
1 | P a g e  
 

उपभोक्ता समिमििामि अख्तियारको अंकुश, प्राविमिक रूपले जविल 
काि समिमििार्फ ि ्नगराउन मनरे्दशन 

 

स्िानीय िहले उपभोक्ता समिमििार्फ ि ्गराउने काििा अमनयमिििा बढेपमि अख्तियार र्दरुुपयोग अनसुन्िान 
आयोगले कडाइ गरेको ि । उपभोक्ता समिमिले लाखौं रुपैयााँ खरे्चर गने कािको गणुस्िरिा पमन प्रश्न उठेपमि 
अख्तियारले प्राविमिक रुपले जविल काि उपभोक्ता समिमििार्फ ि ्नगराउन भनेको ि। 

अख्तियारले अबका दर्दनिा यस्िा काि खुल्ला बोलपत्र आव्हान गरेर िात्र गनफ मनरे्दशनसिेि दर्दएको ि । 
अख्तियारले संघीय िामिला ििा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयलाई पत्र लेख्ख सबै स्िानीय िह, साि ििै प्ररे्दश 
सरकार र सम्बख्न्िि मनकायलाई मनरे्दशनअनसुार कायफ गनफ भनकेो हो । 

संघीय िामिला िन्त्रालयले पमन ७ सय ५३ ििै स्िानीय िहलाई पत्र लेख्ख अख्तियारको मनरे्दशनअनसुार जविल 
प्रकृमिका काि उपभोक्ता समिमििार्फ ि ्नगराउन भनेको ि। 

‘अब आइन्र्दा प्राविमिक रुपले जविल प्रकृमिका मनिाफण कायफ, जविल वकमसिको गणुस्िर परीक्षण गनुफपने, हेभी 
िेमसन प्रयोग गनुफपने, जनसहभामगिा जटु्न नसक्ने, मनिाफणपश्चाि ्ििफि सम्भार उपभोक्ता समिमिबाि हनु नसक्ने, 
मनिाफण कायफ सम्पन्न भएपमि उपभोक्ता समिमििा योजना हस्िान्िरण गनफ नसक्नेजस्िा कायफ गराउाँर्दा उपभोक्ता 
समिमिबाि नगराई प्रर्चमलि काननुबिोख्जि खलु्ला बोलपत्र आव्हान गरी मनिाफण गनफ÷गराउन उपयकु्त हनुे 
रे्दख्खएकाले संघीय िामिला ििा सािन्य प्रशासन िन्त्रालयिार्फ ि ्सबै स्िानीय िह र साि ििै प्ररे्दश सरकार, 

सम्बख्न्िि मनकायलाई अख्तियार र्दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग ऐन, २०४८ को र्दर्ा २८ उपर्दर्ा (१) को 
खण्ड (ख) बिोख्जि सझुाि लेख्ख पठाउने,’ यही असोज २ गिे अख्तियारले गरेको मनणफयिा भमनएको ि। 
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अख्तियारले असोज २ गिे गरेको उक्त मनणफय कायाफन्ियनका लामग भन्रै्द असोज ८ गिे संघीय िामिला 
िन्त्रालयिा पठाएको मियो । संघीय िामिला िन्त्रालयले िंगलबार (असोज १४) अख्तियारको मनरे्दशन 
कायाफन्ियनिा ल्याउन भन्रै्द सबै स्िानीय िहलाई पत्र पठाएको ि। 

‘िूलि उपभोक्ता समिमिसाँग भारी उपकरण, र्दक्ष प्राविमिक र कािको अनभुिको अभाि रहनकुा सािै लागि 
साझेर्दारीसिेि नजिेुको सन्र्दभफिा आयोगबाि लेख्खए बिोख्जिको सझुाि कायाफन्ियनका लामग साि ििै प्ररे्दशको 
ितुयिन्त्री ििा िख्न्त्रपररषद् कायाफलय र सबै स्िानीय िहिा लेख्ख पठाउन ेभनी मनणफयानसुार अनरुोि ि,’ संघीय 
िामिलाले सबै स्िानीय िहलाई सम्बोिन गरी िंगलबार पठाएको पत्रिा उल्लेख ि। 

सािफजमनक खररर्द ऐन, २०६३ को र्दर्ा ८ (१) िा उपभोक्ता समिमि िा लाभग्राही सिूह सहभागी गराई मनिाफण 
कायफको खररर्द गनफ सक्ने व्यिस्िा गरेको ि । सोही ऐनको र्दर्ा ४४ िा उपभोक्ता समिमि िा लाभग्राही 
सिूहबाि मनिाफण कायफ गराउाँर्दा िा सोसम्बन्िी सेिा प्राप्त गर्दाफ मििव्यवयिा गणुस्िरीयिा िा दर्दगोपन अमभिवृि 
हनुे भएिा िा पररयोजनाको उद्देश्य पररपूमिफ हनुे भएिा समिमि िा लाभग्राही सिूहलाई िोवकए बिोख्जि कायफविमि 
परुा गरी यस्िो कायफ गनफ िा सेिा मलन सवकन्ि भन्न ेउल्लेख गररएको ि। 

‘ऐनको उक्त उद्देश्यले गणुस्िरलाई सम्झौिा गरेको रे्दख्खाँरै्दन, िापमन वर्ल्ड स्िरिा सम्पार्दन गररन ेअमिकांस 
पूिाफिारका काि स्िानीय िहबाि गदठि उपभोक्ता समिमि िा उपभोक्ता समिमिले मनिाफण व्यिसायी पररर्चालन 
गरी काि गराउाँर्दा गणुस्िरीयिाको सिाल उठ्रै्द आएको ि,’ उपभोक्ता समिमिलाई प्राविमिक रुपले जविल काि 
नदर्दनकुो कारण संघीय िामिलाले पत्रिा लेखेको ि। 

िनहुाँको बख्न्र्दपरुिा उपभोक्ता समिमििार्फ ि ् सडक मनिाफण गर्दाफ अमनयमिििा भएको भन्रै्द परेको उजरुीिामि 
अनसुन्िान गर्दाफ िेरै कमिकिजोरी भेविएपमि अख्तियारले जविल काि उपभोक्ता समिमिलाई दर्दन नहनुे मनस्कषफिा 
पगेुको हो। 

िनहुाँको बख्न्र्दपरु गाउाँपामलकाले २०७४ रै्चि २३ गिे बख्न्र्दपरु–ढाडखोला पक्की सडक मनिाफण गनफ ९५ लाख 
६७ हाजर ८ सय ५६ रुपैयााँको लागि अनिुान ियार गरी २०७५ असार २० गिेसम्ि कायफ सम्पन्न गने 
सम्झौिा उपभोक्ता समिमिसाँग गरेको मियो। 

सडक मडमभजन कायाफलय र्दिौलीका इख्न्जमनयर सख्र्चन शे्रष्ठले दर्दएको प्रमििेर्दनअनसुार उक्त सडक मनिाफणिा 
‘सब बेस कोषफ’ र ‘बेस कोषफ’ को िोिाई लागि अनिुानिा उल्लेख गररए भन्र्दा कि रे्दख्खयो। अख्तियारको 
पोखराख्स्िि कायाफलयबाि खविएको िोलीले उक्त सडकको अध्ययन गरी बझुाएको प्रमििेर्दनिा पमन लागि 
अनिुानभन्र्दा र्रक वकमसिले सडक बनेको रे्दख्खयो । लागि अनिुानिा १० सेख्न्िमििर ठोस िोिाइको बेस 
कोषफ उल्लेख गररए पमन ७.५ सेख्न्िमििर िात्र राख्खएको ि । लागि अनिुान ियार गर्दाफ १० सेख्न्िमििरको 
ठोस िोिाईको सब बेस कोषफ भमनए पमन वर्ल्डिा ८ सेख्न्िमििर भन्र्दा रे्दख्खएन। 
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लागि अनिुानिा ‘ल्याब िेस्ि’ को सिेि प्राििान राख्खएको मियो । िर उपभोक्ता समिमिले ल्याब िेस्िको 
ररपोिफ बझुाएको िैन । कािको अख्न्िि िलु्यांकन अनसुार ८२ लाख १ हजार ८ सय २८ रुपैयााँ भकु्तानी 
गररएको ि । उपभोक्ता समिमिलाई जविल काि दर्दाँर्दा मनिाफण भएको सडकले सिारी सािनको भार िहन गनफ 
सक्ने क्षििािा कमि आएको अख्तियारले औलं्याएको ि। 

सािफजमनक खररर्द मनयिािली, २०६४ को मनयि ९७ को उपमनयि (१०) िा उपभोक्ता समिमि िा लाभग्राही 
सिरु्दायले पाएको काि आरै्ले सम्पन्न गनुफ पने उल्लेख ि । कुनै मनिाफण व्यिसायी िा सब–कन्रयाक्िरिार्फ ि 
उपभोक्ता समिमिले काि गराउन पाउन ेिैनन।् 

‘बख्न्र्दपरु गाउाँपामलकाले भन ेसािफजमनक खररर्द ऐन र मनयिािमलको प्राििान प्रमिकूल हनुेगरी प्राविमिकरुपिा 
जविल र उपभोक्ता समिमिको क्षििाले मनिाफण गनफ नसक्ने प्रकृमिको सडक कालोपते्र गने कायफ उपभोक्ता 
समिमििार्फ ि ् गराउाँर्दा िोवकएको गणुस्िर र पररणािअनसुारको सडक मनिाफण गररएको भन्न े रे्दख्खन आएन,’ 

अख्तियारले संघीय िामिलालाई लेखेको पत्रिा भमनएको ि। 

प्राविमिकरुपले जविल काि सीमिि प्राविमिक ज्ञान र प्रयोगशाला अभाि ििा प्रयोगशाला पहुाँर्चभन्र्दा िाढा रहेको 
उपभोक्ता समिमििार्फ ि गराउाँर्दा मनिाफण भएको संरर्चनाको िोवकएको गणुस्िरिा मनिाफण नहनुे, उपभोक्ता समिमिले 
मनिाफण व्यिसायी संलग्न गरी मनिाफण गनुफ पने ििा ििफिसम्भारको ख्जम्िेिारी िहन गनफ नसक्ने ठहर अख्तियारले 
गरेको ि । 

 


