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गाउँकार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७४।)*.@( 

 



 

१ परिचर् तथा उदे्दश्य 

स्थानीर् तििा बजेट तज यिा¸ कार्ायन्वर्न¸ आलथयक व्यवस्थापन तथा सम्पलत िस्तान्तिण सम्बन्धी लनरे्दलिका¸ २०७४ को 

लनरे्दिन नुं २.९ िा "गाउँसभाबाट स्वस्वकृत बजेटको प्रभावकािी कार्ायन्वर्नको िालग सिर्सीिा सलितको कार्यर्ोजना 

बनाई कार्यसम्पार्दन गने व्यवस्था लििाउन  पनेछ" भने्न लनरे्दिन प्राप्त भएको छ भने "स्थानीर् तिको र्ोजना तथा बजेट 

तज यिा सम्बन्धी लर्दग्दियन ¸२०७४’’ को ब ँर्दा नुं ६.१.१ िा "गाउँ सभाबाट बालर्यक कार्यक्रि तथा बजेट स्वीकृत भएपलछ गाउँ 

कार्यपालिकािे कार्यक्रि कार्ायन्वर्न र्ोजना तर्ाि गन यपर्दयछ" तथा सोिी लर्दग्दियनको ब ँर्दा नुं ६.१.२ िा "कार्ायन्वर्न 

कार्यर्ोजना तर्ाि गर्दाय कार्ायन्वर्नको ढाँचा¸सिर्लसिा¸ कार्ायन्वर्िा लजमे्मवाि लनकार् वा पर्दालिकािी¸ अन गिन 

िूल्ाुंकनको िापर्दण्ड ि प्रकृर्ा सिेतुं सो अन साि कार्य गनय गिाउनको िालग र्ो कार्यर्ोजना लनिायण गरिएको िो ।  

lrz+v'u9L गाउँपालिका ओखर्दढ ुंगाको लिलत २०७४।०६।31  गते बसेको प्रथि ऐलतिालसक गाउँसभाको बजेट 

अलिवेिनबाट पारित भएको आलथयक वर्य २०७४।७५ को बजेट (अनुसुची १) तथा लनलत ि कार्यक्रि (अनुसुची 

२) िाई प्रभावकािी रुपिा कार्ायन्वर्न गिाउनको िालग उपिब्ध स्रोत ि सािनिाई सलि लवलि प्रकृर्ाका साथै 

उलचत सिर्लसिािा सम्पन्न गिाउन बजेट कार्ायन्वर्नसँग सम्बस्वन्धत सबैको कार्यिाई िागयर्दियन¸सिलजकिण 

तथा लनर्न्त्रण सिेत गरै्द र्स गाउँपालिकाको लवकास तथा सिृस्विको िक्ष्यिाई प्राप्त गनय व्यवस्वस्थत तथा 

लनर्िसुंगत र्ोजना तथा कार्यक्रििरुिाई ढुंगिे अलि बढाउन र्ो कार्यर्ोजना तर्ाि गरिएको छ । आर् नेपाि 

सिकाि¸ प्ररे्दि सिकाि बाट प्राप्त अन र्दान तथा अन्ति  स्थानीर् लनकार् लवत्तीर् िस्तान्तिण अन्तिगत प्राप्त हुने 

आर् 

२ र्स आलथयक वर्यिा नेपाि सिकािबाट अन्तिसिकािी लवत्तीर् 

;dfGgLs/0f tkm{sf] !$ s/f]8 $$ nfv ** xhf/ tyf zz{t cg'bfg tkm{ !) s/f]8 $* nfv (# xhf/, 

ut cf=j=sf] df}Hbft /sd ? %& nfv *! xhf/ $ ;o (% / cfGt/Ls cfDbfgL tkm{ ? !& nfv u/L 

hDdf o; ufpFkflnsfsf] s'n jh]6 @% s/f]8 ^* nfv ^@ xhf/ $ ;o (% nfO{ ufpF;efsf] lg0f{o 

adf]lhd vr{ x'g] Joj:yf ul/Psf] 5 .  सो क ि िकिको एक लतिाइका र्दििे  साउन १¸ िुंलसि १ ि चैत्र १ िा 

लनकासा प्राप्त हुने व्यवस्था ििेको छ ।  
३ प्ररे्दि सिकाि गठन नभएकोिे सो बाट प्राप्त हुन सके्न अन र्दान सो 

को गठन पश्चात सम्बस्वन्धत लनकार्सिि सम्पकय  गिी प्राप्त गरिने छ ।  

४ सालवकको लजल्ला लवकास सलिलत तथा िािको लजल्ला सिन्वर् 

सलिलत तथा अन्य लनकार्िरुिे  प्राकृलतक स्रोत सािन उपर्ोग तथा अन्य िीर्यकबाट प्राप्त गिी सालबक गा.लव.स तथा 

िािको गाउँपालिकािा िस्तान्तिण गन यपने आर्को लिस्साको बािेिा सम्बन्धीत लनकार्सँग सम्पकय  िाखी सो िकि प्राप्त 

गरिनेछ । 

५ अन्य र्दाता तथा सिर्ोगी लनकार्िरुसँग सिन्वर् ि सम्पकय  गिी 

कानून बिोलजि थप आर् प्राप्त गरिनेछ ।  

६ कानूनिा व्यवस्था भए बिोलजि आवश्यक ऋण लिइनेछ ।  

१ आन्तिीक आर्-  िाजस्व सुंकिन 

१ र्स गाउँपालिकाबाट लिइने क नैपलन बालर्यक कि तथा ि ल्क लतने 

िििनी/किर्दातािे रु 200/- लतिेि नगर्दी िलसर्द तथा  "वालर्यक कि तथा ि ल्क ब झाएको पासब क" 

प्राप्त गनेछन् । कि लतर्दाय तथा गाउँपालिका तथा वडा कार्ायिर्बाट क नै सेवा प्राप्त गर्दाय सो पासब क 

अलनवार्य रुपिा पेि गन यपनेछ । गाउँपालिका तथा वडा  कार्ायिर्बाट परिवाि/व्यस्वि/सुंि सुंस्था तथा 

व्यवसार्ीिाई  पासब क लवतिण गर्दाय अलभिेख िाख् न  पनेछ ।  

२ लवलभन्न सेवा तथा लसफारिसिरु प्राप्त गर्दाय सेवाग्रािीिे नगर्दी िसीर्द 

अलनवार्य रुपिा पेि गिेपलछ िात्र सो सेवा पाउने छन् ।  

३ लवलभन्न व्यवसार् सुंचािन गिेका व्यवसार्ीिरुिे सम्बन्धीत वडा 

कार्ायिर्िा नै कि तथा ि ल्क ब झाउन  पनेछ ति क नै व्यवसार् एक भ्ा वढी वडािा सुंचालित 

भएिा गाउँपालिकाको कार्ायिर्िा सिेत कि तथा ि ल्क ब झाउन सलकने छ ।  

४ प्राकृलतक स्रोतको लनकासी कि सम्बन्धीत लनकासी कतायिे 

गाउँपालिकािा नै आएि वा लनकासी लवन्र्द िरुिा गाउँपालिकािे अस्विर्ािी लर्दएको प्रलतलनलििाई िलसर्द 

लिई लतनय सके्नछ ।  

५ पालकय ङ ि ल्क उठाउन गाउँपालिकाबाट अस्विर्ाि प्राप्त 

प्रलतलनलििे िलसर्द लिई सम्बस्वन्धत पालकय ङ स्थिबाटै उठाउने छ।  

६ सिकािी जग्गा¸ बाटो छेउ इत्यालर्दिा पसि सुंचािन गने तथा 

िाटबजाि िा पसि िाख् नेिे गाउँपालिकाबाट अस्विर्ािप्राप्त प्रलतलनलििाई िलसर्द लिइ िकि 

लतन यपनेछ ।  

७ प्रते्यक वडा कार्ायिर्िे लवलभन्न िीर्यकिा प्राप्त हुने आम्दानीको 

िीर्यक प्रष्ट छ टीने गिी अलभिेख िाख् न  पनेछ । सो अन सािको र्स गाउँपालिकाको सुंलचतकोर् 



खातािा जम्मा गिी सो जम्मा गिेको भौचि तथा अनुसूची ९ अन सािको लवविण गाउँपालिकाको 

कार्ायिर्िाई अलनवार्य रुपिा िकि प्रते्यक िलिनाको १० गतेलभत्र ब झाउन  पनेछ ।  

२ आर् सम्बन्धी प्रवियनात्मक कार्यक्रििरु 

१ किर्दाता लििा- 

१ र्स गाउँपालिकाको किको र्दार्िा बढाउरै्द आन्तरिक आर् बढाउने 

उदे्दश्यका िालग सवयसािािणप्रलत किको सकािात्मक पििाई उजागि गनय किर्दाता लििा 

सम्बन्धी कार्यक्रििरु सुंचािन गरिने छ । किर्दातािाई कििा छ ट भएको अवलििा कि लतनय 

सूलचत तथा उते्प्ररित गिाउन किर्दाता लििाको उपर्ोग गरिने छ ।  

२ व्यापाि व्यवसार्ीिरुसँगको अन्तिलक्रर्ा 

१ गाउँपालिकाको गठनसँग स्थापना भएका किका िीर्यकिरुबाट 

लवलभन्न व्यवसार्ीिरु स स लचत नभएको अवस्थािा उनीिरुिा र्सको पष्ष्ट जानकािी प्रर्दान 

गनय तथा किको र्दार्िािा ल्ाई िर्ायलर्दत ि व्यवस्वस्थत व्यवसालर्क वाताविण लनिायण गनय 

व्यापाि व्यवसार्ीिरुसँग अन्तिलक्रर्ा गर्दाय सिसािलर्क लवर्र्िरुसँग किको लवर्र्िाई 

सिेत सिावेि गरिने छ।  

३ र्ातार्ात व्यवसार्ीिरुसँगको अन्तिलक्रर्ा 

१ र्स गाउँपालिका अन्तिगत सुंचालित भएका लवलभन्न बस¸ टर ्र्ाक्टि¸ 

जीप िगार्तका सवािी सािनका सुंचािकिरुसँग अन्तिलक्रर्ा गिी र्ातार्ात सेवािाई 

भिपर्दो बनाउन सबैपििे आपसी सिन्वर्िा कार्य गनयका िालग वातावािण तर्ाि पान यका 

साथै त्यस िेत्रिाई किको र्दार्िािा ल्ाउने व्यवसार्ीिरुिाई स सूलचत ि उते्प्ररित गरिने छ ।  

४ प्रचािप्रसाि सम्बन्धी कार्यक्रििरु- कि सम्बन्धिा आवश्यक 

सूचनािाई पचाय¸ पम्प्लेट¸ िेलडर्ो िगार्त उपर् ि िाध्यिबाट प्रचाि प्रसाि गिीने छ ।  

७ चाि  खचय  

१ कियचािी तिब भत्ता तथा अन्य स लविा- 

१ र्स गाउँपालिका अन्तिगत कार्यित स्थार्ी लनजािलत तथा सालवक 

स्थानीर् लनकार्का कियचािीिरुिाई गाउँसभाबाट लवलनर्ोजन भए बिोलजि सालवक नेपाि सिकािको 

प्रचलित र्दििा तिब भत्ता तथा अन्य स लविािरु प्रचलित कानून बिोलजि नै उपिब्ध गिाइने छ । नर्ाँ 

कियचािी  लनर् िी गनय नलिल्ने तथा नेपाि सिकािको कियचािी सिार्ोजनबाट सिेत कियचािी प्राप्त 

हुन नसकेको कािण  वडा कार्ायिर्िरुिा रै्दलनक                                             सिसफाई तथा 

अन्य आवश्यक कार्य सुंचािन गनयको िालग अत्यावश्यक रै्दलनक ज्यािार्दािी काि गने गिी काििा 

िगाइएका कार्ायिर् सिर्ोगीिरुिाई नु्यनतम दैननक रु ३००/- / clwstd ?= %)) sf]  र्दििे 
भ िानी लर्दइने छ ।  

 

२ पर्दालिकािीको सेवा स लविा 

१ पर्दालिकािीको सेवा तथा स लविा सम्बन्धिा प्ररे्दि कानून बिोलजि 

हुने भएकोिे सो लनिायण भएपश्चात सोिी अन साि गरिनेछ ।  

३ कार्ायिर् सुंचािन सम्बन्धी खचय 

१ गाउँपालिका कार्ायिर्- गाउँ सभाबाट लवलनर्ोजन भए बिोलजि 

सम्बस्वन्धत िीर्यकिरुिा  लनर्िान साि खचय गरिने छ ।  

२ वडा कार्ायिर्- वडा कार्ायिर्िरुको सुंचािनको िालग लवलनर्ोलजत 

िकि लसिासम्म तोलकए बिोलजि खचय गने अस्विर्ािी प्रि ख प्रिासकीर् अलिकृतिे वडा 

सलचविरुिाई प्रर्दान गिी वडा सलचविरुिे पेश्की प्राप्त गिी वा खचय भएका लवििरुको आिाििा 

भ िानी प्राप्त गने गिी वडा कार्ायिर्को सुंचािन सम्बन्धी खचय गने व्यवस्था लििाइने छ ।  

४ लवलवि खचयिरु- र्स गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट पारित भएका 

लवलवि खचयिरु गाउँ कार्ायपालिकाको कार्ायिर्िे लनर्ि बिोलजि गनेछ।  

 

८ पँूलजतग खचय  

१ पँूलजगत सािान खरिर्द- र्स आ.व. को िालग आवश्यक पँूलजगत 

सािानिरुको खरिर्द गनयको िालग सावयजलनक खरिर्द ऐन तथा लनर्िाविी का साथै स्थानीर् ति आलथयक प्रसासन 

लनर्िाविीका प्राविानका आिाििा वालर्यक खरिर्द र्ोजना तर्ाि गिी लनर्ि बिोलजि खरिर्द गरिनेछ । tyf 

tTsfn cfjZos d]l;g/L tyf kmlg{r/ clkm; Joj:yfkgnfO{ cfjZos ;fdu|L ;fj{hlgs vl/b 

lgodfjnLsf] bkmf *% sf] clwgdf /lx sf]6]zg dfkm{{t vl/bsf] Joj:yf ldnfO{g]5 .  
२ लवकास आर्ोजना सुंचािन- 



१ लवकास आर्ोजनाको स्वीकृलत- र्स गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट 

स्वीकृत भएका लवकास आर्ोजनािरुको सुंचािन गर्दाय  सो अन्तिगत हुने हुने चाि  तथा प ँलजगत खचय 

िीर्यकिरु सलित िागत अन िान  गाउँपालिकाको प्रि ख प्रिासकीर् अलिकृतबाट स्वीकृत गिाउन  पर्दयछ 

। वडा कार्ायिर्िरुबाट प्राप्त र्ोजनािरुको लवसृ्तत लवविण पेि गिी स्वीकृत गिाउने कार्य सम्बस्वन्धत वडा 

कार्ायिर्िरुिे गिाउन  पर्दयछ भने गाउँपालिका िाखािरुबाट  प्रस्तालवत र्ोजनािरु सम्बस्वन्धत िाखािे 

लवविण तर्ाि गिी स्वीकृत गिाउन  पर्दयछ । गाउँसभाबाट एउटै िीर्यकिा पारित भएका ति फिक 

स्थानिरुिा कार्ायन्वर्न गन यपने कार्यक्रि तथा र्ोजनािरुको एउटै सुंचािक/ठेकेर्दाि/ उपभोिा सलिलत 

भएता पलन र्ोजनाको क ि िकिसँग िेि खानेगिी सो अन्तगयतका कार्यक्रि तथा र्ोजनािरुको अिग 

अिग िागत अन िान तर्ाि गिी स्वीकृत गिाई सोिी अन साि कार्ायन्वर्न गन यपनेछ।  

 

२ र्ोजनाको व्यवस्थापन बापत खचय (कस्विजेन्सी िकि)-  िागत 

अन िान तर्ाि गर्दाय र्ोजनाको क ि िागतको  ४.५ प्रलतित िकि व्यवस्थापन खचय बापत कट्टा गरि 

लनकासा लर्दइने छ । वडा कार्ायिर्िरुबाट छनोट भई गाउँसभाबाट पारित भएका रु ३¸००¸०००/- 

सम्मका र्ोजनाको कस्विन्जेन्सी िकिको ४० प्रलतित िकि सो र्ोजनाको सुंचािन गने वडा 

कार्ायिर्िरुिाई उपिब्ध गिाइनेछ ।र्ोजनाको व्यवस्थापन गने व्यवस्थापन सलिलतिे रु ५ िाख भ्ा 

ठ िा र्ोजनाको िकिा १.५ प्रलतित ि रु ५ िाख भ्ा साना र्ोजनाको िकिा २ प्रलतित सम्मको 

िकि खचय गनय सके्नछ । उपभोिा सलिलतबाट सुंचालित र्ोजनािरुको िागत अन िान तर्ाि गर्दाय 

क ि िागतको कस्वििा १० प्रलतित िकि बिाबिको श्रि¸ नगर्द वा सािग्री सिभालगता सिेत सिावेि 

गिी सो को अनुसुची १२ अलभिेख सिेत उपभोिा सलिलतिे िाख् न  पनेछ। 

३ र्ोजनािरुको सुंलिप्त/सुंसोलित नाि-  

१ र्स गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट पारित भएका र्ोजनािरुको 

िािो िािो नाि तथा अप िा नाि भएका कािण व्यविारिक रुपिा कलठनाईिरु 

उपिब्ध हुने भएकोिे त्यस्ता र्ोजनािरुको सुंलिप्त/सुंसोलित नाि अनुसूनच १३ 

बिोलजि कार्ि गरिएकोिे उपभोिा सलिलतको छाप बनाउने तथा अन्य 

प्रर्ोजनको िालग सोिी नािबाट र्ोजना सुंचािन गनय सलकने छ ।  

४ र्ोजनाको एलककिण तथा लवभाजन 

१ गाउँसभाबाट पारित भएका कलतपर् र्ोजनािरु कार्ायन्वर्न हुने 

स्थानिा फिक नपािी एलककृत गिी एउटै नािबाट सुंचािन गन य पने र्ोजनािरुिाई 

अनुसुची १४ बिोलजि व्यवस्था गरिएको छ । 

५ लवकास आर्ोजनाको सुंचािनको लवलि(Modality)  लनिायिण-  

१ र्स गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट पारित लवकास आर्ोजनािरु 

अन स ची १५ बिोलजि कार्ायन्वर्को लवलि तोलकएको छ ।  

 

६ लवकास आर्ोजनाको सुंचािन 

i. र्स गाउँपालिकाका अन्तिगतका लवकास आर्ोजना सुंचािन गर्दाय 

तोलकएको सो आर्ोजना सुंचािक ठेकेर्दाि तथा उपभोिा सलिलत 

िगार्तिे र्ोजनाको नाि¸ क ि िागत¸ स रु हुने सिर्¸ सम्पन्न हुने सिर्¸ 

ि ख्य व्यस्विको नाि ि सम्पकय  नुं¸ अपेलित परिणाि तथा अन्य आवश्यक 

लवविणिरु ख ल्ने गिी र्ोजना अवलिभि नष्ट नहुने फे्लक्स वा अन्य क नै 

लवलिबाट र्ोजना सुंचािन हुने िेत्रिा सबैिे रे्दख् ने गिी अनुसूची १६ 

लवविण सावयजलनक गन य पर्दयछ ।  

 

 

७ गाउँपालिका स्तिीर् स्थालनर् लवकास सिस्या सिािान सलिलत- र्स 

गाउँपालिका अन्तिगत सुंचालिन हुने क नैपलन लवकास कार्यिा आइपनयसके्न सिस्या सिािान गनयको 

िालग लनम्न बिोलजिको lrz+v'u9Lगाउँपालिका लवकास सिस्या सिािान सलिलत'' गठन गरिनेछ ।   

१ अध्यि- lrz+v'u9L गाउँपालिकाका अध्यि 

२ सर्दस्य-गाउँपालिकािा सबैभ्ा पलछल्लो स्थालनर् ति लनवायचनिा 

उमे्मर्दवािी लर्दएका तथा सो िेत्रिा लक्रर्ालिि िाजनैलतक र्दिका प्रलतलनलििरु १ 

र्दिको १ जनाका र्दििे 

३ सर्दस्य-गाउँपालिका िेत्रिा लवकाससँग सम्बस्वन्धत लक्रर्ाकिापिा 

प्रत्यि रुपिा सुंिग्न गैिसिकािी सुंिसुंस्थाका प्रलतलनलििरु १।१ जनाका र्दििे 

४ सर्दस्य- स्थानीर् आिा सिूिका प्रलतलनलििरु  



५ सर्दस्य- नागरिक सिाजको प्रलतलनलि 

६ सर्दस्य- जेष्ठ नागरिकिरुको प्रलतलनलि 

७ सर्दस्य सलचव- lrz+v'u9L गाउँपालिकाको प्रि ख प्रिासकीर् 

अलिकृत 

८  वडास्तिीर् स्थालनर् लवकास सिस्या सिािान सलिलत- र्स 

गाउँपालिका अन्तिगत सुंचालिन हुने क नैपलन लवकास कार्यिा आइपनयसके्न सिस्या सिािान गनयको 

िालग लनम्न बिोलजिको '' lrz+v'u9L गाउँपालिका वडास्तिीर् लवकास सिस्या सिािान सलिलत''िरु 

गठन गरिनेछ ।   

१ अध्यि- lrz+v'u9L गाउँपालिकाका सम्बस्वन्धत वडाको वडाध्यि 

२ सर्दस्य-सबै भ्ा पलछल्लो स्थानीर् तिको लनवायचनिा सो वडाबाट 

उमे्मर्दवािी लर्दएका तथा स्थालनर् रुपिा लक्रर्ालिि िाजनैलतक र्दिका प्रलतलनलििरु 

१ र्दिको १ जनाका र्दििे  

३ सर्दस्य-स्थालनर् लवकाससँग सम्बस्वन्धत कार्यिा प्रत्यि रुपिा सुंिग्न 

गैिसिकािी सुंिसुंस्थाका प्रलतलनलििरु  

४ सर्दस्य- स्थानीर् आिा सिूिका प्रलतलनलििरु  

५ सर्दस्य- नागरिक सिाजको प्रलतलनलि बढीिा 

६ सर्दस्य- जेष्ठ नागरिक िधे्यबाट १ जना 

७ सर्दस्य सलचव- lrz+v'u9L गाउँपालिका सम्बस्वन्धत वडाको वडा 

सलचव 

 

९ लवकास र्ोजना/कार्यक्रिको अन गिन तथा िूल्ाुंकन 

१ -र्स गाउँपालिका अन्तिगत सुंचालित लवकास र्ोजना/कार्यक्रिको 

अन गिन तथा ि ल्ाुंकन लनम्न पििे गन य पनेछ ।  

गाउँपालिकाका पर्दालिकािीिरु 

गाउँपालिकाका सम्बस्वन्धत कियचािीिरु 

सो र्ोजना/कार्यक्रिका उपभोिािरु 

स्थानीर् िाजनैलतक र्दि 

नागरिक सिाज 

र्स गाउँपालिका िेत्रका स्थार्ी बालस्ा 

नेपाि सिकाि¸ प्ररे्दि सिकाि तथा सम्बस्वन्धत लनकार्िरुका प्रलतलनलििरु 

i. गाउँपालिकाका पर्दालिकािी तथा कियचािीिे अन गिन तथा 

िूल्ाुंकन गर्दाय अन सूलच !& बिोलजिको िूुंल्ाुंकन फािि अलनवार्य 

रुपिा प्रर्ोग गन यपनेछ ।    

२ - वडा कार्ायिर्बाट प्रस्तालवत भई गाउँसभाबाट अन िोर्दन भएका 

र्ोजनािरुको लनर्लित अन गिन तथा िूल्ाुंकन गने लविेर् लजमे्मवािी वडा सलिलतको हुनेछ 

। र्स्ता र्ोजनाको सुंचािन गर्दाय वडा अध्यििे  आफै वा वडा सलिलतका पर्दालिकािीिरु 

िाफय त रै्दलनक अन गिन तथा िूल्ाुंकन गिी अनुसूची १७ बिोलजि फािि भिी सोिी 

सिेतका आिाििा सम्पन्न भएको कार्यका आिाििा  (र्ोजना सुंचािन हँुर्दा हँुरै्द वा सम्पन्न 

भएपलछ) भ िानीका िालग लसफारिस गन यपनेछ ।  

९ उपभोिा सलिलतिाफय त सुंचालित लवकास र्ोजना 

१ उपभोिा सलिलत गठन 

१ र्स गाउँपालिका अन्तिगतका लवकास र्ोजना/कार्यक्रिको िालग 

उपभोिा सलिलत लनम्न बिोलजि लिलत¸ सिर् ि स्थानिािा गठन हुनेछन् ।  

२  र्स गाउँपालिकाको वडा अन्तिगतका सबै वडा अन्तिगत छनोट 

भई आएका र्ोजनािरुको २०७४।०(।)& गते ;Dd सम्बस्वन्धत वडा  कार्ायिर्िरुिा सबै 

उपभोिािरुको भेिा गिाई उपभोिा सलिलत गठन हुनेछन् भने १ भ्ा बढी वडािरु अन्तिगत 

सुंचालित हुने र्ोजनािरुको उपभोिा सलिलतको गठन सम्बस्वन्धत वडा कार्ायिर्िरुिको सिन्वर्िा 

२०७४ kf}if !) गते गठन हुनेछन्।  

३ उपभोिा सलिलत कस्वििा ५ जना ि बढीिा ९ जनाको हुनेछ 

जसिा अध्यि¸उपाध्यि¸सलचव ि कोर्ाध्यि सलित सर्दस्यिरु ििने छन् । एक लतिाइ िलििा सलित 

जेष्ठ नागरिक¸ र्दलित ि जनजालत सलित सिावेिीताका आिाििा सलिलत गठन हुन पनेछ । 



उपभोिािरु िधे्यिा क नै वगय/सि र्दार् लवद्यिान नभएिा अन्य वगय/सि र्दार्का पर्दालिकािी िाख् न 

बािा पने छैन ।   

४ एउटा आर्ोजनाको उपभोिा सलिलतिा ििेको व्यस्वि अको 

र्ोजना/कार्यकिको उपभोिा सलिलतको ििन पाउने छैन ति एउटै व्यस्वि अको प्रकृलतको र्ोजनाको 

उपभोिा भएको अवस्थािा सो सलिलतको सर्दस्य बन्न बािा पिेको िालनने छैन । lgjf{lrt 

kbflwsf/Ln] s'g} klg pkef]Qmf ;ldltdf /xg kfpg] 5}gg\ .  

५ उपभोिा सलिलतको गठन िोकतास्वन्त्रक लवलिबाट गरिन पर्दयछ । सो 

कार्यको िालग वडासलितका सबै सर्दस्य तथा वडा कार्ायिर्का कियचािीिरुको प्रत्यि िोिवििा 

तोलकएकै लिलत ि सिर्िा उपभोिा सलिलत गठन गरिन  पर्दयछ । क नै काब  वालििको परिस्वस्थलतिे 

उपभोिा सलिलत गठन हुन नसकेिा सो को जानकािी गिाई गाउँपालिकाको कार्ायिर्को स्वीकृलत 

लिई कस्वििा ७ लर्दने स चना िाफय त अको लिलत सिर् ि स्थान तोकी उपभोिा सलिलत गठन गन यपर्दयछ 

। सो पश्चात सिेत उपभोिा सलिलत गठन हुन नसकेिा सो र्ोजनाको लवलनर्ोलजत िकि अन्य 

र्ोजनािा िकिान्ति गरिने/ गनय गाउँसभा सिि लसफारिस गरिनेछ ।  

६ उपभोिा सलिलतको गठनसँगै र्ोजनाको अन गिन गनय ३-५ 

सर्दस्यीर् अन गिन सलिलत गठन गन य पनेछ । र्ोजनाको लनर्लिलत अन गिन गिी अनुसुची १७ को 

ढाँचासलित अन गिन गरै्द र्ोजनाको कार्यिाई लनर्लित बनाउन सिर्ोग गन य र्सको ि ख्य कतयव्य 

हुनेछ ।  

७ वडा सलचव वा वडा कार्ायिर्का कियचािीिे उपभोिा भेिािा 

उपस्वस्थत सबैको नाि थि¸ ठेगाना¸ िोवाइि नुं तथा िस्तािि सिेत उले्लख गिी भेिाको उपस्वस्थलत तथा 

प्रस्ताब ि लनणयर्िरुको प्रिालणकिण अनुसुची १८ बिोलजिको ढाँचािा िाइन्य ट तर्ाि गन य पर्दयछ ।  

८ उपभोिा सलिलत गठन भएपलछ सो को जानकािी उपभोिा 

भेिाको िाइन्य टको फोटोकपी सलित अनुसूची १९ बिोलजि गाउँपालिकाको कार्ायिर्िाई लर्दन  पर्दयछ 

।  

२ अलभि स्वखकिण - गलठत उपभोिा सलिलतका पर्दालिकािी तथा 

सर्दस्यिरुिाई गाउँपालिका/वडा कार्ायिर्को तफय बाट र्ोजना सुंचािन सम्बन्धिा अलिि स्वखकिण गिाईनेछ। 

अलभि स्वखकिण सम्बन्धी कार्यक्रि गाउँपालिकाद्वािा तोलकएको लिलत सिर् ि स्थानिा हुने छ ।  

३ र्ोजना सम्प्झौता- लवकास र्ोजनाको स्वीकृलत तथा उपभोिा सलिलत 

गठन¸अलभि स्वखकिणको जानकािी गाउँपालिकािा प्राप्त भए पश्चात गाउँपालिकािे सूलचत गिेको लिलत सिर् ि 

स्थानिा गाउँपालिकाको प्रि ख प्रिासकीर् अलिकृत वा लनजिे तोकेको र्ोजना अलिकृत तथा उपभोिा 

सलिलतका अध्यि ि सलचव/कोर्ाध्यिलवच अनुसुची २० को ढाँचािा र्ोजना सम्प्झौता हुनेछ ।  

१ लवकास र्ोजना सुंचािन 

२ उपभोिा सलिलतिे आफ्ना सबै कार्यिरु गन यप वय बैठक बसी 

लनणयर्िरुिाई लिस्वखत रुपिा िानइन्य ट गिी िस्तािि गिी प्रिालणत गन यपर्दयछ।  

३ उपभोिा सलिलतिे र्ोजनाको ३ िाख वा सो भ्ा वढी िागत 

भएका  नाि¸ क ि िागत¸ र्ोजना स रु हुने लिलत¸ सम्पन्न हुने लिलत¸ ि ख्य व्यस्विको नाि ि सम्पकय  नुं¸ 

अपेलित परिणाि तथा अन्य आवश्यक लवविणिरु ख ल्ने गिी र्ोजना अवलिभि नष्ट नहुने फे्लक्स वा 

अन्य क नै लवलिबाट र्ोजना सुंचािन हुने िेत्रिा सबैिे रे्दख् ने  अनुसूची १६ बिोलजिको लवविण 

सावयजलनक गन य पर्दयछ ।  

४ लनर्लिलत आन्तरिक अन गिन- र्ोजना सुंचािनको क्रििा 

उपभोिा सलिलतका पर्दालिकािी तथा सर्दस्यिरुिधे्य १ जना अलनवार्य रुपिा उपस्वस्थत भई र्ोजनाको 

अन गिन तथा िूल्ाुंकन गन यपर्दयछ । सो क्रििा अन गिन तथा  िूल्ाुंकनकतायिे अनुसूची १७ 

बिोलजिको फािि भिी अन गिन तथा िूल्ाुंकनको अलभिेस्वखकिण गन यपनेछ ।  

५ वैठक सुंचािन तथा लनणयर् प्रकृर्ा- लवकास र्ोजना सुंचािन गने 

उपभोिा सलिलतिे आफ्ना लक्रर्ाकिापिरु सुंचािन गन य अलि उपभोिा सलिलतको बैठक बसी 

लिस्वखत लनणयर् गन यपनेछ ि प्रते्यक  लनणयर्को सुंलिप्त लवविण प्रिालणत गिी अनुसूची २१ अन साि 

र्ोजनाको फाइिसँग सुंिग्न गिी िाख् न  पनेछ ।  

४ उपभोिा सलिलतबाट सुंचािन नभएका अन्य र्ोजनािरुको 

सुंचािन तथा व्यस्थापन प्रचलित कानूनको अलिनिा ििी गाउँपालिकािे तोके बिोलजि सुंचािन हुनेछ । 

५ र्ोजना सिापन तथा सावयजलनक परििण- लवकास र्ोजनाको सबै 

कार्य सिापन भएपलछ उपभोिा सलिलतका सबै पर्दालिकािी¸ गाउँपालिकाको कियचािी¸ जनप्रलतलनलििरु¸ 

स्थालनर् िाजनैलतक र्दिका प्रलतलनलििरु िगार्त र्ोजना सम्बि सबै पिको उपस्वस्थलतिा र्ोजना स्थििै 

सावयजलनक परििण गरिनेछ।सो को सुंलिप्त प्रलतवेर्दन अनुसुची २२ बिोलजि तर्ाि पािी र्ोजनाको फाइिसँग 

सुंिग्न िाख् न पनेछ।  



६ र्ोजनाको िकि भ िानी- उपभोिा सलिलतिे र्ोजनाको क नै अुंि 

वा प िै कार्य सम्पन भएपलछ िकि भ िानीको िालग िाग्दा गाउँपालिकाबाट स्वीकृत र्दििेट अन सािको 

तोकीएको प्रावलिकबाट जाँचपास भएका लवि/भिपाई/प्रलतवेर्दन/डोि िालजि/ नापी लकताव/ कार्यसम्पन्न 

प्रलतवेर्दन सलित वडा कार्ायिर्िा अनुसुची २३ बिोलजि लनवेर्दन लर्दन  पनेछ ।वडा कार्ायिर्िे वडा 

कार्ायिर्बाट गरिएको अन गिन/िूल्ाुंकन फािििरुका साथै थप जाँचब झ गिी भ िानीको िालग 

गाउँपालिकािा लसफारिस गन यपर्दयछ । गाउँ पालिकाको र्ोजना िाखा/ िेखा िाखा सिेतिे रुज  गिी 

अलिकािप्राप्त अलिकािी सिि भ िालनको िालग पेि गन य पर्दयछ । सो प्रर्ोजनको िालग वडा कार्ायिर्िे  

अनुसूची २४ अन सािको लसफारिस सलितको लनवेर्दन गाउँपालिकािा लर्दन  पर्दयछ भने सम्बस्वन्धत िाखािे सो को 

स्वीकृलतको िालग अनुसुची २५ को प्रर्ोग गन य पर्दयछ ।  

१० लििानकोर्(Matching Fund) सुंचािनका सम्बन्धिा- 

गाउँपालिका अन्तिगत व्यवस्था गरिएको लििानकोर्को सुंचािन गाउँपालिकासँगको साझेर्दािीिा र्ोजना सुंचािन गने 

पिसँग र्स गाउँपालिकािे सम्प्झौता गिेपश्चात सोिी सम्प्झौता तथा प्रचलित लनर्ि बिोलजि गरिने छ ।  

११ आकस्विक कोर् सुंचािन सम्बन्धिा- र्स गाउँपालिका अन्तगयत 

आकस्विक कोर्बाट भ िानी लर्दन पर्दाय रु ५०००/- सम्मको भ िालन गाउँपालिकाको अध्यिको लनणयर्बाट लर्दई सो को 

अन िोर्दन त्यस पश्चात बसे्न गाउँपालिकाको बैठकबाट गिाउन पनेछ भने सो भ्ा बढी िकको भ िानी लर्दन पने भएिा गाउँ 

कार्ायपािकाको लनणयर्बाट िातै्र  गनय सलकने छ। सो कोर्बाट िकि िाग गर्दाय अनुसूची २६ बिोलजि लनवेर्दन लर्दन पर्दयछ ।  

१२ लवर्र्गत िाखािरुको कार्यक्रि 

र्स गाउँपालिका अन्तिगत सुंचालिन हुने कृलर्¸ पि ¸ स्वास्थ्य¸ वन¸भ -सुंििण¸ िलििा लवकास िगार्त लवर्र्गत 

कार्ायिर्का कार्यक्रििरुको सुंचािन  सम्बन्धिा ljifotu sfof{nosf] ufpF;efaf6f cg'df]lbt 
LMBIS leqsf sfo{qmd tyf of]hgf प्रि ख प्रिासकीर् अलिकृतबाट सो कार्यक्रि अन्तगयतका 

लक्रर्ाकिापिरुको कार्ायन्वर्न हुने स्थान ि सिर्तालिका सलितको लवसृ्तत लवविण स्वीकृत गिाई सोिी 

बिोलजि कार्ायन्वर्न गरिने छ । लवर्र्गत कार्ायिर्िरुिे ती कार्ायिर्िरुबाट र्स गाउँपालिकािा खलटएका 

कियचािी िाफय त २०७४ kf}if & ut] लभत्र आफ्नो लवसृ्तत कार्यक्रि लवविण गाउँपालिकाको कार्ायिर्िा पेि 

गिी सक्न  पनेछ । ljifotu zfvfx?sf] sfo{qmd tyf of]hgf ;+rfng ubf{ ufpFkflnsfsf] of]hgf 

tyf sfo{qmd zfvfaf6 :jLs[t u/fO{ pQm zfvf ;Fu ;dGjo u/L ;+rfng ug'{kg{]5 .  

१३ गैि सिकािी सुंस्थािरुद्वािा सुंचालित कार्यक्रििरु- र्स 

गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट स्वीकृत िकि सम्बन्धी कार्यक्रि सुंचािन गने गैि-सिकािी सुंस्थािरुिे र्स सो िकिबाट 

सुंचालिन हुने कार्यक्रििरुको सम्बन्धिा र्स गाउँपालिकाको कार्ायिर्िा आफ्नो तफय बाट र्ोजना सुंचािनिा प्रत्यि 

सिभागी हुने कियचािीिाफय त र्ोजना तथा कार्यक्रि अन्तगयतका लक्रर्ाकिापिरुको कार्ायन्वर्न हुने स्थान ि सिर्तालिका 

सलितको लवसृ्तत लवविण पेि गनय िगाई सो सम्बन्धिा र्स गाउँपालिका अन्तगयतको सािालजक लवकास सलिलत वा अन्य 

क नै सम्बस्वन्धत सलिलतिा छिफि गिाई लवसृ्तत लवविण सलितको कार्यक्रि गाउँपालिकाको प्रि ख प्रिासकीर् 

अलिकृतबाट स्वीकृत गिाई सो पश्चात िातै्र कार्ायन्वर्न गन यपनेछ ।   

१४ सावयजलनक स न वाई- र्स गाउँपालिकािे गिेका समू्पणय 

लक्रर्ाकिापिरुको सम्बन्धिा आलथयक वर्य सिाप्त भएको १ िप्तालभत्र सावयजलनक स न वाई गिाउने छ । सो कार्यको िालग  

सिि व्यस्वि वा सुंस्थासँग गाउँपालिकािे लनर्ि बिोलजि सम्प्झौता गिी सोि कार्यको लजम्मा लर्दन सके्नछ । सो लजम्मा 

पाएको पििे सम्प णय सिोकािवाििरुलवच सावयजलनक स न वाई गिाई सो को प्रलतवेर्दन अनुसूची २७ बिोलजि सिेत र्स 

गाउपालिका सिि पेि गन य पनेछ । 

 



 

 



 

 



 

 

 
    bअन सूची ९ िालसक िाजस्व जम्मा गिी गाउँपालिकािा लवविण ब झाउने फािि 

                 lrz+v'u9L गाउँपालिका  
              गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्¸ 

                              ====नुं वडा कार्ायिर् 

          ================, ओखिढ ुंगा            

  १ नुं प्ररे्दि नेपाि 
 

                 लवर्र्िः िालसक आर्  लवविण पठाइएको बािे 
 

 

श्री lrz+v'u9L गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्                       लिलतिः २०७४।...।… 

;]gf{ ¸ ओखिढ ुंगा   

  

प्रस्त त लवर्र्िा र्स कार्ायिर्िे लिलत………………….. रे्दस्वख ………………………….सम्म 

सुंकिन गिेको िाजस्व वापतको िकि …………………………… बैकको …………….. स्वस्थत 

कार्ायिर्िा ििेको  र्स गाउँपालिकाको ि िकोर् खाता नुं ………………………………………… 

िा  क ि रु ……… जम्मा गिी सो को भौचिको सक्कि र्सैसाथ सुंिग्न गिी तपलिि बिोलजि 

लवविण पेि गिीएको व्यिोिा अन िोि छ ।   

तपलिि 

क्र स आम्दानी िीर्यक िकि कैलफर्त 

१ ििि िी कि   

२ िािपोत   

३ नागरिकता लसफारिस   

४ व्यवसार् र्दताय   

५ सवािी सािन कि   

६    

७    

८    

९    

जम्मा   

……………………………………… 

             वडा सलचव 



 



                                                                अन सूची ११क िागत अन िान फािि 

Chishankhughadhi Rural Municipality 

Serna, Okhaldhunga 

 

Abstract of cost 

Project:          Address: 

Name of Work:         Fiscal Year: 

 
S.N. Description Unit Quantity Rate(Nrs.) Amount(NRs) Remarks 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Grand Total     
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          अनुसुची ११ख विस्तृत लागत अनुमान तथा अवततम मूल्ाांकन फारम 

Chishankhughadhi Rural Municipality 

Serna, Okhaldhunga 

 

Detail Estimate/Last Evaluation 

Project:          Address: 

Name of Work:         Fiscal Year: 
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अन स ची ११ ग कार्यक्रि स्वीकृती 

फािि  



 

अन सूची १२ जनसिभालगता अलभिेख 

र्ोजना नुं.......  र्ोजनाको नाि...........................................................    

र्ोजना सुंचालित स्थान..................................................... आ.व...............    
क्र 

स 

सिभालगता प्रर्दान गने 

व्यस्वि/ सि िको नाि 

सिभालगताको लकलसि  

श्रिर्दान 

लर्दन 

श्रिर्दान बिाबिको 

िकि रु (क) 

नगर्द सिर्ोग 

रु (ख) 

अन्य सािग्री 

सिर्ोग 

अन्य सािग्री सिर्ोग 

बिाबिको रु  

(ग) 

क ि जम्मा 

 

(क)+ 

(ख)+(ग) 

 

         

         

 

         

       उपभोिा सलिलतको अध्यिको 

नाि...................... 

 र्दस्तखत.................... 

 

अन सूची १३ र्ोजनािरुको सुंलिप्त/ सुंसोलित नाि 
वडा स्तिबाट छनोट भएका र्ोजनािरु 

र्ोजना 

न 

र्ोजना तथा कार्यक्रिको नाि 

सुंलिप्त/सुंसोलित 

नाि 

लवलनर्ोलजत 

िकि 

कार्ाय

न्वर्न 

हुने 

स्थान 

(वडा 

नुं) 

अनुसूची १४ योजना एनककरण 

ननम्न योजनाहरुलाई एनककरण गरी एउटै योजनाको रुपमा संचालन गनन सनकने छ ।  

१.  र्ोजना नुं ४१ ि ७०    

२.  र्ोजना नुं  ि  

३.  र्ोजना नुं  ि 

४.  र्ोजना नुं  ि  

 

अनुसूची १५ योजना संचालन निनि नििरण 

१ उपभोक्ता सनमनतबाट संचालन हुने योजनाहरु - योजना नं 

 

 

२ अन्य निनििाट संचानलत हुने योजनाहरु – योजना नं  



 

अनुसूची १६ योजना संचानलत स्थानमा राखिने सुचनापाटीको ढााँचा 

 

 गाउँपालिका अन्तगयत आ.व. ..... िा सुंचािन हुने र्ोजनाको लवविण 

 र्ोजना नुं.....र्ोजनाको नाििः ....................................................................... 

र्ोजना सुंचािन हुने स्थानिः lrzv'u9L गा पा वडा नुं........................................ 

 उपभोिा सलिलतको नाििः........................................................................... 

सलिलतको अध्यिको नाििः...............................................सम्पकय  नुं................. 

जम्मा सर्दस्य सुंख्यािः............िलििा सर्दस्य सुंख्यािः........................................ 

क ि अन िालनत िागतिः................................................................................. 

अन र्दान सिर्ोगको लवविण 

क्र.स स्रोत नगर्द लजन्सी प्रालवलिक  अन्य जम्मा 

१ गाउँपालिका      

२ जनसिभालगता      

३       

क ि जम्मा      

र्ोजना स रु हुने लिलतिः  र्ोजना सम्पन्न हुने लिलतिः 

सम्पन्न भएको लिलतिः  

 



 

अनुसूची १७ अनुगमन तथा मूल्ांकन फारमः 

र्ोजनाको नाििः ...................................................................................... 

लिलतिः.............................................  सिर्........................................... 

स्थानिः.................................................................................................... 

र्ोजनाको क ि िागत.................................................... लिलत.................सम्म   

    भएको क ि खचय...........................प्राप्त जनसिभालगता……………………………………. 

र्ोजनाको स्थिगत/अन गिन गर्दाय सम्म सम्पन्न भएका कार्यिरु/रे्दस्वखएका क िािरु 

.............................................................................................................. 

............................................................................................................... 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

...................................... 

 

र्ोजनाको स्थिगत अन गिन गर्दाय सम्म सम्पन्न हुन बाँकी कार्यिरु 

१.............................................................................................................. 

२............................................................................................................... 

३.............................................................................................................. 

अन गिन/ िूल्ाुंकन कतायको स झाविरु 

........................................................................................................................................................

............................................................................. 

सुंिग्न कागजात¸ र्ोजनस्थािको फोटो तथा अन्य  

१........................................................................................................... 

२............................................................................................................. 

३.......................................................................................................... 

 

र्ोजना अन गिनकतायको नाििः  ................................................................... 

                कार्ायिर्िः ..................................................................... 

                      पर्दिः ...................................................................... 

                 .र्दस्तखतिः ...................................



 

अनुसूची १८ उपभोक्ता समूह गठन भेला माइनु्यट 

आज लिलत ........................ गते र्स गाउँपालिका वडा नुं ….  को कार्ायिर्िा 

उपभोिािरुको लनम्न बिोलजि भेिा भई लनम्न बिोलजिका र्ोजनािरुको 

उपभोिा सलिलतिरु/ अन गिन सलिलत  गठन गरिर्ो ।  

उपस्वस्थलत 

क्र स सिभागीको 

नाि 

लिङ्ग ठेगाना सम्पकय  न िस्तािि 

१      

२      

      

प्रस्ताविरु 

१ ………………………. र्ोजनाको उपभोिा सलिलत/ अन गिन सलिलतको गठन सम्बन्धिा । 

२ ………………………. र्ोजनाको उपभोिा सलिलत/ अन गिन सलिलतको गठन सम्बन्धिा ।
  

३ ……………………….  

लनणयर्िरु 

१ प्रस्ताव नुं १ िालथ छिफि गर्दाय ………………………. र्ोजनाको लनम्न बिोलजिको 

उपभोिा  सलिलत/ अन गिन सलिलतको को गठन गने लनणयर् गरिर्ो । 

उपभोिा सलिलत   अन गिन सलिलत 

अध्यि-……………………………………………………..   सुंर्ोजक……………………………… 

सलचव-……………………………………………………….   सर्दस्य…………………………… 

कोर्ाध्यि-………………………………………….   सर्दस्य…………………………..  

सर्दस्यिरु-…………………………………………. 

 

नोटिः अन गिन सलिलत उपभोिािरु िधे्यबाटै गन यपनेछ । 



 

अनुसूची १९ उपभोक्ता सनमनत गठन भएको जानकारी गराउने फारम 
    र्ोजना नुं ….….….…. 

र्ोजनाको नाििः ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 

र्ोजना कार्ायन्वर्न हुने स्थान….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 

उपभोिा सलिलत गठन भएको लिलत ….….….….….…. 

पर्दालिकािी लवविणिः  

उपभोिा सलिलत 

क्र 

स 

पर्द नाि बाब / 

पलतको 

नाि 

बाजेको 

नाि 

ठेगाना 

(वडा 

नुं) 

सम्पकय  नुं कैलफर्त 

१ अध्यि       

२ सलचव       

३ कोर्ाध्य

ि 

      

४ सर्दस्य       
….. सर्दस्य       
        

अन गिन सलिलत  
 सुंर्ोजक       
 सर्दस्य       
 सर्दस्य       

 



 

अन सूची २० र्ोजना सुंझौता फािि ढाँचा  

 

lrz+v'u9L गाउँपालिका 

गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

;]gf{ ¸ओखिढ ुंगा 
  

        lrz+v'u9L गाउाँपानलका र ……………………………………………………………… 

….………………………………निच भएको योजना सम्झौता 

सम्झौता नं…….. 

 

र्स lrz+v'u9L गाउँपालिका ि र्सै गाउँपालिकाको वडा  नुं …… िा आलथयक वर्य …………. को लवकास 

लनिायण र्ोजना………………………………………………………………………………………….. को उपभोिा 

सलिलतको बीच गाउँ सभाबाट लवलनर्ोलजत िकििा …… प्रलतित उपभोिा सलिलतको र्ोगर्दान सिावेि 

गिी पेि भए बिोलजिको िागत अन िानिा तास्विक फिक नपने गिी तोलकएको सिर् लसिालभत्र सम्प णय 

कार्य सम्पन्न गनेगिी कानून बिोलजि भ िानी िागे्न ि िैजाने गिी र्ो सम्प्झौता भएको छ । िागत अन िान 

र्स गाउँपालिकािको र्दििेट अन साि र्सै कार्ायिर्का प्रालवलिक श्री  ………………………………………….. िे 

तर्ाि पान यभएको िो । उपभोिा सलिलतिे  र्सै बिोलजि िाग गनेछ । गाउँपालिकािे पलन र्सैका 

आिाििा खचय िेख् नेछ । िागत अन िान गाउँपालिकाको र्दििेट भ्ा फिक भएिा प्रालवलिक सलित 

उपभोिा सलिलत सिेत जवाफरे्दिी हुनेछ भलन तपलसिका ितयिरुिा िन्ज ि हँुरै्द र्ो सम्प्झौता एक/एक 

प्रलत लिर्ौुं लर्दर्ौुं । 

तपलसि 

१.  र्ोजनाको नुं……… र्ोजनको नाि 

……………………………………………………………….…………...  

२. र्ोजनाको स्रोत अन िानिः क ि िकि 

रु………………………………………… ¸ गाउँपालिकाको अन र्दान रु ……………….………… ¸ जनसिभालगता 

रु ……………………….…………… ि अन्य रु ……………………………… 

३. उपभोिा सलिलतिे कार्यसम्पार्दन गरिसक्न पने 

लिलत…………………… 

४. उपभोिा सलिलतिे पाउने अन र्दानको भ िानी सम्बन्धी 

लवविण…………………… 

लिलत    

लवविण पलििो लकस्ता/ पेश्की र्दोस्रो लकस्ता अस्वन्ति लकस्ता 

िकि    

प्रलतित    

५. र्ोजनाको प्रालवलिक लवविणको सािाुंि  

िम्बाई……………………चौडाइ……………………… …………………िेत्रफि……………………  

………………सुंख्या……………………  ……………………  ……………………  …………………… …………  

६. क. काि गिेका प्रते्यक अवस्थाको फोटो/ लभलडर्ो पेि 

गन यपनेछ । 

ख. सबै कार्य नेपाि सिकाि तथा प्ररे्दि सिकािको सम्बस्वन्धत  कानून¸ गाउँपालिकाको कानून तथा 

गाउँपालिकाको लनरे्दिनको अलिनिा ििी उपभोिा सलिलतको लनणयर्बाट हुनेछ ।  

७. लनम्न बिोलजिको अन गिन सलिलतिे तोकीए बिोलजि 

लनर्लित अन गिन गिी तोलकए बिोलजि लनर्लित प्रलतवेर्दन सिेत गन यपनेछ। 



८.  अन गिन सलिलतका पर्दालिकािीिरु 

क) सुंर्ोजनक …………………………………….........वडा नुं..............िोवाइि नुं............. 

ख) सर्दस्य……………………………………………...........वडा नुं.............िोवाइि नुं............. 

ग) सर्दस्य……………………………………………...........वडा नुं.............िोवाइि नुं............. 

ि) सर्दस्य……………………………………………...........वडा नुं.............िोवाइि नुं............. 

ङ) सर्दस्य……………………………………………...........वडा नुं.............िोवाइि नुं............. 

९.  उपभोिा सलिलतका पर्दालिकारििरुको नािाविी 

क)अध्यि श्री…………………………………………………….वडा नुं………… िोवाइि नुं………………. 

ख) सलचव श्री…………………………………………………….वडा नुं………… िोवाइि नुं………………. 

ग) कोषाध्यक्ष श्री……………………………………………….वडा नुं………… िोवाइि नुं………………. 

ि) सर्दस्य श्री…………………………………………………….वडा नुं………… िोवाइि नुं………………. 

ङ) सर्दस्य श्री…………………………………………………….वडा नुं………… िोवाइि नुं………………. 

च) सर्दस्य श्री…………………………………………………….वडा नुं………… िोवाइि नुं………………. 

छ) सर्दस्य श्री…………………………………………………….वडा नुं………… िोवाइि नुं……………  

ज) सर्दस्य श्री…………………………………………………….वडा नुं………… िोवाइि नुं………………. 

झ) सर्दस्य श्री…………………………………………………….वडा नुं………… िोवाइि नुं………………. 

१०.स्वीकृत िागत अन िानको बिोलजि नै कार्यसम्पार्दन गन यपनेछ । क नै परिवतयन गन यपिेिा सिर्िानै 

गाउँपालिकािा लनवेर्दन लर्दई स्वीकृत गिाउन  पनेछ । अन्यथा कार्यसम्पार्दन भएकोिा गाउँपालिका 

भ िानी लर्दन बाध्य हुने छैन । सो कार्यको जवाफरे्दलिता उपभोिा सलिलत स्वर्ुं हुनेछ ।  

११. सम्पालर्दत कार्य ग णस्तिीर् नभएिा उपभोिा सलिलतिाई भ िानी लर्दन गाउँपालिका बाध्य हुने छैन 

।  

१२. कार्यसम्पार्दन भएपलछ तोलकएको प्रालवलिकद्वािा पलछसम्म फिक नपने गिी लजल्ला र्दििेट अन साि 

लवलिङ गन यपनेछ ि सो लवििाई सपोटय गने लवि भिपाई सिेत पेि गन यपनेछ ।  

१३. उपभोिा सलिलत/ ठेकेर्दाि कम्पनीबाट पेि भएका लनजिरुद्वािा प्रिालणत काजगातिरु गित 

भएिा सो को सम्प णय लजमे्मवािी सम्बस्वन्धत  उपभोिा सलिलत/  ठेकेर्दािको हुनेछ ।  

१४. रु २०¸००० भ्ा बढी िकिको लवि पेि गर्दाय अलनवार्यरुपिा भ्याट लवि पेि गनेपनेछ ।  

१५. रु ३¸००¸०००/- वा सो भ्ा बढीका र्ोजनाको र्ोजना सुंचािन हुने स्थानिा सबैिे रे्दख् ने गिी तोलकए 

बिोलजिको लवविण सबैिे रे्दख् ने गिी सावयजलनक गन यपनेछ ।  

१६. र्ोजना सुंचािन हँुरै्द जाँर्दा कार्यसम्पन्न भएको आिाििा गाउँपालिकाकािे िकि बढीिा ३ लकस्तािा 

भ िानी लर्दनेछ । प्रते्यक लकस्ताको िकि खचय भएपलछ सो अन साि काि भएको भने्न उपभोिा भेिा¸ 

अन गिन सलिलत¸ प्रालवलिक लनरििण¸ वडा सलिलत तथा अन गिन िूल्ाुंकन कतायको लसफारिस सिेत 

प्राप्त भएपलछ अको लकस्ता भ िानी लर्दइनेछ । सावयजलनक पिीिण पश्चात िातै्र अस्वन्ति लकस्ता 

भ िानी लर्दइनेछ ।  

१७. क नै लवर्र्िा अष्पष्टता उत्पनन्न भएिा गाउँपालिकाको लनणयर् नै अस्वन्ति लनणयर् हुनेछ   

१८. सुंिग्न कागजातिरु 

क उपभोिा सलिलत गठनको भेिाको िाइन्य टको फोटोकपी 

ख  उपभोिा सलिलत गठन भएको जानकािी गिाउने वडाको पत्र 

ग  उपभोिा सलिलतको अलभि खीकिण जनाउने कागजातको फाटोकपी 

ि  र्ोजनाको स्वीकृत िागत अन िान 

ङ  र्ोजना स रु हँुर्दाको अवस्थाको र्ोजना स्थिको फोटो 

च  उपभोिा सलिलतका (खाता सुंचािक) पर्दालिकािीिरुको नागरिकताको फोटोकपी 

छ उपभोिा सलिलतको लनणयर्िरुको सुंलिप्त प्रिालणत लवविण 



     ………………………………….……. 

श्री……………………………..………………

…. 

अध्यि 

उपभोिा सलिलत 

     ………………………………….… 

श्री 

………………….………………………

…. 

वडा अध्यि 

वडा नुं……… 

   ……………………………… 

श्री…………………………………… 

प्रालवलिक 

प्रालवलिक िाखा 

    ………………….……………………..…. 

श्री ………………………..…………….. 

सलचव/कोर्ाध्यि 

उपभोिा सलिलत 

    

………….…………………………….. 

श्री 

…………………………..….……….. 

र्ोजना िाखा 

िाखा प्रि ख 

    ………..…………………….. 

श्री……………………………………

….. 

िेखा िाखा 

िाखा प्रि ख 

 

िालथ उले्लख भए बिोलजि कागजपत्र तथा सम्प्झौता सर्दि । 

र्दस्तखत…………………………. 

श्री……………………………………… 

प्रि ख प्रिासकीर् अलिकृत  

वा लनजबाट अस्विर्ाि प्राप्त अलिकािी 

इलत सम्वत् २०७……..  साि …………………………..…….…. िलिना……..…..गते िोज………..ि भि्   । 



१९.  

 

अन सूची २१ उपभोिा सलिलतको लनणयर्को सािाुंिको प्रिालणत प्रलतलिपी 

 

उपभोिा सलिलतको नाििः ................................................................ठेगाना....... 

  

वैठक नुं लिलत  उपस्वस्थलत सुंख्या कैलफर्त 

प रुर् िलििा  जम्मा 

१      

२      

३      

      

  

ि ख्य लनणयर्को सािाुंि 

बैठक नुं १ िा................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................  

        उपभोिा सलिलतको अध्यिको  

नाि;………………………………………….

. 

िस्तािि;…………………………………. 



 

अनुसूची २२ सािनजननक परीक्षण प्रनतिेदन 

;fj{hlgs k/LIf0f kmf/fdsf] 9fFrf 

!= s) cfof]hgfsf] gfdM.............................................................v_ :ynM………… 

u_ nfut cg'dfgM ………………… 3_ cfof]hgf z'¿ x'g] ldltM…………………… 

ª_ cfof]hgf ;DkGg x'g] ldltM…………………… 
@= pkef]Qmf ;ldlt÷;fd'bflos ;+:yfsf] 

s_ gfdM......................................................v_ cWoIfsf] gfdM…………………… 

u_ ;b:o ;+VofM…….. dlxnfM ……… k'¿ifM ………… 
#= cfDbfgL vr{sf] ljj/0fM 

s_ cfDbfgLtkm{ 

cfDbfgLsf] >f]t - gub tyf lhG;L ) /sd jf kl/df0f s}lkmot 

   

   

v_ vr{tkm{ 

खचयको लवविण र्दि परिणाि जम्मा 

सामग्री    

ज््ाला    

श्रमदान    

व्यिस्थापन खचच    

u_ df}Hbft 

ljj/0f /sd jf kl/df0f s}lkmot 

लवविण िकि वा परिणाि कैलफर्त 

१   नगर्द   

     बैक   

    व्यस्विको लजम्मा   

२ सािग्रीिरु   

 

3_ e'QmfgL lbg afFsL 

लवविण िकि वा परिणाि 

  

$= ;DkGg cfof]hgfsf] nIo tyf k|ult ljj/0f 

sfdsf] ljj/0f nIo k|ult 

   

   

 

%= cfof]hgfn] k'¥ofPsf] nfe tyf k|ToIf ¿kdf nfeflGjt hg;+Vof -cfof]hgf ;~rfng ePsf] 

:yfgsf pkef]Qmfx¿_ . 

^= cfof]hgf ;~rfng ubf{ cfof]hs ;+:yfdf sfdsf] lhDd]jf/L afF8kmfF8 -s; s;n] s:tf] s:tf] 

sfdsf] lhDd]jf/L lnPsf lyP< v'nfpg] 

 

 

 



अन सूची २३  भ िानी लसफारिसको िालग लनवेर्दन 

 

श्री वडा अध्यि ज्य     लिलतिः २०७…. /…../……..  

lrz+v'u9L गाउपालिका 

….  नुं वडा कार्ायिर् 

…………………………………… 
 

                       लवर्र्िः भ िानीको िालग लसफारिस पाउँ ।  

          ििोर्दर्,  प्रस्त त लवर्र्िा र्स lrz+v'u9L गाउँपालिकाको आ.व……………………. को  र्ोजना नुं 

……..… को ……………………………………………………… …………………………………………. र्ोजनािा 

लवलनर्ोलजत िकि…………………. तोलकए बिोलजि कार्य गने गिी लिलत ………………..… ……………  िा 

lrz+v'u9L गाउँपालिकासँग सम्प्झौता  (सम्प्झौता नुं ……) भएको लथर्ो । उि िकि िधे्य रु 

……………………………………  बिाबिको कार्य ………..  सम्पन्न गिी सो प लष्ट हुने गिी र्सै कार्ायिर्का 

प्रालवलिक श्री ………………………………… …………………………………..बाट सम्पार्दन गिाई प्रथि/ 

लद्वलतर्/तृलतर् िलनङ लवि/ अस्वन्ति लवि पेि तथा सो को सपोलटयङ कागजात सिेत गिेको/ गिेका छ /छौुं । 

सो िकि िाग गनय पेि गिेका कागजपत्रको लवर्र्िा किी कतैबाट प्रश्न खडा भएिा सम्प णय जवाफरे्दलिता 

िािी स्वर्ुं लिनेछौ भनी उले्लस्वखत िकि भ िानी उपिब्ध गिाई लर्दन हुन तपलिि बिोलजिका कागजात 

सलित अनिोि गर्दयछ / गर्दयछौुं । 

तपलिि 

र्स कार्ायिर्का प्रालवलिक श्री ……………………………… द्वािा जाँचपास भई तर्ाि भएका प्रालवलिssf] 

clGtd d"Nof+sg / sfo{;DkGg k|ltj]bg ;lxtsf] लवि पाना……………….. 

लवलिक लवििाई सपोटय गने उपभोिा सलिलत\ लनिायण कम्पनीबाट प्रिालणत भएका लबि¸ भिपाई¸ 

डोि िालजि¸ …………………………………………………. 

कार्यसम्पार्दन भएको रे्दस्वखने फोटो / लभलडर्ो सुंिग्न ……………………… 

उपभोिा सलिलतको लनणयर्को प्रलतलिपी वा सो को प्रिालणत सािाुंि……. 

जनसिभालगतका अलभिेखको प्रलतलिपी 

अन गिन सलिलतको लनणयर् तथा लसफारिसको छार्ाप्रलत थान………. 

अन्य      लनवेर्दक 

उपभोिा सलिलत/ लनिायण कम्पनीको तफय बाट 

श्री……………………………………………………………………………. 

पर्द………………………………………………………………………….. 

ठेगाना……………………………………………………………………… 

उ.स./लन.क …………………………………………………………….. 

र्दस्तखत……………………………………………………………………



 

 

                            अन सूची २४ र्ोजनाको आुंलिक/ पूणय भ िानीको िालग लनवेर्दन  
 

    lrz+v'u9L गाउँपालिका  
            गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

               ….. नुं वडा कार्ायिर् 

             ……………………………….. 

 

   

श्री प्रि ख प्रिासकीर् अलिकृत ज्य       लिलतिः २०७…. /…../……..  

lrz+v'u9L गाउपालिका 

 

 

                लवर्र्िः भ िानीको िालग लसफारिस गरिएको सम्बन्धिा ।  

 

          ििोर्दर्,  प्रस्त त लवर्र्िा र्स lrz+v'u9L  गाउँपालिकाको आ.व……………………. को  र्ोजना नुं 

……..… को ……………………………………………………… …………………………………………. र्ोजनािा 

लवलनर्ोलजत िकि…………………. तोलकए बिोलजि कार्य गने गिी लिलत ………………..…………  िा 

lrz+v'u9L गाउँपालिका ि ……………… ……………… ………………………… ………………………… 

……………… …… …… ……………… ………………………… लवच सम्प्झौता (सम्प्झौता नुं ……) भएको लथर्ो । 

उि िकि िधे्य रु …………………………  बिाबिको कार्य ………..  सम्पन्न भएकोिे  सो उपभोिा  

सलिलत/ लनिायण कम्पनीिाई गिी रु……………………………………….....को  भ िानी उपिब्ध गिाईलर्दन हुन 

तपलिि बिोलजिका कागजात/लवविण सुंिग्न गिी लसफारिस साथ अन िोि छ ।   

तपनिल  

१. भ िानीको िालग र्स कार्ायिर्िा तोकीए बिोलजि 

प्राप्त लनवेर्दन तथा सुंिग्न लवविण/ कागजातिरु सलित …………….. पाना । 

२. र्स कार्ायिर्बाट सो र्ोजना उपि गरिएका अन गिनका 

फािििरु …….…पाना 

३. िािसम्मको लनकासाको लवविण 

लिलत    

िकि    

कैलफर्त    

४. अन्य 

………………………………………………………………………………………          

………………………………………. 

वडा अध्यि 



अन सूची २५ र्ोजनाको आुंलिक/ पूणय भ िानीको स्वीकृलत फािि 

 lrz+v'u9L गाउपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

;]gf{, ओखिढ ुंगा 

लटप्पणी ि आरे्दि 

आरे्दि नुं………     लवर्र्िः खचय िेख् ने सम्बनििा लिलतिः २०७……  ।….. । 

 

श्रीिान 

र्स lrz+v'u9L गाउँपालिकाको आ.व……………………. को  र्ोजना नुं ……..… को 

……………………………………………………… …………………………………………. र्ोजनािा लवलनर्ोलजत 

िकि…………………. तोलकए बिोलजि कार्य गने गिी लिलत ………………..… ……………  िा lrz+v'u9L 

गाउँपालिकासँग सम्प्झौता  (सम्प्झौता नुं ……) भएको लथर्ो । उि िकि िधे्य रु 

……………………………………  बिाबिको कार्य ……….. भ िानीको िालग उपभोिा सलिलत/ लनिायण 

कम्पनीबाट …..  नुं वडा कार्ायिर्िा लर्दएको लनवेर्दन¸ भ िानीको िालग  … नुं वडा कार्ायिर्को लसफारिस¸ 

नापी लकताब¸प्रालवलिकको िूल्ाुंकन प्रलतवेर्दनिरु¸ कार्यसम्पन्न गिी सो प लष्ट हुने गिी प्रथि/ लद्वलतर्/तृलतर् 

िलनङ लवि/ अस्वन्ति लवि तथा सो को सपोलटयङ कागजात,कार्यसम्पार्दन रे्दस्वखने फोटो/ भीलडर्ो¸अन गिन 

सलिलतको लनणयर्¸अन गिन फािििरु¸ उपभोिा सलिलतको लनणयर्¸ र्ोजना सो िकि िाग गनय पेि गिेका 

कागजपत्रको लवर्र्िा किी कतैबाट प्रश्न खडा भएिा सम्प णय जवाफरे्दलिता िािी स्वर्ुं लिनेछौ उले्लस्वखत 

कब लिर्तीना¸ र्ोजना सम्प्झौता तथा स्वीकृत िागत अन िान िगार्तका कागजातिरु र्सैसाथ सुंिग्न छन् 

।  

तसथय सुंिग्न कागजातको आिाििा गाउँसभाबाट सो र्ोजना/ िीर्यकिा लवलनर्ोलजत िकि िधे्य लिलत 

………………………………. को ………………………………. वापतको िकि रु……………………………….¸ लिलत 

………………………………. को ………………………………. वापतको िकि रु……………………………….¸ 

………………………… गिी बाँकी रु …………………………… भ िानीको िालग लनणयर्ाथय पेि गर्दयछ / गर्दयछौुं ।  
 

प्राविविक शाखा 

श्री………………… 

दस्तखत…………… 

्ोजना शाखा 

श्री…………………. 

दस्तखत……………….. 

लेखा  शाखा 

श्री…………………. 

दस्तखत……………….. 
 

िालथ उले्लस्वखत कागजपत्र ि िाखागत रुपिा पेि भएको आिाििा खचय िेख् न सर्दि ।  

र्दस्तखत…………………………………… 

प्रि ख प्रिासकीर् अलिकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अन सूची २६ आकस्विक कोर्बाट िकि िाग लनवेर्दन 

 

श्री अध्यि जू्य                                               लिलतिः २०   ।   ।    

lrz+v'u9L गाउँपालिका 

;]gf{ ओखिढ ुंगा  

     लवर्र्िः िकि सिर्ोग उपिब्ध गिाउने सम्बन्धिा ।  

 

प्रस्त त लवर्र्िा र्स गाउपालिकाको आकस्विक कोर्बाट  अुंकिा रु…… ………… ……… ………  

(अिििा रु……… …………… …………… …………………  …………… ……………… …………… 

……………………………..) सिर्ोग उपिब्ध गिाइलर्दन हुन तपलिि बिोलजि कािण/व्यिोिा सलित अन िोि 

गर्दयछ  ।  

 

सिर्ोग उपिब्ध हुनपने कािण 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

सो व्यिोिा ठीक साँचो िो भनी प्रिालणत गने 

जनप्रलतलनलिको 

र्दस्तखत……………………………………………….. 

नाि…………………………………………………………. 

पर्द…………………………………………………………. 

lrz+v'u9L गाउँपालिका/ ….. नुं वडा कार्ायिर् 

 

लनवेर्दक 

र्दस्तखत……………………………………………….. 

नाि………………………………………………… 

ठेगाना……………………………………………….. 

सम्पकय  नुं……………………………………………………. 

 

 

 



 

अन सूची २७ सावयजलनक स न वाई प्रलतवेर्दनको ढाँचा 

! e"ldsf 

@= ;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cf}lrTo 

#= sfo{qmdsf] p2]Zo 

$= sfo{qmdaf6 ck]Iff ul/Psf] pknlAw 

%= sfo{qmd ;~rfngsf] ldlt, :yfg / ;do 

^= ;fj{hlgs ;'g'jfO{ ;~rfng ljlw 

&= sfo{qmdsf lj1 tyf ;xhstf{ 

*= sfo{qmddf ePsf] pkl:ytL 

(= sfo{qmddf ePsf] ultljwLx? 

!)= l;sfO{x? 

!!= lgisif{ tyf ;'emfjx? 

cg';'rLx? 

!= नागरिकको सन्त ष्टीको सवेिण गिी सो को  glthf ljj/0f 

@= ;fj{hlgs ;'g'jfO{ sfo{qmddf pkl:yt ;xefuLx? 

#= ;fj{hlgs ;'g'jfO{ sfo{qmdsf] sfo{ljj/0f 

$= गाउँपालिकाबाट प्रस्त त लवलवि ljj/0fx? 

%= sfo{qmdsf kmf]6fx¿ 

^= ;fj{hlgs ;'g'jfO{ sfo{qmddf p7]sf k|Zg tyf lh1f;f / ;dfwfg 

&= lgrf]8 


