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उऩबोक्ता समभमत गठन, ऩरयचारन तथा 
व्मवस्थाऩन सम्वक्षधध छरपर

 के हो उऩबोक्ता समभमत ? 
 फहरु सयकायको एउटा भहत्वऩूणण ऩाटो हो । 
 प्रमतपर उऩबोग गने राबग्राहहको ऩूणण सॊरग्नता (Total
Involvement) य आफ्नो सभेत रागत सहबामगताभा आफ्नै 
रामग आपै काभ गने सावणबौब जनताको सभूह सभूहकामण, 
सभूह शक्षक्त । 

 हवकासको Bottom UP approach को उऩमकु्त उधाहयण । 
नगयसबाफाट ऩारयत दक्षऺणकारी नगयऩामरकाफाट 

कामाणधवमन गरयने हवकास मनभाणण सम्वक्षधध आमोजनाहरु 
भध्मे उऩबोक्ता समभमत भापण त सॊचारन हनेु आमोजनाहरु 
दक्षऺणकारी नगयऩामरकाको उऩबोक्ता समभमत गठन,
ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फक्षधध कामणहवमध, २०७५ भा 
बएको व्मवस्थाभा छरपर



हवद्यभान व्मवस्था
• आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबाक्षधवत उऩबोक्ताहरुको आभ 
बेराफाट अमधकतभ सहबामगताभा सम्फक्षधधत आमोजना 
स्थरभानै सात देक्षख एघाय (७ देक्षख ११) सदस्मीम 
उऩबोक्ता समभमत गठन गनुणऩनेछ ।

• समभमत गठनको रामग आभबेरा हनेु सभम, मभमत,  स्थान 
य बेराको मफषम त्मस्तो बेरा हनेु मभमत बधदा कक्षम्तभा 
दईु ददन अगावै प्रत्मऺ राबाक्षधवत उऩबोक्ताहरुराई 
सावणजमनक रुऩभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

• उऩबोक्ता समभमत गठन गदाण सम्वक्षधधत वडाको वडा 
अध्मऺ वा वडा सदस्म वा वडा कामाणरमरे तोकेको 
कामाणरमको प्रमतमनमधको योहवयभा गनुण ऩनेछ ।



क्रभश्
• उऩबोक्ता समभमत गठनको रामग फोराईएको बेराभा मोजनाको 
सॊक्षऺप्त हववयण, फजेट य प्रस्ताहवत समभमतको सॊयचना सहहतको 
जानकायी वडा कामाणरमको प्रमतमनमधरे गयाउन ुऩनेछ ।

• उऩबोक्ता समभमत गठन गदाण सभावेशी मसद्धाधतको अवरम्वन गनुण 
ऩने छ । समभमतभा कक्षम्तभा तेत्तीस प्रमतशत (३३%) भहहरा 
सदस्म हनुऩुनेछ । समभमतको अध्मऺ, सक्षचव य कोषाध्मऺभध्मे 
कम्तीभा एकजना भहहरा ऩदामधकायी हनुऩुनेछ समभमतको खाता 
समभतकका अध्मऺ सक्षचव य कोषाध्मऺको सॊमकु्त दस्तखतवाट 
सॊचारन गनुण ऩने छ ।  

• भहहराहरु भात्र सॊरग्न उऩबोक्ता समभमत गठन गनण सहकने छ । 
मस प्रकाय उऩबोक्ता समभमत गठन गदाण रागत सहबामगता   
राग्दैन।अधम समभमतको हकभा काभको प्रकृमत अनसुाय हनेु ।

• एक व्मक्षक्त एकबधदा फढी उऩबोक्ता समभमतको सदस्म हनु ऩाउने 
छैन ।साथै एकासगोरका ऩरयवायफाट एकजना बधदा फढी व्मक्षक्त 
एउटै उऩबोक्ता समभमतको सदस्म हनु ऩाउने छैन । 



क्रभश्
• उऩबोक्ता समभमतको गठन सवणसम्भत तरयकारे गनुणऩनेछ । 
• उऩबोक्ता समभमतरे सम्झौता फभोक्षजभ गनुण ऩने काभ समभमत 

आपैं रे गनुण गयाउन ुऩनेछ । अधम कुनै मनभाणण व्मवसामी वा 
अधम व्मक्षक्त वा सस्थाराई ठेक्काभा ददई गनण गयाउन ऩाइने 
छैन ।

• वडा कामाणरमरे आमोजना सञ्चारन एवॊ कामाणधवमनभा सॊरग्न 
उऩबोक्ता समभमतको अमबरेख व्मवक्षस्थत गयी याख् न ुऩनेछ ।

• आमोजना सम्झौताका रामग कामणहवमधको दपा ८ अनसुायका 
कागजातहरु सॊरग्न गयी पाईर तमाय गयी व्मवक्षस्थत रुऩभा 
नगयऩामरकाभा ऩेश गनुण ऩने छ ।

• आमोजनाको कुर रागत ३ राख वा सो बधदा वढी बएभा 
उऩबोक्ता समभमतरे काभ सरुु गनुण बधदा अगावै कामणहवमधको 
अनसूुक्षच ५ फभोक्षजभको ढाॉचाभा आमोजना सूचना ऩाटी 
आमोजना स्थरभा याख् न ुऩने छ ।



क्रभश्
• आमोजना सम्ऩध न बई पयपायक गनुण बधदा अगाडी 

उऩबोक्ता समभमतरे अमनवामणरुऩभा कामणहवमधको अनसूुची ३ 
अनसुाय वडा कामाणरमको कभणचायीको योहवयभा 
सावणजमनक ऩरयऺण गनुणऩने छ ।

• उऩबोक्ता समभमतरे प्रत्मेक हकस्ताभा गयेको खचणको सूचना 
कामणहवमधको अनसूुची, ४ फभोक्षजभको ढाॉचाभा  सावणजमनक 
गनुणऩने छ ।

• आमोजनाको कामाणधवमनको अवस्था य अक्षधतभ बकु्तानी  
हनु ु अक्षघ नगयऩामरकाफाट  अमनवामण अनगुभन गयाउन ु
ऩने छ ।

• मसभा रेक्षखएदेक्षख वाहेकका हवषमहरु दक्षऺणकारी  
नगयऩामरकाको उऩबोक्ता समभमत गठन, ऩरयचारन तथा 
व्मवस्थाऩन सम्फक्षधध कामणहवमध, २०७५, सावणजमनक खरयद 
ऐन, २०६३ य सावणजमनक खरयद मनमभावरी, २०७४ 
फभोक्षजभ हनेु छ ।



उऩबोक्ता समभमतका सदस्मको मोग्मता  
 
• सम्वक्षधधत आमोजना ऺेत्रको स्थामी वामसधदा ।
• १८ वषण उभेय ऩयुा बएको ।
• पौजदायी अमबमोगभा अदारतफाट कसयुदाय 
नठहरयएको ।

• सयकायी फाॉकी फक्मौता वा ऩेश्की पर् छौट गनण 
फाॉकी नयहेको ।

• अधम उऩबोक्ता समभमतभा सदस्म, याजनीमतक 
दरका ऩदामधकायी, फहारवारा सयकायी कभणचायी 
य क्षशऺक वा सावणजमनक ओहोदाभा आमसन व्मक्षक्त 
उऩबोक्ता समभमतभा फस्न ऩाईदैन ।



क्रभश्
• आमोजना तोहकएको गणुस्तय, ऩरयभाण य सभमभा 
सम्ऩन्न गनण गयाउन उऩबोक्ता समभमतरे सम्ऩादन 
गने कामणको अनगुभन गयी मोजनाको गणुस्तय,
ऩरयभाण समुनक्षित गनण बेराफाट सम्फक्षधधत वडाको 
वडा समभमत सदस्मको नेततृ्वभा कक्षम्तभा एक जना 
भहहरा सहहत ३ सदस्मीम एक अनगुभन समभमत 
गठन गनुण ऩनेछ । 

• भामथ तोहकएको सभमभा उऩबोक्ता समभमत गठन हनु 
नसकेभा, सम्झौता हनु नसकेभा वा सम्झौताको शतण 
फभोक्षजभ कामण सम्ऩादन हनु नसकेभा वडा 
कामाणरमको  मसपारयसभा  नगयऩामरकारे अधम 
प्रकृमाद्वाया काभ गयाउन सक्नेछ ।



 
कुनै क्षजऻासा बए 
??????????



धन्यवाद !
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