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हररवन नगरपालिकाको उपभोक्ता सलिलि गठन, पररचािन िथा 

व्यवस्थापन सम्बलधि काययलवलि, २०७५(पलहिो संशोिन सलहि) 

पलहिो संशोिन : २०७६/०७/०८ गिे 

प्रस्िावना : 

नेपािको संलवधान ि स्थानी् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनलदिष्ट गिेको स्थानी्  हको अलधकाि क्षेत्र 

लित्रको लवकास लनिािण सम्वलधध का्ि संचािनको िालग उपिोक्ता सलिल  गठन, परिचािन  था व््वस्थापन गनि 

आवश््क दलेखएकोिे हरिवन नगिपालिकाको प्रशासकी् का्िलवलध लन्लि  गने ऐन, २०७४ को दफा ४ बिोलिि 

हरिवन नगि का्िपालिकाको लिलि २०७५।१२।२७ िा बसेको बैठकिे ्ो का्िलवलध िािी गिेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारलम्भक 

१. संलिप्त नाि र प्रारम्भः (१) ्स का्िलवलधको नाि हररवन नगरपालिकाको उपभोक्ता सलिलि गठन, 

पररचािन िथा व्यवस्थापन काययलवलि, २०७५ िहकेो छ ।  

(२) ्ो का्िलवलध  रुुध  प्रािम्ि हुनेछ । 

२. पररभाषाः लवष् वा प्रसङ्गिे अको अथि निागेिा ्स का्िलवलधिा:– 

(क) “अध््क्ष” िधनािे उपिोक्ता सलिल को अध््क्षिाई सम्झन ुपदिछ ।   

(ख) “आ्ोिना” िधनािे हरिवन नगिपालिका वा सो अध िग को वडावाट पणूि वा आंलशक िाग  

साझेदािीिासञ्चालि  ्ोिना वा का्िक्रि वा आ्ोिना वा परि्ोिनािाई सम्झन ुपछि । ि ्सिे हरिवन 

नगिसिाबाटस्वीकृ  िएको गैि सिकािी संघ सस्था, गैि नाफाििूक संस्था वा अध् सािदुाल्क 

संस्थाको आ्ोिनासिे िाई िनाउनेछ । 

(ग) “उपिोक्ता” िधनािे आ्ोिनाबाट प्रत््क्ष िािालधव  हुने आ्ोिना सञ्चािन हुने के्षत्र लित्रका 

व््लक्तिाई िनाउछ ।  

(घ) “उपिोक्ता सलिल ” िधनािे आ्ोिनाको लनिािण, सञ्चािन, व््वस्थापन ि ििि  सम्िाि गनिको िालग 

उपिोक्तािे आफूहरू िध््ेबाट गठन गिेको सलिल  सम्झन ुपदिछ । 

(ङ) “का्ािि्” िधनािे हरिवन नगिका्िपालिकाको का्ािि्िाई बझुाउँछ । सो शब्दिे वडा 

का्ािि्सिे िाई बुझाउनेछ ।  

(च) “का्िपालिका” िधनािे हरिवन नगि का्िपालिकािाई सम्झन ुपदिछ । 

(छ) “ठूिा िेलशनिी  था उपकिण” िधनािे वा ाविणिाई अत््लधक ह्रास परु् ् ाउने प्रकृल का ठूिा 

िेलशनिी,उपकिण (बिुडोिि, एक्सािेटि िस् ा) ि श्रिििूक प्रलवलधिाई लवस्थालप  गने खािका 

िेलशनिी  थाउपकिण सम्झनपुदिछ। 

(ि) “पदालधकािी” िधनािे उपिोक्ता सलिल का अध््क्ष, उपाध््क्ष, सलचव ि कोषाध््क्षिाई सम्झन ुपदिछ ।  
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(झ) “वडा” िधनािे हरिवन नगिपालिका लित्रका वडािाई सम्झनु पदिछ ।  

(ञ) “वडा अध््क्ष” िधनािे आ्ोिना सञ्चािन िएको वडाको वडा अध््क्षिाई सम्झन ुपदिछ । 

(ट) “सदस््”िधनािे उपिोक्ता सलिल का सदस््िाई िनाउनेछ ि सो शब्दिे उपिोक्ता 

सलिल कापदालधकािीिाई सिे  िनाउनेछ ।  

(ठ) “सम्झौ ा”िधनािे आ्ोिनाको लनिािण, सञ्चािन, व््वस्थापन ि ििि  सम्िाि गनिको िालग का्ािि्ि 

उपिोक्ता सलिल बीच िएको लिलख  किािनािा वा कबलुि् नािािाई िनाउनेछ ।  

३. काययलवलिको पािना गननयपननः(१)नगिपालिका लित्र का्ािधव्न हुने आ्ोिनाको लनिािण, 

सञ्चािन,ििि सम्िाि का्ि गनिको िालग गठन हुने उपिोक्ता सलिल िे पूणिरुपिा ्ो का्िलवलधको पािना गनुि 

पनेछ ।  

(२) कुि िाग  रु १ किोडसम्ि िएको  था स्थानी् सीप, श्रो  ि साधन उप्ोग हुने ि स्थानी् स् ििा का्ि 

सम्पधन गनि सक्ने आ्ोिनाको का्ािधव्न उपिोक्ता सलिल  िाफि   गनि सलकनेछ ।  

 

पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता सलिलिको गठन र सञ्चािन 

 

४. उपभोक्ता सलिलि गठनसम्बधिी व्यवस्थाः (१) उपिोक्ता सलिल  गठन दहेा् बिोलिि गनुि पनेछ । 

(क) आ्ोिनाबाट प्रत््क्ष िािालधव  उपिोक्ताहरुको िेिाबाट अलधक ि सहिालग ािा सम्बलधध  

आ्ोिना स्थििा नै सा दलेख एघाि (७ दलेख ११ िना) सदस््ी् उपिोक्ता सलिल  गठन गनुिपनेछ । 

(ख) सलिल  गठनको िालग उपिोक्ता िेिा हुने लिल िेकलम् िा  ीन लदन (३ लदन) अगावै सावििलनक रुपिा 

िानकािी गिाउन ुपनेछ । 

(ग) नगिपालिकास् िी् आ्ोिना सञ्चािनको िालग उपिोक्ता सलिल को गठन गदाि सम्बलधध  वडाको वडा 

अध््क्षको िोहवििा गनुि पनेछ । 

(घ) वडास् िी् आ्ोिना सञ्चािनको िालग उपिोक्ता सलिल  गठन गदाि सम्वलधध  वडाको वडा अध््क्ष 

वावडा सदस्् वा का्ािि्िे  ोकेको का्ािि्को प्रल लनलधको िोहवििा गनुि पनेछ । 

(ङ) उपिोक्ता सलिल  गठनको िालग बोिाइएको िेिािा ्ोिनाको संलक्षप्त लवविण ि सलिल को 

संिचनासलह को िानकािी का्ािि्को प्रल लनलधिे गिाउन ुपनेछ । 

(च) उपिोक्ता सलिल  गठन गदाि सिावेशी लसद्धाध को अविम्वन गनुि पनेछ । सलिल िा कलम् िा  ेत्तीस 

प्रल श  (३३%) िलहिा सदस्् हुनपुनेछ । सलिल को अध््क्ष, सलचव ि कोषाध््क्षिध््े कलम् िा 

एकिनािलहिा पदालधकािी हुनपुनेछ ।  

(छ) एक व््लक्त एकिधदा बढी उपिोक्ता सलिल को सदस्् हुन पाउने छैन । ि ्ोिना सम्पधन िइि िकु्तानी 

पश् चा  उपिोक्ता सलिल को सदस्् हुन सक्नेछ । साथै सगोिका परिवािबाट एकिना िधदा बढी व््लक्त 

एउटै उपिोक्ता सलिल को सदस्् हुन पाइने छैन ।  
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(ि) उपिोक्ता सलिल को गठन सकेसम्ि सविसम्ि   रिकािे गनुिपनेछ । सविसम्ि  हुन नसकेिाउपिोक्ताहरुको 

बहुि बाट उपिोक्ता सलिल को गठन गरिने छ । 

(झ) उपिोक्ताहरुको िाग  सहिालग ािा सञ्चािन हुने आ्ोिनाहरु उपिोक्ता सलिल बाट का्ािधव्न 

गनिप्राथलिक ा लदइनेछ । 

(ञ) उपिोक्ता सलिल िे सम्झौ ा बिोलिि गनुि पने काि सलिल  आफैं िे गनुि गिाउन ु पनेछ । अध् कुनै 

लनिािणव््वसा्ी वा अध् व््लक्त वा सस्थािाई ठेक्कािा लदई गनि गिाउन पाइने छैन । 

(ट) का्ािि्िे आ्ोिना सञ्चािन एवि ्का्ािधव्निा संिग्न उपिोक्ता सलिल को अलििेख अनुसचूी 

१बिोलििको ढाँचािा व््वलस्थ  गनुि पनेछ । 

(ठ) चापाकि‚ लसलिण्डि कि ि सििसेि िस् ा खानेपानी आपलू ि गने ्ोिनाको हकिा सम्बलधध  वडािा 

लवलन्ोलि  सबै ्ोिना का्ािधव्नका िालग ्ोिना का्ािधव्न हुने स्थिको उपिोक्ता संिग्न हुने गिी 

एउटै उपिोक्ता सलिल  गठन गनि सलकने छ । 

५. उपभोक्ता सलिलिका सदस्यको योग्यिाः (१) उपिोक्ता सलिल का सदस््को ्ोग्् ा दहेा् बिोलिि हुनु 

पनेछ । 

(क) सम्वलधध  आ्ोिना क्षेत्रको स्था्ी वालसधदा 

(ख) १८ वषि उिेि पिुा िएको 

(ग) फौिदािी अलि्ोगिा अदाि बाट कसिुदाि नठहरिएको 

(घ) सिकािी बाँकी बक््ौ ा वा पेश्की फर्छ््ौट गनि बाँकी निहकेो 

(ङ) अध् उपिोक्ता सलिल िा सदस््निहकेो 

(२) दफा १ िा िनुसकैु कुिा िेलखएको िए ापलन िनप्रल लनलध, बहािवािा सिकािी कििचािी ि लशक्षक 

उपिोक्ता सलिल को सदस््िा बस्न पाइने छैन । 

६.  उपभोक्ता सलिलिको काि, कियव्य र अलिकारः उपिोक्ता सलिल को काि, क िव्् ि अलधकाि दहेा् 

बिोलििहुनेछ ।  

(क) सम्झौ ा बिोलििको का्ि सम्पादन गने, 

(ख) उपिोक्ताहरुिाई का्ािि्बाट प्राप्त सचूना  था िागिदशिनको िानकािी गिाउने, 

(ग) सम्झौ ा बिोलिि का्ि शरुु गदाि का्ािि्बाट आवश््क लनदशेन प्राप्त गनुि पने िए प्राप्त गिेि िात्र शुरु गने, 

(घ) उपिोक्ता सलिल को का्ि सम्पादनिाई प्रिावकािी बनाउन सलिल का सदस््हरुको का्ि लविािन ि 

लिम्िेवािी बाँडफाँड गने, 

(ङ) उपिोक्तासलिल का सदस््हरुको क्षि ा लवकास गने । 

(च) सम्झौ ा बिोलििको कािको परििाण, गुणस् ि, सि् ि िाग िा परिव िन गनुिपने दलेखएिा का्ािि्िाई 

अनिुोध गने, 

(छ) आ्ोिनाको लदगो व््वस्थापन सम्बधधी आवश््क अध् का्ि गने । 
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पररच्छेद – ३ 

कायायधवयन िथा व्यवस्थापन 

७. आयोजना कायायधवयनः (१) का्ािि्िे उपिोक्ता सलिल बाट संचािन हुने आ्ोिना, परि्ोिना ि 

का्िक्रिहरु पलहचान/छनौट गिी का्ािधव्न ्ोिना बनाउनु पनेछ । उपिोक्ता सलिल  गठन पश्चा  आ्ोिनाको 

ड्रइङ, लडिाइन ि िाग  अनिुान (नेपािी वा अंग्रेिी िाषािा  ्ाि गरिएको) स्वीकृ  गिी उपिोक्ता सलिल िाई 

उपिब्ध गिाउन ुपनेछ । 

(२) आ्ोिनाको का्ािधव्नको िालग उपिोक्ता सलिल  ि का्ािि्बीच अनसुचूी २ बिोलििको ढाँचािा 

सम्झौ ा गनुिपनेछ । 

(३) आ्ोिनाको प्रकृल  हिेी का्ािि्िे िाग  सहिालग ाको ढाँचा ि अनपुा  (नगद वा श्रिदान वा 

वस् गु )  ोक्न सक्नेछ । 

८. आयोजना सम्झौिाको िालग आवश्यक कागजािहरु: उपिोक्ता सलिल िे का्ािि्सँग सम्झौ ा गदाि 

 पलशििा उललिलख  कागिा हरु पेश गनुिपनेछ:- 

(क) उपिोक्ता सलिल  गठन गने िेिाको लनणि्को प्रिालण  छा्ाँप्रल  

(ख) उपिोक्ता सलिल का सदस््हरुको नागरिक ाको प्रिालण  छा्ाँप्रल  

(ग) आ्ोिनाको िाग  अनिुान लवविण 

(घ) उपिोक्ता सलिल बाट सम्झौ ाको िालग लिम्िेवािपदालधकािी  ोलकएको उपिोक्ता सलिल को लनणि्  

(ङ) खा ा खोलने बैंक ि खा ा सञ्चािन गने पदालधकािी  ोलकएको लनणि् ि खा ा सञ्चािनको िालग 

आवश््क कागिा हरु । 

९. उपभोक्ता सलिलिको िििा लवकासः का्ािि्िे आ्ोिनाको का्ािधव्न अगावै उपिोक्ता सलिल का 

पदालधकािीहरुिाई लनम्न लवष्िा अलििलुखकिण गनि सक्नेछ :- 

(क) उपिोक्ता सलिल को काि, क िव्् ि अलधकाि 

(ख) सम्पादन गनुि पने कािको लवविण, काि सम्पधन गनुिपने अवलध, िाग  ि उपिोक्ताको ्ोगदान 

(ग) लनिािण सािाग्रीको गणुस् ि ि परििाण 

(घ) खरिद, िकि लनकासा प्रकृ्ा, खचिको िेखाकंन ि अलििेख व््वस्थापन 

(ङ) का्ािधव्न ि अनगुिन प्रकृ्ा  

(च) वडा अध््क्ष ि वडा सलचवको िोहवििा उपिोक्ता सलिल  ि अनगुिन सलिल को सं्कु्त बैठकबाट पारि  

आ्ोिनाको आलथिक लवविणको प्रल वेदन, ्ोिनाको फिफािक ि हस् ाध िण  

(छ) अध् आवश््क लवष्हरु ।  

१०. खािा सञ्चािनः (१) उपिोक्ता सलिल को खा ा का्ािि्िे  ोकेको बैंकिा सञ्चािन हुनेछ । 

(२) सलिल को खा ा अध््क्ष, कोषाध््क्ष ि सलचव गिी  ीन िनािध््े अध््क्षसलह  दइुि िनाको सं्कु्त 

दस् ख बाट सञ्चािन हुनेछ । खा ा सञ्चािकहरुिध््े कलम् िा एकिना िलहिा हुन ुपनेछ । 
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११. भनक्तानी प्रकृया:(१) आ्ोिनाको िकु्तानी लददंा उपिोक्ता सलिल को नाििा िहकेो बैक खा ािाफि   लदन ुपनेछ 

। उपिोक्ता सलिल िे एक व््लक्त वा संसं्थािाई एकिाखिधदा िालथको िकि िकु्तानी गदाि सम्िव िएसम्ि 

चेक िाफि   गनुि पनेछ । 

(२) उपिोक्ता सलिल िाई सम्झौ ा बिोलििको कािको प्रालवलधक िलू्ांकन, का्ि सम्पधन प्रल वेदन ि अध् 

आवश््क कागिा को आधाििा अलध ि िकु्तानी लदइनेछ ।  

(३) उपिोक्ता सलिल िे सम्पादन गिेको काि ि िएको खचिको लवविण सलिल को बैठकबाट लनणि् 

गिीिकु्तानीको िालग आवश््क कागिा  सलह  का्ािि्िा पेश गनुिपनेछ । 

(४) आ्ोिनाको अलध ि िकु्तानी हुन ुिधदा अगावै का्ािि्बाट अनगुिन गने व््वस्था लििाउन ुपनेछ । 

(५) आ्ोिना सम्पधन िई फिफािक गनुि िधदा अगावै उपिोक्ता सलिल िे अलनवा्ि रुपिा वडा अध््क्ष ि वडा 

सलचवको िोहवििा उपिोक्ता सलिल  ि अनुगिन सलिल को सं्कु्त बैठक बसी आ्ोिनाको आलथिक 

लवविणको प्रल वेदन पारि  गनुि पनेछ । आलथिक लवविणको प्रल वेदनको ढाँचा अनसुचूी ३ बिोलिि हुनेछ ।  

(६) उपिोक्ता सलिल िे आफूिे प्रत््ेक लकस् ािा गिेको खचिको सचूना अनसुचूी ४ बिोलििको ढाँचािा 

सावििलनक गनुि पनेछ ।  

(७) आ्ोिनाको कुि िाग  रु ३ िाखिधदा बढी िएका आ्ोिनाहरुको हकिाउपिोक्ता सलिल िे काि 

सरुु गनुििधदा अगावै आ्ोिनाको नाि, िाग , िाग  साझेदािीको अवस्था, काि शरुु ि सम्पधन गनुि पने 

अवलधसिे  दलेखने गिी  ्ाि गरिएको अनसुचूी ५ बिोलििको ढाँचािा आ्ोिना सचूना पाटी 

आ्ोिना स्थििा िाखन ुपनेछ । 

(८) उपिोक्ता सलिल िाई सम्बलधध  का्ािि्िे ड्रइङ्ग, लडिाइन, िाग  अनुिान  ्ाि गने, प्रालवलधक 

सलिाह लदने, िाँचपास गने िगा्  अध् प्रालवलधक सह्ोग उपिब्ध गिाउनेछ । आ्ोिना 

का्ािधव्नको सि्िा कुनै कािणबाट का्ािि्िे प्रालवलधक सेवा उपिब्ध गिाउन नसकेिा सम्झौ ािा 

उलिेख गिी  ोलकएको खचिको सीिा लित्र िही उपिोक्ता सलिल िे किाििा प्रालवलधक लन्कु्त गनि वा 

प्रालवलधक सेवा लिन सक्नेछ ।  ि, ड्रइङ्ग, लडिाइन, िाग  अनिुान, का्िसम्पधन प्रल वेदन ि िकु्तानी 

लसफारिसको का्ि का्ािि्बाट नै हुनेछ । 

(९) उपिोक्ता सलिल बाट लनिािण हुने आ्ोिनाहरूको गणुस् ि का्ि गने गिाउने दाल्त्व ि लिम्िेवािी 

िनप्रल लनलध, सम्बलधध  प्रालवलधक कििचािी, उपिोक्ता सलिल  ि अनगुिनसलिल को हुनेछ ।  

(१०) अनकुिणी् का्ि गने उपिोक्ता सलिल , प्रालवलधक कििचािी ि सम्बलधध  कििचािीिाई सिाको लनणि् 

बिोलिि वालषिक रूपिा उलच  पिुस्काि प्रदान गनि सलकनेछ । 

(११)  ोलकएको सि्िा उपिोक्ता सलिल  गठन हुन नसकेिा, सम्झौ ा हुन नसकेिा वा सम्झौ ाको श ि 

बिोलिि का्ि सम्पादन हुन नसकेिा का्ािि्िे अध् प्रकृ्ाद्वािा काि गिाउन सक्नेछ ।   

१२. लनिायण काययको गनणस्िर सनलनलिििा गननय पननः उपिोक्ता सलिल बाट सञ्चािन हुने आ्ोिना गणुस् ि 

सलुनलश्च  गनुि सम्वलधध  उपिोक्ता सलिल को क िव्् हुनेछ । गणुस् ि सलुनलश्च  ा गनिको िालग अध् कुिाहरुको 

अल रिक्त लनम्न लवष्हरु पणूि रुपिा पािना गनुि पनेछ ।  
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(क) लनिािण सािाग्रीको गुणस् िः लनिािण सािाग्री ड्रइङ, लडिाईन ि स्पेलसलफकेसन बिोलििको गणुस् ि का्ि 

गनुि पनेछ । 

(ख) लनिािण लवलध ि प्रकृ्ाको गणुस् िः लनिािण लवलध ि प्रकृ्ा का्ािि्सँग िएको सम्झौ ा बिोलिि गनुि 

पनेछ । 

(ग) लनिािण का्िको लदगोपनाः उपिोक्ता सलिल बाट का्ािधव्न िएको ्ोिनाको लदगोपनाको िालग 

सम्बलधध  उपिोक्ता सलिल िे आवश््क व््वस्था गनुि पनेछ । 

(घ) गणुस् ि सलुनलश्च  गन ेलिम्िेवािीः उपिोक्ता सलिल  िाफि   हुन ेकािको लनधािरि  गणुस् ि का्ि गने लिम्िेवािी 

सम्बलधध  का्िको िालग का्ािि्बाट खलटएका प्रालवलधक कििचािी ि उपिोक्ता सलिल को हनुेछ । 

(ङ) िग  िाखन ु पनेः उपिोक्ता सलिल बाट हुने कािको सम्झौ ा बिोलििको सि्, िाग  ि गणुस् ििा 

सम्पधन हुन नसकेिा सम्बलधध  प्रालवलधक कििचािीिाई सचे  गिाउने ि प्रकृल  हिेी आवश््क ाअनसुाि 

कािवाही गनि सक्नेछ । त््स् ा उपिोक्ता सलिल को िग  िाखी उपिोक्ता सलिल का पदालधकािीिाई 

लनलश्च  सि्सम्िको िालग अध् उपिोक्ता सलिल िा िही काि गनि लनषेध गनेछ । 

१३. अननगिन सलिलिको व्यवस्थाः(१) आ्ोिना  ोलकएको गणुस् ि, परििाण ि सि्िा सम्पधन गनि गिाउन 

उपिोक्ता सलिल िे सम्पादन गने का्िको अनगुिन गिी आ्ोिनाको गणुस् ि, परििाण सलुनलश्च  गनि 

सम्बलधध वडा अध््क्षिे कलम् िा एक िना िलहिासलह  ३ सदस््ी् एक अनगुिन सलिल  गठन गनुि पनेछ । 

(२) अनगुिन सलिल को काि, क िव्् अलधकाि दहेा् बिोलिि हुनेछः 

(क) आ्ोिनाको का्ािधव्निा सहलिकिण गने  था दलेखएका बाधा, व््वधान ि सिस््ा सिाधानका 

िालग आवश््क सिधव् गने,  

(ख) आ्ोिनाको का्ािधव्न सम्झौ ाअनसुाि काि िए निएको ्लकन गने ि नगिेको पाइएिा 

सम्बलधध  पक्षिाई सचे  गिाउने,    

(ग) आवश््क अध् का्ि गने । 

 

पररच्छेद– ४ 

लवलवि 
 

१४. अधय संस्थाबाट कायय गराउन सलकनेः्स का्िलवलध बिोलिि उपिोक्ता सलिल बाट गरिने का्ि िािग्राही 

सिहू,सािदुाल्क संस्था िस् ै सािदुाल्क वन, सािदुाल्कस् िका सहकािी संस्थाहरू, टोि लवकास संस्था, 

आिा सिहू, कृलष सिहू, काननु बिोलिि गठन िएका अध् सािदुाल्क संगठन िस् ा संस्थाहरुबाट का्ि 

गिाउन उप्कु्त हुधछ िनी सम्बलधध  वडाबाट लसफारिश िई आएिा ्स् ा संस्थाहरुबाट ्स का्िलवलध बिोलिि 

का्ि संचािन गिाउन सलकने छ । 

१५. सहजल करण र सहयोग गननय पननःउपिोक्ता सलिल िे आ्ोिनाको सपुरिवेक्षण, अनगुिन/लनिीक्षण गनि 

का्ािि्बाट आएको अनगुिन सलिल , पदालधकािी वा कििचािीिाई आवश््क लवविण उपिव्ध गिाउने  था 

आ्ोिनास्थि अनगुिनको िालग सहिीकिण ि सह्ोग गनुि पनेछ । 
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१६. उपभोक्ता सलिलिको दालयत्वःउपिोक्ता सलिल िे का्ािि्सँग िएको सम्झौ ा बिोलििको का्ि सम्पादन 

गदाि का्ािि्िे  ोकेका श िहरुको अल रिक्त लनम्न दाल्त्व वहन गनुि पनेछ । 

(क) आ्ोिनाको लदगो व््वस्थापनको िालग ििि  सम्िाि गने सम्बधधी आवश््क का्ि, 

(ख) आ्ोिना का्ािधव्नबाट पनि सक्ने वा ाविणी् सध ुिन का्ि गने सम्बधधी का्ि, 

(ग) अध् आ्ोिनाहरुसँग अध िसम्बधध का्ि गनुिपने, 

(घ) असि नागरिकको आचिण पािना गनुिपने । 

(ङ) उपिोक्ता सलिल िे आ्ोिनाको फिफािकको िालग का्ािि्िा कागिा  पेश गदाि अनसुचूी ६ 

बिोलििको ढाँचािा आ्ोिनाको िौल क  था लवत्ती् प्रल वेदन पेश गनुि पनेछ ।  

१७. िापदण्ड बनाउन सकनेः(१) आ्ोिनाको गणुस् ि सलुनलश्च  ाको िालग का्ािि्िे अनगुिन, िुल्ाङ्कन 

गिी सम्वलधध  उपिोक्ता सलिल िाई सलिाह, सझुाव ि आवश््क ाअनसुाि लनदशेन लदने  था सिधव् गनुि 

पनेछ. 

(२) उपिोक्ता सलिल बाट सञ्चािन हुने आ्ोिनाको प्रकृल  हिेी गणुस् ि सलुनलश्च  ा गने प्र्ोिनको िालग 

का्ािि्िे थप िापदण्ड  था िागिदशिन बनाई िाग ुगनि सक्नेछ । 
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अननसूची १ 

(काययलवलिको दफा ४ (१) ट संग सम्बलधिि) 

उपभोक्ता सलिलिको िगि 

हररवन नगरपालिका 

         आ.व. 

क्र.स. 

 

उपभोक्ता 

सलिलिको नाि र 

ठेगाना 

पदालिकारीको नाि र सम्पकय  नं. गठन 

लिलि 

बैंकको 

नाि 
खािा नं. 

अध्यि उपाध्यि सलचव कोषाध्यि 
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अननसूची २ 

काययलवलिको दफा ७(२) सँग सम्वलधिि) 

हररवन नगरपालिका 

योजना सम्झौिा फाराि 

१. सम्झौ ा गने पक्ष ि आ्ोिनाः 

क) उपिोक्तासलिल को लवविणः 

१. नािः 

२. ठेगानाः 

ख) आ्ोिनाको लवविणः 

१. नािः 

२. आ्ोिना स्थिः 

३. उद्दशे््ः 

४. आ्ोिना सरुु हुने लिल ः 

२. आ्ोिनाको िाग  सम्वलधध लवविणः 

क) िाग  अनुिान रु 

ख) िाग  व््होने स्रो हरु 

१.का्ािि्ः 

२.उपिोक्ता सलिल ः 

३. अध्ः  

ग) वस् गु  अनदुानको लवविण  सािाग्रीको नाि    एकाई 

१. संघबाट  

२.प्रदशेबाट 

३. स्थानी्  हबाट 

४. गैह्रसिकािी संघसंस्थाबाट  

५. लवदशेी दा  ृसंघ संस्थाबाट  

६. उपिोक्ता सलिल बाट  

७. अध् लनका्बाट  

घ) आ्ोिनाबाट िािालधव  हुनेः 

१. घिपरिवाि संख्ाः 

२. िनसंख्ाः 

३. संगलठ  संस्थाः 

४. अध्ः  
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३. उपिोक्ता सलिल /सिदुा्िा आधारि  संस्था/गैह्रसिकािी संस्थाको लवविणः 

क) गठन िएको लिल ः 

ख) पदालधकािीको नाि ि ठेगाना (नागरिक ा प्रिाणपत्र नं. ि लिलिा) 

१. अध््क्ष 

२. उपाध््क्ष 

३. कोषाध््क्ष 

४. सलचव 

५. सदस्् 

६. सदस्् 

७. सदस्् 

ग) गठन गदाि उपलस्थ  िािालधव को संख्ाः 

४. आ्ोिना सञ्चािन सम्वलधध अनिुवः 

५. उपिोक्ता सलिल  सिदुा्िा आधारि  संस्था/गैह्रसिकािी संस्थािे प्राप्त गने लकस् ा लवविणः 

लकस्िाको 

क्रि 

लिलि लकस्िाको रकि लनिायण सिाग्री 

पररिाण 

कैलफयि 

पलहिो     

दोश्रो     

 ेश्रो     

िम्िा     

६. आ्ोिना ििि  संिाि सम्बधधी व््वस्था  

क) आ्ोिना ििि  संिािको लिम्िा लिने सलिल /संस्थाको नािः 

ख) ििि  सम्िािको सम्िालव  स्रो  (छ, छैन खिुाउने) 

िनश्रिदानः 

सेवा शलुकः 

दस् िु, चधदाबाट  

अध् केही िएः  
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सम्झौिाका शियहरु 

 

उपभोक्ता सलिलिको लजम्िेवारी िथा पािना गररने शियहरु : 

१. आ्ोिना लिल  ...............................दलेख शरुु गिी लिल ........................सम्ििा पिुा गनुि पनेछ । 

२. प्राप्त िकि  था लनिािण सािाग्री सम्वलधध  आ्ोिनाको उद्धेश््का िालग िात्र प्र्ोग गनुिपनेछ । 

३. नगदी, लिधसी सािानको प्राप्ती, खचि ि बाँकी  था आ्ोिनाको प्रगल  लवविण िाखन ुपनेछ । 

४. आम्दानी खचिको लवविण ि का्िप्रगल को िानकािी उपिोक्ता सिहूिा छिफि गिी अको लकस् ा िाग गनुि पनेछ । 

५. आ्ोिनाको कुि िाग  िधदा घटी िाग िा आ्ोिना सम्पधन िएको अवस्थािा सो ि ुालवकनै अनदुान ि 

श्रिदानको प्रल श  लनधाििण गिी िकु्तानी लिन ुपनेछ । 

६. उपिोक्ता सलिल िे प्रालवलधकको िा्, पिािशि एवं लनदशेन अनरुुप काि गनुि पनेछ ।  

७. उपिोक्ता सलिल िे आ्ोिनासंग सम्वलधध  लवि, ििपाईहरु, डोि हालििी फािािहरु, लिधसी नगदी खा ाहरु, 

सलिल /सिुहको लनणि् पलुस् का आलद कागिा हरु का्ािि्िे िागेको बख  उपिव्ध गिाउन ुपनेछ ि त््सको 

िेखापिीक्षण पलन गिाउन ुपनेछ । 

८. कुनै सािाग्री खरिद गदाि आध रिक िािस्व का्ािि्बाट स्था्ी िेखा नम्वि ि िलु् अलिबलृद्ध कि द ाि प्रिाण 

पत्र प्राप्त व््लक्त वा फिि संस्था वा कम्पनीबाट खरिद गिी सोही अनसुािको लवि ििपाई आलधकािीक व््लक्तबाट 

प्रिालण  गिी पेश गनुि पनेछ । 

९. िलू् अलिबलृद्ध कि (VAT) िाग्ने बस्  ु था सेवा खरिद गदाि रु २०,०००।– िधदा बढी िलू्को सािाग्रीिा 

अलनवा्ि रुपिा िलू् अलिबलृद्ध कि द ाि प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका व््लक्त फिि संस्था वा कम्पनीबाट खरिद  

गनुिपनेछ । साथै उक्त लवििा उललिलख  ि.ुअ.कि बाहकेको िकििा १.५% अग्रीि आ्कि बाप  किकरि गिी 

बाँकी िकि िात्र सम्वलधध  सेवा प्रदा्किाई िकु्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– िधदा कि िूल्को सािाग्री 

खरिदिा पान नम्वि लिएको व््लक्त वा फििबाट खरिद गनुि पनेछ । अध्था खरिद गने पदालधकािी स्व्ि ्

लिम्िेवाि हुनेछ । 

१०. डोिि िोिि िगा् का िेलशनिी सािान िाडािा लिएको एवि ् घि बहाििा लिई लवि ििपाई पेश िएको 

अवस्थािा १०% प्रल श  घि िाडा कि एबि ्बहाि कि ल नुि पनेछ । 

११. प्रलशक्षकिे पाउने पारिश्रलिक एवि ्सहिागीिे पाउने ित्तािा प्रचलि  लन्िानसुाि कि िाग्नेछ । 

१२. लनिािण का्िको हकिा शरुु िाग  अनिुानका कुनै आईटिहरुिा परिवि न हुने िएिा अलधकाि प्राप्त 

व््लक्त/का्ािि्बाट िाग  अनिुान संसोधन गिे पश्चा  िात्र का्ि गिाउन ुपनेछ । ्सिी िाग  अुनिान संशोधन 

नगिी का्ि गिेिा उपिोक्ता सलिल /सिहुनै लिम्िेवाि हुनेछ । 

१३. उपिोक्ता सलिल िे काि सम्पधन गरिसकेपलछ बाँकी िहन गएका खप्ने सािानहरु ििि  संिाि सलिल  गठन 

िएको िए सो सलिल िाई ि सो निए सम्वलधध  का्ािि्िाई अलनवा्ि बुझाउन ुपनेछ ।  ि ििि  सलिल िाई 

बझुाएको सािानको लवविण एक प्रल  सम्वलधध  का्ािि्िाई िानकािीको िालग बझुाउन ुपनेछ । 
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१४. सम्झौ ा बिोलिि आ्ोिना सम्पधन िएपलछ अलध ि िकु्तानीको िालग का्िसम्पधन प्रल वेदन, नापी लक ाव, प्रिालण  

लवि ििपाई, ्ोिनाको फोटो, सम्वलधध  उपिोक्ता सलिल िे आ्ोिना संचािन गदाि िएको आ् व्््को अनिुोदन 

सलह को लनणि्, वडा अध््क्ष ि वडा सलचवको िोहवििा उपिोक्ता सलिल  ि अनगुिन सलिल को सं्कु्त बैठक 

बसी आ्ोिनाको आलथिक लवविणको प्रल वेदन पारि  गिेको लनणि्को प्रल लिपी  था सम्वलधध  का्ािि्को 

वडा का्ािि्को लसफारिस सलह  अलध ि लकस् ा िकु्तानीको िालग लनवेदन पेश गनुि पनछे । 

१५. आ्ोिना सम्पधन िएपलछ का्ािि्बाट िाँचपास गिी फिफािकको प्रिाणपत्र लिन ुपनेछ । साथै आ्ोिानाको 

आवश््क ििि  संिािको व््वस्था सम्वलधध  उपिोक्ताहरुिे नै गनुि पनेछ । 

१६. आ्ोिना का्ािधव्न गने सिहु वा उपिोक्ता सलिल िे आ्ोिनाको िौल क  था लवत्ती् प्रगल  प्रल वेदन 

अनसुचूी ६ को ढाँचािा सम्झौ ािा  ोलकए बिोलिि का्ािि्िा पेश गनुि पनेछ । 

१७. आ्ोिनाको दीगो सञ्चािन  था ििि  संिािको व््वस्था गनुि पनेछ । 

१८. आ्ोिनाको सवै काि उपिोक्ता सलिल /सिहुको लनणि् अनसुाि गनुि गिाउन ुपनेछ । 

कायायियको लजम्िेवारी िथा पािना गररने शियहरुः 

१. आ्ोिनाको बिेट, उपिोक्ता सलिल को काि, क िव््  था अलधकाि, खरिद, िेखाङ्कन, प्रल वेदन आलद 

लवष्िा उपिोक्ता सलिल का पदालधकािीहरुिाई आवश््क पिेिा अनलुशक्षण का्िक्रि सञ्चािन गरिनेछ ।  

२. आ्ोिनािा आवश््क प्रालवलधक सह्ोग का्ािि्बाट उपिव्ध गिाउन सलकने अवस्थािा गिाइनेछ ि नसलकने 

अवस्था िएिा उपिोक्ता सलिल िे बाह्य बिािबाट सेवा पिािशि अध गि  सेवा लिन सक्नेछ ।  

३. आ्ोिनाको प्रालवलधक सपुरिवेक्षणका िालग का्ािि्को  फि बाट प्रालवलधक खटाइनेछ । उपिोक्ता सलिल बाट 

िएको कािको लन्लि  सपुरिवेक्षण गने लिम्िेवािी लनि प्रालवलधकको हुनेछ ।  

४. श्रिििुक प्रलवलधबाट का्ि गिाउने गिी िाग  अनिुान स्वीकृ  गिाई सोही बिोलिि सम्झौ ा गिी िेलशनिी 

उपकिणको प्र्ोगबाट का्ि गिेको पाईएिा त््स् ो उपिोक्ता सलिल सँग सम्झौ ा िद्ध गिी उपिोक्ता सलिल िाई 

िकु्तानी गरिएको िकि िुल्ांकन गिी बढी िएको िकि सिकािी बाँकी सिह असिु उपि गरिनेछ । 

५. आ्ोिना सम्पधन िएपलछ का्ािि्बाट िाँच पास गिी फिफािक गनुि पनेछ । 

६. आवश््क कागिा  संिग्न गिी िकु्तानी उपिब्ध गिाउन सम्बलधध  उपिोक्ता सलिल बाट अनिुोध िई आएपलछ 

उपिोक्ता सलिल को बैंक खा ािा िकु्तानी लदन ुपनेछ ।  

७. ्सिा उलिेख निएका कुिाहरु प्रचलि  काननू बिोलिि हुनेछ । 

िालथ उलिेख िए बिोलििका श िहरु पािना गनि हािी लनम्न पक्षहरु िधििु गदिछौ ँ। 
 

उपिोक्ता सलिल /सिहुको  फि बाट    का्ािि्को  फि बाट 

दस् ख ...................     दस् ख ............. 

नाि थि.....................     नाि थि............. 

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

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

सम्पकि  नं......................     सम्पकि  नं............... 

लिल ............................     लिल .....................  
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अननसूची ३ 

(का्िलवलधको दफा ११ (५) सँग सम्वलधध ) 

आलथिक लवविणको ढाँचा पेश गिेको का्ािि्.......... 

१. आ्ोिनाको नािः       

 क) स्थि: ख) िाग  अनिुान: 

 ग) आ्ोिना शरुू हुने लिल : घ) आ्ोिना सम्पधन हुने लिल : 

२. उपिोक्ता सलिल /सािदुाल्क संस्थाको नाि: 

 क) अध््क्षको नाि:  

 ख)सदस्् संख्ा: िलहिा:  परुूष: 

३. आम्दानी खचिको लवविण: 

 क) आम्दानीिफय  जम्िा: 

आम्दानीको श्रोि (कहाँबाट कलि नगद िथा लजधसी प्राप्त भयो 

खनिाउने)  

रकि वा पररिाण कैलफयि 

   

   

 ख) खचयिफय  

खचयको लववरण दर पररिाण जम्िा 

१. सािाग्री (के के सािाग्री खरिद ि्ो ?)    

२. ज््ािा (के िा कल  िकु्तानी ि्ो ?)    

    

    

३. श्रिदान (कल  िनािे श्रिदान गिे ?)    

    

    

४. व््वस्थापन खचि (ढुवानी  था अध् खचि)    

    

 ग) िौज्दाि  

 लववरण  रकि वा पररिाण  कैलफयि 

१. नगद   

बैंक   

व््लक्तको लिम्िा   

२. सािग्रीहरु   
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 घ) भनक्तानी लदन बाँकी 

लववरण रकि वा पररिाण 

  

 

४. सम्पधन आयोजनाको िक्ष्य िथा प्रगलि लववरण 

कािको लववरण िक्ष्य प्रगलि 

   

५. आ्ोिनािे परु् ् ाएको िाि  था प्रत््क्ष रूपिा िािालधव  िनसंख्ा (आ्ोिना सञ्चािन िएको स्थानका 

उपिोक्ताहरू) । 

६. आ्ोिना सञ्चािन गदाि आ्ोिक संस्थािा कािको लिम्िेवािी बाँडफाँड (कस कसिे कस् ो कस् ो कािको 

लिम्िेवािी लिएका लथए?खिुाउने) 

 

उपलस्थल ः 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

िोहविः  

नािथिः      पदः   लिल ः 
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अननसूची ४ 

(का्िलवलधको दफा ११ (६) सँग सम्वलधध ) 

खचि सावििलनक सचूना फािाि 

लिलिः २०  ।   ।    

१. आयोजनाको नािः       

२. आयोजना स्थिः 

३. लवलनयोलजि वजेटः  

४. आयोजना स्वीकृि भएको आ.वः 

५. आयोजना सम्झौिा भएको लिलिः 

६. काि सम्पधन गननय पनन लिलिः   

७. काि सम्पधन भएको लिलिः 

८. उपभोक्ता सलिलिको बैठकिे खचय स्वीकृि गरेको लिलिः 

आम्दानी र खचयको लववरण 

आम्दानी खचय 

लववरण रकि रू लववरण रकि 

प्रथि लकस् ा  ज््ािा  

दोश्रो लकस् ा  लनिािण सािाग्री खरिद  

 ेश्रो लकस् ा  ढुवानी  

िनश्रिदान  िाडा  

वस् गु  सहा् ा  व््वस्थापन खचि  

िाग  सहिालग ा    

    

    

 

उप्ुिक्तानसुािको आम्दानी  था खचि लवविण ्थाथि हो । ्सिा सबै आम्दानी  था खचिहरु सिावेश गरिएको छ । साथै 

उपिोक्ताहरुको प्रत््क्ष सहिालग ािा आ्ोिना का्ािधव्न गरिएको छ । ्सको एक प्रल  वडा का्ािि्िा सिे  पेश 

गरिएको छ ।  

 

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

 कोषाध््क्ष    सलचव     अध््क्ष     
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अननसूची ५ 

(का्िलवलधको दफा ११(७) संगँ सम्वलधध ) 

आयोजना सूचना पाटीको निूना 

१.  आयोजनाको नािः 

२. आयोजना संचािन गराउने कायायियको नाि : 

३. आयोजना सञ्चािन गनन उपभोक्ता सलिलिको नािः 

४. उपभोक्ता सलिलिको अध्यिको नाि र सम्पकय  न ं. : 

५. आयोजनाको कन ि िागि रकि रुः 

४.१. आ्ोिनािा का्ािि्बाट व््होने िाग  रुः 

४.२. िनसहिालग ाबाट व््होने िाग  िकि रुः 

४.३. आ्ोिनािा िगानी गने अध् लनका्को नाि  ि व््होने िाग  िकि रुः 

५. आयोजना सम्झौिा लिलिः 

६. आयोजना सम्पधन गनन लिलिः 

७. आयोजनाबाट िाभालधवि जनसंखयाः 
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अननसूची ६ 

(का्िलवलधको दफा १६(ङ) सँग सम्वलधध ) 

उपिोक्ता सलिल को िौल क  था लवत्ती् प्रगल  प्रल वेदन 

लवविण पेश गिेको का्ािि्ंःहरिवन नगि का्िपालिकाको का्ािि् 

१. आयोजनाको लववरण : 

आ्ोिनाको नाि :  

आ्ोिनाको ठेगाना :  वडा नः टोि/बस् ीः    

उपिोक्ता सलिल का अध््क्षः  सलचवः  

२. आयोजनाको िागि : 

प्राप्त अनदुान िकि रू. ..................................... 

चधदा िकि रू. ...................................... 

िनसहिालग ा िकि रू. ......................................    

िम्िा िकि रू. ...................................... 

३. हािसम्िको खचय : रू. ...................................... 

क. का्ािि्बाट प्राप्त िकि रू. ...................................... 

१. लनिािण सािग्रीिा (लसिेधट, छड, काठ, ढुंगा वा फुवा, लगिी, उपकिण आलद) रू. .  

२. ज््ािाः   दक्ष रूः   अदक्ष रू.      िम्िा रू.  

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

४. दलैनक भ्रिण ित्ता (सम्झौ ािा स्वीकृ  िए) रू.   

५. प्रालवलधक लनिीक्षण बाप  खचि (सम्झौ ािा स्वीकृ  िए) रू.     

६. अध् 

ख. िनसहिालग ाबाट व््होरिएको खचि रूः ...................   

श्रिको िलू् बिाबि िकि रू. ....................  

लिधसी सािान िूल् बिाबि िकि रू. ............ 

कूि िम्िा रू. ............. 

४. प्रालवलिक प्रलिवेदन बिोलजि िूलयांकन रकि रू. ............. 

५. उपभोक्ता सिूहको लनणयय बिोलजि/सिीिाबाट खचय दलेखएको रू. ............. 

६. कायायधवयनिा दलेखएका िनखय सिस्याहरूः  

क.  

ख. 

ग. 

घ. 
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७. सिािानका उपायहरू  

क.  

ख. 

८. कायायियबाट र अधय लनकायबाट अननगिन भए अननगिनको सनझावः  

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

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

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

९. हाि िाग गरेको रकि रू.  

१०. िनखय खचय प्रयोजन  

११. प्राप्त िकि आ्ोिना बाहके अध् का्ििा खचि गने गिाउने छैनौ ।   

 

 

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

  ्ाि गने सलचव  कोषाध््क्ष अध््क्ष 

 

 

 

आज्ञािे, 

टीकािाि ढकाि 

प्रिखु प्रशासकी् बलधकृ  


