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भाग - २ 

छ�कोट गाउँपा�लका, गलु्मीको सूचना 

 

स्थानीय राजप� 
छ�कोट गाउँपा�लका, गलु्मी�ारा �कािशत 

 

छ�कोटवासीहरुका ला�ग २० य�ुनट वा रु.३० सम्म �व�तु 
महशलु छुट कायर्�म संचालन कायर्�व�ध, २०७९ 



छ�कोटवासीहरुका ला�ग २० य�ुनट वा रु.३० सम्म �व�तु महशलु छुट 
कायर्�म संचालन कायर्�व�ध, २०७९ 

�म�तः२०७९।०५।१३ 

�स्तावना 
छ�कोट गाउँपा�लकाका आम नाग�रकलाई �व�तुको सहज र सरल पहुँच स्था�पत गनुर् स्थानीय 
सरकारको कतर्व्य हो । �व�तुीकरणको �वस्तार र �वकास माफर् त जनतालाई घर/घरमा �बजलु� 
ब�ी परु् याई उज्यालो छ�कोट गराउने अ�भयानमा गाउँपा�लका रहेको छ । जनताको दै�नक 
जीवनमा उजार्को महत्वपूणर् भ�ूमका हनु्छ । उजार् �वना आध�ुनक यगुमा मा�नस ��व�धमै�ी ब� 
सक्दैन जब ��व�धको ज्ञान हुँदैन तब व्यि� ��तस्पधार्मा आउन सक्दैन जसको कारण रोजगार� र 
अवसरबाट वि�तमा पर� ग�रबीको द�ु�मा व्यि� पदर्छ । गाउँपा�लकामा  सम्पूणर् नाग�रकलाई 
�व�तु महशलुमा छुट �दने गर�  छ�कोट गाउँपा�लकाले उ� कायर्�म वा�षर्क नी�त तथा कायर्�म 
माफर् त समावेश गरेको छ । उ� नी�त तथा कायर्�म माफर् त सम्पूणर् छ�कोटवासीलाई न्यनु 
�व�तु महशलु �तनर् प�न क�ठन भएका नाग�रकलाई महत्वपूणर् सहयोग पगु्नेछ भने अन्य 
व्यि�हरुको घरमा समेत गाउँपा�लकाको उपिस्थ�तले गाउँवासीले गाउँपा�लका ��त अपनत्व 
स�हतको सकारात्मक भावना पैदा गन�छ । नाग�रक ��त स्थानीय सरकारलाई उ�रदायी बनाउन 
र नाग�रकलाई स्थानीय सरकार ��त अपनत्व भाव व�ृ� गनर् सम्पूणर् छ�कोटवासीलाई न्यनुतम 
२० य�ुनट सम्मको  महशलु गाउँपा�लकाले �तनर् बाञ्छनीय भएकोले यो कानून बनाई लाग ु
ग�रएको हो।  

१. यो कायर्�व�ध गाउँ कायर्पा�लकाबाट िस्वकृत भएप�छ तरुुन्त लाग ुहनुेछ ।  

२. कायर्�व�धको नामः छ�कोटवासीहरूका लागी २० य�ुनट वा रू ३०  सम्म �व�तु महशलु 

छुट कायर्�म संचालन कायर्�व�ध, २०७९ रहेको छ ।  

३. स्थानीय सरकार भ�लेः छ�कोट गाउँपा�लका चोयागा गलु्मी लाइ सम्झन ुपदर्छ  । 

४. नेपाल �वधतु �ा�धकरण भ�ालेः नेपाल �वधतु �ा�धकरण �र�ड गलु्मीलाई सम्झन ुपदर्छ । 

५. सामदुायीक �वध�ुतकरण उपभो�ा स�म�त भ�ालेः सामदुा�यक �ा�मण �वधतुीकरकण 

उपभो�ा स�म�त छ�कोट गाउँपा�लकालाई सम्झन ुपदर्छ ।  

६. �ाहक भ�ालेः नेपाल �वधतु �ा�धकरण गलु्मीसंग �मटर बक्स जडान गर� �ाहक संकेत 

नं. �ा� गरेको व्यि� सम्झन ु पदर्छ । यस शव्दले सामदुायीक �ामीण �वध�ुतकरण 

उपभो�ा स�मती �ाहक संकेत �ा� गरेको व्यि� समेत सम्झन ुपदर्छ । 



७. न्यनुतम शलु्क भ�ालेः २० य�ुनट र २० य�ुनट भन्दा तलको ज�तसकैु य�ुनट अंकलाई 

प�न बिुझनेछ ।  

८. कायर्�मको उ�ेश्य 

• �त्येक छ�कोटवासीलाई �व�तु पहुँचमा पर् याउन,ु 

• ग�रब/असाहयलाई �व�तु महशलु स्थानीय सरकारले �तर� �व�तु जडानमा उत्��ेरत 

गनुर्, 

• स्थानीय सरकार��त छ�कोटवासीको अपनत्व अ�भव�ृ� गनुर्, 

• गाउँवासी ध�न वा ग�रब जो भएताप�न समानताका आधारमा �व�तु महशलु �तर��दई 

सामािजक न्याय कायम गनुर्, 

• उजार्को �योगमा �ाहकहरुलाई उत्��ेरत गर� बढ� भन्दा बढ� उजार् खपतमा जोड 

�दन,ु 

• सम्पूणर् गाउँवासीको घर-घरमा स्थानीय सरकारको उपिस्थ�त स्था�पत गनर्, 

• �ाहकहरुलाई �व�तु महशलु �तदार् हनुे हैरानी र क�लाई कमी ल्याउन ु।  

 

९. लाभ�ाह�हरुको छनौट र �कार 

छ�कोट गाउँपा�लकामा �व�तु पहुँचमा पगेुका �ाहकहरुको अिन्तम नामावल� नेपाल �वधतु 
�ा�धकरण �र�ड गलु्मीबाट गाउँपा�लकाले �ा� गन�छ ।सामदुा�यक उपभो�ा �ाहकहरूको 
हकमा छ�कोट गाउँपा�लकामा रहेका सामदुायीक �ामीण �वध�ुतकरण उपभो�ा स�मती 
वा वडा कायार्लयवाट �ा� गन� छ ।मा�सक रुपमा जडान गन� र छुटाउने �व�तुका कारण 
सो संख्या मा�सक रुपमा घडबढ हनुे देिखन्छ । �व�तु जडान गरेका �व�भ� �कृ�तका 
�ाहकहरु देिखन्छन ्।  

क. ५ AMP  को �मटर जडान गर� २० य�ुनट सम्म �व�तु खपत गन� �ाहहरु 

ख. १६ AMP  को �मटर जडान गर� २० य�ुनट सम्म र सो भन्दा बढ� �व�तु खपत 

गन� �ाहक 

ग. ३० AMP  को �मटर जडान गर� २० य�ुनट सम्म र सो भन्दा बढ� �व�तु खपत 

गन� �ाहक 

 
 

१०. महशलु छुट पाउने �ाहकहरु 

क. छ�कोट गाउँपा�लका स्थायीवासी हनुपुन�छ ।  



ख. नेपाल �वधतु �ा�धकरण �र�ड उप�वतरण केन्� गलु्मी बाट अ�नवायर् रुपमा �व�तु �मटर 

जडान गर� �ाहक संकेत नम्बर �ा� गरेको हनुपुन�छ । सामदुायीक �ामीण �वध�ुतकरण 

उपभो�ा स�मतीवाट �ाहकको हकमा छ�कोट गाउँपा�लकामा रहेका सामदुायीक 

�ामीण �वध�ुतकरण उपभो�ा स�मतीबाट  अ�नवायर् रुपमा �व�तु �मटर जडान गर� 

�ाहक संकेत नम्बर �ा� गरेको हनुपुन�छ । 

ग. ५ AMP को MCB जडान गर� मा�सक न्यनुतम २० य�ुनट सम्म खपत गन� �ाहकहरु  

घ. १६ AMP को MCB जडान गर� मा�सक न्यनुतम २० य�ुनट सम्म खपत गन� 

�ाहकहरुको सम्पूणर् �व�तु महशलु वा रू ३० गाउँपा�लकाले भ�ुान ग�र�दनछे  ।  

ङ. ३० AMP को MCB जडान गर� मा�सक न्यनुतम २० य�ुनट सम्म खपत गन� 

�ाहकहरुको सम्पूणर् �व�तु महशलु वा रू ३० गाउँपा�लकाले भ�ुान ग�र�दनछे  ।  

च. मा�सक २० य�ुनट भन्दा मा�थ �व�तु खपत गन� सम्पूणर् �ाहकहरुको महशलु स्वयं 

�ाहकहरुले नेपाल �वधतु �ा�धकरण �र�ड उपकेन्� गलु्मी वा सामदुा�यक �ा�मण 

�वधतुीकरण उपभो�ा स�म�तमा गएर �तनुर्पन�छ ।  

 

११. भ�ुानी ���या  

क. �व�तु महशलु वापतको अनमुा�नत रकम पेश्क� स्वरुप �ाहक संकेत नं. को संख्याको 

आधारमा अधर्वा�षर्क अ��म भ�ुानी नेपाल �वधतु �ा�धकरण उप�वतरण केन्� �र�ड 

गलु्मी र सामदुायीक �ामीण �वध�ुतकरण उपभो�ा स�म�तको खातामा �नकासा �दइनेछ 

र  

ख. यसर� �नकासा �ा� भइसकेप�छ न्यनुतम  २० य�ुनट सम्म खपत गन� �मटर �ाहस्थ 

(रु. ३०।- सम्म) �ाहकहरुको महशलु रकमको �हसाब �मलान गर� �वल भ�ुानी 

गन� म�हनाको १० गते �भ� त्यसको �ववरण छ�कोट गाउँपा�लका गलु्मीलाई �दनपुन�छ 

 
१२. छ�कोट गाउँवासीहरुका ला�ग २० य�ुनट वा ३०।– रुप�या सम्म �व�तु महशलु 

छुट कायर्�मका संचालनकोला�ग छ�कोट गाउँपा�लका, रूरू गाउँपा�लका �र�ड िस्थत 

रहेको नेपाल �वधतु �ा�धकरण गलु्मी �र�ड उप �वतरण केन्� �र�ड गलु्मी �वचको सम्झौता 

र सामदुा�यक �ा�मण �वधतुीकरण उपभो�ा स�म�त �वचको सम्झौता अनसूुची-१ मा उल्लेख 

भए अनसुार हनुेछ ।  



१३. बाधा अड्काउ फुकाउने अ�धकार- यस कायर्�व�धले व्यवस्था गरेको कुनै �ावधान 

कायार्न्वयन गनर् बाधा अड्काउ फुकाउन ुपरेमा गा.पा. कायर्पा�लकाले आवश्यकता अनसुार 

बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

१४. संशोधन गनर् सक्ने- यस कायर्�व�धमा भएका कुनै �वषयमा संशोधन गनुर्पन� आवश्यकता 
महससु भएमा कायर्पा�लकाले संशोधन गनर् सक्नेछ ।  

 
अनसूुची-१ 

छ�कोटवासीहरुका ला�ग २० य�ुनट सम्म �व�तु महसलु छुट कायर्�म संचालन गनर् छ�कोट 
गाउँपा�लका, गलु्मी र ...................................................................... बीच ग�रएको 
सम्झौता प� 

छ�कोट गाउँपा�लका, गलु्मी (जसलाई यस प�छ �थम पक्ष भ�ननेछ) र गलु्मी िजल्ला छ�कोट 
गाउँपा�लका ..................................... िस्थत रहेको �ी ,................ जल�व�तु केन्� 
(जसलाई यस प�छ दो�ो पक्ष भ�ननेछ) दवैु पक्ष वीच �म�त २०७९।........। ...... मा 
गाउँपा�लकाको आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म अनसुार आ.व. २०७९/०८० 
को ला�ग छ�कोट गाउँपा�लकावासीहरुका ला�ग २० य�ुनट वा ३०।– रुप�या सम्म �व�तु 
महसलु छुट कायर्�मका ला�ग �नम्न शतर्हरुको पणूर् रुपमा पालना गन� गर� दवैु पक्ष म�ुर भई 
यो सम्झौता प�मा सह� गर� �दय�/�लय� । 

१. यो सम्झौता ५, १६ र ३० एिम्पयर �मटर  २० य�ुनट �ाहस्थ �ाहकहरु ३०।– रुप�या 

सम्म भ�ुानी गन�हरुलाई मा� लाग ुहनुेछ ।  

२. छ�कोट गाउँपा�लका अन्तगर्तका सम्पूणर् �ाहकहरुको नामावल�, �व�तु खपत य�ुनट र 

मा�सक �तनुर्पन� रकमका बारेमा प�हलो पक्षलाई दो�ो पक्षले �त्येक म�हनाको ५ गते �भ� 

�दनपुन�छ।  

३. �थम पक्षले दो�ो पक्षलाई �व�तु महशलु वापतको अनमुा�नत रकम अधर्वा�षर्क अ��म 

भ�ुानी गनुर्पन�छ र दो�ो पक्षले  २० य�ुनट सम्म खपत गन� �मटर �ाहस्थ (रु. ३०।- 

सम्म) �ाहकहरुको महशलु रकमको �हसाब �मलान गर� �वल भ�ुानी गन� म�हनाको १० 

गते �भ� त्यसको �ववरण दो�ो पक्षले �थम पक्षलाई �दनपुन�छ।  

४. �थम पक्षले १० गते �भ� दो�ो पक्षलाई �व�तु महशलु भ�ुानी नगरेमा �व�तु महशलु 

सम्बन्धीको �नयमानसुार सम्बिन्धत �ाहकको �वलम्ब शलु्क समेत �थम पक्षले दो�ो 

पक्षलाई �दनपुन�छ । �थम पटककोला�ग सम्झौता  

५. �थम पक्षले १० गते �भ� दो�ो पक्षलाई �व�तु महशलु भ�ुानी नगरेमा �व�तु महशलु 

सम्बिन्धको �नयमानसुार सम्बिन्धत �ाहकको �वलम्ब शलु्क समेत �थम पक्षले दो�ो 



पक्षलाई �दनपुन�छ । य�द �व�तु महशलु बक्यौता रहन गई �ाहकको �व�तु लाईन 

�वच्छेदन गनर् परेमा सो को जवाफदेह� �थम पक्ष हनुेछ ।  

६. �थम पक्षले �व�तु महशलु वापतको रकम अ��म भ�ुानी गदार् दो�ो पक्षले तोकेको ब�क 

खातामा जम्मा गर� त्यसको भौचर दो�ो पक्षलाई १० गते �भ� उपलब्ध गराउनपुन�छ ।  

७. छ�कोट गाउँपा�लका अन्तगर्त रहेका उ�ोग, कलकारखाना, �संचाई आयोजना खानेपानी 

आयोजनाहरुको हकमा प�हलो पक्षले कुनै भ�ुानी गन�छैन ।  

८.  २० य�ुनट वा ३०।– रुप�या भन्दा बढ� �व�तु खपत गन� �मटर �ाहस्थ �ाहकहरुले 

स्वयं �व�तु महशलु भ�ुानी गनुर्पन�छ।  

९. ममर्त तथा सेवा शलु्कको रकम �ाहकले �सधै दो�ो पक्षलाई भ�ुानी गनुर्पन�छ ।  

१०. यो सम्झौता आ.व. २०७९/०८० को आषाढ म�हना सम्मका ला�ग मा� हनुेछ । 

 
 
गाउँपा�लकाको तफर् बाट (प�हलो पक्ष)   ......................... तफर् बाट (दो�ो पक्ष)  

हस्ताक्षरः............................   हस्ताक्षरः.................................... 
नामः        नामः 
पदः       पदः 
�म�तः       �म�तः 

साक्षी 
हस्ताक्षरः...............................   हस्ताक्षरः................................. 
नामः       नाम 

पदः       पदः 
 
कायार्लयको छापः     कायार्लयको छापः 
 
 
 
 
गाउँ कायर्पा�लका बैठकबाट स्वीकृत �म�तः२०७९।०५।१३ 
 

                                                           आज्ञाले 
                                                      वीर बहादरु पनु 

                                                     �मखु �शासक�य अ�धकृत 


