ु कोट नगरपभलिकभको उपर्ोक्तभ सलिलि गठन, पलरचभिन िथभ व्यवस्थभपन सम्बन्धी
गर्भा
कभर्ालवलि ,२०७५

ु कोट नगर कभर्ापभलिकभको ब ैठकबभट स्वीकृ ि लिलि २०७५/०१/१२
गर्भा

प्रस्तभवनभ
नपे भिको संलविभन र स्थभनीर् सरकभर सञ्चभिन ऐन, २०७४ िे लनलदिश्ट गरेको स्थभनीर् िहको अलिकभर
क्षेत्र लर्त्रको लवकभस लनिभाण सम्वन्धी कभर्ा संचभिनको िभलग नगरपभलिकभिे उपर्ोक्तभ सलिलि गठन,
पलरचभिन िथभ व्यवस्थभपन गन ा आवश्र्क देलिएकोिे गर्ु भाकोट नगरपभलिकभको प्रशभसकीर् कभर्ालवलि

लनर्लिि गने ऐन २०७४ को दफभ ४ बिोलिि गर्ु भाकोट नगरपभलिकभ नगर कभर्ापभलिकभिे र्ो कभर्ालवलि
िभरी गरेको छ ।
पलरच्छेद– १
प्रभरलिक

१. संलक्षप्त नभि र प्रभरिः (१) र्स कभर्ालवलिको नभि "गर्ु भाकोट नगरपभलिकभको उपर्ोक्तभ सलिलि गठन,
पलरचभिन िथभ व्यवस्थभपन सम्बन्धी कभर्ालवलि, २०७४" रहेको छ ।
ु
(२) र्ो कभर्ालवलि िरुन्त
प्रभरि हुनछ
े ।

२. पलरर्भषभः लवषर् वभ प्रसङ्गिे अको अथ ा निभगेिभ र्स कभर्ालवलििभ:–

(क) “अध्यक्ष” र्न्नभिे उपर्ोक्तभ सलिलिको अध्यक्षिभई सम्झन ु पदाछ ।

(ि) “आर्ोिनभ” र्न्नभिे गर्ु भाकोट नगरपभलिकभ वभ सो अन्तरगिको वडभबभट पूण ा वभ आंलशक िभगि
सभझेदभरीिभ सञ्चभलिि र्ोिनभ, कभर्ाक्रि र आर्ोिनभ/पलरर्ोिनभिभई सम्झन ु पछा । र र्सिे
गर्ु भाकोट नगरसर्भबभट स्वीकृ ि र्एको गैर सरकभरी संघ सस्थभ, गैर नभफभिूिक संस्थभ वभ अन्य
ु
सभिदभलर्क
संस्थभको आर्ोिनभ सिेििभई िनभउनछ
े ।

(ग) “उपर्ोक्तभ” र्न्नभिे आर्ोिनभबभट प्रत्यक्ष िभर्भलिि हुन े आर्ोिनभ सञ्चभिन हुन े क्षेत्र लर्त्रकभ
व्यलक्तिभई िनभउँछ ।
(घ) “उपर्ोक्तभ सलिलि” र्न्नभिे आर्ोिनभको लनिभाण, सञ्चभिन, व्यवस्थभपन र ििाि सिभर गन ाको
िभलग उपर्ोक्तभिे आफू हरू िध्येबभट गठन गरेको सलिलि सम्झन ु पदाछ ।

ु छ । सो शब्दिे वडभ कभर्भािर्
(ङ) “कभर्भािर्” र्न्नभिे नगर कभर्ापभलिकभको कभर्भािर्िभई बझभउँ
ु भउनछ
सिेििभई बझ
े ।

(च) “कभर्ापभलिकभ” र्न्नभिे नगर कभर्ापभलिकभिभई सम्झन ु पदाछ ।
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्
(छ) “ठूिभ िेलशनरी िथभ उपकरण” र्न्नभिे वभिभवरणिभई अत्यलिक ह्रभस परु र्भउन
े प्रकृ लिकभ ठूिभ

ु
िेलशनरी, उपकरण (बिडोिर,
एक्सभर्ेटर िस्तभ) र श्रििूिक प्रलवलििभई लवस्थभलपि गने
िभिकभ िेलशनरी िथभ उपकरण सम्झन ु पदाछ ।

(ि) “पदभलिकभरी” र्न्नभिे उपर्ोक्तभ सलिलिकभ अध्यक्ष, उपभध्यक्ष, सलचव र कोषभध्यक्षिभई सम्झन ु
पदाछ ।

(झ) “वडभ” र्न्नभिे गर्ु भाकोट नगरपभलिकभ लर्त्रकभ वडभिभई सम्झन ु पदाछ ।

(ञ) “वडभ अध्यक्ष” र्न्नभिे आर्ोिनभ सञ्चभिन र्एको वडभको वडभ अध्यक्षिभई सम्झन ु पदाछ ।
(ट) “सदस्य” र्न्नभिे उपर्ोक्तभ सलिलिकभ सदस्यिभई िनभउनछ
े र सो शब्दिे उपर्ोक्तभ सलिलिकभ
पदभलिकभरीिभई सिेि िनभउनछ
े ।
(ठ) “सम्झौिभ”र्न्नभिे आर्ोिनभको लनिभाण, सञ्चभिन, व्यवस्थभपन र ििाि सिभर गन ाको िभलग
ु
कभर्भािर् र उपर्ोक्तभ सलिलिबीच र्एको लिलिि करभरनभिभ वभ कबलिर्िनभिभिभई
िनभउनछ
े ।

ुा ः (१) नगरपभलिकभ लर्त्र कभर्भािर्न हुन े आर्ोिनभको लनिभाण, सञ्चभिन,
३. कभर्ालवलिको पभिनभ गनपने

ििाि सिभर कभर्ा गन ाको िभलग गठन हुन े उपर्ोक्तभ सलिलििे पूण ारुपिभ र्ो कभर्ालवलिको पभिनभ गन ुा
पनेछ ।

(२) कुि िभगि रु १ करोडसम्म र्एको िथभ स्थभनीर् सीप, श्रोि र सभिन उपर्ोग हुन े र स्थभनीर् स्तरिभ
कभर्ा सम्पन्न गन ा सक्ने आर्ोिनभको कभर्भािर्न उपर्ोक्तभ सलिलि िभफा ि गन ा सलकनछ
े ।
(३) लसंचभइ, िभनपे भनी, सभवािलनक र्वन िथभ नर्भँ सडकको ट्रर्भक िोल्न े िस्तभ श्रििूिक आर्ोिनभहरु
उपर्ोक्तभ सलिलि िभफा ि संचभिन गन ा प्रभथलिकिभ लदइनछ
े । र्सको िभलग सम्बलन्धि उपर्ोक्तभबभट
ु ि वभ श्रिदभनको र्ोगदभन कलम्ििभ १५% सलनलिि
ु
नगद वभ बस्तग
हुन ु पनेछ ।

ु
िर सडकको स्तरोन्नलि, लबद्यिीकरण,
लडप बोलरङ्ग िस्तभ िेलशनरी औिभर प्रिभन र्एकभ आर्ोिनभहरु
ठे क्कभ पट्टभ िगभर्िकभ अन्य लवलिबभट संचभिन गन ा सलकनछ
े ।
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पलरच्छेद–२
उपर्ोक्तभ सलिलिको गठन र सञ्चभिन

४. उपर्ोक्तभ सलिलि गठन सम्बन्धी व्यवस्थभः (१) उपर्ोक्तभ सलिलि गठन देहभर् बिोलिि गन ुा पनेछ ।
(क) आर्ोिनभबभट प्रत्यक्ष िभर्भलिि उपर्ोक्तभहरुको आि र्ेिभबभट अलिकिि सहर्भलगिभिभ
सम्बलन्धि आर्ोिनभस्थििभ न ै सभि देलि एघभर (७ देलि ११ िनभ) सदस्यीर् उपर्ोक्तभ सलिलि
ुा छ ।
गठन गनपने

(ि) सलिलि गठनको िभलग आि र्ेिभ हुन े सिर्, लिलि, स्थभन र र्ेिभको लबषर् त्यस्तो र्ेिभ हुन े
लिलििे कलम्ििभ सभि लदन (७ लदन) अगभवै सभवािलनक रुपिभ िभनकभरी गरभउन ु पनेछ ।

(ग) नगरपभलिकभ स्तरीर् आर्ोिनभ सञ्चभिनको िभलग उपर्ोक्तभ सलिलिको गठन गदभा कभर्ापभलिकभिे
िोके को कभर्ापभलिकभकभ सदस्य वभ कभर्भािर्को प्रलिलनलिको रोहवरिभ गन ुा पनेछ ।

(घ) वडभस्तरीर् आर्ोिनभ सञ्चभिनको िभलग उपर्ोक्तभ सलिलि गठन गदभा सम्बलन्धि वडभको वडभ
अध्यक्ष वभ वडभ सदस्य वभ कभर्भािर्िे िोके को कभर्भािर्को प्रलिलनलिको रोहवरिभ गन ुा पनेछ ।

(ङ) उपर्ोक्तभ सलिलि गठनको िभलग बोिभईएको र्ेिभिभ र्ोिनभको संलक्षप्त लववरण र सलिलिको
संरचनभ सलहिको िभनकभरी कभर्भािर्को प्रलिलनलििे गरभउन ु पनेछ ।

(च) उपर्ोक्तभ सलिलि गठन गदभा सिभवेशी लसद्धभन्तको अविम्वन गन ुा पने छ । सलिलििभ कलम्ििभ

िेत्तीस प्रलिशि (३३%) िलहिभ सदस्य हुनपु नेछ । सलिलिको अध्यक्ष, सलचव र कोषभध्यक्ष िध्ये
कम्िीिभ एकिनभ िलहिभ पदभलिकभरी हुनपु नेछ ।

(छ) एक व्यलक्त एकर्न्दभ बढी उपर्ोक्तभ सलिलिको सदस्य हुन पभउन े छैन । सभथ ै सगोिकभ पलरवभरबभट
एकिनभ र्न्दभ बढी व्यलक्त एउटै उपर्ोक्तभ सलिलिको सदस्य हुन पभइन े छैन ।

ुा छ । सवासम्मि हुन नसके िभ
(ि) उपर्ोक्तभ सलिलिको गठन सके सम्म सवासम्मि िलरकभिे गनपने
उपर्ोक्तभहरुको बहुििबभट उपर्ोक्तभ सलिलिको गठन गलरन े छ ।
(झ) उपर्ोक्तभहरुको िभगि सहर्भलगिभिभ सञ्चभिन हुन े आर्ोिनभहरु उपर्ोक्तभ सलिलिबभट
कभर्भािर्न गन ा प्रभथलिकिभ लदईनछ
े ।

(ञ) उपर्ोक्तभ सलिलििे सम्झौिभ बिोलिि गन ुा पने कभि सलिलि आफैंिे गन ुा गरभउन ु पनेछ । अन्य
कुन ै लनिभाण व्यवसभर्ी वभ अन्य व्यलक्त वभ सस्थभिभई ठे क्कभिभ लदई गन ा गरभउन पभइन े छैन ।

(ट) कभर्भािर्िे आर्ोिनभ सञ्चभिन एवि ् कभर्भािर्निभ संिग्न उपर्ोक्तभ सलिलिको अलर्िेि
ु च
ू ी १ बिोलििको ढभँचभिभ व्यवलस्थि गन ुा पनेछ ।
अनस

:yfgLo txsf] pkef]Qmf ;DaGwL u7g, kl/rfng tyf Joj;fo ;DaGwL sfo{ljlw,@)&$

3

५. उपर्ोक्तभ सलिलिकभ सदस्यको र्ोग्र्िभः (१) उपर्ोक्तभ सलिलिकभ सदस्यको र्ोग्र्िभ देहभर् बिोलिि हुन ु
पनेछ ।
(क) सम्बलन्धि आर्ोिनभ क्षेत्रको स्थभर्ी बलसन्दभ,
ु र्एको,
(ि) १८ वष ा उिेर परभ

ु
(ग) फौिदभरी अलर्र्ोगिभ अदभििबभट कसरदभर
नठहलरएको,
(घ) सरकभरी बभँकी बक्यौिभ वभ पेश्की फछ्र्र्ौट गन ा बभँकी नरहेको,
(ङ) अन्य उपर्ोक्तभ सलिलििभ सदस्य नरहेको ।

ु कैु कुरभ िेलिएको र्एिभपलन िनप्रलिलनलि, रभिनीलिक दिकभ
(२) दफभ १ िभ िनस

पदभलिकभरी, बहभिवभिभ सरकभरी किाचभरी र लशक्षक उपर्ोक्तभ सलिलिको सदस्यिभ बस्न पभईन े छैन
।
६. उपर्ोक्तभ सलिलिको कभि, किाब्य र अलिकभरः उपर्ोक्तभ सलिलिको कभि किाब्य र अलिकभर देहभर्
बिोलिि हुनछ
े ।
(क) सम्झौिभ बिोलििको कभर्ा सम्पभदन गने,
(ि) उपर्ोक्तभहरुिभई कभर्भािर्बभट प्रभप्त सूचनभ िथभ िभगादशानको िभनकभरी गरभउन,े

(ग) सम्झौिभ बिोलिि कभर्ा शरुु गदभा कभर्भािर्बभट आवश्र्क लनदेशन प्रभप्त गन ुा पने र्ए प्रभप्त गरेर
िभत्र शरुु गने,

(घ) उपर्ोक्तभ सलिलिको कभर्ा सम्पभदनिभई प्रर्भवकभरी बनभउन सलिलिकभ सदस्यहरुको कभर्ा लवर्भिन
र लिम्मेवभरी बभँडफभँड गने,
(ङ) उपर्ोक्तभ सलिलिकभ सदस्यहरुको क्षििभ लवकभस गने ।

ु स्तर, सिर् र िभगििभ पलरविान गन ुा पने देलिएिभ
(च) सम्झौिभ बिोलििको कभिको पलरिभण, गण
कभर्भािर्िभई अनरु ोि गने,

(छ) आर्ोिनभको दीगो व्यवस्थभपन सम्बन्धी आवश्र्क अन्य कभर्ा गने ।
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पलरच्छेद – ३
कभर्भािर्न िथभ ब्यवस्थभपन

७. आर्ोिनभ कभर्भािर्नः (१) कभर्भािर्िे आ.व. शरुु र्एको १५ लदन लर्त्र उपर्ोक्तभ सलिलिबभट संचभिन

हुन े आर्ोिनभ, पलरर्ोिनभ र कभर्ाक्रिहरु पलहचभन/छनौट गरी कभर्भािर्न र्ोिनभ बनभउन ु पनेछ ।
ु भन (नपे भिी र्भषभिभ िर्भर
उपर्ोक्तभ सलिलि गठन पिभि आर्ोिनभको ड्रईङ, लडिभईन र िभगि अनि
गलरएको) स्वीकृ ि गरी उपर्ोक्तभ सलिलििभई उपिब्ध गरभउन ु पनेछ ।

ु ची २ बिोलििको
(२) आर्ोिनभको कभर्भािर्नको िभलग उपर्ोक्तभ सलिलि र कभर्ािर् बीच अनसू
ुा छ ।
ढभँचभिभ सम्झौिभ गनपने

(३) आर्ोिनभको प्रकृ लि हेरी कभर्भािर्िे िभगि सहर्भलगिभको ढभँचभ र अनपु भि (नगद वभ श्रिदभन वभ
ु ि) िोक्नु पनेछ ।
बस्तग

८. आर्ोिनभ सम्झौिभको िभलग आवश्र्क कभगिभिहरुः (१) उपर्ोक्तभ सलिलििे कभर्भािर्सँग सम्झौिभ
ुा छ:
गदभा िपलसििभ उलिलिि कभगिभिहरु पेश गनपने

(क) उपर्ोक्तभ सलिलि गठन गने आि र्ेिभको लनण ार्को प्रलिलिलप,
(ि) उपर्ोक्तभ सलिलिकभ सदस्यहरुको नभगलरकिभको प्रलिलिलप,
ु भन लववरण,
(ग) आर्ोिनभको िभगि अनि

(घ) उपर्ोक्तभ सलिलिबभट सम्झौिभको िभलग लिम्मेवभर पदभलिकभरी िोलकएको उपर्ोक्तभ
सलिलिको लनण ार् ,
(ङ) आर्ोिनभको कभर्भािर्नको कभर्ािभलिकभ,
(च) िभिभ सञ्चभिन गने पदभलिकभरी िोलकएको लनण ार् र िभिभ सञ्चभिनको िभलग आवश्र्क
कभगिभिहरु ।
९. उपर्ोक्तभ सलिलिको क्षििभ लवकभसः (१) कभर्भािर्िे आर्ोिनभको कभर्भािर्न अगभवै उपर्ोक्तभ
ु
सलिलिकभ पदभलिकभरीहरुिभई लनम्न लवषर्िभ अलर्ििीकरण
गन ुा पनेछ
(क) उपर्ोक्तभ सलिलिको कभि, किाब्य र अलिकभर,

ुा अवलि, िभगि र उपर्ोक्तभको
(ि) सम्पभदन गन ुा पने कभिको लववरण, कभि सम्पन्न गनपने
र्ोगदभन

ु स्तर र पलरिभण,
(ग) लनिभाण सभिभग्रीको गण
:yfgLo txsf] pkef]Qmf ;DaGwL u7g, kl/rfng tyf Joj;fo ;DaGwL sfo{ljlw,@)&$

5

(घ) िलरद, रकि लनकभसभ प्रकृ र्भ, िच ाको िेिभंकन र अलर्िेि व्यवस्थभपन,
ु
(ङ) कभर्भािर्न र अनगिन
प्रकृ र्भ ,

(च) सभवािलनक परीक्षण, र्ोिनभको फरफभरक र हस्तभन्तरण,
(छ) अन्य आवश्र्क लवषर्हरु ।
१०. िभिभ सञ्चभिनः (१) उपर्ोक्तभ सलिलिको िभिभ कभर्भािर्िे िोके को बैंकिभ सञ्चभिन हुनछ
े ।

ु दस्तििबभट सञ्चभिन
(२) सलिलिको िभिभ अध्यक्ष, कोषभध्यक्ष र सलचव गरी िीन िनभको संर्क्त
हुनछ
े । िभिभ सञ्चभिकहरु िध्ये कलम्ििभ एकिनभ िलहिभ हुन ु पनेछ ।

ु
ु
११. र्क्तभनी
प्रकृ र्भः (१) आर्ोिनभको र्क्तभनी
लदंदभ उपर्ोक्तभ सलिलिको नभििभ रहेको बैंक िभिभ िभफा ि

ु भनी
लदन ु पनेछ । उपर्ोक्तभ सलिलििे एक व्यलक्त वभ सस्थभिभई एक िभि र्न्दभ िभलथको रकि र्क्त
गदभा चेक िभफा ि िभत्र गन ुा पनेछ ।

(२) उपर्ोक्तभ सलिलििभई सम्झौिभ बिोलििको कभिको प्रभलवलिक िूल्भंकन, कभर्ा सम्पन्न

ु
प्रलिवेदन र अन्य आवश्र्क कभगिभिको आिभरिभ लकस्तभगि र अलन्ति र्क्तभनी
लदईनछ
े ।

(३) उपर्ोक्तभ सलिलििे सम्पभदन गरेको कभि र र्एको िच ाको लववरण सलिलिको बैठकबभट लनण ार् गरी
ुा छ ।
ु
र्क्तभनीको
िभलग आवश्र्क कभगिभि सलहि कभर्भािर्िभ पेश गनपने

ु िन गने व्यवस्थभ लििभउन ु
ु
(४) आर्ोिनभको अलन्ति र्क्तभनी
हुन ु र्न्दभ अगभवै कभर्भािर्बभट अनग
पनेछ।

(५) आर्ोिनभ सम्पन्न र्ई फरफभरक गन ुा र्न्दभ अगभवै उपर्ोक्तभ सलिलििे अलनवभर्ा रुपिभ कभर्भािर्को

प्रलिलनलिको रोहवरिभ सभवािलनक परीक्षण गन ुा पनेछ । सभवािलनक परीक्षण प्रलिवेदनको ढभँचभ
ु च
ू ी ३ बिोलिि हुनछ
अनस
े ।

ु च
ू ी-४ बिोलििको ढभँचभिभ
(६) उपर्ोक्तभ सलिलििे आफू िे प्रत्येक लकस्तभिभ गरेको िच ाको सूचनभ अनस
सभवािलनक गन ुा पनेछ ।

(७) आर्ोिनभको कुि िभगि रु ३ िभि र्न्दभ बढी र्एकभ आर्ोिनभहरुको हकिभ उपर्ोक्तभ सलिलििे

कभि शरुु गन ुा र्न्दभ अगभवै आर्ोिनभको नभि, िभगि, िभगि सभझेदभरीको अवस्थभ, कभि शरुु र
ु च
ू ी ५ बिोलििको ढभँचभिभ आर्ोिनभ
सम्पन्न गन ुा पने अवलि सिेि देलिन े गरी िर्भर गलरएको अनस
सूचनभ पभटी आर्ोिनभ स्थििभ रभख्न ु पनेछ ।

ु भन िर्भर गने, प्रभलवलिक
(८) उपर्ोक्तभ सलिलििभई सम्बलन्धि कभर्भािर्िे ड्रइङ्ग, लडिभइन, िभगि अनि
सिभह लदन,े िभँचपभस गने िगभर्ि अन्य प्रभलवलिक सहर्ोग उपिब्ध गरभउनछ
े । आर्ोिनभ
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कभर्भािर्नको सिर्िभ कुन ै कभरणबभट कभर्भािर्िे प्रभलवलिक स ेवभ उपिब्ध गरभउन नसके िभ
सम्झौिभिभ उिे ि गरी िोलकएको िच ाको सीिभ लर्त्र रही उपर्ोक्तभ सलिलििे करभरिभ प्रभलवलिक

ु गन ा वभ प्रभलवलिक स ेवभ लिन सक्ने छ । िर, ड्रइङ्ग, लडिभइन, िभगि अनि
ु भन, कभर्ासम्पन्न
लनर्क्त
ु
प्रलिवेदन र र्क्तभनी
लसफभलरसको कभर्ा कभर्भािर्बभट न ै हुनछ
े ।

ु स्तर कभर्ि गने गरभउन े दभलर्त्व र लिम्मेवभरी
(९) उपर्ोक्तभ सलिलिबभट लनिभाण हुन े आर्ोिनभहरूको गण
ु
िनप्रलिलनलि, सम्बलन्धि प्रभलवलिक किाचभरी, उपर्ोक्तभ सलिलि र अनगिन
सलिलिको हुनछ
े ।

ु रणीर् कभर्ा गने उपर्ोक्तभ सलिलि, प्रभलवलिक किाचभरी र सम्बलन्धि किाचभरीिभई सर्भको
(१०) अनक
ु
लनण ार् बिोलिि वभलष ाक रूपिभ उलचि परस्कभर
प्रदभन गन ा सलकनछ
े ।

(११) िोलकएको सिर्िभ उपर्ोक्तभ सलिलि गठन हुन नसके िभ, सम्झौिभ हुन नसके िभ वभ सम्झौिभको शिा
बिोलिि कभर्ा सम्पभदन हुन नसके िभ कभर्भािर्िे अन्य प्रकृ र्भद्वभरभ कभि गरभउन सक्ने छ ।

ु
ु
१२. लनिभाण कभर्ाको गणस्तर
सलनलिििभ
गन ुा पनेः उपर्ोक्तभ सलिलिबभट सञ्चभिन हुन े आर्ोिनभको
ु स्तर सलनलिि
ु स्तर सलनलिििभ
ु
ु
गण
गन ुा सम्बलन्धि उपर्ोक्तभ सलिलिको किाव्य हुनछ
े । गण
गन ाको
िभलग अन्य कुरभहरुको अलिलरक्त लनम्न लवषर्हरु पूण ा रुपिभ पभिनभ गन ुा पनेछ ।

ु स्तरः लनिभाण सभिभग्री ड्रइङ, लडिभईन र स्पेलसलफके सन बिोलििको
(क) लनिभाण सभिभग्रीको गण
ु स्तर कभर्ि गन ुा पनेछ ।
गण

ु स्तरः लनिभाण लवलि र प्रकृ र्भ कभर्भािर्सँग र्एको सम्झौिभ
(ि) लनिभाण लवलि र प्रकृ र्भको गण
बिोलिि गन ुा पनेछ

(ग) लनिभाण कभर्ाको दीगोपनभः उपर्ोक्तभ सलिलिबभट कभर्भािर्न र्एको र्ोिनभको दीगोपनभको
िभलग सम्बलन्धि उपर्ोक्तभ सलिलििे आवश्र्क व्यवस्थभ गन ुा पनेछ ।

ु स्तर सलनलिि
ु स्तर
ु
(घ) गण
गने लिम्मेवभरीः उपर्ोक्तभ सलिलि िभफा ि हुन े कभिको लनिभालरि गण
कभर्ि गने लिम्मेवभरी सम्बलन्धि कभर्ाको िभलग कभर्भािर्बभट िलटएकभ प्रभलवलिक किाचभरी र
उपर्ोक्तभ सलिलिको हुनछ
े ।

(ङ) िगि रभख्न ु पनेः उपर्ोक्तभ सलिलिबभट हुन े कभिको सम्झौिभ बिोलििको सिर्, िभगि र
ु स्तरिभ सम्पन्न हुन नसके िभ सम्बलन्धि प्रभलवलिक किाचभरीिभई सचेि गरभउन े र प्रकृ लि हेरी
गण
ु भर कभरवभही गन ा सक्ने छ । त्यस्तभ उपर्ोक्तभ सलिलिको िगि रभिी उपर्ोक्तभ
आवश्र्किभ अनस

सलिलिकभ पदभलिकभरीिभई लनलिि सिर् सम्मको िभलग अन्य उपर्ोक्तभ सलिलििभ रही कभि गन ा
लनषेि गनेछ ।
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ु
ु स्तर, पलरिभण र सिर्िभ सम्पन्न गन ा
१३. अनगिन
सलिलिको व्यवस्थभः (१) आर्ोिनभ िोलकएको गण
ु िन गरी आर्ोिनभको गण
ु स्तर र पलरिभण
गरभउन उपर्ोक्तभ सलिलििे सम्पभदन गने कभर्ाको अनग
ु
सलनलिि
गन ा दफभ ४ (१) (क) बिोलििको र्ेिभबभट कलम्ििभ एक िनभ िलहिभ सलहि ३ सदस्यीर्
ु िन सलिलि गठन गन ुा पनेछ ।
एक अनग

ु िन सलिलिको कभि, किाव्य अलिकभर देहभर् बिोलिि हुनछ
(२) अनग
े ः
(क) आर्ोिनभको कभर्भािर्निभ सहिीकरण गने िथभ देलिएकभ बभिभ, व्यविभन र सिस्यभ
सिभिभनकभ िभलग आवश्र्क सििर् गने,

ु भर कभि र्ए नर्एको र्कीन गने र नगरेको पभइएिभ
(ि) आर्ोिनभको कभर्भािर्न कभर्ािभलिकभ अनस
सम्बलन्धि पक्षिभई सचेि गरभउन ,े
(ग) आवश्र्क अन्य कभर्ा गने ।
पलरच्छेद– ४
लवलवि
१४. अन्य संस्थभबभट कभर्ा गरभउन सलकन ेः र्स कभर्ालवलि बिोलिि उपर्ोक्तभ सलिलिबभट गलरन े कभर्ा
ु
िभर्ग्रभही सिूह, सभिदु भलर्क संस्थभ िस्तै सभिदु भलर्क वन, सभिदभलर्क
स्तरकभ सहकभरी संस्थभहरू,
ु
टोि लवकभस संस्थभ, आिभ सिूह, कृ लष सिूह, कभननु बिोलिि गठन र्एकभ अन्य सभिदभलर्क
संगठन

िस्तभ संस्थभहरुबभट स्थभनीर् उपर्ोक्तभहरुको आिर्ेिभबभट लनण ार् र्ई आएिभ र्स्तभ संस्थभहरुबभट
ा गरभउन सलकन े छ ।
र्स कभर्ालवलि बिोलिि कभर्ा संचभिन गन/

ु िन/लनरीक्षण
ु
१५. सहिीकरण र सहर्ोग गन ुा पनेः उपर्ोक्तभ सलिलििे आर्ोिनभको सपलरवे
क्षण, अनग

ु िन सलिलि, पदभलिकभरी वभ किाचभरीिभई आवश्र्क लववरण
गन ा कभर्भािर्बभट आएको अनग
ु
उपिव्ि गरभउन े िथभ आर्ोिनभस्थि अनगिनको
िभलग सहिीकरण र सहर्ोग गन ुा पनेछ ।

१६. उपर्ोक्तभ सलिलिको दभलर्त्वः उपर्ोक्तभ सलिलििे कभर्भािर्सँग र्एको सम्झौिभ बिोलििको कभर्ा
सम्पभदन गदभा कभर्भािर्िे िोके कभ शिाहरुको अलिलरक्त लनम्न दभलर्त्व वहन गन ुा पनेछ :-

(क) आर्ोिनभको दीगो व्यवस्थभपनको िभलग ििाि सिभर गने सम्बन्धी आवश्र्क कभर्ा,

ु कभर्ि गने सम्बन्धी कभर्ा,
(ि) आर्ोिनभ कभर्भािर्नबभट पन ा सक्ने वभिभवरणीर् सन्तिन
ुा ,
(ग) अन्य आर्ोिनभहरुसँग अन्तरसम्बन्ध कभर्ि गनपने
ुा ।
(घ) असि नभगलरकको आचरण पभिनभ गनपने

:yfgLo txsf] pkef]Qmf ;DaGwL u7g, kl/rfng tyf Joj;fo ;DaGwL sfo{ljlw,@)&$

8

ु च
ू ी(ङ) उपर्ोक्तभ सलिलििे आर्ोिनभको फरफभरकको िभलग कभर्भािर्िभ कभगिभि पेश गदभा अनस
६ बिोलििको ढभँचभिभ आर्ोिनभको र्ौलिक िथभ लवत्तीर् प्रलिवेदन पेश गन ुा पनेछ ।

ु स्तर सलनलिििभको
ु िन,
ु
१७. िभपदण्ड बनभउन सक्ने ः (१) आर्ोिनभको गण
िभलग कभर्भािर्िे अनग

ु भर लनदेशन लदन े
ु
ु
िल्भङ्कन
गरी सम्बलन्धि उपर्ोक्तभ सलिलििभई सिभह, सझभव
र आवश्र्किभ अनस
िथभ सििर् गन ुा पनेछ ।

ु स्तर सलनलिििभ
ु
(२) उपर्ोक्तभ सलिलिबभट सञ्चभिन हुन े आर्ोिनभको प्रकृ लि हेरी गण
गने प्रर्ोिनको
िभलग कभर्भािर्िे थप िभपदण्ड िथभ िभगादशान बनभई िभगू गन ा सक्ने छ ।
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ु ची १
अनसू
(कभर्ालवलिको दफभ ४ (१) ट सँग सम्बलन्धि)

उपर्ोक्तभ सलिलिको िगि
ु कोट नगरपभलिकभ
गर्भा

नगर कभर्ापभलिकभको कभर्भािर्
ु ि
शर्ु भघभट, सिे
आ.व.
क्र.स.

उपर्ोक्तभ सलिलिको
नभि र ठे गभनभ

पदभलिकभरीको नभि र सम्पका नं.
अध्यक्ष

उपभध्यक्ष

सलचव

कोषभध्यक्ष
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ु ची २
अनसू
कभर्ालवलिको दफभ ७(२) सँग सम्बलन्धि)
ु कोट नगरपभलिकभ
गर्भा

नगर कभर्ापभलिकभको कभर्भािर्
ु ि
शर्ु भघभट, सिे

र्ोिनभ सम्झौिभ फभरभि
१. सम्झौिभ गने पक्ष र आर्ोिनभः
क) उपर्ोक्तभसलिलिको लववरणः
१. नभिः
२. ठे गभनभः
ि) आर्ोिनभको लववरणः
१. नभिः
२. आर्ोिनभ स्थिः
३ उद्देश्र्ः

४. आर्ोिनभ सरुु हुन े लिलिः
२. आर्ोिनभको िभगि सम्वलन्ध लववरणः
ु भन रु
क) िभगि अनि

ि) िभगि व्यहोने स्रोिहरु
१. कभर्भािर्ः
२. उपर्ोक्तभ सलिलिः
३. अन्यः

ु ि अनदु भनको लववरण
ग) बस्तग

सभिभग्रीको नभि

एकभई

१. संघबभट
२. प्रदेशबभट
३. स्थभनीर् िहबभट
४. गैह्रसरकभरी संघसंस्थभबभट
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५. लवदेशी दभिृ संघ संस्थभबभट
६. उपर्ोक्तभ सलिलिबभट
७. अन्य लनकभर्बभट
घ) आर्ोिनभबभट िभर्भलिि हुनःे
१. घरपलरवभर संख्भः
२. िनसंख्भः
३. संगलठि संस्थभ:
४.अन्यः

३. उपर्ोक्तभ सलिलि सिदु भर्िभ आिभलरि संस्थभ गैह्रसरकभरी संस्थभको लववरणः
क) गठन र्एको लिलिः
ि) पदभलिकभरीको नभि र ठे गभनभ (नभगलरकिभ प्रिभणपत्र नं. र लििभ)
१. अध्यक्ष
२. उपभध्यक्ष
३. कोषभध्यक्ष
४. सलचव
५. सदस्य
६. सदस्य
७. सदस्य
ग) गठन गदभा उपलस्थि िभर्भलििको संख्भः
४. आर्ोिनभ सञ्चभिन सम्वलन्ध अनर्ु वः

ु
५.उपर्ोक्तभ सलिलि सिदभर्िभ
आिभलरि संस्थभ÷गैह्रसरकभरी संस्थभिे प्रभप्त गने लकस्तभ लववरणः
लकस्तभको क्रि

लिलि

लकस्तभको रकि

लनिभाण सिभग्री पलरिभण कै लफर्ि

पलहिो
दोश्रो
िेश्रो
िम्मभ
६. आर्ोिनभ ििाि संर्भर सम्बन्धी व्यवस्थभ
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क) आर्ोिनभ ििाि संर्भरको लिम्मभ लिन े सलिलि÷संस्थभको नभिः
ु भउन)े
ि) ििाि सिभरको सिभलवि स्रोि (छ छैन िि
िनश्रिदभनः
ु ः
स ेवभ शल्क

दस्तरु , चन्दभबभट
अन्य के ही र्एः
सम्झौिभकभ शिाहरु
उपर्ोक्तभ सलिलिको लिम्मेवभरी िथभ पभिनभ गलरन े शिाहरुः

ु गन ुा पनेछ
१. आर्ोिनभ लिलि ...............................देलि शरुु गरी लिलि........................सम्मिभ परभ
।

ुा छ ।
२. प्रभप्त रकि िथभ लनिभाण सभिभग्री सम्बलन्धि आर्ोिनभको उद्धेश्र्कभ िभलग िभत्र प्रर्ोग गनपने
३. नगदी, लिन्सी सभिभनको प्रभप्ती, िच ा र बभँकी िथभ आर्ोिनभको प्रगलि लववरण रभख्न ु पनेछ ।

४. आम्दभनी िच ाको लववरण र कभर्ाप्रगलिको िभनकभरी उपर्ोक्तभ सिूहिभ छिफि गरी अको लकस्तभ िभग
गन ुा पनेछ ।

५. आर्ोिनभको कुि िभगि र्न्दभ घटी िभगििभ आर्ोिनभ सम्पन्न र्एको अवस्थभिभ सो ििु भलव कुन ै
ु
अनदु भन र श्रिदभनको प्रलिशि लनिभारण गरी र्क्तभनी
लिन ु पनेछ ।

६. उपर्ोक्तभ सलिलििे प्रभलवलिकको रभर्, परभिशा एवं लनदेशन अनरुु प कभि गन ुा पनेछ ।
७. उपर्ोक्तभ सलिलििे आर्ोिनभसँग सम्बलन्धि लवि, र्रपभईहरु, डोर हभलिरी फभरभिहरु, लिन्सी नगदी
ु
िभिभहरु, सलिलि सिूहको लनण ार् पलस्तकभ
आलद कभगिभिहरु कभर्भािर्िे िभगेको बिि उपिव्ि
गरभउन ु पनेछ र त्यसको िेिभपरीक्षण पलन गरभउन ु पनेछ ।

८. कुन ै सभिभग्री िलरद गदभा आन्तलरक रभिस्व कभर्भािर्बभट स्थभर्ी िेिभ नम्वर र िूल् अलर्बृलद्ध कर दिभा
ु भरको लवि र्रपभई
प्रिभण पत्र प्रभप्त व्यलक्त वभ फिा संस्थभ वभ कम्पनीबभट िलरद गरी सोही अनस
आलिकभलरक व्यलक्तबभट प्रिभलणि गरी पेश गन ुा पनेछ ।

९. िूल् अलर्बृलद्ध कर (VAT) िभग्ने बस्त ु िथभ सवे भ िलरद गदभा रु २०,०००।– र्न्दभ बढी िूल्को
सभिभग्रीिभ अलनवभर्ा रुपिभ िूल् अलर्बृलद्ध कर दिभा प्रिभणपत्र प्रभप्त गरेकभ व्यलक्त फिा संस्थभ वभ
ु
कम्पनीबभट िलरद गन ुा पनेछ । सभथ ै उक्त लवििभ उलिलिि ि.अ.कर
बभहेकको रकििभ १.५% अग्रीि
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ु
आर्कर बभपि करकलट्ट गरी बभँकी रकि िभत्र सम्बलन्धि स ेवभ प्रदभर्किभई र्क्तभनी
हुनछ
े । रु
२०,०००।– र्न्दभ कि िूल्को सभिभग्री िलरदिभ पभन नम्वर (PAN) लिएको व्यलक्त वभ फिाबभट
्
िलरद गन ुा पनेछ । अन्यथभ िलरद गने पदभलिकभरी स्वर्ि लिम्मे
वभर हुनछ
े ।

् बहभििभ लिई लवि र्रपभई पेश
१०. डोिर, रोिर िगभर्िकभ िेलशनरी सभिभन र्भडभिभ लिएको एवि घर
्
र्एको अवस्थभिभ १०% प्रलिशि घर र्भडभ कर एबि बहभि
कर लिन ुा पनेछ ।

्
ु भर कर िभग्नेछ ।
११. प्रलशक्षकिे पभउन े पभलरश्रलिक एवि सहर्भगीिे
पभउन े र्त्तभिभ प्रचलिि लनर्िभनस

ु भनकभ कुन ै आईटिहरुिभ पलरवािन हुन े र्एिभ अलिकभर प्रभप्त
१२. लनिभाण कभर्ाको हकिभ शरुु िभगि अनि

ु भन संसोिन गरे पिभि िभत्र कभर्ा गरभउन ु पनेछ । र्सरी िभगि
व्यलक्त कभर्भािर्बभट िभगि अनि
अुनिभन संशोिन नगरी कभर्ा गरेिभ उपर्ोक्तभ सलिलि सिूहन ै लिम्मेवभर हुनछ
े ।

१३. उपर्ोक्तभ सलिलििे कभि सम्पन्न गलरसके पलछ बभँकी रहन गएकभ िप्ने सभिभनहरु ििाि संर्भर सलिलि

ु
ु पनेछ । िर ििाि
गठन र्एको र्ए सो सलिलििभई र सो नर्ए सम्बलन्धि कभर्भािर्िभई बझभउन
ु
संर्भर सलिलििभई बझभएको
सभिभनको लववरण एक प्रलि सम्बलन्धि कभर्भािर्िभई िभनकभरीको िभलग
ु
ु पनेछ ।
बझभउन

ु
१४. सम्झौिभ बिोलिि आर्ोिनभ सम्पन्न र्एपलछ अलन्ति र्क्तभनीको
िभलग कभर्ासम्पन्न प्रलिवेदन, नभपी
लकिभव, प्रिभलणि लवि र्रपभई, र्ोिनभको फोटो, सम्बलन्धि उपर्ोक्तभ सलिलििे आर्ोिनभ संचभिन
ु ोदन सलहिको लनण ार्, उपर्ोक्तभ र्ेिभबभट र्एको सभवािलनक िेिभ
गदभा र्एको आर् व्यर्को अनि
परीक्षणको लनण ार्को प्रलिलिपी िथभ सम्बलन्धि कभर्भािर्को वडभ कभर्भािर्को लसफभलरस सलहि
ु
अलन्ति लकस्तभ र्क्तभनीको
िभलग लनवेदन पेश गन ुा पनेछ ।

१५. आर्ोिनभ सम्पन्न र्एपलछ कभर्भािर्बभट िभँचपभस गरी फरफभरकको प्रिभणपत्र लिन ु पनेछ । सभथ ै
आर्ोिभनभको आवश्र्क ििाि संर्भरको व्यवस्थभ सम्बलन्धि उपर्ोक्तभहरुिे न ै गन ुा पनेछ ।

१६. आर्ोिनभ कभर्भािर्न गने सिहु वभ उपर्ोक्तभ सलिलििे आर्ोिनभको र्ौलिक िथभ लवत्तीर् प्रगिी
ु च
ू ी ६ को ढभँचभिभ सम्झौिभिभ िोलकए बिोलिि कभर्भािर्िभ पेश गन ुा पनेछ ।
प्रलिवेदन अनस

१७. आर्ोिनभको दीगो सञ्चभिन िथभ ििाि संर्भरको व्यवस्थभ गन ुा पनेछ ।

ु भर गन ुा गरभउन ु पनेछ ।
१८. आर्ोिनभको सबै कभि उपर्ोक्तभ सलिलि सिूहको लनण ार् अनस
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कभर्भािर्को लिम्मेवभरी िथभ पभिनभ गलरन े शिाहरुः
१.आर्ोिनभको विेट, उपर्ोक्तभ सलिलिको कभि, किाव्य िथभ अलिकभर, िलरद, िेिभङ्कन, प्रलिवेदन आलद
लवषर्िभ उपर्ोक्तभ सलिलिकभ पदभलिकभरीहरुिभई अनलु शक्षण कभर्ाक्रि सञ्चभिन गलरनछ
े ।

२.आर्ोिनभिभ आवश्र्क प्रभलवलिक सहर्ोग कभर्भािर्बभट उपिव्ि गरभउन सलकन े अवस्थभिभ गरभईनछ
े र
नसलकन े अवस्थभ र्एिभ उपर्ोक्तभ सलिलििे बभह्य बिभरबभट स ेवभ परभिशा अन्तगाि स ेवभ लिन सक्ने छ ।

ु
३.आर्ोिनभको प्रभलवलिक सपरीवे
क्षणकभ िभलग कभर्भािर्को िफा बभट प्रभलवलिक िटभईनछ
े । उपर्ोक्तभ
ु
सलिलिबभट र्एको कभिको लनर्लिि सपरीवे
क्षण गने लिम्मेवभरी लनि प्रभलवलिकको हुनछ
े ।

४.पेश्की लिएर िभिो सिर्सम्म आर्ोिनभ संचभिन नगने उपर्ोक्तभ सलिलििभई कभर्भािर्िे लनर्ि
ु भर कभरवभही गनेछ ।
अनस

ु भन स्वीकृ ि गरभई सोही बिोलिि सम्झौिभ गरी
५.श्रििूिक प्रलवलिबभट कभर्ा गरभउन े गरी िभगि अनि
िेलशनरी उपकरणको प्रर्ोगबभट कभर्ा गरेको पभइएिभ त्यस्तो उपर्ोक्तभ सलिलि सँग सम्झौिभ रद्ध गरी
ु
उपर्ोक्तभ सलिलििभई र्क्तभनी
गलरएको रकि िूल्भंकन गरी बढी र्एको रकि सरकभरी बभँकी सरह
ु उपर गलरनछ
असि
े ।

६.आर्ोिनभ सम्पन्न र्एपलछ कभर्भािर्बभट िभँच पभस गरी फरफभरक गन ुा पनेछ ।

ु
७.आवश्र्क कभगिभि संिग्न गरी र्क्तभनी
उपिव्ि गरभउन सम्बलन्धि उपर्ोक्तभ सलिलिबभट अनरु ोि र्ई
ु भनी लदन ु पनेछ ।
आएपलछ उपर्ोक्तभ सलिलिको बैंक िभिभिभ र्क्त

८.र्सिभ उिे ि नर्एकभ कुरभहरु प्रचलिि कभनून बिोलिि हुनछ
े ।

िभलथ उिे ि र्ए बिोलििकभ शिाहरु पभिनभ गन ा हभिी लनम्न पक्षहरु िन्िरु गदाछौं ।
उपर्ोक्तभ सलिलि सिूहको िफा बभट

कभर्भािर्को िफा बभट

दस्तिि:...................

दस्तिि:.............

नभि थर:.....................

नभि थर:.............

पद:.............................

पद:.................

ठे गभनभ:..........................

ठे गभनभ:..................

सम्पका नं:......................

सम्पका नं:...............

लिलि:............................

लिलि:.....................
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ु ची-३
अनसू
(कभर्ालवलिको दफभ ११ (५) सँग सम्बलन्धि)
सभवािलनक परीक्षण फभरभिको ढभँचभ पेश गरेको कभर्भािर्..........
१. आर्ोिनभको नभिः
ु भनः
ि) िभगि अनि

ु हुन े लिलिः
ग) आर्ोिनभ शरू

ु
२. उपर्ोक्तभ सलिलि सभिदभलर्क
संस्थभको क) नभिः
क) अध्यक्षको नभिः

क) स्थिः
घ) आर्ोिनभ सम्पन्न हुन े लिलिः

ि) सदस्य संख्भः

िलहिभः

ु
परूषः

३. आम्दभनी िच ाको लववरणः
क) आम्दभनीिफा िम्मभ :
आम्दभनीको श्रोि (कहभँबभट कलि

रकि वभ पलरिभण

कै लफर्ि

नगद िथभ लिन्सी प्रभप्त र्र्ो
ु भउन े)
िि

रकि वभ पलरिभण

कै लफर्ि

ि) िच ािफा
िच ाको लववरण

दर

पलरिभण

िम्मभ

१. सभिभग्री (के के सभिभग्री िलरद र्र्ो
?)
ु भनी र्र्ो ?)
२. ज्यभिभ (के िभ कलि र्क्त

३. श्रिदभन (कलि िनभिे श्रिदभन गरे ?)

४. व्यवस्थभपन िच ा (ढवु भनी िथभ अन्य
िच ा)
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ग) िौज्दभि
लववरण

रकि वभ पलरिभण

कै लफर्ि

१ नगद
बैंक
व्यलक्तको लिम्मभ
२ सभिग्रीहरु
ु
घ) र्क्तभनी
लदन बभँकी
लववरण

रकि वभ पलरिभण

४. सम्पन्न आर्ोिनभको िक्ष्य िथभ प्रगलि लववरण
कभिको लववरण

िक्ष्य

प्रगलि

ु एको िभर् िथभ प्रत्यक्ष रूपिभ िभर्भलिि िनसंख्भ (आर्ोिनभ सञ्चभिन र्एको
५.आर्ोिनभिे पर्भा
स्थभनकभ उपर्ोक्तभहरू) ।
६.आर्ोिनभ सञ्चभिन गदभा आर्ोिक संस्थभिभ कभिको लिम्मेवभरी बभँडफभँड (कस कसिे कस्तो कस्तो
ु भउन)े
कभिको लिम्मेवभरी लिएकभ लथए (िि
उपलस्थलिः
१
२
३
४
५
रोहवरः नभिथरः

पदः

लिलिः

द्रष्टव्यः सभवािलनक परीक्षण कभर्ाक्रििभ उपलस्थि सरोकभरवभिभहरुको उपलस्थलि अलनवभर्ा रूपिभ संिग्न
हुनपु नेछ ।
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ु ची-४
अनसू
(कभर्ालवलिको दफभ ११ (६) सँग सम्बलन्धि)
िच ा सभवािलनक सूचनभ फभरभि
लिलिः २० । । .
१. आर्ोिनभको नभिः—

२. आर्ोिनभ स्थिः—

३. लवलनर्ोलिि विेटः—

४. आर्ोिनभ स्वLकृ ि र्एको आ.वः—

५. आर्ोिनभ सम्झौिभ

र्एको लिलिः—

६. कभि सम्पन्न गन ुा पने लिलिः—

७. कभि सम्पन्न र्एको लिलिः—

८. उ.स. को बैठकिे िच ा स्वीकृ ि गरेको लिलिः—
आम्दभनी र िच ाको लववरण
िच ा

आम्दभनी
लववरण

रकि रू

लववरण

रकि

प्रथि लकस्तभ

ज्यभिभ

दोश्रो लकस्तभ

लनिभाण सभिभग्री िलरद

िेश्रो लकस्तभ

ढवु भनी

िनश्रिदभन

र्भडभ

ु ि सहभर्िभ
वस्तग

व्यवस्थभपन िच ा

िभगि सहर्भलगिभ
ुा भनस
ु भरको आम्दभनी िथभ िच ा लववरण र्थभथ ा हो । र्सिभ सबै आम्दभनी िथभ िच ाहरु सिभवेश
उपर्क्त
गलरएको छ । सभथ ै उपर्ोक्तभहरुको प्रत्यक्ष सहर्भलगिभिभ आर्ोिनभ कभर्भािर्न गलरएको छ । र्सको एक
प्रलि वडभ कभर्भािर्िभ सिेि पेश गलरएको छ।

......................
कोषभध्यक्ष

...............................
सलचव
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ु ची-५
अनसू
(कभर्ालवलिको दफभ ११(७) संग सम्बलन्धि)
आर्ोिनभ सूचनभ पभटीको निूनभ
१. आर्ोिनभको नभिः
२. आर्ोिनभ संचभिन गने कभर्भािर्/कभर्ाक्रिको नभिः
३. उपर्ोक्तभ सलिलिको अध्यक्षको नभि र सम्पका नं.:
४. आर्ोिनभको कुि िभगि रकि रुः

४.१. आर्ोिनभिभ कभर्भािर्बभट व्यहोने िभगि रुः
४.२. िनसहर्भलगिभबभट व्यहोने िभगि रकि रुः
४.३. आर्ोिनभिभ िगभनी गने अन्य लनकभर्को नभि र व्यहोने िभगि रकि रुः
५. आर्ोिनभ सम्झौिभ लिलिः
६. आर्ोिनभ सम्पन्न गने लिलिः
७. आर्ोिनभबभट िभर्भलिि िनसंख्भः
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ु ची ६
अनसू
(कभर्ालवलिको दफभ १६(ङ) सँग सम्बलन्धि)
उपर्ोक्तभ सलिलिको र्ौलिक िथभ लवत्तीर् प्रगलि प्रलिवेदन
लववरण पेश गरेको कभर्भािर्....................
१. आर्ोिनभको लववरण
आर्ोिनभको नभिः

वडभ नं.

उपर्ोक्तभ सलिलिकभ अध्यक्षः

टोि बस्तीः
सलचवः

२. आर्ोिनभको िभगिः प्रभप्त अनदु भन रकि रू. ............................

चन्दभ रकि

रू...................... िनसहर्भलगिभ रकि रू. ……………िम्मभ रकि रू. .............................
३. हभिसम्मको िच ा रू………………..
क. कभर्भािर्बभट प्रभप्त रकि रू.............

१. लनिभाण सभिग्रीिभ (लसिेन्ट, छड, कभठ, ढग
ंु भ वभ फुवभ, लगट्टी, उपकरण आलद) रू. .
२. ज्यभिभः– दक्ष रूः–

अदक्ष रू.

िम्मभ रू.

३. िसिन्द सभिभन (कलप, किि, िसी, कभगि आलद) रू.

४. दैलनक भ्रिण र्त्तभ (सम्झौिभिभ

स्वीकृ ि र्ए) रू.
५. प्रभलवलिक लनरीक्षण बभपि िच ा (सम्झौिभिभ स्वीकृ ि र्ए) रू.
६. अन्य
ि. िनसहर्भलगिभबभट व्यहोलरएको िच ा रूः ...................

श्रिको िूल् बरभबर रकि रू.

.......................
लिन्सी सभिभन िूल् बरभबर रकि रू. .............

कू ि िम्मभ रू. .............

४. प्रभलवलिक प्रलिवेदन बिोलिि िूल्भंकन रकि रू. .............
५. उपर्ोक्तभ सिूहको लनण ार् बिोलिि सिीक्षभबभट िच ा देलिएको रू. .............
ु सिस्यभहरूः क. ि. ग.
६. कभर्भािर्निभ देलिएकभ िख्
७. सिभिभनकभ उपभर्हरू :
क.
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ि.
ग.

ु
ु
ु
८. कभर्भािर्बभट र अन्य लनकभर्बभट अनगिन
र्ए अनगिनको
सझभवः
९. हभि िभग गरेको लकस्तभ रकि रू.
ु िच ा प्रर्ोिन
१०. िख्

११. प्रभप्त रकि आर्ोिनभ बभहेक अन्य कभर्ािभ िच ा गने गरभउन े छैनौ ।

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

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

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

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

िर्भर गने

सलचव

कोषभध्यक्ष

अध्यक्ष
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