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तारजाली र पाईप वितरण कार्यविधि, २०७४ 

गाउँ कार्यपाधलकाबाट स्िीकृत धिधतिः २०७४।११।२२ 

वकस्पाङ गाउँपाधलकाको स्िीकृत बजेटअनसुार अधत आिश्र्क ठाउँिा तारजाली तथा पाईप वितरण 
सम्बन्ििा गाउँकार्यपाधलकाको धिधत २०७४।११।२२ को धनणयर्ानसुार धनम्न कार्यविधि बनाएको 
छ। 

१.  र्ो कार्यविधिको नाि "तारजाली तथा पाईप वितरण कार्यविधि, २०७४ " रशेको छ। र्ो 
कार्यविधि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

 

२.  विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा र्स कार्यविधििािः 
क) "उपभोक्ता सधिधत" भन्नाले तारजाली तथा पाईप खररद गनय बनाईएको उपभोक्ता सधिधत 

सम्झनपुदयछ। 



 

 

ख) "प्राविधिक" भन्नाले गाउँपाधलकाको ईन्न्जधनर्र,  सि-ईन्न्जधनर्र र अधसस्टेन्ट सि- 
ईन्न्जधनर्र सम्झनपुदयछ। 

ग) "ईन्स्टिेट" भन्नाले प्राविधिकले नापजाँच गरी तर्ार गरेको लागत अनिुान सम्झनपुदयछ। 

घ) "अध्र्क्ष" भन्नाले गाउँ कार्यपाधलकाको अध्र्क्ष सम्झनपुदयछ। 

ङ) "कार्ायलर्" भन्नाले गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर् सम्झनपुदयछ। 

च) "सप्लार्सय" भन्नाले गाउँपाधलकाको तारजाली र पाईप सप्लाई गनय तोकेको सप्लार्सय 
सम्झनपुदयछ। 

 

३. उपभोक्ता सधिधत गठन गरी िाग गनुयपननिः तारजाली र पाईप आिश्र्क परेको ठाउँिा 
उपभोक्ता सधिधत गठन गरी िाग गनुयपननछ। 

 

४. प्राविधिकबाट ईन्स्टिेट गराउन ुपननिः िागअनसुार प्राविधिकबाट ईन्स्टिेट तर्ार गराई पेश 
गनयपननछ। 

 

 

५. धनिेदन ददनपुननिः ईन्स्टिेट राखी िडा कार्ायलर्को धसफाररस कार्ायलर्िा धनिेदन पेश 
गनुयपननछ। 

 

६. अध्र्क्षको तोकादेशअनसुार हनुिेः  

धनिेदन उपर कारबाही गरी अध्र्क्ष ज्रू्को तोकादेशअनसुारको संख्र्ािा जाली तथा पाईपको 
लाधग आदेश हनुेछ। 

 

७. हस्तान्तरण फारि भनुयपननिः  

उपभोक्ता सधिधतको अध्र्क्षलाई तार जाली तथा पाईप हस्तान्तरण फारि भरी कार्ायलर्को 
पत्र सवहत सप्लार्सयिा पठाईने छ। 

 

८. ढुिानी तथा संञ्चालन खचय उपभोक्ताको हनुिेः  

तार जाली तथा पाईप खररद स्थलबाट सम्बन्न्ित स्थानिा परु्ायउदा लाग्ने ढुिानी खचय तथा 
पाईपलाईन खन्न,े पनुन तथा जाली भनन र त्र्सिा प्रर्ोग हनुे अन्र् सािाग्रीहरु उपभोक्ताको 
र्ोगदानिा खचय गनुयपननछ। र्स सम्बन्ििा कार्ायलर्िा भकु्तानी िाग दािी गनय सवकने छैन। 

 

 



 

 

९. धबल अनसुार भकु्तानी ददईनिेः  

सप्लार्सयले कार्ायलर्को पत्र आिारिा तारजाली तथा पाईप ददई उक्त धबल अनसुारको 
भकु्तानी गनय गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्िा पेश गनुयपननछ। 

 

१०. उपभोक्ता सधिधतले प्रधतिेदन पेश गनुयपननिः  

उपभोक्ता सधिधतले तार जाली प्रर्ोग गरी काि सम्पन्न सम्बन्ििा सोको जानकारी 
कार्ायलर्िा ददनपुननछ। र्दद िाग अनसुारको काििा तार जाली तथा पाईप प्रर्ोग नगरी 
अन्र्त्र प्रर्ोग गरेको पाईएिा कार्ायलर्ले उक्त सािग्री जफत गरी अन्र्त्र प्रर्ोग गननछ। 

 

आज्ञाले, 

गरुु प्रसाद ढकाल 

प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृत 
 


