
 
 

उपभोक्ता समिमिको विधान

प्रस्िािना: 

िकिानपरु जिल्ला राजससराङ्ग गाउँपामलका िडा नं..............िा सङ्घीय सरकार/प्रदेश सरकार/राजससराङ्ग 
गाउँपामलका/अन्य संघसंस्थाबाट आ.ि.2079/080 िा .......................................................................... 
योिना मनिााण/ििाि/संचालन गनाको लामग बिेट विमनयोिन गररएकोिा उक्त बिेट कायाान्ियन गनाको लामग राजससराङ्ग 
गाउँपामलकाबाट िारी गररएको रजससराङ्ग गाउँपामलकाको बावषाक बिेट िथा कायाक्रि संचालन कायाविमध, 2079  
भएको ब्यिस्था बिोजिि उक्त योिना प्रभािकारी र पारदशी ढंगबाट संचालन गना आिश्यक देजिएको र उपभोक्ता 
समिमि राजससराङ्ग गाउँपामलकािा दिाा गना िान्छनीय भएकोले यो उपभोक्ता समिमिको विधान गरी स्िीकृमिको लामग 
राजससराङ्ग गाउँपामलका सिक्ष पेश गररएको छ ।  

 

पररच्छेद-1 

प्रारजभभक 

1) संजक्षप्त नाि र प्रारभभ 

 क) यस विधानको नाि ".......................... उपभोक्ता समिमिको गठन विधान, 2079" रहने छ ।  
 ि) संस्थाको कायाालय रहने ठेगना :- यस उपभोक्ता समिमिको कायाालय िकिानपरु जिल्ला, राजससराङ्ग 

गाउँपामलका िडा नं. ..... िा रहनेछ । 

2) पररभाषा: 

 मबषय िा प्रसंगले अको अथा नलागेिा यस विधानिा,  

क) "विधान" भन्नाले "................. उपभोक्ता समिमि", को विधान 2079 लाइ सभझन ुपदाछ ।  

ि) "उपभोक्ता समिमि” भन्नाले .............. उपभोक्ता समिमि" लाई सभझन ुपदाछ । 

ग) "काया समिमि" ............... उपभोक्ता समिमि अन्िगािको काया समिमि भन्ने सभझन ुपदाछ । 

घ) "काया समिमिको सदस्य " भन्नाले यस विधान बिोजिि गठठि काया समिमिको पदामधकारीहरुलाइ िनाउँदछ 
।   

ङ) "आमथाक बषा" भन्नाले हरेक िषाको श्रािण 1 गिे देजि असार िसान्िसभिको अिमधलाई िनाउनेछ । 

च) "स्थामनय अमधकारी" भन्नाले राजससराङ्ग गाउँपामलकाको प्रििु प्रशासकीय अमधकृिलाई िनाउँदछ । 

छ) "स्थामनय िह" भन्नाले राजससराङ्ग गाउँपामलकालाई िनाउँदछ । 

ि) "शािा" भन्नाले राजससराङ्ग गाउँपामलका अन्िगािको शािा भन्ने सभझन ुपदाछ । 

झ) "िडा कायाालय" भन्नाले राजससराङ्ग गाउँपामलका मभत्रका िडा कायाालयहरु भन्न ेसभझन ुपदाछ । 

ञ) "िडा अध्यक्ष" भन्नाले राजससराङ्ग गाउँपामलका मभत्रका िडाका मनिााजचि िडा अध्यक्ष भन्ने सभझन ुपदाछ । 

ट) "ऐन" भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 िथा कायाविमध भन्नाले बावषाक बिेट िथा कायाक्रि 
संचालन कायाविमध,2079 लाई िनाउँछ । 
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पररच्छेद-2 

उपभोक्ता समिमिको स्थापना 
3) संस्थाको स्थापना: 

 क) यस विधानको प्रस्िािना अनसुारको काया गने गरी .................. “उपभोक्ता समिमि” नािक संस्थाको स्थापना 
गररएको छ । 

 ि) संस्थाको सबै काि काबााहीको मनमित्त अनसूुची:-2 बिोजििको आफ्नो छुटै्ट छाप र कायाालय हनुेछ । 

 ग) संस्था दिाा गनाका लामग आिश्यक कागिाि अनसूुची:-3 बिोजिि हनुेछ । 

 ग) संस्था एक अविमछन्न उत्तरामधकारिाला, स्िशामसि र स-ुसंगठठि संस्था हनुेछ । 

 घ) संस्थाले एउटा कृमत्रि ब्यजक्त सरह गने सभपूणा काया गना ससनेछ । 

 ङ) संस्था/उपभोक्ता समिमिले कानून बिोजिि गना मिल्ने योिनासंग सभबजन्धि सबै कायाहरु गना ससनेछ । 

4) संस्थाको कायाालय: 

िकिापनरु जिल्ला राजससराङ्ग गाउँपामलका िडा नं................िा संस्थाको कायाालय रहनेछ । 

 

पररच्छेद-3 

उद्दशे्य 

 

5) उपभोक्ता समिमिको उद्दशे्य यस प्रकार रहन ेछ : 

क) योिना संचालनको काया ठदगो र गणुस्िरयकु्त िररकाले गने ।  
ि) योिना सञ्चालन गना स्थानीय श्रि, मसप िथा स्रोिको पररचालन गने र गराउने । 

ग) योिना कायाान्ियन गना आिश्यक पने स्रोि पररचालन गना सरकारी िथा गैरसरकारी, राविय िथा अन्िराविय 
संघ संस्थाहरुसँग सभपका  राख्न,े सहयोग िटुाउन ेर आिश्यक सभझौिा गने । 

घ) योिना सभबन्धी आिश्यक सल्लाह प्रदान गने र गना लगाउने । 

ङ) उल्लेजिि उद्देश्यहरु पूरा गना आईपने अन्य िनुसकैु काि गने र गराउने । 

च) योिना मनिााण गनाको लामग श्रोि नपगु भएिा आमथाक संकलन गरी मनयमिि रुपिन योिनाको ििाि 
संभभार,मनररक्षण िथा अनगुिनको ब्यब्था मिलाउने । 

छ) योिना मनिााण िथा संचालनको काया गदाा राजससराङ्ग गाउँपामलका िथा िडा कायाालयसंग सिन्िय गरी काया 
संचालन गने । 

6) उपभोक्ता समिमिको सदस्यिा कायि रहने : 

क) योिना कायाान्ियन हनुे प्रभाविि क्षेत्र मभत्रबाट िडा कायाालयका िनप्रमिमनमधको रोहिरिा गठठि अध्यक्ष 
लगायिका अन्य सदस्यहरु उपभोक्ता समिमिका सदस्य हनुेछन ्।  

ि) उपभोक्ता समिमििा देहायका ब्यजक्तहरु सदस्य हनु ससने छैनन ्। 

1) नेपाली नागररकिा नमलएको व्यजक्त 
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2) िानमसक सन्िलुन ठठक नभएको ब्यजक्त । 

3) कुनै अको उपभोक्ता समिमििा रहेर काया गरररहेका ब्यजक्त । 

4) योिना प्रभाविि क्षेत्र भन्दा बावहरको ब्यजक्त । 

5) सरकारी सभपजत्त वहनामिना गरी अमभयोग लागेको ब्यजक्त । 

6) कुनै फौिदारी अमभयोगिा कसरुदार ठहररएको ब्यजक्त । 

7) सदस्यिा शलु्क : 

 क) उपभोक्ता समिमििा रहने ब्यजक्तलाई सदस्यिा शलु्क लाग्ने छैन । 

8) सदस्यिा कायि नरहने : 

 देहायको अबस्थािा उपभोक्ता समिमिको सदस्यिा कायि रहने छैन  
 1) ऐन काननू विपररि काया गरेको पाइएिा । 

 2) उपभोक्ता समिमिको मनणायलाई अटेर गरी पालना गरेिा िथा योिना मनिााणिा अिरोध मसिाना गरेिा । 

 3) उपभोक्ता समिमिको कुनपैमन सदस्यले आफ्नो स्िइच्छाले सदस्यिा िाररि गरर पाउँ भमन रािीनािा ठदएिा । 

 4) कुन ैमनिााण ब्यिसायी फिािा कायारि ब्यजक्त िथा सरकारी,संस्थािा कायारि ब्यक्ती  सदस्य रहन नपाइने । 

 

9) उपभोक्ता समिमिको गठन, बैठक िथा कायाविमध : 

 क) उपभोक्ता समिमििा कजभििा 7 िना र आिश्यकिा अनसुार सो भन्दा बढी सदस्य रहन ससनेछन ् । 

 ि) उपभोक्ता समिमि गठन गदाा िडा कायाालयको मनिााजचि िन प्रमिमनमधको रोहिरिा गठन गनुापनेछ । 

 ग) उपभोक्ता समिमि गठन गदाा सिािेजशिाको मसद्धान्ि अबलभबन गनुापनेछ र उपभोक्ता समिमििा अध्यक्ष, सजचि 
र कोषाध्यक्ष िध्ये एक िना िवहलाको अमनिाया सहभामगिा सवहि कजभििा 33% िवहला सहभामगिा हनुपुनेछ । 

 घ) उपभोक्ता समिमिको बैठक आिश्यकिा अनसुार बस्न ससनेछ । 

 ङ) कजभििा कुल सदस्य संख्याको उकाउन्न प्रमिशि सदस्य उपजस्थि भएिा बैठकको संख्या गणपरुक भएको 
िामनने छ । 

 च) यस कायाविमधिा अन्य ब्यबस्था भएकोिा बाहेक बैठकको सािान्य बहिुिको आधार मनणाय 

 छ) उपभोक्ता समिमिले आफ्नो कायाविमध आफै बनाई लाग ुगना ससनेछ । 

10) उपभोक्ता समिमिको गठन, बैठक िथा कायाविमध : 
 क) उपभोक्ता समिमिको बैठक आिश्यकिा अनसुार बस्ने छ । 

11) उपभोक्ता समिमिको काि, किाव्य र अमधकार: 
 क) उपभोक्ता समिमिको बैठकले गरेका मनणायहरु कायाान्ियन गने । 

 ि) संस्थाको आमथाक िथा प्रगमि प्रमिबेदन ियार गरर सभबजन्धि मनकायिा पेश गने । 

 ग) उपभोक्ता समिमिबाट संचालन गररने चल अचल सभपजत्तको रेिदेि, संरक्षण, ििाि संभार गने । 

 घ) यस विधानिा ब्यिस्था भए बाहेक संस्थाको उद्देश्य परुा गना आइपने सभपणूा काि पने । 
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12) उपभोक्ता समिमिका पदामधकारीहरुको  काि, किाव्य र अमधकार: 

अध्यक्ष : 

क) उपभोक्ता समिमिको बैठक बोलाउने  
ि) उपभोक्ता समिमिको बैठकको अध्यक्षिा गने । 

ग) आिश्यकिा अनसुार अन्य क्षते्रिा समिमिको िफा बाट प्रमिमनमधत्ि गने ।  
घ) आिश्यकिा अनसुार उपभोक्ता समिमिको िफा बाट संघ/संस्था, सरकारी िा गैर सरकारी मनकायसंग सभझौिा गने । 

ङ) समिमिको बैठकिा िि विभािन गदाा िि बराबर हनु आएिा मनणाायक िि ठदने । 

च) समिमिको मनणाय कायाान्ियन गने गराउने िथा आिश्यकिा अनसुार अमधकार प्रत्यायोिन गने । 

छ) संस्थाको काि कारिाही सपुररिेक्षण गने । 

ि) मबधान अनसुार सभपणुा काि गने गराउने । 

उपाध्यक्ष: 

क) अध्यक्षलाई सहयोग गने । 

ि) अध्यक्षले ठदएको जिभिेिारी पूरा गने ।  
ग) अध्यक्षको अनपुजस्थमििा अध्यक्षले गदै आएको काया गने । 

सजचि: 

क) अध्यक्षको मनदेशन अनरुुप उपभोक्ता समिमिको बैठक बोलाउने । 

ि) बैठकिा योिना र प्रमििेदन पेश गने मनणाय अमभलेि राख्न े। 

ग) पाररि मनणायहरु कायाान्ियन गने । 

घ) कायाादल सञ्चालन गने । 

कोषाध्यक्ष: 

क) संस्थाको कोषको रेिदेि र सञ्चालन गने । 

ि) साधारणसभािा बावषाक कायाक्रि र बिेट पेश गने । 

ग) समिमिको लेिा दरुुस्ि राख्न े। 

घ) मनयमिि रुपिा िावषाक लेिापररक्षण गराउने । 

सदस्यको काि, किाब्य र अमधकार : 

क) समिमिको बैठकिा सवक्रय सहभामगिा िनाउने । 

ि) संस्थाको कायािा रचनात्िक भमूिकाको मनिााह गने । 
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पररच्छेद-4 

आमथाक ब्यिस्था 

आमथाक श्रोि: 

यस विधान बिोजिि संस्थालाई प्राप्त हनु ेसबै चल अचल सभपजत्तको प्राप्ती, भोग, िररद, मबवक्र गना ससनेछ िर यस 
प्रकारको मबवक्र गनुा अगाडी स्थानीय सरकारसँग परािशा गनुापनेछ । 

कोष: 

1) उपभोक्ता समिमिको नाििा एक छुटै्ट कोष हनुेछ िसिा देहायको रकि िभिा हनुेछ । 

क) कुनै योिना संचालन बापिको रकि । 

 ि) कसैले स्िेच्छाले ठदएको साहयिा िथा अनदुान बापिको रकि । 

ग) संस्थाको चल अचल सभपजत्त मबवक्रबाट प्राप्त रकिहरु । 

घ) विदेशी संस्था,ब्यजक्त िा अन्िरााविय संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग । 

ङ) स्थानीय सरकार/प्रदेश सरकार/ संघीय सरकार लगायि विमभन्न संघ संस्थाबाट प्राप्त अनदुान िा सहयोग । 

2) समिमिको बैङ्क िािा समिमिले िोकेको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सजचिको संयकु्त दस्ििि सञ्चालन गररनेछ ।त्यसिा 
संस्थाको छाप लगाउन ुपनेछ । 

उपभोक्ता समिमिको लेिापरीक्षण िथा सािािमनक पररक्षण: 

क) समिमिको आय-ब्ययको लेिा प्रचमलि कानून बिोजिि राजिनेछ । 

ि) समिमिको लेिापरीक्षण प्रचमलि कानून बिोजिि रजिष्टडा लेिापररक्षकबाट हनुेछ । 

ग) राजससराङ्ग गाउँपामलकाको प्रििु प्रशासकीय अमधकृि, योिना शािा, आमथाक प्रशासन शािा िा योिनासँग 
सभबजन्ध मनयिनकारी मनकायले चाहेिा िनुसकैु बिि पमन संस्थाको वहसाबवकिाब िाँच गना सवकनेछ । 

घ) उपभोक्ता समिमिले समिमिबाट संचालन भएको योिना सभपन्न भए पश्चाि िन प्रमिमनमध एिं सराकारिाला 
ब्यजक्तहरुको रोहिरिा सािािमनक पररक्षण िथा सािािमनक सनुिुाई सिेि गनुापनेछ । 

संस्थाको विगठन: 

कुनै पमन योिनाको काया सभपन्न भै सािािमनक पररक्षण र सािािमनक सनुिुाई सभपन्न भए पश्चाि उक्त उपभोक्ता समिमि 
आिश्यक नरहेको देजिएिा समिमिले उपभोक्ता समिमिलाई विघटन गना ससनेछ । िर उपभोक्ता समिमिबाट संचालन 
गररएको कुनै पमन योिनािा अमनयमिििा भएको भनी कोही कसैले उिरु बािरु गरेिा सो योिना र उिरुी प्रमि सभबजन्धि 
उपभोक्ता समिमिको िबाफदेवहिा  

आमथाक िषा: 

आमथाक बषा श्रािण 1 गिे बाट प्रारभभ भइ अषाढ िसान्ि सिाप्त हनुेछ । 
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हािी .................................. उपभोक्ता समिमिका सदस्यहरु यस विधान बिोजिि काया गना िञ्जुर भई मनभन 
साक्षीको रोहिरिा मबधानिा सवहछाप गदाछौ । 

मस.नं. पद पदामधकारीको नाि हस्िक्षर साक्षीको नाि, 
थर 

कैवफयि 

1 अध्यक्ष 
    

2 उपाध्यक्ष 
    

3 सजचि 
    

4 कोषध्यक्ष 
    

5 सदस्य 
    

6 सदस्य 
    

7 सदस्य 
    

8 सदस्य 
    

9 सदस्य 
    

10 सदस्य 
    

11 सदस्य 
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अनसूुची-1 

................ उपभोक्ता समिमि अन्िगाि रहेका उपभोक्ताहरुको नािािली: 

 

मस.नं. उपभोक्ताको नाि थर ठेगाना/टोल हस्िाक्षर 
1 

   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8    

9    

10    

11    
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अनसूुची-2 

कायाालय रहने स्थान:- 

 

कायाालयको छाप 
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अनसूुची-3 

उपभोक्ता समिमि दिाा गना आिश्यक पने कागिपत्रहरु 

1) उपभोक्ता समिमि गठन गदााको भेलाको िाइन्यटु 

2) उपभोक्ता समिमिका पदामधकारीहरुको नागररकिाको फोटोकवप 

३) उपभोक्ता समिमि गठन गदााको भेलाको फोटो 

4) सञ्चालक समिमि र अनगुिन समिमििा रहेका पदामधकारीहरु नाि,ठेगना िथा सभपका  नं. 

5) बैङ्क िािा सञ्चानलन गने पदामधकारीहरु 

६) उपभोक्ता समिमिको छाप 

७) िडाको मसफाररस 

 

 

 

 

 

 

 


