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भदान ेगाउॉऩालरका 
गलु्भी जजल्रा, रजुविनी प्रदेश,नेऩार 

 भदाने गाउॉऩालरका 
jif{ M ५ c+s M 4४ 

बाग २ 

गाउॉऩालरका कामाारमिाट लभलत २०७९ श्रािण २८ गते भदान ेगाउॉऩालरका  

भदाने गाउॉऩालरका गाउॉऩालरकाको विद्यतु भहसरु छुट ददने सवफन्धी कामाविलध, २०७९ 

सािाजलनक जानकायीको रालग देहाए िभोजजभ प्रकाशन गरयएको छ । 

 
कामाऩालरकािाट स्िीकृत लभलत   २०७९।०४।२८ 

स्थानीम याजऩत्रभा स्िीकृत लभलत २०७९।०४।२८ 

 
 

 

 

आऻारे  

कभर प्रसाद बसुार 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
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भदाने गाउॉऩालरका गाउॉऩालरकाको विद्यतु भहसरु छुट ददने सवफन्धी कामाविलध, २०७९ 

कामाऩलरकािाट स्िीकृत लभलत २०७९-०४-२८ 

याजऩत्रभा प्रकाजशत लभलत २०७९-०४-२८ 

प्रस्ताफना्- गाउॉऩालरकाको फावषाक नीलत तथा कामाक्रभ, फजेट अनसुाय याज्मको रोक कल्माणकायी अिधायणा 
कामान्िमनका रालग विद्यतु सेिा प्रमोग गने मस भदाने गाउॉऩालरका जनताहरुराई विद्यतु प्रमोग राई सिा 
सरुब फनाउन,न्मूनतभ विद्धुत मलुनट खऩत गने जनताको न्मूनतभ शलु्क गाउॉऩालरकाफाट बकु्तानी गने नीलत 
तथा कामाक्रभ कामाान्िमनको रालग कामाविलध लनभााण गयी राग ु गना फाञ्छनीम बएकोरे स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा (७) रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी भदाने गाउॉऩालरका, 
गाउॉ कामाऩालरकारे मो कामाविलध फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायजवबक 

१. मस कामाविलधको नाभ भदान े गाउॉऩालरका  गाउॉऩालरका विद्यतु भहसरु छुट ददने सवफन्धी कामाविलध, 

२०७९ हनुेछ । 

२. मो कामाविलध लभलत २०७९ श्रािण १ देखी राग ुहनुेछ । 

२.१ ऩरयबाषा्- विषम िा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा 

क. गाउॉऩालरका बन्नारे भदाने गाउॉऩालरकाराई सॊझनऩुदाछ । 

ख. गाउॉ कामाऩालरका बन्नारे भदान ेगाउॉऩालरका गाउॉ कामाऩालरकाराई सॊझनऩुदाछ । 

ग. अध्मऺ बन्नारे भदान ेगाउॉऩालरका गाउॉऩालरकाका अध्मऺराई सॊझनऩुदाछ । 

घ. प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत बन्नारे गाउॉऩालरकाका प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराई सॊझनऩुदाछ । 

ङ. विद्यतु भहसरु छुट बन्नारे भदाने गाउॉऩालरका  गाउॉऩालरका अन्तगात घयधयुीहरुरे ५ एजवऩमय ऺभताको 
लभटय जडान गयी न्मूनतभ मलुनट २० सवभ प्रमोग गने ग्राहकहरुको भहसरु गाउॉऩालरकाफाट बकु्तानी गरयददने 
प्रवक्रमाराई सवझनऩुदाछ । 
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ऩरयच्छेद २ 

छुट उऩरब्ध गयाउन सक्ने भाऩदण्ड 

३. मस गाउॉऩालरका लबत्रका घयधयुीहरु भध्मे न्मूनतभ २० मलुनट सवभ खऩत गने सवऩणुा भदाने गाउॉऩालरका 
लनिासी नागरयकहरुको यकभ गाउॉऩालरकारे सीधै बकु्तानी गने प्रमोजनको रालग अनसूुची–१ भा यहेका 
सॊस्थाहरुसॉग अनसूुची–२ फभोजजभ सॊझौता गने । 

४. गाउॉऩालरका लबत्रका ग्राहकहरु भध्मे न्मूनतभ विद्यतु भहसरु खऩत गने ग्राहकहरुको विियण अनसूुची–१ 
फभोजजभका सॊस्थारे हयेक ६ भवहनाको विद्धुत शलु्क प्राप्त बएको नगदी यलसद गाउॉऩालरकाभा ऩेश गने ।   

५. गाउॉऩालरकारे प्राप्त विियण रुज ुगयी सोही अनसुाय ६ भवहनाको यकभ ग्राहकको खाताभा बकु्तानी गरयददने 
।  

६. िावषाक २ ऩटक गाउॉऩालरकािाट ग्राहकको खाताभा यकभ जवभा हनुे गयी गा.ऩा.िाट यकभ बकु्तानीको 
ब्मिस्था  लभराउने ।   

७. अनसूुची्-१ भा उल्रेजखत सॊस्थारे न्मूनतभ भहसरु छुटको रालग ऩेश गयेको नाभाफरी सवहतको विियण 
गाउॉऩालरकारे हयेक ६/६ भवहनाभा साफाजलनक गने । 

ऩरयच्छेद–३ 

फजेटको व्मिस्था 
७. मो कामाविलध कामाान्िमन गना आफश्मक फजेटको व्मिस्था गाउॉऩालरकारे गनेछ । 

ऩरयच्छेद–४ 

विविध 

८. सॊशोधन– मो कामाविलधभा सॊशोधन गनुाऩयेभा गाउॉ कामाऩालरकाको लनणाम अनसुाय सॊशोधन गना सवकने छ। 

९. खायेजी य फचाउ् 
१. मो कामाविलध सॊघीम, प्रदेश ऐन, लनमभाफरी, कामाविलधहरुसॉग फाजझएभा फाजझएको हदसवभ अभान्म हनुेछ । 

२. मो कामाविलध फन्नु अजघ बए गयेका काभ कायफाही मसै कामाविलध फभोजजभ बए गयेको भालननेछ । 

अनसूुची–१ 

न्मूनतभ विद्यतु भहसरु छुट ददने सवफन्धभा गाउॉऩालरकारे सॊझौता गने सॊस्था 
क्र.सॊ. सॊस्थाको नाभ 

१. नेऩार विद्धुत प्रालधकयण गलु्भी वितयण केन्र  

अनसूुची–२ 

सॊझौताको ढाॉचा 



 
4 

 

भदाने गाउॉऩालरका, ऩकुोटदह, गलु्भी (मसऩलछ प्रथभ ऩऺ बलनने) य                     (मसऩलछ दास्रो 
ऩऺ बलनने) का लफच भदान ेगाउॉऩालरका  गाउॉऩालरका लबत्रका घयधयुीहरुको न्मूनतभ मलुनट विद्यतु खऩत गने 
ग्राहकहरुको यकभ गाउॉऩालरकाफाट बकु्तानी गने सवफन्धभा देहामका सता ऩारना गने गयी मो सॊझौता गयी 
लरमौ/ददमौ । 

सताहरु् 
१. प्रथभ ऩऺरे न्मूनतभ विद्यतु खऩत गयेका ग्राहकहरुको विद्यतु भहसरु बकु्तानी गने । 

२. दोस्रो ऩऺरे गाउॉऩालरका लबत्र ग्राहकहरुको विरको प्रलत सवहत बकु्तानीको रालग गाउॉऩावकाभा लनफेदन 
ऩेश गने । 

३. प्राप्त लनफेदन य विरको प्रलत अध्ममन गयी ऩवहरो ऩऺरे अधािावषाक रुऩभा बकु्तानीको व्मिस्था लभराउने 
। 

४. मो सॊझौताको अफलध २०८० असाय भसान्तसवभको रालग भात्र हनुेछ ।  

५.मस सॊझौताको सवफन्धभा कुनै अस्ऩष्टता बएभा दफैु ऩऺको आऩसी सभझदायीभा स्ऩष्ट गरयने छ । 

६. मो सॊझौताभा रेजखएका कुयाहरु मसै फभोजजभ य अन्म कुया प्रचलरत काननु फभोजजभ हनुेछ । 

 

प्रथभ ऩऺ                                   दोस्रो ऩऺ 

हस्ताऺय                                     हस्ताऺय 

नाभ                                        नाभ 

ऩद                                         ऩद 

कामाारम                                    कामाारम 

योहफय 

 


