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भाग- 1 

3. कार्ायलर्को जानकारी 
3.1 पररचर् 

वतयमान राज्र् पनुरसंरचना पश्चात तत्कालको भ ू तथा 
जलाधार संरक्षण ववभागले ६१ न्जल्ला माफय त प्रवाह गरेको सेवा 
संन्िर् सरकार अन्त्तरगतका ४ वटा कार्ायलर्हरू र प्रदेश सरकार 
अन्त्तरगत रहन े गरी व्र्वस्था भएका प्रत्रे्क प्रदेशमा दईुवटाका 
दरले जम्मा १४ वटा कार्ायलर्बाट सम्पादन गने गरर तनणयर् गरर 
कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाइएको अवस्था छ । र्स व्र्वस्था अनसुार हाल 
१ नं. प्रदेश सरकार अन्त्तरगत ओखलढंुगा र धनकुटा न्जल्लामा भ ू
तथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर् स्थापना गररसवकएको छ 
।ओखलढंुगा न्जल्लामा रहेको भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन 
कार्ायलर्ले ओखलढंुगा सवहत सोलखुमु्व,ु खोटाङ, उदर्परु, सनुसरी, 
मोरङ र झापा न्जल्लामा जलाधार व्र्वस्थापनको सेवा ददन े र 
धनकुटा न्जल्लामा रहेको भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापन कार्ायलर्ले 
धनकुटा सवहत भोजपरु, तेह्रथमु, संखवुासभा, इलाम, पांचथर, ताप्लेजङु 
न्जल्लामा जलाधार व्र्वस्थापनको सेवा प्रवाह गने भनी संन्िर् 
सरकारबाट तनणयर् भै कार्ायन्त्वर्नमा आइसकेको छ । तर हाल 
संन्िर् सरकारले गरेको तनणयर् बमोन्जम स्थापना भएका 
कार्ायलर्हरु ओखलढंुगाले सनुसरी मोरङ र झापा तथा धनकुटाले 
इलाम, पांचथर र ताप्लेजङुका जनताहरुलाइ प्रभावकारी सेवा ददन 
संभव देन्खंदैन । अतः संन्िर् सरकारको तनणयर्लाई पतन 
कार्ायन्त्वर्न गदै जनतालाइय तलुनात्मक रुपमा सहज पहुंच 
सवहतको सेवा प्रवाह गनय साथै प्रदेश सरकारको न्स्वकृत कार्यक्रम 
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र बजेटमा उल्लेख भएका भ ू तथा जलाधार व्र्वस्थापन 
कार्यक्रमका उदे्दश्र् प्राप्त गनय अको स्थार्ी व्र्वस्था नभएसम्मका 
लातग एउटा अस्थाइ प्रकृततको जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्न इकाईको स्थापना एवं संचालनको आवश्र्कता महशसु 
गरी आ= व= २०७५।०७६ देन्ख जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर् इकाईको स्थापना भई सनुसरी, मोरङ, झापा, इलाम, 
पांचथर र ताप्लेजङु न्जल्लाहरुमा जलाधार व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी 
कार्यक्रम संचालन हुंदै आएको छ । 

 

3.2 उद्दशे्र् 

जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न इकाई स्थापनाका 
मखु्र् उदे्घश्र्हरु तनम्नानसुार छन ् 

• पानीजन्त्र् प्रकोपका जोन्खमहरु न्त्रू्नीकरण गदै जनधनको क्षतत 
कम गनुयका साथै भमूीको उत्पादकत्वमा ववृद्घ गरी जनताको 
न्जववकोपाजयनमा सधुार ल्र्ाउन।ु 

• भ–ूक्षर्, बाढी , पवहरो, गेग्रान र पांगो माटो थवुप्रने प्रकृर्ालाइय 
कम गरी सतहमा बग्ने र भमुीगत जल भण्डारमा मारात्मक र 
गणुात्मक सधुार ल्र्ाउन ु र ववकासका पूवायधारहरुको संरक्षण 
गनुय ।  

• भ ूतथा जलाधार व्र्वस्थापनको सेवा प्रवाहलाइय जनताको सहज 
पहुंचमा परु्ायउनकुा साथै प्रदेश सरकारको न्स्वकृत नीतत तथा 
बजेट कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नलाइय सहन्जकरण गनुय ।  
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3.3 कार्यनीतत 

उल्लेन्खत उदे्दश्र्हरु प्रातप्तका लातग तनम्न प्रकारका कार्यनीततहरु 
अपनाइएका छन ्। 

• उप-जलाधार क्षेरहरुको अवस्था र प्राथतमकताको आधारमा 
जनसहभातगता जटुाई एवककृत अवधारणा अनरुुप कार्यक्रम 
संचालन गने । 

• उप-जलाधार के्षरलाई र्ोजना तजुयमा एवं व्र्वस्थापनको इकाई 
मातन कार्यक्रमहरु संचालन गने । 

• उपर्कु्त प्रववतधको प्रदशयन, तातलम, भ्रमण, गोष्ठी तथा 
प्रचार/प्रसार, संरक्षण ददवश समारोह आददको माध्र्मबाट 
जनतामा जनचेतना जगाउन ेर जनसहभातगता जटुाई कार्यक्रमहरु 
संचालन गने । 

• सफल कार्यक्रमहरुलाई तमल्दो हावापानी, सामान्जक एवं 
पररन्स्थतत अनकुुल के्षरहरुमा ववस्तार गदै जाने । 

• वन, कृवष, पश ुववकास, जलश्रोत आदद हररत के्षरसाँग सम्बन्न्त्धत 
अन्त्र् तनकार्हरुसाँग सम्पकय  एवं समन्त्वर् राख्दै जनतालाई 
एवककृत सेवा प्रदान गदै जाने । 

• भ-ूक्षर्बाट प्रभाववत क्षततग्रस्त जतमनहरुमा एवककृत भ-ू
संरक्षण तथा जलाधार व्र्वस्थापन पद्धती अपनाई 
पनुरुत्थान गने कार्यमा उपभोक्ता समहुहरुलाई सहर्ोग गदै 
जाने । 
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3.4 जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न 
इकाईबाट संचालन गररने कार्यक्रमहरु 

• एवककृत भ-ूस्खलन तनर्न्त्रण 

• सडक साँग भ-ूसंरक्षण 

• शहरी जलाधार व्र्वस्थापन 

• तसमसार/पोखरी जलाधार व्र्वस्थापन 

• पर्ायवरणीर्/पर्यटकीर्/जैववकववववधता क्षेर जलाधार 
व्र्वस्थापन 

• एवककृत सखु्खाक्षेर व्र्वस्थापन 
• जलववद्यतु जलाशर् जलाधार संरक्षण 

• वार्ो इन्न्त्ज. खेला वकनारा संरक्षण 

• ववरुवा उत्पादन/ववतरण 

• भावरक्षेरमा रहेको तसमसार व्र्वस्थापन तथा पानीमहुान 
संरक्षण 

• आकन्स्मक भ-ूसंरक्षण 

• संवेदनशील क्षेर भ-ूसरक्षण कार्यक्रम 

• संरक्षण कार्यको व्र्वस्थापन एवं रेखदेख 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माटो पानी जोगाऔ,ं 
हररर्ाली बढाऔ ं
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भाग- 2 

4. तनवेदन पेश गने तररका 
र्दद तपाईलाई भ-ूक्षर् सम्बन्त्धी समस्र्ाहरु पनय आर्ो भने, कसरी 
सामाधान गने ? 
 

4.1) तनवेदन ददन के गनुय पछय ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

क) तनवेदन तर्ार गदाय उल्लेख गनुय पने कुराहरु : 
➢ तनवेदनको ववषर् : (उदाहरण) “ पवहरो रेकथाम गररददन ु

हनु .” 
➢ ठेगाना : गा.पा./न.पा.को नाम, वडा नं., समस्र्ा भएको 

स्थान । 

➢ समस्र्ाको पूणय वववरण : संभाव्र् क्षततबाट प्रभाववत हनु े
जग्गा, जतमन, िरधरुी र व्र्क्ती । 

काम समपन्न भए पतछ हनु सक्ने फाइदाहरु ।(क्षरेफल, िरधरुी, 
जनसंख्र्ा)  

(तनवदेन लेख्न ेतररकाको उदाहरण अनसुचुी 1 मा रान्खएको छ ।) 
 

➢ नोट : 

आतथयक कारोवारको लातग समहुको बैंक खाता 
आवश्र्क हनु ेभएकोले उपलब्ध भएसम्म परुानो 
(बैंक खाता भएको) समहु माफय त नै तनवेदन ददन ु
उपर्कु्त हनु्त्छ । 
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ख) सतमतत गठन गदाय बखतको माइन्त्रू्टको प्रतततलवप अथवा समहु 
दताय भएको भए दताय प्रमाण-पर । 

(माइन्त्रू्ट लेख्न ेतररकाको उदाहरण अनसुचुी 2 मा रान्खएको छ ।) 
ग) गा.पा./न.पा. र वडा कार्ायलर्को तसफाररस पर ।(क) मा 
बनाएको तनवेदनको आधारमा । 

(तसफाररस ददन ुहनु ।) भतन तनवेदन गा.पा./न.पा र वडा 
कार्ायलर्लाई लेख्न े। 

ि) तनवेदनको तल तनवेदकको सम्पकय  फोन/मोवार्ल नम्बर लेख्न े 

4.2) तनवेदन दताय गदाय/गरे पश्चात र्ाद गनुयपने कुराहरु  
( दताय गदाय .....) 
हाम्रो कार्ायन्त्वर्न इकाईमा आएका तनवेदनहरुलाई त्र्सको 
पररन्स्थतत अनसुार प्राथतमकता ददन्त्छौ । आतथयक वषय सरुु हनु ु
अगावै (असार-श्रावण) मवहनाभरी आउने तनवेदनहरु बढी हनु्त्छ 
।त्र्स कारण सकेसम्म तछटो तनवेदन ददन सल्लाह ददन्त्छौ । 

( दताय गरे पश्चात .....) 
• तनवेदन दताय गरे पतछ दताय नम्बर वटपेर जाने । 

• अन्िल्लो आतथयक वषय (आ.व.) मा र्ोजना छनौट हनु वढलो 
भएमा नर्ााँ आ.व.मा तनरन्त्तरता ददन सम्पकय  गने । 

• कार्ायलर्को सम्पकय  नम्बर तलएर जाने । (सवकन्त्छ भने 
सम्बन्न्त्धत प्राववतधकको फोन नम्बर पतन।) 

• कार्यक्रम संचालन सम्बन्त्धी तनणयर् नहनु्त्जेल सम्म तनर्तमत 
सम्पकय मा रहने । 

 

 

 

सकेसम्म तछटो तनवेदन पेश गरौं 
। 
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4.3) तनवेदन छनौट प्रवक्रर्ा 
➢  तनवेदन छनौटका आधारहरु : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्ी 6 अवस्था पूरा भएका तनवेदनलाई प्राथतमकतामा 
रान्खन्त्छ । 

 

 

 

 

 

 

4.4) स्थल छनौट तथा नााँपजााँच 

 स्थल छनौट भई सके पतछ कार्ायलर्बाट 
प्राववतधकहरुले तपाईहरुको स्थानमा नााँप जााँच तथा सभे 
गनय आउाँछन ् ।सभे गने वेलामा उपभोक्ता समहुका 
न्जम्मेवार व्र्न्क्तहरुको उपन्स्थतत हनु ुपदयछ । 

१) कार्ायन्त्वर्न इकाईको कार्यक्रम तथा उदे्दश्र्साँग 
तमल्ने । 

२) बढी भन्त्दा बढी लाभान्न्त्वत हनुे । (क्षेरफल, 
िरधरुी, जनसंख्र्ा) । 

३) ववतनर्ोन्जत बजेटले सम्बोधन हनु सक्ने अवस्था । 

४) आवश्र्कता अनसुार जनश्रमदान उपलब्ध हनु 
सक्ने । 

५) तोवकएको समर्मै काम सम्पन्न गनय सक्ने । 

६) आवश्र्क ममयत सम्भार तथा संरक्षण गनय सक्ने । 

(xfd|f] cfzo( 

बढी भन्त्दा बढी जनसहभातगतालाई पररचलन गने 
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4.5) समहु/सतमतत गठन गनय के गनुय पछय । 

 

 

 

 

 

 

 

 

• र्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष लाभान्न्त्वत हनुे उपभोक्ताहरुको भेला 
गराई उपभोक्ता सतमतत गठन  गने । 

• सदस्र्हरु छनौट गने । 

 

 

 

• सदस्र्हरुको संख्र्ा िटीमा 7 जना, बढीमा 11 जना 
ब्र्न्क्त भए उत्तम हनु्त्छ । 

• सदस्र्हरुको संख्र्ा जवहले पतन तबजोर हनु ुपनेछ । 

• उपभोक्ता सतमततमा कन्म्तमा 33% मवहला अतनवार्य हनु ु
पनेछ ।जस मध्रे् िटीमा एकजना मवहला महत्वपूणय 
पदमा अतनवार्य हनु ुपनेछ । 

• सदस्र्हरु चर्न गदाय समेसम्म समावेशी हनु ुपनेछ । 

• एक िर पररवारबाट एक भन्त्दा बढी सदस्र् हनु ुहदैुन । 

• सदस्र्हरुको नाम, नागररकता नम्बर र फोटो समेत 
माइन्त्रू्ट वकतावमा टााँस गनुय पनेछ । 

 

➢ नोट : 
परुानो सवक्रर् समहु भएमा सोही समहुबाट कार्य गदाय राम्रो 
हनु्त्छ । अन्त्र्था नर्ााँ समहु गठन गनुय पछय । 

 

 

1) अध्र्क्ष  2) उपाध्र्क्ष  3) सन्चव  4) कोषाध्र्क्ष   5) सदस्र्हरु 
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4.6) सम्झौता (सम्झौता गनय के गनुय पछय ?) 

 

 

1. सम्झौता कसरी गने ? 
 कार्ायन्त्वर्न इकाई कार्ायलर्का सम्बन्न्त्धत कमयचारी र 
उपभोक्ता  सतमततको कन्म्तमा अध्र्क्ष र कोषाध्र्क्ष अथवा सन्चव 
2 जनाको रोहवरमा पारदन्शयतामा आधाररत भएर सम्झौतामा 
उल्लेख भएका तनम्नानसुारका मखु्र् चार कुराहरुलाई मनन गरी 
सम्झौता गने । सम्झौता गनुय पूवय सम्झौताका शतयहरु राम्ररी 
अध्र्र्न गने । 

➢ कार्ायलर्बाट प्राप्त हनुे नगद रकम । 

➢ कार्ायलर्बाट प्राप्त हनुे  न्जन्त्सी सामानहरु । 

➢ जनश्रमदानबाट सम्पन्न गनुयपने कार्यहरु । 

➢ तनमायण कार्य सम्पन्न गने समर् अवतध । 

2. उपभोक्ता भेला राख्न े। 

 कार्ायलर्साँग सम्झौता गरी सकेपछी उपभोक्ताहरुको भेला 
गराई उपरोक्त उन्ल्ल्खत मखु्र् चार कुराहरु स्थानीर्हरु समक्ष 
जानकारी गराउने । अतन तल उल्लेख भएका कुराको वारेमा 
सबैजना साँगै बसी पक्का गने । 

➢ कामको न्जम्मेवारी बााँडफााँड गने । 

➢ श्रमदान गनुयपने श्रम ददन बारे छलफल गरी सहमतत 
जटुाउने । 

➢ काम सरुु गने ददन तनधायरण गररसकेपतछ प्राववतधकलाई 
जानकारी ददने । 

सम्झौता गने वेलामा, समहुको प्रष्ट बनु्झने छाप तलएर आउन ुपछय ।  
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4.7) समहुको खाता खोल्न के तर्ार गनुय पछय ? 

 उपभोक्ता सतमततले भकू्तानी तलनको लातग अतनवार्य रुपमा 
बैंकमा खाता खोल्न आवश्र्क पदयछ । 

 

 

 

• सम्बन्न्त्धत कार्ायलर्को अथवा गा.पा./न.पा./वाडय 
कार्ायलर्को तसफाररस पर । 

(तसफाररसको लातग कार्ायलर्मा तनवेदन पेश गने । तनवेदनको 
उदाहरण अनसुचुी 3 मा रान्खएको छ ।) 

• खातावालाहरुको कम्तीमा दईु/दईु प्रतत फोटो । 

• खातावालाहरुको नागररकता प्रमाण-परको प्रतततलवप । 

(सक्कल प्रतत पतन देखाउन ुपछय) 
• उपभोक्ता सतमततको तनणयर्को प्रतततलवप । 

(उपभोक्ता सतमततको सम्पणूय सदस्र्हरुको बैठक गराई, क-कस्को 
नाममा खाता  सञ्चालन गने सो को तनणयर्) 

• खाता खोल्ने फारम (सम्बन्न्त्धत बैंकबाट प्राप्त गने) । 

• दस्तखत नमनुा काडय (सम्बन्न्त्धत बैंकबाट प्राप्त गने) । 

• बैंकको तनर्मानसुार चावहने रकम जम्मा गरी खाता खोल्ने 
 

 

 

 

खाता खोल्न चावहन ेआवश्र्क कागजातहरु 

 



14 
 

4.8) कार्यक्रम सरुु गदाय ध्र्ान ददन ुपने कुराहरु : 
 कार्ायलर्ले उपभोक्ता सतमततलाई सम्झौता गने वेलामा 
कार्यक्रमको नक्सा उपलब्ध गराएको हनु्त्छ । तनमायण कार्य 
संचालन गदाय र्दद सो नक्सा नबझेुको खण्डमा आफै मनोमानी 
तररकाले कार्यक्रम अगाडी बढाउन ुहुाँदैन । सो सम्बन्त्धी जानकारी 
फोनबाट वा कार्ायलर्मा आई सम्बन्न्त्धत प्राववतधकसाँग सल्लाह 
तलई काम अगाडी बढाउन ु पछय । सके सम्म तोवकएको अवधी 
तभरमै काम सम्पन्न गनुय पछय ।उपभोक्ता सतमततले सम्झौता गरेको 
कार्यक्रम कुनै पतन अवस्थामा ठेक्का लगाउन ुहदैुन । सो भएको 
अवस्थामा कार्ायलर्ले भकु्तानी ददन बाध्र् हनुे छैन । 

  

4.9) काम सम्पन्न भई सके पतछ के गने ?  
 काम सम्पन्न भई सके पतछ कार्ायलर्मा तनवेदन पशे गनुय 
पछय । 

 

 

 

 

 

 

१)  भकू्तानी पाउाँ वारे उपभोक्ता सतमततको तनवेदन 
।(अनसुचुी-4 अनसुार) 

२)  सतमततको बैठकको माईन्त्रू्टको प्रतततलवप ।(अनसुचुी-5 
अनसुार) 

काम सम्पन्न भई सकेपतछ चावहने आवश्र्क 
कागजातहरु 
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३)  सम्पन्न भएको कामको भकू्तानी गररददने वारे सम्बन्न्त्धत 
गा.पा./न.पा/वडा/अनगुमन सतमततको तसफाररस पर 
।(तसफाररसको लातग उपभोक्ता सतमततले तनवदेन ददन ुपछय) 

४)  सावयजतनक लेखा पररक्षण प्रततवेदन (अनसुचुी-6 अनसुार) 

५)  सबै कामको वील भपायइ (प्रत्रे्क कामको छुट्टाछुटै्ट) 

६)  सम्पन्न कामको फोटो ( हाडय कवप र सफ्ट कवप समेत) 

 

4.10) कार्ायलर्ले सम्पन्न कामको नााँपजााँच गने ।  
  

(sfof{non] s] gf+khf+r u5{ <( 
 

❖ सम्झौताको बेला ददएको नक्सा अनसुार सबै 
काम सम्पन्न भएको छ वक छैन ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• र्दद सम्झौतामा लेखेको रकम भन्त्दा खचय बढी भर्ो 
भने, उपभोक्ता स्वरं्ले व्र्होनुय पछय । सम्झौता 
अनसुार काम गनय अनरुोध गदयछौं । 

• र्दद लागत ईवष्टमेट भन्त्दा तनमायण काम कम भएमा 
आईटमका दर अनसुार वहसाब गरी आउने रकम 
मार भकु्तानी ददइन्त्छ । 
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4.11) भकु्तानी  
 

भकु्तानी तलन के तर्ार गनुय पछय ? 

 

• बुाँदा नं. 4.9 अनसुारका सम्पूणय कागजातहरु । 

• कार्य सम्पन्न पतछ प्राप्त हनुे भकु्तानी रकम उपभोक्ता 
सतमततको खातामा जम्मा हनुे गरीको चेक उपलब्ध हनु े
भएकोले सतमततको छाप तलएर न्जम्मेवार व्र्न्क्त चेक बझु्न 
आउन ुपछय । 

• चेक बझु्न आउन ुभन्त्दा अगाडी सम्बन्न्त्धत प्राववतधक अथवा 
लेखा शाखामा फोन सम्पकय  गरेर चेक आएको नआएको 
र्वकन गरेर मार आउन ुपछय । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(xfd|f] cfzo( 
सबै काम सकेपतछ मार एक मषु्ट भकु्तानी गररन्त्छ 
। 
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4.12) बैंकको खाता बन्त्द गनय के गनुय पछय ? 

   
 

 

 

 

 

 

 

• खाता बन्त्द गनय तसफाररसको लातग कार्ायलर्मा तनवेदन ददन ुपछय 
। 

• कार्ायलर्ले बैंकलाई खाता बन्त्द गने तसफाररस तर्ार गरर ददन्त्छ 
। 

• कार्ायलर्ले तर्ार गरेको तसफाररस बैंकमा पेश गने ।   

 

 

 

 

 

 

( wGojfb ( 

 

• र्दद तपाईहरु बैंकको खाता बन्त्द गनय आवश्र्कता 
ठानु्न हनु्त्छ भने्न मार बैंकको खाता बन्त्द गने । 

• र्दद तपाईहरुको समदुार्मा भववष्र्मा अको काम 
पतन गनुय पनेछ भने, खाता बन्त्द नगनुयहोला । 

र्दद पछी पतन सो समहुबाट काम गदै जाने हो भने 
सोही समहुलाई तनरन्त्तरता ददने । 
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( ;'rgf ( 

सामदुावर्क ववकासको लातग, ददगो समहु बनाऔ ं। 
ददगो समहु बनार्ो भन ेके के फाईदा हनु्त्छ ? 

➢ ददगो समहु बनार्ो भने, समदुार्मा आउने जनुसकैु 
ववकासका काम (उदाहरणको लातग, कृवष, वन, भ-ूसंरक्षण, 
पश ुववकास, तसंचाई, खानेपानी, मवहला तथा बालबातलका, 
आदी ...) समदुार् माफय त गनय सवकन्त्छ । 

➢ समदुार्मा काम गदाय, एक अकोसाँग सम्बन्त्ध बढ्नकुो 
साथै, क्षमता ववकास हनु्त्छ । 

➢ र्दद तपाईहरुको समहुमा एक पटक बैंक खाता खोल्न ु
भर्ो भने, जनुसकैु संस्थासाँग सहर्ोग तलई काम गनय खाता 
आवश्र्क हनु े भएको हुाँदा छुटै्ट बैंक खाता खोली रहन 
नपने । 

र्स कारणले, हामी ददगो समहु बनाउन सझुाव 
गदयछौ । 
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(अनसुचुी-1) 

(कार्यक्रम/र्ोजना मााँग गने तनवदेनको नमनुा) 

तमतत: 

श्रीमान ्इकाई प्रमखु ज्रू्, 

जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न इकाई 

प्रदेश नं. १, ववराटनगर 

 

ववषर्: ... ... ... ... ... ... ... ... ... गरर ददन ुहनु । 

महोदर्, 

 उपरोक्त सम्बन्त्धमा ... ... ... न्जल्ला ... ... ... ... ... 
न.पा/गा.पा. वाडय नं. ..... न्स्थत ... ... ... ... ... ... मा 1) 
समस्र्ाको वववरण ।2) संभाव्र् क्षततबाट प्रभाववत हनु ेजग्गा, जतमन, 
िरधरुी र जनसंख्र्ा ।3) काम पतछ हनुे फाईदाहरु (के्षरफल, िरधरुी, 
जनसंख्र्ा) । 

माथी उल्लेख भएका समस्र्ाहरु सामाधान गनयको लातग आवश्र्क 
सहर्ोग गरर ददन ुहनु र्ो तनवेदन पेश गरेका छौं । 

 

दस्तखत : 
नाम : 
पद : 
समहु/सतमतको नाम : 
सम्पकय  नं. : 
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(अनसुचुी-2) 

(कार्यक्रम मााँग गदाय बस्ने सतमततको बैठकको माईन्त्रू्टको नमनुा) 

आज तमतत २० ... ।.....।..... गतेका ददन र्स ... .... ... 
(सतमतत/समहुको नाम) ... ... सतमततका अध्र्क्ष श्री ... ... ... ... ... 
... ... ...  ... को अध्र्क्षतामा बसेको बैठकले हातम तपसतल 
बमोन्जमका उपभोक्ताहरुको उपन्स्थततमा ... ... ... ... ... (कार्यक्रमको 
नाम) ... ... ... ... ... ... ... कार्यक्रम  सम्बन्न्त्ध ववतभन्न ववषर्हरुमा 
छलफल गरर सवय सम्मततबाट तनणयर् गररर्ो । 

उपन्स्थतत : 
क्र.सं. नाम   ठेगाना   दस्तखत 

 
 
 
 

प्रस्तावहरु : 
१) कार्यक्रम मााँग गने सम्बन्त्धमा । 

२) सतमततको नामाकरण तथा उपभोक्ता सतमतत गठन गने सम्बन्त्धमा । 

३) अनगुमन सतमतत गठन गने सम्बन्त्धमा । 

४) खाता खोल्ने सम्बन्त्धमा । 

५) पातलका/वडा कार्ायलर्बाट तसफाररस मााँग गने सम्बन्त्धमा । 

६) ववववध । 

तनणयर्हरु :  

१) प्रस्ताव नं. १ माथी छलफल हुंदा ... ... ... न्जल्ला ... ... ... ... 
न.पा/गा.पा. वाडय नं. ..... न्स्थत ... ... ... ... ... ... मा (1) 
समस्र्ाको वववरण ।(2) संभाव्र् क्षततबाट प्रभाववत हनुे जग्गा, जतमन, 
िरधरुी र जनसंख्र्ा । समस्र्ाहरु सामाधान गनयको लातग आवश्र्क 
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सहर्ोग गरर ददन जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न इकाईमा 
कार्यक्रम/र्ोजना मााँग गने तनणयर् गररर्ो । 

२) प्रस्ताव नं. २ माथी छलफल हुंदा उपरोक्त अनसुारको कार्यक्रम 
संचालन गनयको लातग तपतसल बमेन्जमका ... सदन्स्र्र् ..... ...... ...... 
... .. ... .. ... ... उपभोक्ता सतमतत गठन गने सवय सम्मततबाट तनणयर् 
गररर्ो । 

तपतसल: 
तस.नं. ना. नं. र नाम   पद    सम्पकय  नं. दस्तखत    फोटो 
 

३) प्रस्ताव नं. ३ माथी छलफल हुंदा उपरोक्त अनसुारको कार्यक्रमको  
अनगुमन गरी अनगुमन ररपोटय ददन तथा तसफाररस गनयको लातग वडा 
अध्र्क्ष संर्ोजक रहेको तनम्नानसुारको ३ सदन्स्र्र् अनगुमन सतमतत 
गठन गरर सवयसम्मततबाट तनणयर् गररर्ो ।  
  १) 
  २) 
  ३) 
४) प्रस्ताव नं. ४ माथी छलफल हुंदा उपरोक्त अनसुारको कार्यक्रमको  
आतथयक कारोवार गनयको लातग बैंक खाता आवश्र्क पने भएकोले र्सै 
सतमततका अध्र्क्ष ................., कोषाध्र्क्ष .............. र सन्चव 
.............. को संरू्क्त दस्तखतबाट संचालन हनुे गरी ................. 
बैंकमा खाता खोल्ने सवय सम्मततबाट तनणयर् गररर्ो । 

५) प्रस्ताव नं. 5 माथी छलफल हुंदा उपरोक्त अनसुारको कार्यक्रम 
संचालन गररददन र्स उपभोक्ता सतमतत दताय गरी श्री जलाधार 
व्र्वस्थापन कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न इकाईलाई तसफाररस गररददनको लातग 
...... पातलका/वडा कार्ायलर्लाई अनरुोध गने तनणयर् गररर्ो । 

६) प्रस्ताव नं. 6 माथी छलफल हुंदा र्स सतमततको बैठक तमतत ...... 
मा पून: बस्ने गरी हालको लातग बैठक समाप्त गने तनणयर् गररर्ो । 
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(अनसुचुी-3) 

तमतत: 

श्रीमान ्इकाई प्रमखु ज्रू्, 

जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न इकाई 

प्रदेश नं. १, ववराटनगर 

 

ववषर्: बैंक खाता खोल्ने सम्बन्त्धमा । 

महोदर्, 

 उपरोक्त सम्बन्त्धमा ... ... ... न्जल्ला ... ... ... ... ... 
न.पा/गा.पा. वाडय नं. ..... न्स्थत ... ... ... ... ... ... मा संचालन 
गररने ... ... ... ... ... ... ... ... को आतथयक कारेवार गनय बैंकमा 
खाता खोल्न ुपने भएको हनुाले र्स सतमतका अध्र्क्ष श्री/श्रीमती/सशु्री 
... ... ... ... ... ... ... र कोषाध्र्क्ष श्री/श्रीमती/सशु्री ... ... ... ... 
... ... ... को संर्कु्त नाममा खाता खोल्न तसफाररस गरर ददन ुहनु र्ो 
तनवदेन पेश गरेका छौं । 

 

दस्तखत :  

नाम :  

पद :  

समहु/सतमतको नाम :  

सम्पकय  नं. : 
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(अनसुचुी-4) 

तमतत: 

श्रीमान ्इकाई प्रमखु ज्रू्, 

जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न इकाई 

प्रदेश नं. १, ववराटनगर 

ववषर्: अन्न्त्तम वकस्ता भकू्तानी सम्बन्त्धमा । 

 

महोदर्, 

 उपरोक्त सम्बन्त्धमा र्स जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्न इकाई संग भएको सम्झौता अनसुार .... ... ... ... ... ... 
... न.पा/गा.पा. वाडय नं. ..... न्स्थत ... ... ... ... ... ... मा संचातलत 
... ... ... ... ... ... ...... ...... ... कार्यक्रम तमतत ... ... ... ... ... 
... मा सम्पन्न भई सकेको हुंदा अन्न्त्तम वकस्ता भकू्तानीका लातग 
आवश्र्क सावयजतनक लेखा पररक्षण प्रततवदेन तथा वील भपायइ र्सै साथ 
संलग्न गरी तनर्मानसुार पाउने रकम भकू्तानीको लातग अनरुोध छ । 

 

दस्तखत :  

नाम :  

पद :  

समहु/सतमतको नाम :  

सम्पकय  नं. : 
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(अनसुचुी-5) 

सतमततको बैठकको माईन्त्रू्टको नमनुा 

 

आज तमतत २० ... ।.....।..... गतेका ददन र्स ... .... ... 
(सतमतत/समहुको नाम) ... ... सतमततका अध्र्क्ष श्री ... ... ... ... ... 
... ... ...  ... को अध्र्क्षतामा बसेको बैठकले हातम तपसतल 
बमोन्जमका उपभोक्ताहरुको उपन्स्थततमा ... ... ... ... ... (कार्यक्रमको 
नाम) ... ... ... ... ... ... ... कार्यक्रम  सम्बन्न्त्ध ववतभन्न ववषर्हरुमा 
छलफल गरर सवय सम्मततबाट तनणयर् गररर्ो । 

उपन्स्थतत : 
क्र.सं.  नाम  पद      दस्तखत 

 

 

 

 

प्रस्तावहरु : 
१) कार्यक्रमको सावयजतनक लेखा पररक्षण सम्बन्त्धमा । 

२) अन्न्त्तम वकस्ता भकू्तानी सम्बन्त्धमा । 

३) ववववध । 

तनणयर्हरु :  

१) प्रस्ताव नं. १ माथी छलफल हुंदा जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्न इकाई र र्स समहु वीच भएको सम्झौता अनसुार ... ... ... 
(कार्यक्रमको नाम) ... .. को सम्पूणय काम तमतत ... ... ... ... मा 
सम्पन्न भई सकेको र सो काममा भए गरेको आम्दानी तथा खचय 
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सम्बन्न्त्ध सावयजतनक लेखा पररक्षण गरी गराई इकाई कार्ायलर् 
ववराटनगरमा पेश गने तनणयर् गररर्ो । 

२) प्रस्ताव नं. २ माथी छलफल हुंदा जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्न इकाई र र्स समहु वीच भएको सम्झौता अनसुार ... ... ... 
(कार्यक्रमको नाम) ... .. को सम्पूणय काम तमतत ... ... ... ... मा 
सम्पन्न भई सकेको हुंदा अन्न्त्तम वकस्ता भकू्तानीको लातग इकाई 
कार्ायलर् ववराटनगरलाई अनरुोध गने तनणयर् गररर्ो । 

3) प्रस्ताव नं. ३ माथी छलफल हुंदा जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्न इकाई र र्स समहु वीच भएको सम्झौता अनसुार ... ... ... 
(कार्यक्रमको नाम) ... .. को काम सम्पन्न भई सकेको हुंदा सो 
संरचनाको रेखदेख तथा स–साना ममयत सम्भारको कामको न्जम्मवेारी 
र्स समहु/सतमततको हनुे व्र्होरा सवय सम्मततबाट तनणयर् गररर्ो । 
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(अनसुचुी-6) 

सामान्जक परीक्षण प्रततवेदन 

श्री जलाधार व्र्वस्थापन कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न इकाई 

प्रदेश नं. १, ववराटनगर 

 

१. पषृ्ठभमूी : 

 

 

२. र्ोजना कार्ायन्त्वर्न गने उपभोक्ता समहुको नाम : 
 
 

३. सामान्जक परीक्षण गनुयको मखु्र् उद्देश्र् : 
• ससुाशन 

• पादयन्शयता 
• भ्रष्टाचार तनर्न्त्रण 

 

४. सामान्जक परीक्षणको अवतध : 
 

५. सामान्जक परीक्षणमा प्रर्ोग भएका ववतध तथा प्रकृर्ा :  

• उपभोक्ताहरुको आमभेला  

• सामवुहक छलफल 

• प्रस्ततुतकरण 

 

६. अध्र्र्नको तसमा : सम्बन्न्त्धत उपभोक्ता समहु तथा सरोकारवाला 
तनकार् 
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७. सम्पन्न गररएका मखु्र् मखु्र् वक्रर्ाकलापहरु तथा वास्तववक खचय 
वववरण : 

तस.नं. वक्रर्ाकलाप इकाई पररमाण दर जम्मा 
खचय व्र्होने श्रोत 

कैवफर्त 
जनश्रमदानन कार्ायलर्र् 

         

         

         

         

         

         

 

८. उपन्स्थत व्र्न्क्त, समहु, तनकार्, ववषर्गत कार्ायलर्, गैरसरकारी 
संस्था आददको वववरण : 

तस.नं. नाम संस्थाको नाम/ठेगाना दस्तखत 
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९. सामान्जक परीक्षणबाट प्राप्त उपलब्धी तथा नततजाहरु : 
• सबल पक्षहरु : 

 

• सधुार गनुयपने पक्षहरु : 
 

• उदाहरणीर् कार्यहरु : 

 

१०. वृहत छलफल कार्यक्रमको वववरण : 
 

११. (क) तमतत       (ख) स्थान       (ग) समर् 
आमभेलामा उठेका न्जज्ञासाहरु सवहत सम्बोधन गनुयपने मखु्र् मखु्र् 
ववषर्हरु  

 

१२. सामान्जक परीक्षणले उठाएका मदु्दाका वारेमा कार्यक्रम 
संचालकको प्रततवक्रर्ा र प्रततबद्धता : 
 
 

१३. सामान्जक परीक्षणले उठाएका मदु्दालाई सम्बोधन गनय चाल्नपुने 
कदमहरु र सझुावहरु : 

 

उपभोक्ता समहुको अध्र्क्षको नाम : 

दस्तखत : 

समहु/सतमतको नाम :                                                 

तमतत : 

 

समहु/सतमततको 
छाप 
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 s]xL cd[t jrgx?  

▪ æ;+/lIft hnfwf/,  

;d'Ggltsf] cfwf/Æ 

▪ ælj?jf df6f] / kfgLsf] dfg,  

cf+vfsf] gfgL ;dfgÆ 

▪ æk|fs[lts k|sf]k k|ltsf] r]tgf,  

hgwgsf] ;'/Iffsf] lglZrttfÆ 

▪ ædf6f] ;+/If0f ug{ ;s] pTkfbg a9\5,  

df6f] v]/ uP xft d'v hf]g{ ufx|f] k5{Æ 

▪ æv]/ hfg] kfgL nufcf}+ s/];f jf/Ldf,  

;a}sf] cf+vf x'g]5 xfd|f] t/sf/LdfÆ 

▪ æsfGnfdf kmnkm"n, ux|fdf cGg  

e"–Ifo x'Gg, pTkfbg 6GgÆ 

▪ ædf6f] kfgL hf]ufcf}+,  

xl/ofnL a9fcf}+Æ 

▪ cfwf zlQm k'?if, cfwf zlQm gf/L  

ljsf;df b'a}sf] 5 p:t} lhDd]jf/LÆ 

▪ df6f] h:tf] j:t'nfO{, k|f0f h:t} 7fgf}+  

hLjg wfGg c? 5}g df6f] g} xf] hfgf}Æ 

▪ æhLjgsf] cfwf/,  

df6f] kfgLsf] :ofxf/Æ 

▪ æ e"–;+/If0fsf] ;kmntf,  

lqmofzLn hg;xeflutfÆ 


