर ऩनि आएका नवदुगाि स्मभर भहोत्तयी,
नभोफुि पमनिचय शो-रुभ य भनकाभना सप्रामसिको गोप्म जशरवन्दी खाभ -३ थान खोल्ने बमन
सविसहभतीवाट मनणिम गयीमो बमन मनणिम गये को दे जखन्छ ।
त्मसैगयीवोरऩर जथवकृत गने सम्वन्धभा सभूहहरुरे काठ दाउया मरराभ हवक्रीको प्रकाजशत सूचना
अनुसाय यीतऩूवक
ि ऩनि आएका गोप्म जशरफन्दी वोरऩर पायाभ भनकाभना सप्रामसि खमयभाया-४
को सार जात ३२५.१९ को रु. ३,२८,४४१.९०। य सार जात ग्रेट सी ६६८.०४ क्मू हपट
काठको रु.३,४०,७००.४०। सकाय गये को मसै गयी नभो फुि पमनिचय शो-रुभ रे रट १ को ग्रेड
A सार जात ३२५.१९ क्मूहपट काठको सकाय यकभ रु.३,३१,६९३.८०। य ग्रेड

C सार जात

६६८.०४ क्मू हपट काठको सकाय यकभ रु.३,४७,३८०.८०। यहेको य नवदूगाि स्मभरको सार
जात रट नॊ. १ को ग्रेड

A

सार जात ३२५.१९ क्मू हपट काठको सकाय यकभ

रु.३,४१,४४९.५०। य ग्रेड

C

सार जात ६६८.०४ क्मू हपट काठको सकाय यकभ

रु.३,६७,४२२.००।य

रट २ सार जात ग्रेट

B ८८९.१२ क्मू हपट काठको कफुर यकभ

रु.६,५९,५४०। य सार दाउया २.५ चट्टाको रु.३२,५००। भा कफुर गये एको ।
त्मसैगयी भनकाभना सप्रामसिरे रट नॊ. २ सार जात यहे को ग्रेट

B ८८९.१२ क्मू हपट काठको

कफुर यकभ रु.६,२४,१७५.२०। य सार दाउया २.५ चट्टाको रु.३०,५००। भा कफुर गये एको
दे जखन्छ।
त्मसैगयी नभोफुि पमनिचयरे रट नॊ. २ सार जात यहे को ग्रेट B ८८९.१२ क्मू हपट काठको कफुर
यकभ रु.६,३२,९६६.४०। य सार दाउया २.५ चट्टाको रु.३१,२५०। भा कफुर गये एको ।य
तीनै वटा गोप्म जशरवन्दी पायाभहरु भध्मे सफैबन्दा वढी यकभ सकाय गने नवदू गाि स्मभरको

नाभभा वोरऩर ऩायाभ थवीकृती गने मनणिम सविसहभमतवाट ऩारयत गयीमो बन्ने मनणिम गये को दे जखन्छ
।
उल्रे जखत रट नॊ. १ य २ का सार गोमरमा तथा दाउया रयतऩूवक
ि मस सभुहको कामािरमभा ऩनि
आएका वोरऩर पायाभहरु भध्मे सफैबन्दा वढी यकभ सकाय गने नवदू गाि स्मभरका प्रो. सुयेस
साहको नाभभा जथवकृती गरयएकोरे सो काठदाउया वाऩत एकभुष्ठ हुन आउने जम्भा यकभ

रु.१४,००,७११.५० भध्मे सभूहको खाताभा ८५ प्रमतशतरे हुन आउने यकभ य वनभा जम्भा १५
प्रमतशत यकभ जम्भा गनि बमन सुयेस साहराई प्रराचाय गने बमन मनणिम गये को दे जखन्छ ।
उक्त सभूदाहमक वन उऩबोक्ता समभमतरे खचि गये को यकभको वीर ऩेश गयी कायोवाय गनुऩ
ि नेभा
मनम्नानुसायको यकभको वीर सॊ रनन दे जखएन ।
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४ सूझावहरु
१. भुसहय साभुदाहमक वन उऩबोक्ता समभमत भुसहयको जजवनथतय भामथ उठाउने उद्ये श्मको रामग
गठन बएको दे जखन्छ । भामथ तथ्म खण्डभा उल्रे ख बए अनुसाय उऩबोक्ता समभमतरे हवधान
अनुसाय कामि नगयी आपूखुसी ढॊ गवाट यकभ खचि गने य खचि गदाि अऩनाउनुऩने साभान्म
प्रकृमा सभेत ऩुया नगये को, खचि प्रणारी ऩमन ऩायदशी नबएको जवापदे हहता य उत्तयदाहमत्व
सभेत वहन नगयी आपूखुसी खचि रे जख सभूहको यकभको दुरुऩमोग गये को सॊ रनन
कागजातहरुवाट दे जखदा मस सम्वन्धभा थऩ छानहवन तथा कायवाहीको रामग सम्भामनत
अजख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगभा ऩठाउन भनामसव हुने दे जखन्छ ।
२. सयथवती साभूदाहमक वन उऩबोक्ता समभमतरे सभेत तोहकएको सभमभा साधायण सबा वोराई
साधायण सबारे तोकेको ऺेरभा यकभ खचि गनुऩ
ि नेभा सो नगयी भनऩयी ढॊ गवाट गये को खचि

सहह ठाउॉभा बमो बन्न सक्ने अवथथा नदे जखदा मसभा थऩ छानहवन तथा कायवाहहको रामग
सम्भामनत अजख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगभा ऩठाउन भनामसव हुने ।
याहष्डम सतकिता केन्रको मभमत 2077/09/28 को मनणिम्
भहोत्तयी जजल्रा, वर्दिवास न.ऩा.-१० जथथत भुसहय वन उऩबोक्ता समभमतरे यकभ हहनामभना गये को हुॉदा
छानमफन गयी कायवाही गरयऩाउॉ बन्ने सभेत व्महोयाको उजुयीका सम्फन्धभा छानमफन गयी प्रमतवेदन ऩेश
गनि गर्ठत टोरीफाट ऩेश बएको छानमफन प्रमतवेदनका सम्फन्धभा छरपर गदाि हवधान अनुसाय य

साभान्म प्रकृमा सभेत ऩूया नगयी आपूखुशी खचि गये को दे जखएकोरे थऩ छानमफन तथा अनुसन्धानका

रामग उजुयी य छानमफन प्रमतवेदन सम्भामनत अजख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगभा ऩठाई रगत कट्टा
गने मनणिम गरयमो ।

