
.....................................................उपभोक्ता समिमिको 
विद्यान, २०७९ 

प्रस्िािना : 

मसन्धुपाल्चोक जिल्ला बलेफी गाउँपामलकाको िडा नं. ......... िा संघीय सरकार/प्रदेश सरकार/ बलेफी 
गाउँपामलका/अन्य संघ संस्थाबाट आ.ि. ......... को स्िीकृि 
.................................काययक्रि/आयोिना बलेफी गाउँपामलकाको उपभोक्ता समिमि गठन, पररचालन 
िथा व्यिस्थापन सम्बन्धी काययविमध, २०७४ बिोजिि ............................... उपभोक्ता समिमिबाट 
मनिायण/िियि/संचालन गनुय पने भएकोले यो विधान ियार गरी लाग ुगररएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक 

(१) संजिप्त नाि र प्रारम्भ: (क) यस मबधानको नाि                                                 
“.......................................................... उपभोक्ता समिमिको विधान, २०७९”  रहनेछ । 

(ख) यो विधान बलेफी गाउँ कायपामलकाको कायायलयबाट स्िीकृि भएपमछ लाग ुहनेुछ । 

(ग) काययिेत्र: सम्झौिािा उल्लेजखि आयोिना/काययक्रिबाट लाभ प्राप्त गने उपभोक्ताहरु रहेको सबै 
भभूाग यो उपभोक्ता समिमिको काययिेत्र रहनेछ ।  

(२) पररभाषा : 
मबषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस मबधानिा, 
(क) “आमथयक िषय” भन्नाले हरेक बषयको श्रािण १ गिे देजख असार िसान्िसम्िको अिमधलाई सम्झन ु
पदयछ । 

(ख) “उपभोक्ता समिमि” भन्नाले “...........................................उपभोक्ता समिमि” लाई सम्झन ु
पदयछ । 

(ग) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “कायायलय” भन्नाले बलेफी गाउँ काययपामलकाको कायायलय भने्न सम्झनपुछय । सो शब्दले िडा 
कायायलय सििेलार्य िनाउने छ । 
(ङ) “कायय समिमि" भन्नाले ...........................................उपभोक्ता समिमिबाट सम्पादन गनुय  पने 
कायय गनय गठठि विमभन्न समिमि भने्न सम्झन ुपदयछ। 

(च) “कायय समिमिको सदस्य” भन्नाले यस मबधान बिोजिि गठठि कायय समिमिको पदामधकारीहरु सम्झन ु
पदयछ । 

(छ) “काययविमध” भन्नाले बलेफी गाउँपामलकाको उपभोक्ता समिमि गठन, पररचालन िथा व्यिस्थापन 
सम्बन्धी काययविमध, २०७४ सम्झन ुपदयछ । 



(ि) “मबधान” भन्नाले “........................................................... उपभोक्ता समिमि” को विधान, 

२०७९ लाई सम्झन ुपदयछ । 

(झ) “िडा कायायलय” भन्नाले बलेफी गाउँपामलका मभत्रको िडा कायायलयहरु भने्न सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) “िडा अध्यि” भन्नाले बलेफी गाउँपामलकाको ........िडाका मनिायजचि िडा अध्यि भने्न सम्झन ु
पदयछ । 

 (ट) “स्थानीय अमधकारी” भन्नाले बलेफी गाउँपामलकाको प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि िा मनिको काि 
गने जिम्िेिारी िोवकएको अमधकृि कियचारी सम्झन ुपदयछ। 

(ठ) “स्थानीय िह” भन्नाले बलेफी गाउँपामलका सम्झन ुपदयछ । 

(ड) “शाखा” भन्नाले बलेफी गाउँपामलका अन्िगयिका शाखा भने्न सम्झन ुपदयछ । 

 

पररच्छेद -२ 

उपभोक्ता समिमिको गठन 

(३) उपभोक्ता समिमि गठन: (क) यस मबधानको प्रस्िाबना अनसुारको कायय गने गरी 
“.................................................................उपभोक्ता समिमि" नािक संस्थाको गठन गररएको 
छ । 

(ख) उपभोक्ता समिमिको दिाय र सोको प्रिाणपत्रको प्रामप्त बलेफी गाउँपालकाको उपभोक्ता समिमि गठन, 

पररचालन िथा व्यिस्थापन सम्बन्धी काययविमध, २०७४ बिोजिि हनेुछ । 

(ग) संस्थाको सबै काि कारिाहीको मनमित्त अनसूुचीिा उल्लेख भए बिोजििको आफ्नो छुटै्ट छाप 
हनेुछ। 

(घ) यो उपभभोक्ता समिमि एक अविमछन्न उत्तरामधकारिाला, स्िशामसि र संगठठि संस्था हनेुछ । 

(ङ) समिमिले एउटा कृमत्रि व्यजक्त सरह सम्पूणय कायय गनय सक्नेछ । 

(च) समिमिले आफ्नो काययिेत्रिा कानून बिोजिि गनय मिल्ने मनिायणसँग सम्बजन्धि सबै काययहरु गनय 
सक्नेछ । 

(४) समिमिको कायायलय : यो समिमिको कायायलय मसन्धुपाल्चोक जिल्ला बलेफी गाउँपामलका िडा 
नं................................. िा रहनेछ । िर समिमिको कायायलय स्थापना नभएकै कारणबाट 
समिमिलाई काि गनयबाट बजिि भने गररने छैन । 

 

  



पररच्छेद-३ 

उद्दशे्य 

(५) उपभोक्ता समिमिको उद्दशे्य :  

समिमिको िूल उद्देश्य सम्झौिा बिोजििको ................................... आयोिना मनिायण/िियि संभार 
गने रहेको छ । यसको अन्य उद्देश्यहरु मनिनानससुार रहेका छन ्: 

(क) आयोिना सिालन गनय स्थानीय श्रि, मसप िथा स्रोिको पररचालन गने र गराउने । 

(ख) आयोिना कायायन्ियन गनय आिश्यक पने स्रोि पररचालन गनय सरकारी िथा गैरसरकारी, राविय 
िथा अन्िराविय संघ संस्थाहसँग सम्पकय  राखी सहयोग िटुाउने र सोको लामग आिश्यक सम्झौिा गने। 

(ग) आयोिना मनिायण गनयको लामग श्रोि नपगु भएिा आमथयक संकलन गरी मनयमिि रुपिा आयोिनाको 
सिालन गने, िियि सम्भार, मनरीिण िथा अनगुिनको व्यिस्था मिलाउने । 

(घ) आयोिनालार्य मििव्ययी र प्रभािकारी िररकाले सम्पन्न गने ।  

(ङ) आयोिना संचालनको कायय ठदगो र गणुस्िरयकु्त िररकाले गने ।  

(च) आयोिना सिालनद्वारा स्थानीय रोिगारी मसियना गने पारदशीिा प्रिर्द्यन गने र आयोिना प्रमि 
अपनत्िको विकास गने ।  

(६) उपभोक्ता समिमिको सदस्यिा: (क) आयोिना कायायन्ियन हनेु प्रभाविि िेत्र िथा आयोिनाबाट 
प्रत्यि लाभ प्राप्त गने व्यजक्तहरुको आि भेला र िडा कायायलयका िनप्रमिमनमध िथा कियचारीको रोहिरिा 
गठठि अध्यि लगायिका अन्य सदस्यहरु उपभोक्ता समिमिका सदस्य हनेुछन ्। उपभोक्ता समिमि 
गठनिा सियसम्िि हनु नसकेिा उपजस्थि उपभोक्ताहरुको भेलाको बहिुिबाट छनौट भएका पदामधकारी 
उपभोक्ता समिमिका सदस्य रहनेछन ्। 

(ख) उपभोक्ता समिमििा देहायका व्यजक्तहरु सदस्य हनु सक्ने छैनन ्। 

(१) नेपाली नागररकिाको प्रिाण पत्र प्राप्त नगरेको व्यजक्त । 

(२) िानमसक सन्िलुन ठठक नभएको व्यजक्त । 

(३) अको उपभोक्ता समिमििा रहेर कायय गरररहेको व्यजक्त । 

(४) आयोिना प्रभाविि िेत्र भन्दा बावहरको व्यजक्त ।  

(५) सरकारी सम्पजत्त वहनामिना गरी अमभयोग लागेको व्यजक्त िथा कुनै फौिदारी अमभयोगिा  कानून 
अनसुार कसरुदार ठहररएको व्यजक्त । 

(६) कियचारी, जशिक, मनिायजचि िनप्रमिमनमध िथा लाभको पद धारण गरेको अन्य व्यजक्त । 

(७) सदस्यिा कायि नरहने : देहायको अबस्थािा उपभोक्ता समिमिको सदस्यिा कायि रहने छैन 

(१) ऐन कानून मबपररि कायय गरेको पार्एिा ।  

(२) उपभोक्ता समिमिको मनणययलाई पालना नगरेिा िथा आयोिना मनिायणिा अिरोध मसियना गरेिा। 

(३) उपभोक्ता समिमिको कुनैपमन सदस्यले आफ्नो स्िर्च्छाले सदस्यिा खाररि गरर पाउँ भनी रािीनािा 
ठदएिा । 



(४) उपभोक्ता समिमिको सदस्यको ितृ्य ुभएिा । 

(५) अन्य कडा रोग लागेिा । 

(८) उपभोक्ता समिमिको गठन, बैठक िथा काि, कियव्य र अमधकार : (क) यस काययविमधको दफा ६ 
को (क) बिोजिि गठन भएको उपभोक्ता समिमििा कजम्ििा ७ िना र अमधक्ति ११ िना सदस्य रहन 
सक्नेछन ्। 

(ख) उपभोक्ता समिमि गठन गदाय सिािेजशिाको मसर्द्ान्ि अिलम्बन गनुयपनेछ । समिमििा कजम्ििा 
३३% िवहला सहभामगिा हनुपुनेछ ।उपभोक्ता समिमििा अध्यि, सजचि र कोषाध्यििध्ये एक िना 
िवहला अमनिायय रहन ुपनेछ ।  

(ग) उपभोक्ता समिमिको िैठक आिश्यकिा अनसुार बस्न सक्नेछ ।  

(घ) कजम्ििा कुल सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रमिशि सदस्य उपजस्थि भएिा िैठकको संख्या गणपरुक 
संख्या पगेुको िामनने छ । 

(ङ) यस मबधानिा अन्य व्यिस्था भएकोिा बाहेक िैठकको सािान्य बहिुिको आधारिा मनणयय हनु 
सक्नेछ । 

(च) उपभोक्ता समिमिले आफ्नो काययविमध आफैं  बनाई लाग ुगनय सक्नेछ । 

(९) उपभोक्ता समिमिको बठैक : (क) उपभोक्ता समिमिको दिाय गनय, सरकारी िथा अन्य पिसँग हनेु 
सम्झौिा गनय पठाउने व्यजक्त िोक्न, बैंक खािा खोल्ने पदामधकारी िोक्न, कायय सिालनको लामग कायय 
विभािन गनय, सम्पन्न कािको साियिमनक परीिणको भेला बोलाउन, खचय अनिुोदन गनय, भकु्तानीका 
लामग काययपामलकाको कायायलयिा मसफाररस गने लगायिका मनणयय गनय समिमिको बैठक अमनिायय बस्न ु
पनेछ ।  

(१०) उपभोक्ता समिमिको काि, कियब्य र अमधकार : (क) उपभोक्ता समिमिको िैठकले गरेका मनणययहरु 
कायायन्ियन गने । 

(ख) सम्झौिािा उल्लेख भए बिोजििको पररिाण, गणुस्िर र िापदण्ड बिोजििको कािहरु सियिै 
सम्पन्न गने । 

(ग) संस्थाको आमथयक िथा भौमिक प्रगमि प्रमििेदन ियार गरी सम्बजन्धि मनकायिा पेश गने ।  

(घ) उपभोक्ता समिमिबाट संचालन गररने चल अचल सम्पमिको रेखदेख, संरिण, िियि संभार गने। 

(ङ) िडा कायायलय र गाउँ काययपामलकाको कायायलयले ठदएको मनदेशन पालना गने ।  

(च) उपभोक्ता समिमिले सम्पन्न गरेका आयोिनाहरुको सम्पूणय सक्कल बील, भपायर्य िथा डोर हाजिर ियार 
गरी समिमिको बैठकबाट अनिुोदन गराउने । 

(छ) सम्पन्न काययक्रिको साियिमनक परीिण गने, गराउने ।  

(ि) साियिमनक खररद मनयिािली, २०६४ को मनयि ९७ िा िोवकएका सम्पूणय मनयिहरु पालना गने, 
गराउने ।  



(झ) बलेफी गाउँपामलकाको उपभोक्ता समिमि गठन, पररचालन िथा व्यिस्थापन सम्बन्धी काययविमध, 
२०७४ बिोजिि सम्पूणय काययहरु गने । 

(ञ) आफूले मनिायण गरेको आयोिनाको मनयमिि िियि संभार गने, रेखदेख गने र संचालन गने।  

(ट) यस विधानिा उल्लेख भएका बाहेक संस्थाको उद्देश्य परुा गनय आर्पने अन्य सम्पूणय काि गने । 

 

पररच्छेद -४ 

उपभोक्ता समिमिका पदामधकारीहरुको काि, कियव्य र अमधकार 

 

(११) अध्यिको काि, कियव्य र अमधकारः- उपभोक्ता समिमिका अध्यिको काि, कियव्य र अमधकार 
देहाय बिोजिि हनेुछः 
(क) उपभोक्ता समिमिको िैठक बोलाउने । 

(ख) उपभोक्ता समिमिको िैठकको अध्यििा गने । 

(ग) आिश्यकिा अनसुार अन्य िेत्रिा समिमिको िफय िाट प्रमिमनमधत्ि गने । 

(घ) उपभोक्ता समिमिको िफय िाट सरकारी िथा गैर सरकारी मनकायसंग सम्झौिा गने। 

(ङ) समिमिको िैठकिा िि विभािन गदाय िि बरािर हनु आएिा मनणाययक िि ठदने ।  

(च) समिमिको मनणयय कायायन्ियन गने गराउने िथा आिश्यकिा अनसुार अमधकार प्रत्यायोिन गने। 

(छ) समिमिको काि कारिाहीको सपुररिेिण गने । 

(ि) विधान अनसुार सम्पणुय काि गने गराउने । 

(झ) समिमिले गने गरी सम्झौिा भएका काययक्रिहरु िोवकएको पररिाण, गणुस्िर, िापदण्ड र सियिा 
सम्पन्न गने सम्पूणय जिम्िेिारी रहने । 

(ञ) डोर हाजिरीको मनयन्त्रण गने र कािदारको सही पवहचान गरी उसले गरेको कािको आधारिा 
िात्र डोर हाजिरी प्रिाजणि  गने ।(गलि डोर हाजिर प्रिाजणि भएिा डोर हाजिरी बापि भएको भकु्तानीको 
सम्पूणय रकिको जिम्िेिारी उपभोक्ता समिमिको अध्यिको हनेुछ)।  

(१२) उपाध्यिको काि, कियव्य र अमधकारः उपभोक्ता समिमिका उपाध्यिको काि, कियव्य र अमधकार 
देहाय बिोजिि हनेुछः 
(क) अध्यिको अनपुजस्थिा समिमिको अध्यि भै अध्यिले गने भनी िोवकएका कािहरु गने । 

(ख) अध्यिले ठदएको जिम्िेिारी पूरा गने ।  

(ग)समिमिले गने गरी सम्झौिा भएका काययक्रिहरु िोवकएको पररिाण, गणुस्िर, िापदण्ड र सियिा 
सम्पन्न गने । 

(१३) सजचिको काि, कियव्य र अमधकारः उपभोक्ता समिमिका सजचिको काि, कियव्य र अमधकार देहाय 
बिोजिि हनेुछः 
(क) अध्यिको मनदेशन अनरुुप उपभोक्ता समिमिको बैठक बोलाउने ।  



(ख) बैठकिा आयोिनाको प्रमििेदन पेश गने र मनणयय अमभलेख राख्ने। 

(ग) पाररि मनणययहरु कायायन्ियन गने । 

(घ) उपभोक्ता समिमिको कायायलय स्थापना भएको भए कायायलय सिालन गने । 

(ङ) काययको वित्तीय र भौमिक प्रमििेदन ियार गने ।  

(च) समिमिले गने गरी सम्झौिा भएका काययक्रिहरु िोवकएको पररिाण, गणुस्िर, िापदण्ड र सियिा 
सम्पन्न गने । 

(च) उपभोक्ता समिमिले कािदारबाट काि गराएको भए सोको डोर हाजिरी राखी प्रिाजणिको लामग 
उपभोक्ता समिमिका अध्यि सिि मसफाररस गने । 

(१४) कोषाध्यिको काि, कियव्य र अमधकारः उपभोक्ता समिमिका कोषाध्यिको काि, कियव्य र 
अमधकार देहाय बिोजिि हनेुछः 
(क) संस्थाको कोषको रेखदेख र सिालन गने ।  

(ख) साधारणसभािा िावषयक काययक्रि र बिेट पेश गने । 

(ग) समिमिको लेखा दरुुस्ि राखे्न । 

(घ) समिमिले गने गरी सम्झौिा भएका काययक्रिहरु िोवकएको पररिाण, गणुस्िर, िापदण्ड र सियिा 
सम्पन्न गने । 

(ङ) मनयमिि रुपिा िावषयक लेखापरीिण गराउने । 

(च) उपभोक्ता समिमिले कािदारबाट काि गराएको भए सोको डोर हाजिरी अनसुारको रकि भकु्तानी 
ठदने । 

(१५) सदस्यको काि, कियव्य र अमधकारः उपभोक्ता समिमिका सदस्यको काि, कियव्य र अमधकार 
देहाय बिोजिि हनेुछः 

(क) समिमिको बैठकिा सवक्रय सहभामगिा िनाउने ।  

(ख) संस्थाको काययिा रचनात्िक भमूिकाको मनिायह गने ।  

(ग) समिमिले गने गरी सम्झौिा भएका काययक्रिहरु िोवकएको पररिाण, गणुस्िर, िापदण्ड र सियिा 
सम्पन्न गने । 

(घ) उपभोक्ता समिमिको बैठकले मनणयय गरी िोकेको अन्य काययहरु गने ।  

 

पररच्छेद - ६ 

आमथयक व्यिस्था 
(१६) आमथयक श्रोिः उपभोक्ता समिमिलार्य प्राप्त हनेु आमथयक स्रोि देहाय बिोजिि हनेुछ :- 

(क) गाउँपामलकाबाट प्राप्त हनेु सम्झौिािा िोवकएको नगद रकि । 

(ख) उपभोक्ता समिमिबाट आयोिना सिालनको लामग लागि सहभामगिा गनय िोवकएको रकि । 

(ग) सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्था िथा अन्य व्यजक्तबाट प्राप्त हनेु रकि।  



(१७) कोष सिालन : (१) उपभोक्ता समिमिको नाििा एक छुटै्ट कोष हनेुछ, िसिा देहायको रकि 
िम्िा हनेुछ । 

(क) दफा १६ बिोजििको रकि । 

(ख) स्थानीय सरकार/प्रदेश सरकार/संघीय सरकार लगायि विमभन्न संघ संस्थाबाट िियि संभार गनय प्राप्त 
अनदुान रकि । 

(ग) उपभोक्ता समिमिले मनणयय गरी िोकेको सेिा शलु्कबाट प्राप्त रकि ।  

(२) उपभोक्ता समिमिले िोकेको बैंकिा उपभोक्ता समिमिको एउटा खािा रहनेछ । त्यस्िो बैंक खािा 
उपभोक्ता समिमिका अध्यि, कोषाध्यि र सजचिको संयकु्त दस्िखिबाट सिालन गररनेछ ।  

त्यसरी िोवकएका पदामधकारीहरु िध्ये कसैको ितृ्य ुभएिा िा अन्यत्र बसाँर्सरी गएिा िा शारररीक िा 
िानमसक रुपिा अशक्त भएिा उपभोक्ता समिमिको बैठकको दरु्य मिहार् बहिुिको मनणययबाट ररक्त स्थान 
पदपूमिय सवकनेछ। 

(१८) उपभोक्ता समिमिको लेखा, लेखापरीिण र साियिमनक परीिण : (क) समिमिको आय-व्ययको 
लेखा प्रचमलि कानून बिोजिि राजखनेछ ।  

(ख) समिमिको लेखापरीिण कानून बिोजिि रजिष्टडय लेखपरीिकबाट हनेुछ ।  

(ग) बलेफी गाउँपामलकाको प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि, आमथयक प्रशासन शाखा िा आयोिनासंग सम्बजन्धि 
मनयिनकारी मनकायले चाहेिा िनुसकैु िखि समिमिको वहसाब वकिाब िाँच हनु सक्नेछ। 

(घ) उपभोक्ता समिमिले समिमिबाट संचालन भएको आयोिना सम्पन्न भए पश्चाि िनप्रमिमनमध एिं 
सरोकारिाला व्यजक्तहरुको रोहिरिा उपभोक्ताहरुको आि भेला गरी साियिमनक पररिण गनुयपनेछ। 

 

पररच्छेद - ७ 

विविध 

(१९) उपभोक्ता समिमिको मनरन्िरिा िथा विघटन: (क) यो उपभोक्ता समिमि अविमछन्न उत्तरामधकारिाला 
संगठठि संस्थाको रुपिा रहनेछ । 

(ख) यस समिमिबाट मनिायण भएका योिनाहरुको िियि संभार, संरिण िथा रेखदेखको लामग समिमिको 
मनरन्िरिा रही रहनेछ ।  

(ग) उपभोक्ता समिमिले गैर कानूनी काि गरेको पार्एिा समिमि विघटन गने अमधकार गाउँ 
काययपामलकाको कायायलयलार्य रहनेछ । 

(घ) समिमि विघटन भएको अिस्थािा समिमिको दावयत्ि, चल अचल सम्पजत्त कानून अनसुार हनेुछ।  

  



(२०) कायय गने प्रमिबर्द्िा: हािी ................................................ उपभोक्ता समिमिका सदस्यहरु 
यस विधान बिोजिि कायय गनय िञु्जर भई मनम्न पदामधकारीको रोहिरिा यो विधानिा सहीछाप गदयछौं : 
क्र.सं. पद पदामधकारीको नाि ठेगाना नागररकिा 

नं. 
हस्िािर कैवफयि 

१ अध्यि   
 

  
 
 

 

२ उपाध्यि   
 

  
 
 

 

३ सजचि   
 

  
 
 

 

४ कोषाध्यि   

 

  

 
 

 

५ सदस्य   
 

  
 
 

 

६ सदस्य   
 

  
 
 

 

७ सदस्य   
 

  
 
 

 

८ सदस्य   
 

  
 
 

 

९ सदस्य   
 

  
 
 

 

१० सदस्य   
 

  
 
 

 

११ सदस्य   
 

   

 

रोहिरिा रहनेको दस्िखिः 
नािः 
पदः 

 

नोटः रोहिरिा मनिायजचि िन प्रमिमनमध िा गाउँपामलकािा काययरि कियचारी रहन सक्नेछन ्। 



अनसूुची 
(दफा ३ को (ग) सँग सम्बजन्धि) 

उपभोक्ता समिमिको छाप 

उपभोक्ता समिमिको छाप देहाय बिोजिि हनेुछ : 


