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१.प्रारम्भभकः क.यस उपभोक्त समिततको नाि ............................................................................रहने छ ।
ख. यो विधान िाई नगरपामिकाबाट स्िीकृत हुनासाथ िागु हुने छ ।
२.कार्यक्षेत्रः यस उपभोक्ता समिततको काययक्षेत्र सम्झौतािा उल्लिखखत योजना/ काययक्रि क्षेत्रमभत्र रहनेछ ।
३.पररभाषाः

क. ''समितत'' भन्नािे यस विधान बिोल्जि गठित उपभोक्ता समिततिाई जनाउँ ने छ ।

ख.''पदाधधकारी'' भन्नािे

उपभोक्ता समिततका पदाधधकारीिाई सम्झनु पनेछ ।

४.संस्थाको छापः यस समिततको छाप............................... .....................................नाि उल्लिखखत हुनेछ ।
५.उद्दे श्र्ः यस समिततको िि
ू उद्दे श्य सम्झौता बिोल्जि ...............................तनिायण/िियत/सञ्चािन गने रहनेछ ।

६.सदस्र्को र्ोग्र्ताः यस विधान पािना गने तनम्न मिखखत योग्यता पुगेका व्यल्क्त समिततको विधान बिोल्जि सदस्य बन्न
सक्नेछन ् ।

क. नेपािी नागररक ।
ख. सञ्चामित योजनाबाट िाभ पुग्ने िाभग्राही ।
ग. अन्य उपभोक्ता समिततिा बहाि नरहको ।

घ. सरकारी िाभको कुनै पदिा बाहि नरहे को ।
ङ. पेश्की बाँकी नरहे को ।

च. फौजदारी अमभयोगिा कुनै ककमसकिको कसुरदार निहररएको ।

७.सदस्र्ताको खारे ज ः

क. सिततको उद्दे श्य विपररत कायय गरे िा ।
ख. ित्ृ यु भएिा ।

ग. राल्जनािा ठदएिा ।
घ. िगज बबधग्रएिा ।
ङ. दफा ६ बिोल्जिको कुनै योग्यता नरहे िा/ नपुगेिा ।

८.उपभोक्ता समिततः यो विधानको उद्दे श्य परु ा गनय िाभग्राही सिूहको आि भेिाबाट ४०% िठहिा सठहत बढीिा ११ सदस्यीय

उपभोक्ता समितत गिन गररने छ । जसिा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, कोषाध्यक्ष १ र अन्य सदस्यहरु रहनेछन ् । िुख्य तीन पद
िध्ये कुनै एक पदिा िठहिा अतनिायय रहनुपनेछ ।
९.उपभोक्ता समिततको काि कतयव्र् अधधकारः

यो उपभोक्ता समिततको काि कतयव्य अधधकार सम्झौता बिोल्जि योजना/काययक्रि

सम्पन्न गरी फरफारक गने/गराउने रहनेछ ।
१०.उपभोक्ता समिततको बैठकः क.उपभोक्ता समिततिे कायय सञ्चािन गनुय पि
ु य प्राविधधक िागत अनि
ु ान तयार गदायका बखत,

रतनङ् विि िाग गदाय र अल्न्ति विि िाग गदाय अतनिायय रुपिा बैिक बस्नेछ साथै आिश्यकता अनुसार अध्यक्षको सलिाह
बिोल्जि तोककएको स्थान र सियिा बैिक बस्ने छ ।

ख.कायय समिततिा बहुितको तनणयय िान्य हुनेछ । अतः बराबर भएिा अध्यक्षको ित तनणाययक हुने छ ।
ग.कायय समिततका सम्पूणय तनणययहरु सधचििे अमभिेखन गरी राख्ने छ ।

११.उपभोक्ता समिततको अवधध नगरपामिका कायायियिे अन्यथा ल्जम्िेिारी ठदएको अिस्थािा बाहे क यो उपभोक्ता समिततको
अिधध योजना सम्पन्न भइ फरफारक नभएसम्िका िाधग हुनेछ ।
१२.आधथयक स्रोतः- क.नगरपामिका कायायियबाट सम्झौता बिोल्जि भुक्तानी हुन आउने रकि ।
ख.िाभग्राही सिूहबाट सम्झौता बिोल्जि जम्िा हुन आएको रकि ।
ग.समिततिाई प्राप्त अन्य जुनसुकै रकि ।

१३.कोष सञ्चािनः समिततको बैङ्क खाता समितका अध्यक्ष,सधचि र कोषाध्यक्षको संयक्
ु त दस्तखतबाट िा िठहिा पदाधधकारी

सठहत कुनै दई
ु पदाधधकारीको दस्तखतबाट सञ्चािन हुनेछ । तोककएका पदाधधकारी िध्ये कसैको ित्ृ यु भएिा, अन्यत्त्र बसाँइसरी
गरएिा, शारररीक िा िानमसक रुपिा असक्त भएिा उपभोक्ता समिततको दई
ु ततहाइ बहुितको तनणययबाट ररक्त स्थान
पदपूततय/पररितयन गनय सककनेछ ।

१४.ववधान संशोधनः िाभग्राहीको आिभेिाको दई
ु ततहाइ बहुितबाट विधान संशोधन गनय सककनेछ ।
१५ सािाम्जक परीक्षण र सावयजतनकीकरणः उपभोक्ता समिततिे आिश्यकता अनस
ु ार योजना सञ्चािन हुँदाका बखत र योजना
सम्पन्न भए पश्चात अतनिायय रुपिा सम्पूणय िाभग्राहीहरुको भेिा गराई सािाल्जक परीक्षण तथा आय व्यय साियजतनकीकरण गरी
सोको प्रततिेदन योजना फरफारकका बखत नगरपामिका कायायियिा पेश गररनेछ ।

