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Effu M #
उपभोक्ता समिमिको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बमधि कार्यमवमि,
२०७४
संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार बाट नगरपामलका लाई प्राप्त सबै प्रकारका अनुदान,
राजस्व बााँडफााँड र अधर् अनुदान, नगरपामलकाको आधिररक आर्, मवकास साझेदार र
रामिर् िथा अधिरामिर् गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने रकि सिेिलाई लमिि वगय ,
सिामजक िथा आर्थयक दृमिकोणबाट मपमिमडएका वगय र सिुदार् एवं िेत्र सिेिलाई
प्राथमिकिािा रामि उपभोक्ता समिमि िाफय ि उपलब्ि श्रोि र सािनको अमिकिि
पररचालन गदै सधिुमलि र सिान िवरबाट मवकास मनिायणका र्ोजनाहरु सञ्चालन गनय र
सञ्चामलि र्ोजनाहरुलाई मििव्यर्ी, सहभामगिािूलक, पारदशी, उत्तरदार्ी, सिावेशी,
धर्ार्ोमचि, ददगो, गुणस्िरर्ुक्त र प्रभावकारी रुपिा कार्ायधवर्न गराउदै ददगो मवकासको
अविारणालाई संस्थागि गने िथा उपभोक्ता समिमिको गठन, सञ्चालन िथा मनर्िन
प्रकृ र्ालाई व्यवमस्थि बनाउनका लामग स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२
को उपदफा २ (क) २ र २ (घ) १ िा भएको व्यवस्था विोमजि "उपभोक्ता समिमिको गठन,
सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बधिी कार्यमवमि, २०७४ " िजुयिा गरी लागु गररएकोि ।

४)

५)

६)

७)

८)

भाग - १
१)

२)

उपभोक्ता समिमिको गठन
प्रत्र्ेक वडा कार्ायलर्ले उपभोक्ता समिमि िाफय ि आर्ोजना कार्ायधवर्न र
सञ्चालन गदाय आर्ोजनावाट प्रत्र्ि लाभामधवि हुने घरपररवारहरुको पमहचान
गरी त्र्स्िा घरपररवारको आि भेलाबाट सम्बमधिि आर्ोजना स्थलिा नै साि
देमि एघार सदस्र्ीर् उपभोक्ता समिमि गठन गनुय पनेि । उपभोक्ता समिमिका
सदस्र्हरुले आफ्नो नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रमिमलमप पेश गनुय पनेि ।
उपभोक्ता समिमिका सदस्र्हरुिा कमम्ििा िेमत्तस प्रमिशि िमहला हुनु पनेि साथै
समिमिको अध्र्ि, समचव र कोषाध्र्ि िध्र्े कमम्ििा एक जना िमहला
पदामिकारी हुनुपनेि । लाभामधवि सिुहिा दमलि, आददवासी/जनजािी,
मपिमडएका सिुदार् िथा वगय, ििेसी, िुमस्लि आददको उपमस्थिी रहेको
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अवस्थािा मिमनहरुको सिेि प्रमिमनमित्व हुनु पनेि । उपभोक्ता समिमि गठन
गदाय सिावेशी हुने गरी गनुय पनेि ।
स्थानीर् िहिा मनवायमचि बहालवाला पदामिकारी, बहालवाला सरकारी
कियचारी, मशिक, मनिायण व्यवसार्ी, पेश्की वा बेरुजु फर्छ्यौट नगरे का व्यमक्तहरु,
नैमिक पिन देमिने फौजदारी अमभर्ोगिा सजार् पाई उक्त सजार् भुक्तान गरे को
मिन वषय ननाघेको व्यमक्त, सावयजमनक सम्पमि महनामिना गरे का व्यमक्त उपभोक्ता
समिमिका सदस्र् हुन पाउने िैनन ।
एकै सिर्िा एक जना व्यमक्त एक भधदा बढी उपभोक्ता समिमिको सदस्र् हुन
पाउने िैन साथै एकासगोलका पररवारबाट एक भधदा बढी व्यमक्त समिमिको
सदस्र् हुन पानने िैन ।
उपभोक्ता समिमि गठन गदाय सम्बमधिि वडाका पदामिकारी / कियचारीको
रोहवरिा गनुयपनेि । र्सरी िरटने कियचारीले उपभोक्ता समिमि गठन गरे पमि
सो सम्बमधि प्रमिवदेन वडा कार्ायलर् िाफय ि नगरपामलकािा पेश गनुय पिय ।
उपभोक्ता समिमिको गठन सवयसम्िि िररकाले गनुयपनेि । सवयसम्िि हुन नसके को
अवस्थािा प्रचमलि मवमि अनुसार िोदकएका कियचारीले सोको जानकारी वडा
कार्ायलर् िाफय ि नगरपामलकािा पेश गनुय पनेि ।
प्रचमलि ऐन मनर्ि, प्रदिर्ा र िापदण्ड मबपररि उपभोक्ता/अनुगिन समिमि गठन
गरे को वा मसफाररस गरे को पाईएिा र्सरी गठन वा मसफाररस गने कियचारी,
व्यमक्त वा संस्थालाई सिेि कावायही हुनेि ।
नगरपामलकाबाट कार्यिि वा आर्ोजना स्वीकृ ि भएपमि उपभोक्ता समिमि
िाफय ि सञ्चालन गररने कार्यिि वा आर्ोजनाको हकिा बदढिा पधर ददन मभत्र
उपभोक्ता समिमि गठन गरर सम्झौिाका लामग नगरपामलकािा पठाउनु पनेि ।
िोदकएको सिर्मभत्र उपभोक्ता समिमि गठन भई आउन नसके िा नगरपामलकाले
सहमजकरण गनेि । उपभोक्ता समिमि गठन हुन नसके िा अधर् वैकमपपक
िाध्र्िबाट संचालन गनय सदकनेि ।
भाग - २
वडा कार्यलर्को काि, कियव्य र अमिकार
वडा कार्ायलर्ले उपभोक्ता समिमि िाफय ि कार्यिि िथा आर्ोजना सञ्चालन गदाय
उपभोक्ता समिमिको िफय बाट नगद लागि सहभामगिा जुट्ने आर्ोजना िथा
कार्यििलाई प्राथमिकिा ददनुपनेि । उपभोक्ता समिमि िाफय ि सञ्चालन हुने
कार्यिि वा आर्ोजनाका लामग सम्बमधिि उपभोक्ता समिमिले लागि अनुिानको
कमम्ििा बीस प्रमिशि रकि नगरपामलकाको िािािा दामिला गरर सोको भौचर
समहि उपभोक्ता समिमिलाई र्ोजना सिझौिाका लामग मसफाररस गरर पठाउनु
पनेि । नगद लागि सहभामगिाको व्यवस्था नभएको कु नै पमन आर्ोजना िथा
कार्यिि उपभोक्ता समिमि िाफय ि सञ्चालन गनय पाईने िैन ।
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र्स कार्यमवमि विोमजि कार्यिि िथा आर्ोजना स्वीकृ ि नभई सम्झौिा हुनु पूवय
कार्य सम्पन्न गररएका भमन भुक्तानी िाग गररएका कार्यिि िथा आर्ोजनाहरुको
वा आर्थयक वषयको अधत्र्िा काि सम्पन्न भैसके को देिाई पमि काि गने गरर कु नै
पमन हालििा उपभोक्ता समिमिलाई रकि भुक्तानी ददन वडा कार्ायलर्ले
मसफाररस ददन पाईने िैन ।
वडा कार्ायलर्ले प्रत्र्ेक आर्थयक वषय मभत्र आ-आफ्नो वडािा गठन भएका
उपभोक्ता समिमिहरुको अनुसूची-१ विोमजि अमभलेिीकरण गरर मवस्िृि लगि
मववरण िर्ार गनुय पनेि र सो मववरण नगरपामलकािा सिेि पठाउनु पनेि ।
वडा कार्ायलर्ले उपभोक्ता समिमिको काि, कियव्य र अमिकार लागार्ि
आर्ोजना लागि, मनिायण सािग्रीको पररिाण, आर्ोजनाको गुणस्िर, राख्नुपने
िािा, दकस्िा मनकासा िथा भुक्तानी प्रदिर्ा, पारदर्शयिा, अनुगिन सम्बमधि
व्यवस्थाका वारे िा कार्यिि िथा आर्ोजना सम्झौिा हुनु पूवय एक वा सो भधदा
बढी उपभोक्ता समिमिहरुका अध्र्ि, समचव र कोषाध्र्िलाई नगरपामलकासाँग
सिधवर् गरर अनुमशिण कार्यिि सञ्चालन गनुय पनेि ।
वडा कार्ायलर्ले उपभोक्ता समिमि िाफय ि सञ्चालन हुने कार्यिि िथा
आर्ोजनाको स्थलगि अनुगिन गरर अनुगिन प्रमिवेदन िर्ार गनुय पनेि।
वडा कार्ायलर्ले उपभोक्ता समिमिले गरे को कािको लागि िूपर्, कार्य, कार्यस्थल,
मनकासा भएको रकि, उपभोक्ता समिमिको पदामिकारीको नाि, कार्य शुरु िथा
सम्पन्न मिमि सिेि िुपने गरर सम्बमधिि कार्यस्थलिा सावयजमनक पररिण
गराउनु पनेि साथै सोको प्रमिवेदन नगरपामलकािा पेश गनुय पनेि ।
वडा कार्ायलर्ले उपभोक्ता समिमिहरु िध्र्े अनुकरणीर् कार्य गने उपभोक्ता
समिमिलाई पुरस्कारका लामग नगरपामलकािा मसफाररस गनय सक्नेि ।
उपभोक्ता समिमि िाफय ि सम्पन्न भएका आर्ोजनाहरुको भुक्तानीका लामग
अनुगिन समिमि र वडा समिमिले मनररिण गरर मसफाररस गनुयपनेि ।
भाग - ३
उपभोक्ता समिमिको काि, कियव्य र अमिकार
उपभोक्ता समिमि िाफय ि सञ्चालन गररने आर्ोजनाहरु श्रििूलक प्रमवमििा
आिाररि रमह स्थानीर् श्रिको उपर्ोग र पररचालनलाई उच्च प्राथमिकिा
ददनुपनेि । सकभर बुलडोजर, एक्साभेटर, रोलर लगार्िका ठु ला िेमसनरी
औजारको प्रर्ोग गनय पाईनेिैन ।
श्रििुलक िवरबाट काि हुन नसकी िेमसनरी उपकरणको प्रर्ोग गनुयपने भएिा
गररने कािको नम्स िथा लागि अनुिान स्वीकृ ि गरर स-साना िेमसनरी
उपकरणको प्रर्ोग गनय सदकनेि । िर श्रििूलक िवरबाट कार्य गराउने गरर
लागि अनुिान िर्ार गरर िेमसनरी उपकरणको प्रर्ोगद्वारा कार्य गराईएको
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पाईएिा ित्कालै आवश्र्क कावायही गरर भुक्तानी रकि असुल उपर गने र सोको
मववरण सावयजमनक गनुयपनेि ।
उपभोक्ता समिमिले सञ्चालन गनेगरर सम्झौिा भएको कार्यिि/ आर्ोजना
उपभोक्ता समिमि स्वंर्ले कार्ायधवर्न नगरी कु नै मनिायण व्यवसार्ी वा सबकध्र्ाकबाट कार्ायधर्वन गराउन पाईनेिैन । र्सरी ददईएको पाईएिा त्र्स्िा
समिमि संगको सम्झौिा रद्द गरर वैकमपपक िाध्र्िबाट कार्ायधवर्न गराउन
सदकनेि ।
उपभोक्ता समिमिको गठन र त्र्सको वैठकका मनणयर्हरुको अमभले ि उपभोक्ता
समिमिको समचवले राख्नुपनेि ।
नगपामलकाबाट कु नैपमन सिर्िा उपभोक्ता समिमि िथा आर्ोजना कार्ायधवर्न
गने मनकार्/संघ-संस्थाको आर्थयक कारोवारको बारे िा जाचबुझ वा मनररिण गनय
सदकनेि ।
आर्ोजना कार्ायधवर्न गने उपभोक्ता समिमिले आर्ोजनाको भौमिक िथा मवत्तीर्
प्रगमि सम्झौिािा िोदकए बिोमजिको सिर्िा नगरपामलकािा पठाउनुपनेि ।
उपभोक्ता समिमिको िािा अध्र्ि, समचव र कोषाध्र्िको संर्ुक्त दस्िििबाट
सञ्चालन हुनेि । िािा सञ्चालकहरुको िीनपुस्िे िुलाई आर्ोजना िािा र
नगरपामलकािा अमभलेि राख्नुपनेि ।
उपभोक्ता समिमिले आर्थयक कारोबार गदाय वा भुक्तानी ंदंदा बैक / मवत्तीर् संस्था
िाफय ि गनुयपनेि ।
उपभोक्ता समिमिले सडक मनिायणको लामग जग्गा उपलब्ि गराउने, अमिकिि
जनसहभागीिा जुटाउने, सडक संरिणको लामग वािावरणिैत्री जैमवक
संरचनाको व्यवस्थापन गने िथा मनिायण पश्चाि सडक िियि सम्भारको सिेि
मजम्िेवारी वहन गनुयपनेि ।
उपभोक्ता समिमिले आफु ले प्रत्र्ेक दकस्िािा गरे को िचयको सूचना सावयजमनक
स्थानिा टांस गनुय पनेि ।
उपभोक्ता समिमिले कार्यिि सञ्चालन गदाय उपभोक्ता सिुहको मनणयर्को
आिारिा गने, आर्ोजनाको मनिायण कार्य सम्बमधिि स्थानीर् मनकार्को िफय बाट
िोदकएको प्रामवमिकले िर्ार गरे को लागि अनुिान िथा प्रामवमिक सपलाहको
अमिनिा रही गने र आर्ोजना कार्ायधवर्न गदाय स्थानीर् श्रोि, सािन र श्रि
शमक्तको अमिकिि पररचालन गने गरी गनुय पदयि ।
उपभोक्ता समिमिले िामसक रुपिा बैठक बस्नुपने, वैठकबाट भएका मनणयर्
नगरपामलकालाई जानकारी गराउने, आर्ोजना सञ्चालन, संरिण र िियि सम्भार
गने, आफु ले मजम्िा मलएको काि मनिायररि सिर्िा सम्पन्न गनय नसके िा
उपभोक्ता सिुहको मनणयर् समहि थप म्र्ाद िाग गने कार्यिि कार्ायधवर्न संग
सम्बमधिि सम्पूणय िचयहरुको मबल भपायई सुरमिि राख्ने, सम्बमधिि कािको प्रगमि

१३)

१४)

१५)

१६)

मबबरण नगरपामलकािा उपलब्ि गराउने, कािको फरफारक गराउनु अमघ
सिीिाको लामग उपभोक्ता सिुहको बैठक बोलाई वैठकिा रािी िलफल
गराउने, र्स्िो वैठकको उपमस्थमि र मनणयर्को प्रमिमलमप नगरपामलकािा प्रस्िुि
गने आदद कार्य सम्पादन गनुयपनेि ।
उपभोक्ता समिमि िाफय ि गररएको मनिायण वा सञ्चालन गरे को कार्यििको
जानकारी स्थानीर् जनिाले िाग गरे िा उपभोक्ता समिमिले उपलब्ि
गराउनुपनेि । र्सरी िाग गरे को मववरण उपलब्ि नगराएको भनी सम्बमधिि
उपभोक्ता समिमि भंग गनय िाग गरे िा सम्बमधिि वडा िाफय ि सो मवषर्िा सत्र्
िथ्र् बुझी नगरपामलकाले उपभोक्ता समिमिको पुन : गठन गनय, समिमि भंग गनय
वा अधर् िाध्र्िबाट कार्य सम्पन्न गनय सक्नेि ।
उपभोक्ता समिमिले गरे को कािको लागि िूपर्, कार्य, कार्यस्थल, लागेको रकि,
उपभोक्ता समिमिको पदामिकारीको नाि, कार्य शुरु िथा सम्पन्न मिमि सिेि िुपने
गरी सम्बमधिि कार्यस्थलिा सावयजमनक परीिण गरे को प्रमिवेदन
नगरपामलकािा प्रस्िुि गनुय पनेि ।
उपभोक्ता समिमिले कािको लामग मनर्िानुसार मलएको पेश्की फिौट गदाय प्रथि
दकस्िाको प्रामवमिक िूपर्ांकन, सम्झौिा अनुसारको नाप जांच र िूपर् िुलेको
रमनङ मवल, उपभोक्ता समिमिको वैठकको प्रमिमलमप सिेि रािी नगरपामलकािा
मनवेदन ददनु पनेि । र्स मववरणको आिारिा अमघपलो दकस्िाको पे श्की फिौट
गरी थप कािको िात्र अको दकस्िा कार्ि गरी सोही वरावरको रकि उपलब्ि
गराईनेि । उपभोक्ता समिमि स्वर्ाँले प्रत्र्ेक दकस्िािा गरे को िचयको सूचना
सावयजमनक स्थानिा टााँस गनुयपनेि ।
उपभोक्ता समिमिले कार्य सम्पन्न गरे पमि प्रामवमिक जााँचपास र कार्यसम्पन्न
प्रमिवेदन प्राप्त गरी सम्बमधिि स्थानीर् िहका प्रमिमनमिको रोहवरिा सावयजमनक
परीिण गराउनु पनेि । फरफारकका लामग उक्त सावयजमनक पररिणको प्रमिवेदन
सिेि पेश गनुय पनेि । अमधिि भुक्तानी दददा उक्त र्ोजनाको फोटो र सो अनुसार
मनिायण भएको हो भनी उपभोक्ता समिमिको मनणयर् िथा उपभोक्ता समिमिका
अध्र्ि, समचव र कोषाध्र्िको दस्ििि गराई सम्बमधिि फाईलिा सिावेश गनुय
पनेि ।

२)
३)

४)

५)

६)

भाग - ४
१)

अनुगिन िथा सहमजकरण समििको गठन िथा काि, कियव्य
उपभोक्ता समिमि गठन गदाय आर्ोजनाको कार्ायधवर्निा सहमजकरण एवं
अनुगिन गनय र्ोजनाका लामग सम्बमधिि आर्ोजना वा कार्यििबाट प्रत्र्ि लाभ
हामसल गने पररवार िध्र्ेबाट कम्िीिा दुई जना िमहला समहि ५ सदस्र्ीर् िु ट्टै

सुपररवेिण एवं अनुगिन समिमि गठन गनुय पनेि र अमधिि भुक्तानी एवं
फरफारक गनुय पुवय र्स्िो समिमिको मसफाररस मलनुपनेि ।
उपभोक्ता समिमिबाट सञ्चालन गररने कार्यिि वा आर्ोजनाको सम्झौिा हुनुपूवय
आर्ोजना अनुगिन िथा सहजीकरण समिमि गठन गनुयपनेि ।
आर्ोजना संचालनको िििा बािा अवरोि आनपरे िा आवश्र्क सहजीकरण
गने, सम्पन्न कार्यिि वा आर्ोजनाको सावयजमनक पररिण गने िथा नगरपामलका
संग गरे को सम्झौिा र प्रचमलि कानून बिोमजि कार्यिि िथा आर्ोजना संचालन
भएको नपानएिा सम्बमधिि उपभोक्ता समिमिका सदस्र्हरुलाई र वडालाई
सोको जानकारी गराउनु कार्यिि वा आर्ोजना अनुगिन िथा सहजीकरण
समिमिको कियव्य हुनेि ।
उपभोक्ता समिमिले आर्ोजना सम्पन्न भएको साि ददनमभत्र आर्ोजनाको अमधिि
भुक्तानी र फरफारकको मनमम्ि मसफाररस गनुय पनेि । समिमिले आफ्नो दामर्त्त्व
र मजम्िेवारी मनवायह नगरे को, भुक्तानी र फरफारकको लामग मसफाररस नगरे को
कारणबाट प्रचमलि कानून बिोमजि भए गरे का कार्यको भुक्तानी ददन, फरफारक
गनय लगार्िका थप कार्यहरु अगामड वढाउन बािा परे को िामनने िैन ।
सम्बमधिि वडाले कार्यिि वा आर्ोजना अनुगिन समिमिको थप मजम्िेवारी र
आचार संमहिा मनिायरण गनय सक्नेि । र्स्िो व्यवस्था आर्ोजना सम्झौिा
फाराििा उपलेि गनुयपनेि ।
आर्ोजना सुपररवेिण र अनुगिन समिमिले आर्ोजना मनिायण सम्बधििा भएको
प्रगमि मववरण उपभोक्ता समिमि र नगरपामलकालाई उपलब्ि गराउने,
आर्ोजना सञ्चालनबाट स्थानीर् जनिालाई पुगेको सुमविा, सेवाको गुणस्िर,
सेवािा वृमि गराउनु पने अवस्था आददको सुपररवेिण गरी जानकारी मलने ,
आर्ोजना सञ्चालनको िििा देिा परे का वािा व्यविान हटाउनको लामग
उपर्ुक्त सुझाव समहिको मसफाररस सम्बमधिि उपभोक्ता समिमि र
नगरपामलकािा पेश गने िथा उपभोक्ता समिमिले नगरपामलका संग गरे को
सम्झौिा र प्रचमलि कानुन बिोमजि कार्यिि िथा आर्ोजना सञ्चालन भएको
नपानएिा सोको जानकारी सम्बमधिि नगरपामलकािा गराउने दामर्त्व र
मजम्िेवारी मनवायह गनुयपनेि ।
भाग – ५

१)

मवमवि
उपभोक्ता समिमिसंग सम्झौिा गनुय अगामड नगरपामलकाको र्ोजना शािा वा
र्ोजना सम्बधिी काि गने कियचारीले प्रचमलि कानून, कार्यमवमि, मनदेमशका
बिोमजि आवश्र्क कागजाि समहि उपभोक्ता समिमि गठन भए नभएको बारे

२)

३)

४)

५)

६)

७)

एदकन गरी आफ्नो स्पि रार् सम्झौिाका लामग मनणयर् गने अमिकारी सिि पेश
गरी मनणयर् भए बिोमजि गनुयपनेि ।
नगरपामलका र उपभोक्ता समिमि बीचिा हुने सम्झौिा पत्रिा आर्ोजनाको
लागि, कार्य प्रारम्भ र सम्पन्न हुने अवमि, उपभोक्ता समिमिले गने र्ोगदानको
प्रकार र रकि, सम्बमधिि उपभोक्तािारा सञ्चालन र िियि सम्भार गनुयपने मबषर्
आदद उपलेि गनुयपनेि ।
नगरपामलकाले उपभोक्ता समिमिलाई लागि अनुिान िर्ार गने , प्रामवमिक
सपलाह ददने, जााँचपास लगार्ि अधर् प्रामवमिक सहर्ोग उपलब्ि गराउनुपनेि ।
नगरपामलकाबाट प्रामवमिक सेवा उपलब्ि गराउन कु नै कारणले सम्भव नभएिा
सम्झौिािा उपलेि गरी िोदकएको िचयको सीिा मभत्र रही उपभोक्ता समिमिले
आफ्नै िफय बाट करारिा प्रामवमिक मनर्ुक्त गनय वा प्रामवमिक सहर्ोग मलन सक्ने ि
।
उपभोक्ता समिमि िाफय ि सञ्चालन हुने वा मनिायण हुने मवकास समिमि मनिायण
कार्यको स्थलगि अनुगिन गने मजम्िेवारी सम्बमधिि वडा र नगरपामलकाको
हुनेि ।
उपभोक्ता समिमि िाफय ि सञ्चालन भएका आर्ोजनाहरुको कार्यसम्पन्न भएपमि
सम्बमधिि वडाले सोको रे िदेि िियि सम्भार गने मजम्िेवारी सिेि िोकी
उपभोक्ता समिमिलाई हस्िाधिरण गनुयपदयि । र्सरी आर्ोजनाको हस्िाधिरण
भएिा नगरपामलकाको सहिमि मलई उपभोक्ता समिमिले सेवा शुपक मलन र
सोको मनर्मिि िियि सम्भार र सञ्चालनको व्यवस्था गनय सक्नेि । र्सका लामग
आवश्र्किा अनुसार कार्यिि िथा आर्ोजना सञ्चालन कार्यमवमि िर्ार गरी
नगरपामलका बाट स्वीकृ ि गरी लागु गनय सदकनेि ।
उपभोक्ता समिमि िाफय ि सञ्चालन गररने िामलि, गोमि, सेमिनार, अमभिुमिकरण
कार्यिि, कार्यशाला जस्िा कार्यििहरुको भुक्तानी गदाय उक्त कार्यिि सञ्चालन
गने मवषर्िा भएको मनणयर्, कार्यिि संचालन भएको स्थान र कार्यिि अवमि,
कार्यििको उद्देश्र् र अपेमिि उपलमब्ि, कार्यिि संचालन गदायको अवस्थाका
िस्वीरहरु समहि आर्थयक प्रशासन मनर्ि बिोमजिका अधर् मवल भपायई र
कागजाि संलग्न गरी कार्यसम्पन्न प्रमिवेदनका आिारिा गनुयपनेि ।
उपभोक्ता समिमिले आर्ोजनाहरु संचालन गदाय िोदकए बिोमजिको गुणस्िर
कार्ि गने गराउने दामर्त्व र मजम्िेवारी सम्बमधिि प्रामवमिक कियचारी,
उपभोक्ता समिमि र अनुगिन िथा सहमजकरण समिमिको हुनेि । प्राकृ मिक
प्रकोप बाहेक अधर् िबरबाट आर्ोजना सम्पन्न भएको दुई बषयमभत्र कु नै त्रुटी
देमिएिा सम्बमधिि उपभोक्ता समिमिका पदामिकारीले आफ्नै िचयिा िियि
सम्भार गनुयपनेि ।

८)
९)

अनुकरणीर् कार्य गने उपभोक्ता समिमिलाई पररषदको मनणयर् पश्चाि वार्षयक
रुपिा पुरस्कार प्रदान गनय सदकनेि ।
सािामजक पररचालनका िाध्र्िबाट गठन भएका सिुह, सािुदामर्क (जस्िैैः
सािुदार्ीक वन व्यवस्थापन/उपभोक्ता समिमि, सहकारी संस्थाहरु, आिासिुह,
कृ मष सिुह, मवद्यालर् व्यवस्थापन समिमि, सािुदामर्क संगठन आदी) कार्यिि /
आर्ोजना सञ्चालन गने नच्िु क भएिा िु ट्टै उपभोक्ता समिमि गठन नगरी त्र्स्िा
सिुह िाफय ि कार्यिि सञ्चालन गनय सदकनेि ।
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