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उपभोक्ता समममतको गठन, संचालन, व्यवस्थापन एवम् काययक्रम काययधवयन गनय यस महाराजगंज 

नगरपामलकाको मवधेयक समममत मार्य त पेि हुन आएको उपाबोक्ता समममत गठन तथा संचालन 

काययमवमध २०७४ नगर काययपामलका बैठक बाट स्वीकृत गरी लागू गररएको छ | 

१. उपभोक्ता समममतबाट आयोजना काययधवयन र संचालन गदाय आयोजना बाट प्रत्यक्ष लाभामम्वत 

हुने घरपररवारको पमहचान गरी त्यस्ता पररवारको आम भेलाबाट सम्बधधीत आयोजना 

स्थलमा नै ७ दमेि ९ सदस्यीय उपभोक्ता समममत गठन गननयपनेछ | उपभोक्ता समममतका 

सदस्यहरुले आफ्नो नागररकता प्रमाण पत्रको प्रमतमलमप पेि गननय पनेछ | 

२. महाराजगंज नगरपामलका बहालवाला पदामधकारी, राजनीमतक दलका प्रमतमनमधको रूपमा 

स्थानीय तहको नै पमन पदमा आमसन व्यमक्त , बहालवाला सरकारी कमयचारी, मिक्षक, मनमायण 

व्यवसायी, सरकारी पेश्की वा बेरुजन नगरेका व्यमक्तहरु नैमतक पतन दमेिने र्ौजदारी 

अमभयोगमा सजाय पाई उक्त सजाय भनक्तान गरेको तीन वर्य ननाघेको व्यमक्त, सावयजमनक 

सम्पमि महनाममना गरेको व्यमक्त उपभोक्ता समममतको सदस्य हुन पाउने छैनन् | 

३. उपभोक्ता समममतका सदस्यहरु कमम्तमा ३३ प्रमतित ममहला हुननपनेछ | समममतको अध्यक्ष, 

समचव, र कोर्ाध्यक्ष मध्ये कमम्तमा एकजना ममहला पदामधकारी हुननपनेछ | उपभोक्ता समममत 

गठन गदाय समावेसी हुने गरी गननयपनेछ | 

४. एउटै समयमा एक व्यमक्त एक भधदा बढी उपभोक्ता समममतको सदस्य हुन पाउने छैन | साथै 

एकासगोलका पररवारबाट एकजना भधदा बढी व्यमक्त समममतको सदस्य हुन पाउने छैन | 

५. उपभोक्ता समममत गठन गदाय नगरपमलका तहका वडा अध्यक्ष वा स्थानीय पदामधकारीको 

रोहबरमा गननयपनेछ | यसरी िरटने कमयचारी वा सामामजक पररचालकले उपभोक्ता समममत 

गठन गरी पछी सो सम्बधधी प्रमतवेदन नगरपामलकाको तहमा पेि गननय पनेछ | 

६. प्रचमलत ऐन, मनयम, प्रक्रक्रया, र मापदण्ड मवपररत उपभोक्ता समममत वा अननगमन समममत 

गठन गरेको वा मसर्ाररस गरेको पाइएमा यसरी गठन वा मसर्ाररस गने कमयचारी, सामामजक 

पररचालक, व्यमक्त वा संस्थालाई समेत कारवाही हुनेछ | 

७. उपबोक्ता समममत गठन सवयसम्मत तररकाले गनेपनेछ | सवयसम्मत हुन नसकेको अवस्थामा 

तोकेको मवमध अननसार िरटएका कमयचारी वा सामामजक पररचालकले उपभोक्ता समममत गठन 

गरी सोको जानकारी सम्बमधधत नगरपामलकालाई गराउनन पनेछ | 

८. नगरपामलकाबाट काययक्रम वा आयोजना स्वीकृत भएपमछ उपभोक्ता समममत मार्य त संचालन 

गररने काययक्रम वा आयोजनाको हकमा बढीमा ६० क्रदन मभत्र उपभोक्ता समममत गठन गरी 

सम्झौताका लामग सम्पकय  राख्न सम्बमधधत लाभग्राही समूहलाई जानकारी क्रदननपनेछ | 

तोक्रकएको समयमभत्र उपभोक्ता समममत गठन भई आउन नसकेमा नगरपामलकाले सहजीकरण 



गनेछ | उपभोक्ता समममत गठन हुन नसकेमा अधय वैकमपपक माध्यमबाट आयोजना संचालन 

गनय सक्रकनेछ | 

९. नगरपामलकाका आयोजना काययक्रम छनौट गदाय उपभोक्ता समममतका तर्य बाट नगद दागत 

सहभामगता जनट्ने आयोजनालाई प्राथममकता क्रदननपनेछ | यसरी नगद सहभामगता तोक्रकएको 

अवस्थामा उपभोक्ता समममतको तर्य बाट व्यहोननयपने सहभामगता वापतको रकन सम्बमधधत 

नगर्प्लैकको िातामा दामिला आवस्यकता अननसार हटाउने गरी सोको भौचर पाप्त भएपमछ 

मात्र उपभोक्ता समममतसंग योजना सम्झौता गननयपनेछ | नगद लगत सहभामगता नजनट्ने गरी 

आयोजना स्वीकृत भएको अवस्थामा नगरपामलकाले योजना सम्झौता गरी मनधायरण गरे 

बमोमजम जनसहभामगता बराबरको काम गरेको प्रामवमधक मनपयांकन समहतको प्रमतव्र्दन प्राप्त 

भएपमछ कायय प्रगररको आधारमा आयोजनाको लामग नगरपामलकाले उपलब्ध गराउने 

रकमबाट भनक्तानी गननयपनेछ | 

१०. यस वमोमजम काययक्रम स्वीकृत नभई मवगत बर्यमा वा यसै आर्थथक बर्यमा पमन 

सम्झौता हुननपूवय कायय सम्पन्न गररएका भनी भनक्तानी माग गररएको काययक्रम वा 

आयोजनाहरुमा र आ.व. को अधत्यमा काम भईसकेको दिेायेपछी काम गने गरी कन नै पमन 

हालतमा उपभोक्ता समीलाई रकम भनक्तानी क्रदन पाईने छैन | उपभोक्ता समममतले गरको 

कामको भनक्तानी क्रदननपनेछ | 

११. तोक्रकएको काम भधदा बढी गने वा काम नै नगरी वा वास्तमवक काम भधदा बढी काम 

गरेको दिेाई अथवा कन नै आइटमको कायय पनरा गरको दिेाई लगत अननमान भधदा बढी रकम 

मागे्न उपभोक्ता समममतलाई  उक्त रकम भनक्तानी नक्रदई कालोसूचीमा रािी कारवाही गननयको 

अमतररक्त सम्बमधधत प्रामवमधकलाई समेत कारवाही गररनेछ | 

१२. उपभोक्ता समममतको काम कतयव्य र अमधकार लगायत अमधकार लगायत आयोजना 

लगत मनमायण सामग्रीको पररमाण आयोजनाको गनणस्त राख्ननपने िाता क्रकस्ता मनकासा तथा 

भनक्तानी प्रक्रक्रया पारदर्थिता अननगमन सम्बमधधत व्यवस्थाका बारेमा काययक्रम वा आयोजनाको 

सम्झौता हुननपूवय एक वा सो भधदा बढी उपभोक्ता समममतहरुका अध्यक्ष, समचव र 

कोर्ाध्यक्षलाई सामनमहक रुपमा अननमिक्षण काययक्रम संचालन गररनेछ | 

१३. उपभोक्ता समममतको िाता अध्यक्ष, समचव र कोर्ाध्यक्षको संयनक्त दस्तितबाट 

संचालन हुनेछ | िाता संचालकहरुको तीनपनस्ते िनलाई आयोजना िाता नगरपामलकामा 

अमभलेि राख्ननपनेछ | उपभोक्ता समममतको गठन र यसको बैठकका मनणययहरुको अमभलेि 

उपभोक्ता समममतको समचवले राख्नन पदयछ | 

१४. उपभोक्ता समममतले आर्न ले प्रत्येक क्रकस्तामा गरेको िचयको सूचना अननसनछी बमोमजम 

सावयजमनक गननयका साथै सम्बमधधत उपभोक्ता समममत र नगरपामलकालाई जानकारी गराउनन 



पदयछ | नगरपामलकाले कन नै पमन समयमा उपभोक्ता समममत तथा आयोजना काययधवयन गने 

मनकाय वा संघ संस्थाको आर्थथक कारोबारको बारेमा जाचबनझ वा मनररक्षण गनय सक्रकनेछ | 

१५. उपभोक्ता समममत गैर सरकारी संस्था वा सामनदामयक संस्थाले आफ्नो िाताबाट ५० 

हजार मामथको कारोवार गदाय वा भनक्तानी दददा बैंक मार्य त गननयपनेछ | 

१६. सामामजक पररचालाक्का माध्यमबाट गठन भएका समनह सामनदामयक संस्था (जस्तै 

सामनदामयक वनसामनदामयक स्तरका सहकारी संस्थाहरुको टोल मवकास संस्था आमा समनह 

सामनदामयक संगठन आक्रद) काययक्रम वा आयोजना संचालन गनय ईच्छनक भएमा छन टै उपभोक्ता 

समममत गठन नगरी संचालन गनय नसक्रकने भएमा त्यस्ता समूह मार्य त काययक्रम संचालन गनय 

सक्रकने छ | 

१७. उपभोक्ता समममत मार्य त संचालन गर्ररने आयोजनाहरु श्रममूलक प्रमवधा आधाररत रही 

स्थानीय श्रमको उपयोग र पररचालनलाई उच्च प्राथममकता क्रदननपनेछ |    

१८. श्रममूलक प्रमवमधबाट कायय गराउने गरी लागत अननमान स्वीकृत गराई सोही बमोमजम 

सम्झौता गरी मेिनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायय गरेको पाईएमा त्यस्ता उपभोक्ता 

समममतसंग भएको सम्झौता रद्द गरी उपभोक्ता समममतलाई भनक्तानी गररएको रकम मनपयांकन 

गरी बढी भएको रकम सरकारी बाक्रक रकम सरह असनल उपर गररनेछ | 

१९. आयोजना काययधवयन गने मनकाय वा उपभोक्ता समममतले आयोजनाको भौमतक तथा 

मविीय प्रगमत प्रमतवेदन अननसूचीको ढााँचामा सम्झौता तोक्रकए बमोमजमको समयमा 

नगरपामलकामा पठाउनन पनेछ | 

२०. नगरपामलकाले आयोजना संचालन एवम् काययधवयन संलग्न उपभोक्ता समममत 

सामनदामयक संस्था एवम् गैर सरकारी संघ संस्थाको अमभलेिीकरण गरी लगत व्यवमस्थत 

गननयपनेछ | 

२१. उपभोक्ता समममतसंग सम्झौता गननय अगामड महाराजगंज नगरपामलकाको याजना िािा 

वा योजना सम्बधधी काम गने कमयचारीले प्रचमलत कानून, काययमवमध, मनदमेिका बमोमजम 

आवश्यक कागजात समहत उपभोक्ता समममत गठन भए नभएको बारे एक्रकन गरी आफ्नो स्पष्ट 

राय साथ सम्झौताका लामग मनमायण गने अमधकारर समक्ष पेि गरी मनणयय भए बमोमजम 

गननयपनेछ | 

२२. यस नगरपमलका र उपभोक्ता समममत मबचमा हुने सम्झौता पत्रमा आयोजनाको लगत 

कायय प्रारम्भ र सम्पन्न हुने अवमध, उपभोक्ता सममतले गने योगदानको प्रकार र रकम सम्बधधीत 

उपभोक्ता द्वारा संचालन र ममयत सम्भार गननयपने मवर्य आक्रद उपलेि गननयपनेछ | 

२३. उपभोक्ता समममतलाई यस महाराजगंज नगरपामलकाले लागत अननमान तयार गनय 

पर्थवमधक सपलाह क्रदने जााँचपास लगायत अधय प्रमवमधक सहयोग उपलब्ध गरौउनन पनेछ | 



२४. उपभोकोता समममतले लाययक्रम संचालन गदाय उपभोक्ता समनहको मनणययको आधारमा 

गने आयोजनाको मनमायण कायय यस नगरपमलकाको तर्य बाट तोक्रकएको प्रामवमधकले तयार 

गरेको लागत अननमान तथा प्रामवमधक सपलाहको अधीनमा रही गने र आयोजना काययधवयन 

गदाय स्थानीय श्रोत साधन र श्रमिमक्तको अमधकतम पररचालन गने गरी गननय पदयछ | 

२५.   उपभोक्ता समममतले मामसक रुपमा बैठक बस्ननपने बैठक बाट भएको मनणयय यस 

नगरपामलकामा जानकारी गराउन,े आयोजना संचालन, संरक्षण र ममयत सम्भार गने, आर्न ले 

मजम्मा मलएको काम मनधायररत समयमा सम्पन्न गनय नसकेमा उपभोक्ता समनहको मनणयय समहत 

थप म्याद माग गने, काययक्रम काययधवयन साँग सम्बमधधत सम्पूणय िचयहरुको मवल भरपाई 

सनरमक्षत रख्न,े सम्बमधधत काम प्रगमत मववरण नगरपामलकामा उपलब्ध गराउने, कामको 

र्रर्ारक गराउनन अमघ समीक्षाको लामग उपभोक्ता समनहको बैठक बोलाई बैठकमा रािी 

छलर्ल गराउने | यस्तो बैठकको उपमस्थमत र मनणययको प्रमतमलमप नगरपामलकामा प्रस्तनत गने 

आक्रद कायय सम्पादन गननय पने छ | 

२६. उपभोक्ता समममतले गरेको कामको लगत मूपय, कायय, काययस्थल, लागेको समय, 

उपभोक्ता समममतको पदामधकारीको नाम,कायय सनरु तथा सम्पन्न मममत समेत िनपने गरी 

सम्बमधधत कायय स्थलमा सावयजमनक पररक्षण गरेको प्रमतवेदन नगरपमलकामा प्रस्तनत गननय पदयछ 

| 

२७. उपभोक्ता समममत मार्य त गररएको मनणयय र संचालन गरको काययक्रमको जानकारी 

स्थानीय जनतालाई माग गरेमा उपभोक्ता समममतले उपलब्ध गराउनन पनेछ | यसरी माग गरेको 

मववरण उपलब्ध नगराएको भनी सम्बमधधत उपभोक्ताले उपभोक्ता समममत भंग गनय माग गरेमा 

नगरपामलकाले सो मवर्यमा सत्य तथ्य बनझी उपभोक्ता समममतको पनवय गठन गनय समममत भंग 

गनय वा अधय माध्यमबाट कायय सम्पन्न गनय सके्न छ | 

२८. उपभोक्ता समममत मार्य त संचालन हुने वा मनमायण हुने मवकास मनमायण काययको स्थलगत 

अननगमन गने मजम्मेवारी नगरपामलकाको हुनेछ | 

२९. उपभोक्ता समममत कामको लामग मनयमाननसार मलएको पेश्की र्र्छ्यौट गदाय प्रथम 

क्रकस्ताको प्रामवमधक मूपयांकन, सम्झौता, अननसार नाप जााँच र मूपय िनलेको रननगमवल, 

उपभोक्ता समममतको बैठकको प्रमतमलमप समेत रािी नगरपामलकामा मनवेदन क्रदननपनेछ |यस 

मववरणको आधारमा अमघपलो क्रकस्ताको पेश्की र्र्छ्यौट गरी थप कामको मात्र अको क्रकस्ता 

कायम गरी सोही वरावरको रकम उपलब्ध गराईने छ | उपभोक्ता समममत स्वयम् प्रत्येक 

क्रकस्तामा गरेको िचय सूचना सावयजमनक स्थानमा टास गननयपने छ | 

३०. उपभोक्ता समममतले कायय सम्पन्न गरेपमछ प्रामवमधक जााँचपास र कायय सम्पन्न प्रमतवेदन 

प्राप्त गरी नगरपामलकामा मनवेदन क्रदननपने छ | र्रर्ारकका लामग उक्त सावयजमनक पररक्षणको 

प्रमतवेदन समेत पेि गननयपने छ | अमधतम भनक्तानी दददा उक्त योजनाको र्ोटो र सो अननसार 



मनमायण भएको हो भनी उपभोक्ता समममतको मनणयय तथा उपभोक्ता समममतका अध्यक्ष, समचव 

र कोर्ाध्यक्ष को दस्तित गराई सम्बमधधत र्ईलमा समाबेि गननयपने छ | 

३१. उपभोक्ता समममत मार्य त संचालन भएका योजनाहरुको कायय सम्पन्न भएपमछ 

नगरपामलका सो को रेिदिे ममयत सम्भार गनय मजम्मेवारी समेत तोक्रक उपभोक्ता समममतलाई 

हस्ताधतरण गननयपदयछ |यसरी आयोजनाको हस्ताधतरण भएमा नगरपामलकाको सहममतले 

उपभोक्ता समममतले सेवा सनमवधा मलन र सोको मनयममत ममयत सम्भार र संचालनको व्यवस्था 

गनय सके्न छ | यसका लामग आवस्यकता अननसार काययक्रम तथा आयोजना संचालन काययमवमध 

तयार गरी नगरपामलकाबाट स्वीकृत गरी लागन गनय सक्रकनेछ | 

३२. महाराजगंज नगरपामलका आरै्ले संचालन गरेको वा उपभोक्ता समममत, गैर सरकारी 

संस्था लगायत अधय सामामजक संघ संस्था मार्य त संचालन गररने तामलम, गोष्ठी सेममनार 

अमभमनिीकरण काययक्रम काययिाला जस्ता काययक्रमहरुको भनक्तानी गदाय उक्त काययक्रम संचालन 

गने मवर्यमा भएको मनणयय काययक्रम संचालन भएको स्थान र काययक्रम अवमध, काययक्रमको 

उदसे्य र अपेमक्षत उपलब्धी, काययक्रमका सहभागीको उपमस्थमत काययक्रममा प्रस्तनत भएको 

काययपत्रको प्रमतमलमप, काययक्रम संचालन गदायको अवस्थाका तमस्वरहरु समहत आर्थथक प्रिासन 

मनयम बमोमजमका अधय मवल भरपाई र कागजात संलग्न गरी कायय सम्पन्न प्रमतवेदनका 

आधारमा गननय पने छ | 

३३. उपभोक्ता समममतले आयोजनाहरू संचालन गदाय तोक्रकए बमोमजमको गनणस्तर कायम 

गने गराउने दामयत्व र मजम्मेवारी सम्बमधधत प्रामवमधक कमयचारी अधय कमयचारी उपभोक्ता 

समममत र अननगमन तथा सहज्करण समममतको वडा समममतको समेतको हुनेछ | 

३४. अननकरणीय कायय गने उपभोक्ता समममत प्रामवमधक कमयचारी र सम्बमधधत कमयचारीलाई 

नगर काययपामलकाको मनणयय बमोमजम वार्थर्क रुपमा पनरस्कार प्रदान गनय सक्रकनेछ | 

३५. अननगमन तथा सहजीकरण समममतको सम्बधधमा दहेाय बमोमजम गननयपने छ | 

(क) उपभोक्ता समममत वा ठेक्का पट्टा जननसनकै प्रक्रक्रयाबाट काययक्रम वा आयोजना संचालन वा 

काययधवयनमा अननगमन एवम् सहजीकरण गनय सम्बमधधत आयोजना वा काययक्रम बाट 

प्रत्यक्ष लाभ हामसल गनय पररवार मध्येबाट कमम्तमा २ जना ममहला र वडा समममत बाट 

एक जना प्रमतमनमध समेत रहने गरी पााँच सदस्यीय अननगमन तथा सहजीकरण समममत 

गठन गननयपने छ | 

(ि)  िण्ड (क) बमोमजमको समममत ठेक्का पट्टाबाट संचालन गररने काययक्रम वा योजनाको हकमा 

काययक्रम वा योजना प्रारम्भ हुननभधदा पमहले सो आयोजनामा िरटएका कमयचारीले 

उपभोक्ता समममतबाट संचालन गररने काययक्रम वा योजनाको हकमा सम्झौता हुननपूवय 

आयोजना अननगमन तथा सहजीकरण समममत गठन गननयपनेछ | काययक्रम वा आयोजनाको 

अमधतम  भनक्तानी एवं र्रर्ारक गननयपूवय यस्तो समममतको मसर्ाररस आवस्यक पनेछ | 



(ग) आयोजना संचालनको क्रममा बाधा अवरोध आइपरेमा आवस्यक सहजीकरण गने, सम्पन्न 

काययक्रम वा आयोजनाको सावयजमनक पररक्षण गने तथा स्थानीय मनकायसंग गरेको 

सम्झौता र प्रचमलत कानून बमोमजम काययक्रम तथा आयोजना संचालन भएको नपाइएमा 

सम्बमधधत उपभोक्ता समममतका सदस्यहरुलाई र स्थानीय मनकायलाई सोको जानकारी 

गराउनन काययक्रम वा आयोजना अननगमन तथा सहजीकरण समममतको कतयव्य हुनेछ | 

(घ) समममतले आयोजना सम्पन्न भएको सात क्रदन मभत्र आयोजनाको अमधतम भनक्तानी र 

र्रर्ारकको मनमम्त मसर्ाररस गननय पनेछ| समममतले आफ्नो दामयत्व र मजम्मेवारी मनवायह 

नगरेको, भनक्तानी र र्रर्ारकको लामग मसर्ाररस नगरेको कारणबाट प्रचमलत कानून 

बमोमजम भए गरेका काययको भनक्तानी क्रदन, र्रर्ारक गनय लगायतका थप काययहरु अगामड 

बढाउन बाधा परेको मामनने छैन | 

(ङ) सम्बमधधत स्थानीय मनकायले काययक्रम वा आयोजना अननगमन समममतको थप मजम्मेवारी र 

आचार संमहता मनधायरण गनय सके्नछ | यस्तो व्यवस्था आयोजना सम्झौता र्ारममा उपलेि 

गननयपनेछ | 

(च) आयोजना सनपररवेक्षण र अननगमन समममतले आयोजना मनमायण सम्बधधमा भएको प्रगमत 

मववरण उपभोक्ता समममत र सम्बमधधत स्थानीय मनकायलाई उपलब्ध गराउने, आयोजना 

संचालनबाट स्थानीय जनतालाई पनगेको सनमवधा, सेवाको गनणस्तर, सेवामा वृमि गराउनन 

पने अवस्था आक्रदको सनपररवेक्षण गरर जानकारी मलने, आयोजना संचालनको क्रममा दिेा 

परेका वाधा व्यवधान हटाउनको लामग उपयनक्त सनझाव समहतको मसर्ाररस सम्बमधधत 

उपभोक्ता समममत र स्थानीय मनकायमा पेि गने तथा उपभोक्ता समममतले स्थानीय 

मनकायसाँग गरेको सम्झौता र प्रचमलत कानून बमोमजम काययक्रम तथा आयोजना संचालन 

भएको नपइएमा सोको जानकारी सम्बमधधत स्थानीय मनकायमा गराउने दामयत्व र 

मजम्मेवारी मनवायह गननयपनेछ |  


