
पाख्रीबास नगरपालिका उपभोक्ता सलिलि गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन सम्बन्धीी 

काययलवलध, २०७५  

संशोधन गने काययलवलध        काययपालिकाबाट स्वीकृि लिलि  

१. पाख्रीबास नगरपालिका उपभोक्ता सलिलि गठन पररचािन  िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 

    काययलवधी (दोस्रो संशोधन), २०७७         २०७७/०६/०७ 

 

प्रस्िावना 

नेपािको संलवधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनलदयष्ट गरेको स्थानीय िहको अलधकार क्षते्र 

लभत्रको लवकास लनिायण सम्वलन्ध कायय संचािनको िालग नगरपालिकािे उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा 

सिहू गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन गनय आवश्यक दलेिएकोिे पाख्रीबास नगरपालिकाको प्रशासकीय काययलवलध 

लनयलिि गने ऐन, २०७४ को दफा ४ बिोलिि पाख्रीबास नगर काययपालिकािे यो काययलवलध िारी गरेको छ ।  

पररच्छेद- १ 

प्रारलम्भक 

१.  संलिप्त नाि र प्रारम्भः 

(१) यस काययलवलधको नाि “पाख्रीबास नगरपालिकाको उपभोक्ता सलिलि गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन   

काययलवलध, २०७५” रहकेो छ ।  

(२) यो काययलवलध लिलि २०७७ आलिन ०७ गिे नगर काययपालिकाबाट दोस्रो संशोधन भई िरुुन्ि प्रारम्भ हुनेछ 

। 

२.  पररभाषाः  

लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययलवलधिा:- 

(क) “अध्यक्ष” भन्नािे उपभोक्ता सलिलिको अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ ।   

(ि)  “आयोिना” भन्नािे पाख्रीबास नगरपालिका वा सो अन्िरगिको वडावाट पणूय वा आंलशक िागि 

साझेदारीिा सञ्चालिि योिना वा काययक्रि वा आयोिना वा पररयोिनािाई सम्झन ु पछय । र यसिे 

नगरसभाबाट स्वीकृि भएको गैर सरकारी संघ सस्था, गैर नाफाििूक संस्था वा अन्य सािदुालयक 

संस्थाको आयोिना सिेििाई िनाउनेछ । 

(ग)  “उपभोक्ता” भन्नािे आयोिनाबाट प्रत्यक्ष िाभालन्वि हुने आयोिना सञ्चािन हुने के्षत्र लभत्रका 

व्यलक्तिाई  िनाउछ ।  

(घ)  “उपभोक्ता सलिलि” भन्नािे आयोिनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र िियि सम्भार गनयको िालग 

उपभोक्तािे आफूहरू िध्येबाट गठन गरेको सलिलि सम्झन ुपदयछ । 



(ङ)  “कायायिय” भन्नािे नगरकाययपालिकाको कायायियिाई बझुाउँछ । सो शब्दिे वडा कायायिय सिेििाई    

बझुाउनेछ ।  

(च)  “काययपालिका” भन्नािे नगर काययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ)   “ठूिा िेलशनरी िथा उपकरण” भन्नािे वािावरणिाई अत्यलधक ह्रास परुय्ाउने प्रकृलिका ठूिा िेलशनरी, 

उपकरण (बुिडोिर, एक्साभेटर िस्िा) र श्रिििूक प्रलवलधिाई लवस्थालपि गने िािका िेलशनरी िथा 

उपकरण सम्झन ुपदयछ । 

(ि)   “पदालधकारी” भन्नािे उपभोक्ता सलिलिका अध्यक्ष, सलचव र कोषाध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ ।  

(झ)   “वडा” भन्नािे नगरपालिका लभत्रका वडािाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ)   “वडा अध्यक्ष” भन्नािे आयोिना सञ्चािन भएको वडाको वडा  अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ट)  “सदस्य”भन्नािे उपभोक्ता सलिलिका सदस्यिाई िनाउनेछ र सो शब्दिे उपभोक्ता सलिलिका 

पदालधकारीिाई सिेि िनाउनेछ ।  

(ठ)   “रािनीलिक दिका पदालधकारी” भन्नािे नगर िथा वडा स्िरको पदालधकारी स्िरिाई िनाउँदछ । 

(ड)   “सम्झौिा”भन्नािे आयोिनाको लनिायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र िियि सम्भार गनयको िालग कायायिय 

र उपभोक्ता सलिलिबीच भएको लिलिि करारनािा वा कबलुियिनािािाई िनाउनेछ ।  

 (ढ)अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू भन्नािे सािदुालयक वन, सािदुालयकस्िरका सहकारी संस्थाहरू, टोि 

लवकास संस्था, आिा सिहू, कृलष सिहू, लबद्यािय व्यवस्थापन सलिलि, रेडक्रस, काननु बिोलिि गठन 

भएका संघ, िहासंघ र अन्य सािदुालयक संगठन िस्िा संस्थाहरुिा सम्झनपुछय । 

 

३.  काययलवलधको पािना गननयपनेः  

(१)  नगरपालिका लभत्र कायायन्वयन हुने आयोिनाको लनिायण, सञ्चािन,  िियि सम्भार कायय गनयको िालग 

गठन हुने उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे पणूय रुपिा यो काययलवलधको पािना गनुय 

पनेछ ।  

(२)  कुि िागि रु १ करोडसम्ि भएको िथा स्थानीय सीप, श्रोि र साधन उपयोग हुन ेर स्थानीय स्िरिा कायय 

सम्पन्न गनय सक्ने आयोिनाको कायायन्वयन उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिूह िाफय ि गनय 

सलकनेछ । 

  

  दोस्रो संशोधन द्वारा थप । 

 

 



पररच्छेद-२ 

उपभोक्ता सलिलिको गठन र सञ्चािन 

 

४.  उपभोक्ता सलिलि गठन सम्बन्धी व्यवस्थाः 

(१)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू गठन दहेाय बिोलिि गनुय पनेछ । 

(क) आयोिनाबाट प्रत्यक्ष िाभालन्वि उपभोक्ताहरुको आि भेिाबाट अलधकिि सहभालगिािा 

सम्बलन्धि आयोिनास्थििा नै साि दलेि एघार (७ दलेि ११ िना) सदस्यीय उपभोक्ता 

सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू गठन गनुयपनेछ । 

(ि)  सलिलि गठनको िालग आि भेिा हुने सिय, लिलि, स्थान र भेिाको लबषय त्यस्िो भेिा हुने 

लिलििे कलम्ििा साि लदन (७ लदन) अगावै सावयिलनक रुपिा िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(ग)  नगरपालिकास्िरीय आयोिना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलिलिको गठन गदाय वडाध्यक्ष वा 

काययपालिकाका सदस्य वा वडा सदस्य वा कायायियको प्रलिलनलधको रोहवरिा गनुय पनेछ । सोको 

सिन्वय वडाध्यक्षिे गने । 

(घ)  वडास्िरीय आयोिना सञ्चािनको िालग उपभोक्ता सलिलि गठन गदाय सम्वलन्धि वडाको वडा 

अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायायियिे िोकेको कायायियको प्रलिलनलधको रोहवरिा गनुय पनेछ । 

(ङ)  उपभोक्ता सलिलि गठनको िालग बोिाईएको भेिािा योिनाको संलक्षप्त लववरण र सलिलिको 

संरचना सलहिको िानकारी कायायियको प्रलिलनलधिे गराउन ुपनेछ । 

(च)  उपभोक्ता सलिलि गदाय सिावेशी लसद्धान्िको अविम्वन गनुय पने छ । सलिलििा कलम्ििा िेत्तीस 

प्रलिशि (३३%) िलहिा सदस्य हुनपुनेछ । सलिलिको अध्यक्ष, सलचव र कोषाध्यक्षिध्ये कम्िीिा 

एकिना िलहिा पदालधकारी हुनपुनेछ ।  

(छ)  एक व्यलक्त एक आलथयक बषयिा एकभन्दा बढी उपभोक्ता सलिलिको सदस्य हुन पाउने छैन । साथै 

सगोिका पररवारबाट एकिना भन्दा बढी व्यलक्त एउटै उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था 

वा सिहूको सदस्य हुन पाइने छैन ।  

(ि)  उपभोक्ता सलिलिको गठन सकेसम्ि सवयसम्िि िररकािे गनुयपनेछ । सवयसम्िि हुन नसकेिा 

उपभोक्ताहरुको बहुििबाट उपभोक्ता सलिलिको गठन गररने छ । 

(झ)  उपभोक्ताहरुको िागि सहभालगिािा सञ्चािन हुने आयोिनाहरु उपभोक्ता सलिलिबाट 

कायायन्वयन गनय प्राथलिकिा लदईनेछ । 

(ञ)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे सम्झौिा बिोलिि गनुय पने काि 

सलिलि/संस्था आफैं िे गनुय गराउन ु पनेछ । अन्य कुनै लनिायण व्यवसायी वा अन्य व्यलक्त वा 

सस्थािाई ठेक्कािा लदई गनय गराउन पाइने छैन । 



(ट)  कायायियिे आयोिना सञ्चािन एवि ्कायायन्वयनिा संिग्न उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही 

संस्था वा सिहूको अलभिेि अनसुचूी १ बिोलििको ढाँचािा व्यवलस्थि गनुय पनेछ । 

५.  उपभोक्ता सलिलिका सदस्यको योग्यिाः 

(१)  उपभोक्ता सलिलिका सदस्यको योग्यिा दहेाय बिोलिि हुन ुपनेछ । 

(क)  सम्वलन्धि आयोिना क्षेत्रको स्थायी वालसन्दा 

(ि)  १८ वषय उिेर परुा भएको 

(ग)  फौिदारी अलभयोगिा अदाििबाट कसरुदार नठहररएको 

(घ)  सरकारी बाँकी बक्यौिा वा पेश्की फछ्र्यौट गनय बाँकी नरहकेो 

(ङ)  अन्य उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिा सदस्य नरहकेो 

(च)  चाि ुआ.व.सम्िको नगरपालिकािाई लिनुय/बझुाउनपुने सम्पलत्त कर िगायि दालयत्व बझुाएको 

(२)  दफा १ िा िनुसकैु कुरा िेलिएको भएिापलन िनप्रलिलनलध, रािनीलिक दिका पदालधकारी, बहािवािा 

सरकारी कियचारी र लशक्षक उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूको सदस्यिा बस्न पाईने 

छैन । 

६.   उपभोक्ता सलिलिको काि, कियब्य र अलधकारः  

उपभोक्ता सलिलिको काि कियब्य र अलधकार दहेाय बिोलिि हुनेछ ।  

(क)  सम्झौिा बिोलििको कायय सम्पादन गने, 

(ि)  उपभोक्ताहरुिाई कायायियबाट प्राप्त सचूना िथा िागयदशयनको िानकारी गराउने, 

(ग)  सम्झौिा बिोलिि कायय शरुु गदाय कायायियबाट आवश्यक लनदशेन प्राप्त गनुय पने भए प्राप्त गरेर िात्र शरुु 

गन,े 

(घ)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूको कायय सम्पादनिाई प्रभावकारी बनाउन सलिलिका 

सदस्यहरुको कायय लवभािन र लिम्िेवारी बाँडफाँड गने, 

(ङ)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूका सदस्यहरुको क्षििा लवकास गने । 

(च)  सम्झौिा बिोलििको कािको पररिाण, गणुस्िर, सिय र िागििा पररवियन गनुय पने दलेिएिा 

कायायियिाई अनरुोध गने, 

(छ)  आयोिनाको लदगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कायय गने । 

 

 



पररच्छेद - ३ 

कायायन्वयन िथा ब्यवस्थापन 

७.  आयोजना कायायन्वयनः 

(१) कायायियिे आ.व. शरुु भएको १५ लदन लभत्र उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूबाट 

संचािन हुने आयोिना, पररयोिना र काययक्रिहरु पलहचान/छनौट गरी कायायन्वयन योिना बनाउन ुपनेछ 

। उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू गठन पश्चाि आयोिनाको ड्रईङ, लडिाईन र िागि 

अनिुान (सम्भव भएसम्ि नेपािी भाषािा ियार गररएको) स्वीकृि गरी उपभोक्ता सलिलि/अन्य 

िाभग्राही संस्था वा सिहूिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) आयोिनाको कायायन्वयनको िालग उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू र काययााियबीच 

अनसुचूी २ बिोलििको ढाँचािा सम्झौिा गनुयपनेछ । 

(३) आयोिनाको प्रकृलि हरेी कायायियिे िागि सहभालगिाको ढाँचा र अनपुाि (नगद वा श्रिदान वा 

बस्िगुि) िोक्न ु पनेछ । सडकिा कलम्ििा १०%, भवनिा कलम्ििा १०%, िानेपानी र लसंचाईिा 

कलम्ििा १५ % र अन्यको हकिा प्रकृलि हरेी कलम्ििा १०% दलेि १५% सम्ि िागि सहभालगिा हुन ु

पने छ । 

 

८.  आयोजना सम्झौिाको िालग आवश्यक कागजािहरः 

(१) उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे कायायियसँग सम्झौिा गदाय िपलशििा उललिलिि 

कागिािहरु पेश गनुयपनेछ । 

(क)  उपभोक्ता सलिलि गठन गने आि भेिाको लनणययको प्रलिलिलप र अन्य िाभग्राही संस्था वा 

सिहूको हकिा सम्बलन्धि संस्था सञ्चािन/व्यवस्थापन सलिलिको लनणययको प्रलिलिलप, 

(ि)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूका सदस्यहरुको नागररकिाको प्रलिलिलप, 

(ग)  आयोिनाको िागि अनिुान लववरण, 

(घ)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूबाट सम्झौिाको िालग लिम्िेवार पदालधकारी 

िोलकएको उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूको लनणयय, 

(ङ)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे लनिायण गरेको आयोिनाको कायायन्वयनको 

कायय िालिकाको प्रलिलिलप, 

(च)  िािा सञ्चािन गने पदालधकारी िोलकएको लनणयय र िािा सञ्चािनको िालग आवश्यक 

कागिािहरु  . 

 

 



९.  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिूहको िििा लवकासः  

(१)  कायायियिे आयोिनाको कायायन्वयन अगावै उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूका 

पदालधकारीहरुिाई लनम्न लवषयिा अलभिलुिकरण गनुय पनेछ 

(क)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूको काि, कियब्य र अलधकार, 

(ि)  सम्पादन गनुय पने कािको लववरण, काि सम्पन्न गनुयपने अवलध, िागि र उपभोक्ताको योगदान 

(ग)  लनिायण सािाग्रीको गणुस्िर र पररिाण 

(घ)  िररद, रकि लनकासा प्रकृया, िचयको िेिाकंन र अलभिेि व्यवस्थापन 

(ङ)  कायायन्वयन र अनगुिन प्रकृया  

(च)  सावयिलनक परीक्षण, योिनाको फरफारक र हस्िान्िरण  

(छ)   अन्य आवश्यक लवषयहरु ।  

१०.  खािा सञ्चािनः 

(१)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूको िािा कायायियिे िोकेको बैंकिा सञ्चािन हुनेछ 

। 

(२)  उपभोक्ता सलिलिको िािा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचव गरी िीन िनाको संयकु्त दस्िििबाट सञ्चािन 

हुनेछ । िािा सञ्चािकहरु िध्ये कलम्ििा एकिना िलहिा हुन ुपनेछ । िर अन्य िाभग्राही संस्था वा 

सिहूका हकिा छुटै्ट बैंक िािा िोलन ुपने छैन । 

 (३) िािा संचािनको िालग आवश्यक कागिािहरु अनसुचूी ७ अनसुार कायायियिे िोकेको बैंकिा पेश 

गनुय पनेछ ।  

११.  भनक्तानी प्रकृयाः  

(१)  रु. १ िाि भन्दा बढीका आयोिनाको भकु्तानी लददंा उपभोक्ता सलिलिको नाििा रहेको बैक िािा 

िाफय ि लदन ुपनेछ । उपभोक्ता सलिलििे एक व्यलक्त वा सस्थािाई एकिाि भन्दा िालथको रकि भकु्तानी 

गदाय चेक िाफय ि िात्र गनुय पनेछ ।  

(२)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिाई सम्झौिा बिोलििको कािको प्रालवलधक 

िलूयांकन, कायय सम्पन्न प्रलिवेदन र कायायियिाई चालहने सम्पणूय आवश्यक कागिािहरु सबलन्धि 

कियचारीिे रुि ु गरर लठक छ भलन भकु्तानीको िालग कायायियिा पेश भएको लिलििे ३० लदनलभत्र 

लनयिानसुार पाउने रकि एकिषु्ट भकु्तानी गररनेछ । २० िाि भन्दा िालथको योिनाको हकिा 

प्रालवलधकको िलूयांकनको आधारिा बलढिा ३ लकस्िा सम्ििा अलन्िि भकु्तानी गररनेछ ।  



 (३)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे सम्पादन गरेको काि र भएको िचयको लववरण 

सलिलिको बैठकबाट लनणयय गरी भकु्तानीको िालग आवश्यक कागिाि सलहि कायायियिा पेश गनुयपनेछ 

। 

(४)  आयोिनाको अलन्िि भकु्तानी हुन ुभन्दा अगावै कायायियबाट अनगुिन गने व्यवस्था लििाउन ुपनेछ ।  

 (५) रु. ३ िाि ५० हिार (िनसहभालगिा सलहि) भन्दा ठुिा आयोिनाहरुको हकिा उप-प्रििुको 

नेितृ्विा रहकेो िांचपास, अनगुिन िथा फरफारक सलिलिको प्रलिवेदनको आधारिा लकस्िा वा अलन्िि 

भकु्तानी लदइनेछ भने रु. ३ िाि ५० हिार (िनसहभालगिा सलहि) भन्दा सानो आयोिनाहरुको हकिा 

वडा स्िरीय िांचपास, अनगुिन िथा फरफारक सलिलि को प्रलिवेदन र वडाध्यक्षको भकु्तानी 

लसफाररसको आधारिा भकु्तानी लदइनेछ र रु. ३ िाि ५० हिार (िनसहभालगिा सलहि) भन्दा ठुिा 

आयोिनाहरुको हकिा योिना सम्पन्न भएपलछ उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे 

िाँचपास अनगुिन िथा फरफारक सलिलििाई लिलिि रुपिा िानकारी गराई अनुगिन गराउन ु पनेछ | 

(अनसुचूी २.१ र २.२ बिोलिि हुनेछ) 

(६)  आयोिना सम्पन्न भई फरफारक गनुय भन्दा अगावै उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूि े

अलनवायय रुपिा कायायियको प्रलिलनलधको रोहवरिा सावयिलनक परीक्षण गनुय पनेछ । सावयिलनक परीक्षण 

प्रलिवेदनको ढाँचा अनसुचूी ३ बिोलिि हुनेछ ।  

(७)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे आफूिे प्रत्येक लकस्िािा गरेको िचयको सचूना 

अनसुचूी ४ बिोलििको ढाँचािा सावयिलनक गनुय पनेछ ।  

 (८) योिनाको कुि िागि रु. ३ िाि ५० हिार (िनसहभालगिा सलहि) भन्दा बढी भएका 

आयोिनाहरुको हकिा उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे काि शरुु गनुय भन्दा अगावै 

आयोिनाको नाि, िागि, िागि साझेदारीको अवस्था, काि शरुु र सम्पन्न गनुय पने अवलध सिेि दलेिने 

गरी ियार गररएको अनसुचूी ५ बिोलििको ढाँचािा आयोिना सचूना पाटी आयोिना स्थििा राख्न ु

पनेछ । 

(९)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूबाट लनिायण हुने आयोिनाहरूको गुणस्िर कायि गने 

गराउने दालयत्व र लिम्िेवारी सम्बलन्धि वडाका िनप्रलिलनलध, सम्बलन्धि प्रालवलधक कियचारी, उपभोक्ता 

सलिलि, अन्य िाभग्राही सिहूका पदालधकारी उपभोक्ता सलिलि स्िरीय अनगुिन सलिलिको हुनेछ ।  

(१०) अनकुरणीय कायय गने उपभोक्ता सलिलि, प्रालवलधक कियचारी र सम्बलन्धि कियचारीिाई सभाको लनणयय 

बिोलिि वालषयक रूपिा उलचि परुस्कार प्रदान गनय सलकनेछ । 

(११) िोलकएको सियिा उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू गठन हुन नसकेिा, सम्झौिा हुन 

नसकेिा वा सम्झौिाको शिय बिोलिि कायय सम्पादन हुन नसकेिा कायायियिे अन्य प्रकृयाद्वारा काि 

गराउन सक्नेछ ।   

१२.  लनिायण काययको गनणस्िर सनलनलिििा गननय पनेः  



उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूबाट सञ्चािन हुने आयोिना गुणस्िर सलुनलश्चि गनुय 

सम्वलन्धि उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूको कियव्य हुनेछ । गणुस्िर सलुनलश्चििा गनयको 

िालग अन्य कुराहरुको अलिररक्त लनम्न लवषयहरु पणूय रुपिा पािना गनुय  पनेछ ।  

 

 दोस्रो संशोधन द्वारा संशोलधि । 

(क)  लनिायण सािाग्रीको गणुस्िरः लनिायण सािाग्री ड्रइङ, लडिाईन र स्पेलसलफकेसन बिोलििको गणुस्िर 

कायि गनुय पनेछ । 

(ि)  लनिायण लवलध र प्रकृयाको गणुस्िरः लनिायण लवलध र प्रकृया कायायियसँग भएको सम्झौिा बिोलिि गनुय 

पनेछ  

(ग)  लनिायण काययको लदगोपनाः उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूबाट कायायन्वयन भएको 

योिनाको लदगोपनाको िालग सम्वलन्धि उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिूहिे आवश्यक 

व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(घ)  गणुस्िर सलुनलश्चि गने लिम्िेवारीः उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू िाफय ि हुने कािको 

लनधायररि गणुस्िर कायि गने लिम्िेवारी सम्बलन्धि काययको िालग कायायियबाट िलटएका प्रालवलधक 

कियचारी र उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिूहको हुनेछ । 

(ङ)  िगि राख्न ु पनेः उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूबाट हुने कािको सम्झौिा 

बिोलििको सिय, िगि र गणुस्िरिा सम्पन्न हुन नसकेिा सम्वलन्धि प्रालवलधक कियचारीिाई सचेि 

गराउने र प्रकृलि हरेी आवश्यकिा अनसुार कारवाही गनय सक्नेछ । त्यस्िा उपभोक्ता सलिलि/अन्य 

िाभग्राही संस्था वा सिहूको िगि रािी उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूका 

पदालधकारीिाई लनलश्चि सियसम्िको िालग अन्य उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिा 

रही काि गनय लनषेध गनेछ । 

१३.  अननगिन सलिलिको व्यवस्थाः  

(१)  आयोिना िोलकएको गणुस्िर, पररिाण र सियिा सम्पन्न गनय गराउन उपभोक्ता सलिलििे सम्पादन गने 

काययको अनगुिन गरी आयोिनाको गणुस्िर, पररिाण सलुनलश्चि गनय दफा ४ (१) (क) बिोलििको 

भेिाबाट कलम्ििा ३३% िलहिा सलहि ३ दलेि ५ सदस्य अनगुिन सलिलि गठन गनुय पनेछ । 

(२)   अनगुिन सलिलिको काि, कियव्य अलधकार दहेाय बिोलिि हुनेछः 

(क)  आयोिनाको कायायन्वयनिा सहिीकरण गने िथा दलेिएका बाधा, व्यवधान र सिस्या 

सिाधानका िालग आवश्यक सिन्वय गने,  

(ि)  आयोिनाको कायायन्वयन काययिालिका अनसुार काि भए नभएको यकीन गने र नगरेको पाइएिा 

सम्बलन्धि पक्षिाई सचेि गराउने,    

(ग)  आवश्यक अन्य कायय गने । 



पररच्छेद- ४ 

लवलवध 
 

१४.  अन्य संस्थाबाट कायय गराउन सलकनेः यस काययलवलध बिोलिि उपभोक्ता सलिलिबाट गररने कायय िाभग्राही 

सिहू, सािदुालयक संस्था िस्िै सािदुालयक वन, सािदुालयकस्िरका सहकारी संस्थाहरू, टोि लवकास संस्था, 

आिा सिहू, कृलष सिहू, लबद्यािय व्यवस्थापन सलिलि, रेडक्रस, काननु बिोलिि गठन भएका संघ,िहासंघ र 

अन्य सािदुालयक संगठन िस्िा संस्थाहरुबाट स्थानीय उपभोक्ताहरुको आिभेिाबाट लनणयय भई आएिा यस्िा 

संस्थाहरुबाट यस काययलवलध बिोलिि कायय संचािन गनय/गराउन सलकने छ । 

१५.  सहलजकरण र सहयोग गननय पनेः उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे आयोिनाको 

सपुररवेक्षण, अनगुिन/लनरीक्षण गनय कायायियबाट आएको अनगुिन सलिलि, पदालधकारी वा कियचारीिाई 

आवश्यक लववरण उपिव्ध गराउने िथा आयोिनास्थि अनुगिनको िालग सहलिकरण र सहयोग गनुय पनेछ । 

१६.  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिूहको दालयत्वः उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था 

वा सिहूिे कायायियसँग भएको सम्झौिा बिोलििको कायय सम्पादन गदाय कायायियिे िोकेका शियहरुको 

अलिररक्त लनम्न दालयत्व वहन गनुय पनेछ । 

(क)  आयोिनाको लदगो व्यवस्थापनको िालग िियि सम्भार गने सम्बन्धी आवश्यक कायय, 

(ि)  आयोिना कायायन्वयनबाट पनय सक्ने वािावरणीय सन्िुिन कायि गने सम्बन्धी कायय, 

(ग)  अन्य आयोिनाहरुसँग अन्िरसम्बन्ध कायि गनुयपने, 

(घ)  असि नागररकको आचरण पािना गनुयपने । 

(ङ)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे आयोिनाको फरफारकको िालग कायायियिा 

कागिाि पेश गदाय अनसुचूी ६ बिोलििको ढाँचािा आयोिनाको भौलिक िथा लवलत्तय प्रलिवेदन पेश 

गनुय पनेछ ।  

१७.  िापदण्ड बनाउन सकनेः  

(१)  आयोिनाको गणुस्िर सलुनलश्चििाको िालग कायायियिे अनुगिन, िलुयाङ्कन गरी सम्वलन्धि उपभोक्ता 

सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिाई सलिाह, सझुाव र आवश्यकिा अनसुार लनदशेन लदने िथा 

सिन्वय गनुय    पनेछ . 
(२)  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूबाट सञ्चािन हुने आयोिनाको प्रकृलि हरेी  गणुस्िर 

सलुनलश्चििा गने प्रयोिनको िालग कायायियिे थप िापदण्ड िथा िागयदशयन बनाई िाग ुगनय सक्नेछ ।      

१८.  व्यवस्थापन खचय:  

 योिना संचािनको िालग ब्यबस्थापन िचय योिना अनसुार दहेाय बिोलिि हुनेछ ।   

(क) २० िाि  सम्िको योिनाको िालग बलढिा रु. १० हिार सम्ि  

(ि) २१ िाि दलेि ५० िाि सम्िको योिनाको िालग बलढिा रु. २० हिार सम्ि  

(ग) ५०  िाि भन्दा िालथको  योिनाको िालग बलढिा रु. २५ हिार सम्ि  

(घ) िालथ उलिेलिि रकि िचय गदाय प्रिालणि लबि/भरपाई पेश गनुय पनेछ । 

१९. आयोजना सम्झौिाको अलधकार :  

नगर स्िररय आयोिनाको सम्झौिाको अलधकार नगर काययपालिकाको कायायिय िथा वडा स्िरीय आयोिनाको 

सम्झौिाको अलधकार वडा कायायिय (वडा सलचव) िाई हुनेछ । 



 

 

 दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

अनुसचूी १ 

(काययलवलधको दफा ४ (१) ट संग सम्बलन्धि) 

उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूको िगि 

पाख्रीबास नगरपालिका 

(स्वीकृि अलभििे िािा नगरपालिकािे प्रिालणि गरी सम्बलन्धि वडा कायायियिा पठाउने छ ।) 

kfv|Laf; gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
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दहेायका शियका अलधनिा रही देहायको कायय गनय गराउन िन्िरु भई सम्झौिा गने पक्षहरु : 

१. सम्झौिा गने पक्ष  र आयोिना 

पलहिो पक्ष दोश्रो पक्ष 

पाख्रीबास नगर काययपालिकाको कायायिय 

पाख्रीबास, धनकुटा 

 

 

२. आयोिनाको लववरण 

आयोिनाको नाि  

आयोिनाको क्षेत्र  

आयोिनाको उद्दशे्य  

लनणयय नं. (पाना न.)  

िचयको श्रोि  

िाभालन्वि पररवार संख्या- िलहिा: परुुष: 

आयोिनाको सम्झौिा लिलि  

आयोिना सम्पन्न हुने लिलि  

म्याद थप लिलि  

३. आयोिनाको िागि सम्बलन्ध लववरण 

िागि व्योहने श्रोि 

नगरपालिकाबाट स्वीकृि अनुदान रकि रु. 

उपभोक्ता सलििी/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूबाट नगद साझेदारी रकि  रु. 

िम्िा रकि रु. 



 

४. आयोिना कायायन्वयन 

१. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा 

सिहू गठन गने लनकाय  

.... वडा काययिय, पाख्रीबास न.पा 

२. रोहवरिा  

३. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा 

सिहू गठन भएको लिलि 

 

४. आयोिना दिाय नं.  

 

५. उपभोक्ता सलििी/अन्य संस्थािा आबद्ध पदालधकारीहरु 

लस.नं. नाि थर पद ना.प्र.नं. िारी लिलि िारी लिलिा सम्पकय  नं. 

१  अध्यक्ष     

२  कोषाध्यक्ष     

३  सलचव     

४  सदस्य     

५  सदस्य     

६  सदस्य     

७  सदस्य     

८  सदस्य     

९  सदस्य     

१०  सदस्य     

११  सदस्य     

 

६. अनगुिन सलििला ( ३ दलेि ५ िना) 

लस.नं. नाि थर पद ना.प्र.नं. िारी लिलि िारी 

लिलिा 

सम्पकय  नं. 

१  संयोिक     

२  सदस्य     

३  सदस्य     

४  सदस्य     

५  सदस्य     

 

७. आयोिना िियि संभार सम्बलन्ध व्यवस्था 



आयोिना िियि संभारको लिम्िा लिने सलिलि/संस्थाको नाि :- 

िियि संभारको सम्भालवि श्रोि छ/छैन ििुाउने:- 

िनश्रिदान (नगद सहभालगिा) -                          उ.स. बाट 

सेवा शलुक:- 

दस्िरु, चन्दाबाट :- 

अन्य केलह भए :- 
 

८. सम्झौिा शियहरु 

क. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू/िाभग्राही संस्था वा सिहुिे पािना गनुय पने कुराहरु: 
१. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे िागि अनिुान, प्रालवलधक ड्रइगं, लडिाइन, 

स्पेलस्फकेसन िथा प्रालवलधक लनदशेन एवं स्वीकृि काययलवलध बिोलिि काि गनुय पनेछ । 

२. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे िागि अनिुानिा उलिेलिि आइटि भन्दा कि काि 

गरेिा िुलयांकन अनसुार र बढी काि गरेिा स्वीकृि िागि अनिुान बराबर िात्र भकु्तानी हुनेछ । 

३. सम्झौिा बिोलििको कायय उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे नगरी लनिायण 

व्यवसायीिाई ठेक्का लदएिा यस कायायियबाट गररएको सम्झौिा भंग गरर काननु बिोलिि काययवाही 

हुनेछ। 

४. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे कायायियबाट भकु्तानी भएको रकि दरुुपयोग गरेको 

पाइएिा संिग्न पदालधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गररनेछ । 

५. लवशेष कारण लसियना भई उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे िोलकएको सियिा काि गनय 

नसकेको िण्डिा काि सम्पन्न गनुय पने सिय भन्दा ७ लदन अगावै कारण सलहि म्याद थपका िालग 

सम्झौिा गररएको कायायििा लनवेदन लदन ु पनेछ । लवशेष कारण लसियना नभईउ पभोक्ता सलिलि/अन्य 

िाभग्राही संस्था वा सिहूिे िोलकएको सियिा काि सम्पन्न गनय गनय नसकेको अवस्थािा सो कािका 

िालग म्याद थप गनय कायायिय बाध्य हुने छैन । 

६. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूबाट संचािन हुने लनिायण काययिा रोिर, स्काभेटर, डोिर 

िस्िा हभेी उपकरणहरु कायायियिे प्रयोग गन ेइिािि लदएको िण्डिा िात्र ैकायायियका प्रालवलधकहरुको 

लनदशेनिा प्रयोग गनय पाइनेछ । 

७. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे सम्पालदि काययको िालग भकु्तानी िाग गदाय प्रालवलधक 

िलुयांकन, सक्किै लबि भरपाई, िचयिाई प्रिालणि गने कागिाि, िचय सावयिलनक गरको लववरण, 

अनगुिन सलिलििे पेश गरेको प्रलिवेदन र उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे िचय 

अनिुोदन गरेको लनणययको प्रलिलिलप पेश गनुय पनेछ । 

 ८. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे कायायियबाट उपिब्ध गराएको लववरण स्पष्ट दलेिन े

गरर आयोिना स्थििा होलडयङ्ग बोडय राख्न ुपनेछ । (रु ३ िाि ५० हिार(िनसहभालगिा सलहि) भन्दा 

बढीका आयोिनाको हकिा) 



 

 दोस्रो संशोधन द्वारा संशोलधि । 

 

९. अनगुिन सलिलि, िनप्रलिलनलध िथा अन्य लनयिनकारी लनकायबाट हुने अनगुिनिा आयोिनाको स्थिगि 

काि िथा िचय सम्बलन्ध लववरण दिेाउने लिम्िेवारी स्वयि उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे लिन ु

पनेछ । 

१०. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे बैंक िािा िोलि सोलह िािा िाफय ि आलथयक 

कारोबार संचािन गनुय पनेछ ।  

 ११.कािको प्रकृलिको आधारिा दहेायका करकट्टी गरर बाँकी रकि िात्र भकु्तानी लदईनेछ ।  

क. VAT लबििा १.५% अलग्रि आय कर कट्टा गररनेछ ।  

ि. कुनै पलन सािाग्री ढुवानी गदाय प्राप्त हुन े ढुवानी लबि र भाडािा िनुसुकै सािाग्री िथा घर/भवन प्रयोग 

गदाय  १०% ढुवानी/बहाि कर कट्टी हुने । (डोिर, रोिर, घर भाडा, िेलसन प्रयोग, ढुवानी र सिान 

भाडाको हकिा )  

ग. आयोिनाको कन्टेनिेंसी बापि कुि बिटेको ३% रकि(सफ्टवेयर काययक्रि बाहके )कट्टा गररनेछ । 

(िनुसकैु आयोिनाको हकिा) 

घ. प्रकोप व्यवस्थापन कोष बापि १% कट्टा हुने । (३ िाि भन्दा बढी कुि िागि भएका आयोिनाको 

हकिा) 

ङ.  िियि सम्भार कोषिा  ३% रकि कट्टा हुने । (३ िाि भन्दा बढी कुि िागि भएका आयोिनाको 

हकिा) 

१२. कायायियबाट िागि अनुिान ियार गदाय सिाग्रीिा नै िलूय अलभवलृद्ध कर िोडी सोलह अनसुार िागि 

अनिुान ियार भएको हकिा त्यस्िा सािग्री िररद गदाय उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा 

सिहूिे अलनवायय रुपिा िूलय अलभवलृद्ध कर (VAT) दिाय भएका फियबाट िात्र िररद गनुय पनेछ । 

१३.  उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू िे नगरपालिकािा भकु्तानीका िालग दहेाय बिोलििका 

कागिाि संिग्न राख्न ुपनेछ ।  

क. प्रिालणि लबि भरपाई 

ि. िलुयांकन प्रलिवेदन/कायय सम्पन्न प्रलिवेदन र नापी लकिाब 

ग. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूको लनणयय 

घ. स्थानीय उपभोक्ता, स्थानीय अनगुिन सलिलिको लनणयय (आय व्यय अनिुोदन सलहि) 

 ङ. घटीिा ३० िना उपलस्थलि भएको सावयिलनक पररक्षण प्रलिवेदन 

 



 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोलधि ।  



 

 च. होलडयङ्ग बोडयको फोटो (रु ३ िाि ५० हिार(िनसहभालगिा सलहि) भन्दा बढीका आयोिनाको 

हकिा) 

छ. काि सरुु गनुय पवुय, काि हुद ै गदायको र कायय सम्पन्न भएपलछको (एकै स्थानको) घटीिा ३ वटा 

फोटो(िनुसकैु आयोिनाको हकिा) 

ि. वडाध्यक्ष/वडा सलिलिको कायय सम्पन्न भएको लकटानी र भकु्तानी लदने लसफाररस 

झ. रु. ३ िाि ५० हिार(िनसहभालगिा सलहि) भन्दा ठुिा आयोिनाहरुको हकिा उप-प्रििुको 

नेितृ्विा रहकेो िांचपास, अनगुिन िथा फरफारक सलिलिको प्रलिवेदनको आधारिा लकस्िा वा 

अलन्िि भकु्तानी लदइनेछ भने रु. ३ िाि ५० हिार(िनसहभालगिा सलहि) भन्दा सानो 

आयोिनाहरुको हकिा वडा स्िरीय िांचपास, अनगुिन िथा फरफारक सलिलि को प्रलिवेदन र  

वडाध्यक्षको भकु्तानी लसफाररसको आधारिा भकु्तानी लदइनेछ । 

१४.आयोिना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट िाँचपास गरर फरफारकको प्रिाण पत्र लिन ु पनेछ ।साथ ै

आयोिनाको आवश्यक िियि सम्भारको व्यवस्था सम्बलन्धि उपभोक्ताहरुिे नै गनुय पनेछ । 

१५. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे आयोिना संचािन गने क्रििा कुनै िप्ने लिन्सी 

िररद गरेको भएिा यस कायायियिा वा वडा काययियिा दालििा गरर सो प्रिालणि कागिाि 

नगरपालिकािा पेश गनुय पनेछ । 

ख. कायायियको लजम्िेवारी िथा शियहर: 

१. आयोिनाको बिेट, उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूको काि, कियव्य र अलधकार, 

िररद, िेिांकन, प्रलिवेदन आलद लवषयिा उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूका 

पदालधकारीहरुिाई अनलुशक्षण काययक्रि संचािन गनेछ । 

२. आयोिनािा आवश्यक प्रालवलधक सहयोग कायायियबाट उपिव्ध गराउन सलकने अवस्थािा गराईनेछ र 

नसलकने अवस्था भएिा उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिे बाह्य बिारबाट सेवा परािशय 

अन्िगयि सेवा लिन सक्नेछ । 

३. आयोिनाको प्रालवलधक सपुररवेक्षणका िालग कायायियको िफय बाट प्रालवलधक िटाईनेछ । उपभोक्ता 

सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूबाट भएको कािको लनयलिि सपुररवेक्षण गने लिम्िेवारी लनि 

प्रालवलधकको हुनेछ । 

४. पेश्की लिएर िािो सियसम्ि आयोिना संचािन नगने उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा 

सिहूिाई कायायियिे लनयि अनसुार कारवाही गनेछ । 

५. श्रिििुक प्रलवलधबाट कायय गराउने गरी िागि अनुिान स्वीकृि गराई सोही बिोलिि सम्झौिा गरी िेलशनरी 

उपकरणको प्रयोगबाट कायय गरेको पाईएिा त्यस्िो उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूसंग 

सम्झौिा रद्ध गरी उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिाई भकु्तानी गररएको रकि िलुयांकन 

गरी बढी भएको रकि सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गररनेछ । 

६. आयोिना सम्पन्न भएपलछ कायायियबाट िाँच पास गरी फरफारक गनुय पनेछ । 



७. आवश्यक कागिाि संिग्न गरी भकु्तानी उपिव्ध गराउन सम्वलन्धि उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही 

संस्था वा सिहूबाट अनरुोध भई आएपलछ उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूको बैंक 

िािािा भकु्तानी लदन ुपनेछ । 

८. यसिा उलिेि नभएका कुराहरु प्रचलिि काननू विोलिि हुनेछ । िालथ उलिेि भए बिोलििका शियहरु 

पािना गनय हािी लनम्न पक्षहरु िन्िरु गदयछौं । 

८. यसिा उलिेि नभएका कुराहरु प्रचलिि काननू विोलिि हुनेछ । 

 िालथ उलिेि भए बिोलििका शियहरु पािना गनय हािी लनम्न पक्षहरु िन्िरु गदयछौं । 

दोश्रो पक्षको िफय बाट  प्रथि पक्षको िफय बाट 

हस्िाक्षर ............. हस्िाक्षर ............. 

नाि थर  नाि थर  

पद  पद  

    
 

उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू/सिहुको िफय बाट कायायियको िफय बाट 

दस्ििि...................     दस्ििि............. 

नाि थर.....................     नाि थर............. 

पद.............................     पद................. 

ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 

सम्पकय  नं......................     सम्पकय  नं............... 

लिलि............................     लिलि..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अननसूची २ 

(काययलवलधको दफा ४ (१) ट संग सम्बलन्धि) 

उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही ससं्था वा सिूहको िगि 

पाख्रीबास नगरपालिका 

(स्वीकृि अलभिेख खािा नगरपालिकािे प्रिालणि गरी सम्बलन्धि वडा कायायियिा पठाउने छ ।) 

kfv|Laf; gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

kfv|Laf;, wgs'6f 
@)&# 

! g+=k|b]z g]kfn 
प.सं.:-                                                                                                                              लिलिः- 

च.नं.:-           

लबषयः-भकु्तानी लसफारीस सम्बन्धिा । 

श्री पाख्रीबास नगरपालिका, 

नगर काययपालिकाको कायायिय,  

पाख्रीबास, धनकुटा । 

प्रस्ििु लवषयिा पा.न.पा.को ........ नगरसभा/नगर काययपालिकाबाट स्वीकृि दहेायिा उलिेलिि आयोिनको 

पाख्रीबास नगरपालिका उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू गठन, पररचािन िथा ब्यवस्थापन 

काययलबलध २०७५ ििूालबक उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूबाट कायय सम्पन्न भई सकेको हुदँा 

भकु्तानीका िालग आबश्यक कागिाि पठाइएको ब्यहोरा अनुरोध छ । 

आयोिना सम्बलन्ध लववरण 

१. आयोिनाको नािः- 

२. आयोिनाको क्षेत्रः- 

३. स्वीकृि िागि अनुिानः- 

४. कायय सम्पन्न भएको पररिाणको भौलिक िुलयः- 

५. अध्यक्षको नािः - 

६. सम्पकय  नं.:- 

७. आयोिना स्वीकृि गने लनकायः- 

८. आयोिना स्वीकृि लिलिः- 

९. आयोिना स्वीकृि लनणयय नं.:- 

१०. आयोिना दिाय अलभिेि नं.:- 

११. वडाको आयोिना सम्बन्धिा लनचोडः- स्वीकृि संझौिा ििूालबक िोलकएको िागि, पररणाि गणुस्िर, सिय          

र नागररक सहभालगिािा कायय भएको हुदँा भकु्तानी लदनहुुन । 

 

 



 भकु्तानीका िालग पठाइएका कागिािहरु 

१. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूिा आबद्व पदालधकारीको नागररकिाको प्रिालणि 

प्रलिलिलप थानः 

२. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू गठनको प्रिालणि प्रलिलिलप पाना थानः 

३. िागि अनुिानाः 

४. संझौिाको सक्कि प्रलि थानः 

५. कायय सम्पन्न भए पश्चािको प्रालवलधक िलूयाङ्कन थानः 

६. आबश्यक फोटाहरु(होलडङ्ग बोडयको सिेि) थानः 

७. प्रिालणि लबि भपाई थानः 

८. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूको काययसम्पन्न भएको लनणययको प्रिालणि प्रलिलिपला 

पानााः 

९. साबयिलनक पराीक्षणका क्रििा भएकाो उपस्थलािलाको प्रिालणि प्रलिलिलप पानाः   

१०. स्थानीय अनगुिन सलिलिको लनणयय प्रलिलिलप पाना थानः 

११. अनसुचुी - ६,५,४ र ३ 

१२. वडा/नगर स्िरीय अनगुिन सलिलिको लनणयय पाना थान  

१३. भकू्तानी लसफाररस 

 

 

(......................) 

 

      

 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोलधि ।               वडाध्यक्ष



अननसूची- २.१  

kfv|Laf; gu/kflnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

kfv|Laf;, wgs'6f 
@)&# 

! g+=k|b]z, g]kfn 
 

जााँचपास, अननगिन िथा फरफारक सलिलिको प्रलिबेदन .......... 

देहायिा उल्िेलखि आयोजनाको स्थिगि अननगिन गदाय देहाय बिोलजि दलेखएको ह ाँदा देहायको लनष्कषय 

सलहि आवश्यक कायायथय नगर काययपालिकाको कायायियिा पेश गदयछौं । 

१. आयोजना सम्बलन्ध लववरण:- 

१. आयोिना/काययक्रिको नाि"- 

२. आयोिनाको क्षेत्र:- 

३. आयोिना संचािन भएको स्थान:- 

४. िाभालन्वि िनसंख्या:- 

२. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिूह गठन र कायय सम्बलन्ध लववरण:- 
१. गठन लिलि:- 

२. संख्या:- 

३. रोहबर:- 

४. प्रथि लकस्िा भकु्तानीका िालग लसफाररस लिलि:- 

५. दोश्रो लकस्िा भकु्तानीका िालग लसफाररस लिलि:- 

६. अलन्िि लकस्िा भकु्तानीका िालग लसफाररस लिलि:- 

३. िागि अननिान सम्बलन्ध व्यवस्था/अवस्था:- 
१. स्वीकृि िागि अनुिान 

• न.पा.बाट रु..................................................... 

• उ.स.बाट रु....................................................... 

• वडाबाट रु....................................................... 

• अन्य बाट रु..................................................... 

िम्िा रु...................................................................... 

 

 

 

 

 



४. अननगिन सम्बलन्ध सािान्य सनचकको अवस्था:- 

लस.न. सूचक भएको नभएको 

१ होलडयङ् बोडय   

२ नागररक सहभालगिा   

३ िनप्रलिलनलधद्वारा अनगुिन   

४ स्थानीय उ.स.द्वारा अनगुिन   

५ भौलिक काययिा उपभोक्ताको सहभालगिा   

६ पारदलशयिा   

५. स्वीकृि/सम्झौिा भएको काययको व्यवस्था/अवस्था:- 

क. गणुस्िर सम्बलन्ध अवस्था:- 

लस.न. सूचक भएको नभएको कैलफयि 

१ प्रयोग भएका सािग्रीहरुको गणुस्िरीयिा    

२ स्वीकृि सम्झौिा ििूालबकको कायय    

३ सिग्र काययको गणुस्िर    

ख. पररणाि सम्बलन्ध अवस्था:- 

लस.न. सूचक भएको नभएको कैलफयि 

१ िागि अनुिानिा स्वीकृि भएका सबै आइटिहरु 

बिोलिि कायय 

   

२ स्वीकृि सिग्र सम्झौिा पररणाि बिोलिि कायय    

३ स्वीकृि सिग्र पररणाि भन्दा कि काि     

४ स्वीकृि सिग्र पररणाि भन्दा बढी काि    

ग. िागिको अवस्था: 

१. कुि स्वीकृि िागि:- 

२. उ.स.को साझेदारी:- 

३. न.पा.को साझेदारी:- 



४. वडाको साझेदारी:- 

५. अन्यको साझेदारी:- 

घ. सिय लभत्र कायय सम्पादनको व्यवस्था/अवस्था:- 

१. सम्झौिा लिलि:- 

२. कायय सम्पन्न गनुयपने लिलि:- 

३. म्याद थप भएको लिलि:- 

४. म्याद थप भएको संख्या:- 

ङ. सहभालगिा/नागररक अपनत्वको अवस्था:- 

१. कायय सम्पादनिा लबबाद भएको/नभएको:- 

२. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू सिक्ष कािको सन्दभयिा उिरुी परेको/नपरेको:- 

३. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिूह बालहरका नागररकिाई आयोिनाको बारेिा 

िानकारी लदइएको/नलदइएको:- 

४. सलिलििा छिफि पयायप्त हुने गरेको/नगरेको:- 

५. लबबाद व्यवस्थापन स्थानीय स्िरिा भएको/नभएको:- 

६. आयोिना/काययक्रिको बारेिा अनगुिन सलिलिको िफय बाट राय:- 

१. 

२. 

३. 

४. 

७. अनगुिन सलिलिको लनचोड/लनष्कषय एबं लसफाररस:- 

हािी सलिलिका पदालधकारीहरु आयोिना स्थििा गई िालथ उलिेलिि सम्पणूय पक्षहरुिा िाँच,  

िलुयांकन गदाय एबं सम्बलन्धि सरोकारवािा नागररकहरुसंग बझु्दा, सलिलििे रािेका अलभिेिहरुको 

अध्ययन गदाय हािी यस लनष्कषयिा पगेुका छौं लक सलिलििे सम्झौिा गरेको कायय िोलकएको सियिा 

िोलकएको गणुस्िर, िागि र पररिाणिा सम्पन्न गरेको दलेिन्छ । िसथय पाख्रीबास नगरपालिका उपभोक्ता 

सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन सम्बलन्ध काययलवलध, २०७५ 

बिोलिि यो सलिलिको प्रलिबेदन हािी िपलशिका पदालधकारीहरु नगर काययपालिकाको कायायियिा 

आवश्यक कायायथय पेश गदयछौं । 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 प्रस्ििुकिाय : नगरस्िरीय िाचँपास, अनगुिन िथा फरफारक सलिलि 

लस.नं. पदालधकारीको नाि र पद सलिलिको 

पद 

दस्ििि कैलफयि 

१. उप-प्रििुः-श्री दबेकिा पौडेि (लिलम्सना) संयोिक   

२. वडा अध्यक्ष श्री सदस्य   

३. का.पा.सदस्य श्री सदस्य  वडािा का.पा. 

सदस्य भए िात्र 

४. योिना शािा प्रिुि वा प्र.प्र.अ.िे िोकेको 

कियचारी श्री 

   

५. वडा सदस्य श्री सदस्य  िलहिा वा दलिि १ 

िना  

६. इलञ्िलनयर वा प्र.प्र.अ.िे िोकेको सब-

इलञ्िलनयर 

सदस्य   

७. वडा सलचव सदस्य 

सलचव 

  

 

लिलि .................... साि ................. िलहना ............. गिे ......... रोि शभुि ्। 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोलधि ।  



 अनसुचूी- २.२ 
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जााँचपास, अननगिन िथा फरफारक सलिलिको प्रलिबेदन ....... 

देहायिा उल्िेलखि आयोजनाको स्थिगि अननगिन गदाय देहाय बिोलजि दलेखएको ह ाँदा देहायको लनष्कषय 

सलहि आवश्यक कायायथय नगर काययपालिकाको कायायियिा पेश गदयछौं । 

८. आयोजना सम्बलन्ध लववरण:- 

५. आयोिना/काययक्रिको नाि"-  

६. आयोिनाको क्षेत्र:- 

७. आयोिना संचािन भएको स्थान:- 

८. िाभालन्वि िनसंख्या:- 

९. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिूह गठन र कायय सम्बलन्ध लववरण:- 
७. गठन लिलि:- 

८. संख्या:- 

९. रोहबर:- 

१०. प्रथि लकस्िा भकु्तानीका िालग लसफाररस लिलि:- 

११. दोश्रो लकस्िा भकु्तानीका िालग लसफाररस लिलि:- 

१२. अलन्िि लकस्िा भकु्तानीका िालग लसफाररस लिलि:- 

१०. िागि अननिान सम्बलन्ध व्यवस्था/अवस्था:- 
२. स्वीकृि िागि अनुिान 

• न.पा.बाट रु..................................................... 

• उ.स.बाट रु....................................................... 

• वडाबाट रु....................................................... 

• अन्य बाट रु..................................................... 

िम्िा रु...................................................................... 

 

 

 

      

 दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 



 

 

११. अननगिन सम्बलन्ध सािान्य सनचकको अवस्था:- 

लस.न. सूचक भएको नभएको 

१ होलडयङ् बोडय   

२ नागररक सहभालगिा   

३ िनप्रलिलनलधद्वारा अनगुिन   

४ स्थानीय उ.स.द्वारा अनगुिन   

५ भौलिक काययिा उपभोक्ताको सहभालगिा   

६ पारदलशयिा   

१२. स्वीकृि/सम्झौिा भएको काययको व्यवस्था/अवस्था:- 

च. गणुस्िर सम्बलन्ध अवस्था:- 

लस.न. सूचक भएको नभएको कैलफयि 

१ प्रयोग भएका सािग्रीहरुको गुणस्िरीयिा    

२ स्वीकृि सम्झौिा ििूालबकको कायय    

३ सिग्र काययको गणुस्िर    

छ. पररणाि सम्बलन्ध अवस्था:- 

लस.न. सूचक भएको नभएको कैलफयि 

१ िागि अनुिानिा स्वीकृि भएका सबै आइटिहरु 

बिोलिि कायय 

   

२ स्वीकृि सिग्र सम्झौिा पररणाि बिोलिि कायय    

३ स्वीकृि सिग्र पररणाि भन्दा कि काि     

४ स्वीकृि सिग्र पररणाि भन्दा बढी काि    

ज. िागिको अवस्था: 

६. कुि स्वीकृि िागि:- 



७. उ.स.को साझेदारी:- 

८. न.पा.को साझेदारी:- 

९. वडाको साझेदारी:- 

१०. अन्यको साझेदारी:- 

झ. सिय लभत्र कायय सम्पादनको व्यवस्था/अवस्था:- 

५. सम्झौिा लिलि:- 

६. कायय सम्पन्न गनुयपने लिलि:- 

७. म्याद थप भएको लिलि:- 

८. म्याद थप भएको संख्या:- 

ञ. सहभालगिा/नागररक अपनत्वको अवस्था:- 

६. कायय सम्पादनिा लबबाद भएको/नभएको:- 

७. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू सिक्ष कािको सन्दभयिा उिरुी परेको/नपरेको:- 

८. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिूह बालहरका नागररकिाई आयोिनाको बारेिा 

िानकारी लदइएको/नलदइएको:- 

९. सलिलििा छिफि पयायप्त हुने गरेको/नगरेको:- 

१०. लबबाद व्यवस्थापन स्थानीय स्िरिा भएको/नभएको:- 

१३. आयोिना/काययक्रिको बारेिा अनगुिन सलिलिको िफय बाट राय:- 

१. 

२. 

३. 

४. 

१४.  अनगुिन सलिलिको लनचोड/लनष्कषय एबं लसफाररस:- 

हािी सलिलिका पदालधकारीहरु आयोिना स्थििा गई िालथ उलिेलिि सम्पणूय पक्षहरुिा िाँच, 

परि िलुयांकन गदाय एबं सम्बलन्धि सरोकारवािा नागररकहरुसंग बझु्दा, सलिलििे रािेका अलभिेिहरुको 

अध्ययन गदाय हािी यस लनष्कषयिा पगेुका छौं लक सलिलििे सम्झौिा गरेको कायय िोलकएको सियिा 

िोलकएको गणुस्िर, िागि र पररिाणिा सम्पन्न गरेको दलेिन्छ । िसथय पाख्रीबास नगरपालिका उपभोक्ता 

सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन सम्बलन्ध काययलवलध, २०७५ 

बिोलिि यो सलिलिको प्रलिबेदन हािी िपलशिका पदालधकारीहरु नगर काययपालिकाको कायायियिा 

आवश्यक कायायथय पेश गदयछौं । 

 

 

 

 

 

 



 

प्रस्ििुकिाय : वडास्िरीय िाचँपास, अनगुिन िथा फरफारक सलिलि 

लस.नं. पदालधकारीको नाि र पद सलिलिको 

पद 

दस्ििि कैलफयि 

१. वडा अध्यक्ष श्री संयोिक   

२. वडा अध्यक्षिे िोकेको सम्बलन्धि वडाको 

काययपालिका सदस्य वा वडा सदस्य  

सदस्य   

३. वडा अध्यक्षिे िोकेको दलिि िलहिा सदस्य 

वा िलहिा सदस्य 

सदस्य   

४. प्र.प्र.अ. िे िोकेको सम्बलन्धि लफलड हनेे 

बाहकेको सब- इलञ्िलनयर/ अ.सब-इलञ्िलनयर 

कियचारी  

सदस्य   

५. वडा सलचव सदस्य 

सलचव 

  

 

लिलि ......................... साि .......................... िलहना ............... गिे ............. रोि शभुि ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसुचूी ३ 

(काययलवलधको दफा ११ (५) सँग सम्वलन्धि) 

सावयिलनक परीक्षण फारािको ढाँचा पेश गरेको कायायिय.......... 

१. आयोिनाको नािः-       

क) आयोिना स्थिः- 

ि) िागि अनिुानः-         

ग) आयोिना शरुू हुने लिलिः                                      घ) आयोिना सम्पन्न हुने लिलिः  

२. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहू÷अन्य संस्थाको नािः   

क) अध्यक्षको नािः                      ि) सदस्य संख्याः        िलहिाः                  परुूषः  

३. आम्दानी िचयको लववरणः  
क) आम्दानी िफय  िम्िाः 

आम्दानीको श्रोि (कहाँबाट कलि 

नगद िथा लिन्सी प्राप्त भयो 

ििुाउने)रकि वा पररिाण कैलफयि 

रकि वा पररिाण कैलफयि 

 

   
   
   
ि) िचय िफय  

िचयको लववरण दर पररिाण िम्िा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री िररद भयो ?._    

 

२. ज्यािा (के िा कलि भकु्तानी भयो ?._    

 

३. श्रिदान (कलि िनािे श्रिदान गरे ?._               

 

४. व्यवस्थापन िचय (ढुवानी िथा अन्य िचय)     

 

 

 



ग) िौज्दाि  

लववरण रकि वा पररिाण कैलफयि 

१ नगद   

बैंक   

व्यलक्तको लिम्िा   

२ सािग्रीहरु   

घ) भकु्तानी लदन बाँकी 

लववरण रकि वा पररिाण 

  

४. सम्पन्न आयोिनाको िक्ष्य िथा प्रगलि लववरण 

कािको लववरण िक्ष्य प्रगलि 

   

५. आयोिनािे प¥ुयाएको िाभ िथा प्रत्यक्ष रूपिा िाभालन्वि िनसंख्या (आयोिना सञ्चािन भएको स्थानका 

उपभोक्ताहरू) ।  

६. आयोिना सञ्चािन गदाय आयोिक संस्थािा कािको लिम्िेवारी बाँडफाँड (कस कसिे कस्िो कस्िो कािको 

लिम्िेवारी लिएका लथए < िुिाउने) 

लस.नं. नाि थर पद     कैलफयि 

१    

२    

३    

४    

५    

रोहवरः                                                                                              लिलिः 

       

द्रष्टव्यः सावयजलनक पररिण काययक्रििा उपलस्थि सरोकारवािाहरको उपलस्थलि अलनवायय रूपिा संिग्न 

ह ननपनेछ । 

 

 

 

 



अनसुचूी ४ 

-काययलवलधको दफा ११ (६) सँग सम्वलन्धि) 

िचय सावयिलनक सचूना फाराि 

                                                                                                                     लिलिः २०..../...../.... 

१. आयोिनाको नािः—         

२. आयोिना स्थिः—  

३. लवलनयोलिि विेट/ आयोिना लस्वकृि भएको आ.वः          

४. आयोिना लस्वकृि भएको आ.वः—        

५. आयोिना सम्झौिा भएको लिलिः—  

६. काि सम्पन्न गनुय पने लिलिः—      

७. काि सम्पन्न भएको लिलिः- 

८. उ.स. को बैठकिे िचय स्वीकृि गरेको लिलिः—    

आम्दानी र िचयको लववरण 

आम्दानी िचय 

लववरण रकि रू. लववरण रकि रू. 

प्रथि लकस्िा  ज्यािा  

दोश्रो लकस्िा  लनिायण सािाग्री िररद  

िेश्रो लकस्िा  ढुवानी  

िनश्रिदान  भाडा  

वस्िगुि सहायिा  व्यवस्थापन िचय  

िागि सहभालगिा    

 

उपयुयक्तानसुारको आम्दानी िथा िचय लववरण यथाथय हो । यसिा सबै आम्दानी िथा िचयहरु सिावेश गररएको छ । 

साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभालगिािा आयोिना कायायन्वयन गररएको छ । यसको एक प्रलि वडा कायायियिा 

सिेि पेश गररएको छ । 

 

                               

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

......... 

सलचव 

.......... 

अध्यक्ष 

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

कोषाध्यक्ष 



 अनसुचूी ५ 

-काययलवलधको दफा ११(७) संग सम्वलन्धि) 

आयोिना सचूना पाटीको निनूा 

१. आयोिनाको नािः 

२. कािको प्रकृलि:  

३. आयोिना संचािन गने कायायिय / काययक्रिको नािः 

४. उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूको अध्यक्षको नाि र सम्पकय  नं.M 

५. आयोिनाको कुि िागि रकि रुः 

 ५.१. आयोिनािा कायायियबाट व्यहोने िागि रुः 

 ५.२. िनसहभालगिाबाट व्यहोने िागि रकि रुः 

 ५.३. आयोिनािा िगानी गने अन्य लनकायको नाि  र व्यहोने िागि रकि रुः 

            ५.४. कन्टेन्िेन्सी रकि रुः 

            ५.५. िियि सम्भार कोष कट्टी रकि रुः 

            ५.६. प्रकोप व्यवस्थापन कोष कट्टी रकि रुः 

६. आयोिना सम्झौिा लिलिः 

७. आयोिना सम्पन्न गने लिलिः 

८. आयोिना सम्पन्न भएको लिलिः 

९. आयोिनाबाट िाभालन्वि िनसंख्याः 

 

नोट: होलडंग वोडयको* साइि ४'*३' को हुन ुपने  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोलधि ।  



अनसुचूी  ६ 

(काययलवलधको दफा १६(ङ) सँग सम्वलन्धि) 

उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही संस्था वा सिहूको भौलिक िथा लवत्तीय प्रगलि प्रलिवेदन 

लववरण पेश गरेको कायायिय.................... 

१. आयोिनाको लववरण  

आयोिनाको नािः  

वडा न.ं     

टोि/बस्िीः    

उपभोक्ता सलिलि/अन्य िाभग्राही 

संस्था वा सिहूका अध्यक्षः 

 

सलचवः  

                                                                                   

२. आयोिनाको िागिः  

प्राप्त अनदुान रकि रू.  

चन्दा रकि रू.  

िनसहभालगिा रकि रू.  

िम्िा रकि रू.  

३. हाि सम्िको िचय रू. ....................... 

क. कायायियबाट प्राप्त रकि रू.................   

१. लनिायण सािग्रीिा (लसिेन्ट, छड, काठ, ढुङ्गा वा फुवा, लगट्टी, उपकरण आलद) रू. .............  

२. ज्यािाः-              दक्ष रूः-     अदक्ष रुः-       िम्िा रूः-  

३. िसिन्द सािान (कलप, किि, िसी, कागि आलद) रू.......................      

४. दलैनक भ्रिण भत्ता (सम्झौिािा स्वीकृि भए) रू.................................  

५. प्रालवलधक लनरीक्षण बापि िचय (सम्झौिािा स्वीकृि भए) रू. ...............    

६. अन्य  

िनसहभालगिाबाट व्यहोररएको िचय रूः  

श्रिको िलूय बराबर रकि रू  

लिन्सी सािान िूलय बराबर रकि रू  

िम्िा रकि रू.  

४. प्रालवलधक प्रलिवेदन बिोलिि िलूयांकन रकि रू. ............. 

५. उपभोक्ता सिहूको लनणयय बिोलिि/सिीक्षाबाट िचय दलेिएको रू. ............. 

६. कायायन्वयनिा दलेिएका िुख्य सिस्याहरूः  

क.  

ि.  

ग.  



७. सिाधानका उपायहरू  

क.  

ि. 

ग.  

८. कायायियबाट र अन्य लनकायबाट अनगुिन भए अनगुिनको सझुावः  

९. हाि िाग गरेको लकस्िा रकि रूः  

 १०. िुख्य िचय प्रयोिनः 

११. प्राप्त रकि आयोिना बाहेक अन्य काययिा िचय गने गराउने छैनौ ।   

 

 

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

ियार गने     सलचव         कोषाध्यक्ष                    अध्यक्ष 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अननसूची  ७ 

(काययलवलधको दफा १०(३) साँग सम्वलन्धि) 

 

बैंक िािा िोलदा चालहने आवश्यक कागिािहरुः 

१. उपभोत्ता सलिलििे बैंक िािा िोलने लनणयय गरेको लनणयय प्रलिलिलप 

२. स्वघोषणः लचठ्ठीिा िािा संचािकको दस्ििि सलहिको आबेदन पत्र 

३. िािा संचािकको नागररत्ताको फोटोकलप (१/१ प्रिी) 

४. िािा संचािकको फोटो ३/३ प्रिी 

५.िािा िोलने आबेदन फाराि  

६.िािा िोलन नगरपालिकाको लसफाररस पत्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


