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प्रस्िािना : रामपरु नगरपालिका क्षेत्र लभत्र स्िच्छ खानेपानीको सबै नगरबासीहरुमा वपउनयोग्य 
पानीको पहुुँच गराउने उद्धेश्यिे स्िच्छ खानेपानीको व्यिस्थापन गना खानेपानी उपभोक्ता सलमिी गठन 
िथा मिु दिाा गने सम्िन्िमा व्यिस्था गना बाञ्छनीय भएकोिे जिस्रोि ऐन २०४९, स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २(ि) र (प) िथा दफा १०२ बमोजजम रामपरु 
नगर कायापालिकाबाट खानेपानी उपभोक्ता सलमलि गठन िथा मिु दिाा कायाविलि- २०७६ बनाइएको 
छ। 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्भ 

1. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

1. यस कायाविलिको नाम “खानेपानी उपभोक्ता सलमलि गठन िथा मिु दिाा कायाविलि- 
२०७६” रहेको छ। 

2. यो कायाविलि नगर कायापालिकाबाट स्िीकत ि भ  स्थानीय राजपत्रमा प्रकानन 
लमलिदेजख प्रारम्भ हनुेछ। 

2. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस कायाविलिमा,–  
क) “नगरपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिका सम्झन ुपछा। 

ख) “खानेपानी” भन्नािे घरेि ुिथा औद्योलगक उपयोगको िालग आपूलिा गररने पानी साथै स्िच्छ 
वपउने पानीिा  सम्झन ुपछा। 

ग) “ऐन” भन्नािे जिस्रोि ऐन २०४९िा   सम्झन ुपछा। 

घ) “स्रोि” भन्नािे भ–ूसिह िा भलूमगि रुपमा रहेको खानेपानीको स्रोि सम्झन ुपछा। 

ङ) “सिेक्षण” भन्नािे संरचनाको लनमााण, संरचना लनमााण गदाा पने िािािरणीय असर, स्रोिबाट 
उपयोग िथा वििरण गना सवकने खानेपानीको पररमाण, खानेपानीबाट िाभाजन्िन हनुेहरुको 
संख्या िगायि आलथाक िथा प्राविलिक िथ्य िथ्याङकरु समेिको विश्लषेण गरी विस्िति 
रुपबाट ियार गररएको अन्िेषण संभाव्यिा अध्ययन र िि ्सम्बन्िी विस्िति इजन्जलनयररङ 
लडजायन समेिको काया सम्झन ुपछा। 

च) “पररयोजना” भन्नािे अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे सञ्चािन गने खानेपानी पररयोजना सम्झन ु
पछा र सो नब्दिे उपभोक्ता सलमलििा  हस्िान्िरण गरेको पररयोजना िा उपभोक्ता 
सलमलि आफैिे विकास गरी सञ्चािन गरेको पररयोजना समेििा  जनाउुँछ। 

छ) “खानेपानी उपभोक्ता सलमलि” भन्नािे बदुाुँ ३ बमोजजम गठठि सलमलि सम्झन ुपछा। 

ज) “जिस्रोि सलमलि” भन्नािे बदुाुँ २५ बमोजजम गठठि सलमलि सम्झन ुपछा। 
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झ) “खानेपानी मिु दिाा” भन्नािे बदुाुँ ४५ बमोजजम गठठि सलमलि सम्झन ुपछा। 

ञ) “पानी आपूलिाकिाा” भन्नािे यस कायाविलि बमोजजम उपभोक्तािा  खानेपानी आपूलिा गने 
उपभोक्ता सलमलि िा अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्त सम्झन ुपछा। 

ट) “सेिा” भन्नािे पानी आपूलिाकिाािे उपभोक्तािा  उपिब्ि गराएको खानेपानी सेिा सम्झन ु
पछा। 

ठ) “उपभोक्ता” भन्नािे पानी आपूलिाकिाािे उपिब्ि गराएको सेिा उपभोग गने व्यजक्त िा 
लनकाय सम्झन ुपछा। 

ड) "सेिा नलु्क" भन्नािे सेिा उपयोग गरे बापि  पानी उपभोक्ता आपूलिाकिाािा  बझुाउन ु
पने सेिा नलु्क सम्झन ुपछा र सो नब्दिे वििम्ब नलु्क समेििा  जनाउुँछ। 

ढ) “लनरीक्षक” भन्नािे िदुाुँ ८५ बमोजजम िोवकएको खानेपानी लनरीक्षक सम्झन ुपछा। 

 
 

पररच्छेद-२ 

उपभोक्ता सलमलि गठन सम्बजन्ि व्यिस्था                                            
3. उपभोक्ता सलमलि गठन 

1. सामूवहक िाभको िालग पररयोजनाको विकास िथा सञ्चािन गरी त्यसबाट िाभाजन्िन 
हनु चाहने व्यजक्तहरुिे उपभोक्ता सलमलि गठन गना सक्ने छन।् 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम गठन गररने उपभोक्ता सलमलिको कायाकारी सलमलिमा कम्िीमा 
द ुजना मवहिा सवहि नौजना व्यजक्तहरु सदस्य रहने छन ्।त्यसरी अफ्नो अिलिभर 
उपभोक्ता सलमलि गठन हनु नसकेमा नगर प्रमखुिे िदथा सलमलि गठन गना सक्नेछ 
।त्यस प्रकारको सलमलििे कायाकारीको समेि काम गना सक्नेछ। सो सलमलिको अिलि 
सलमलिको गठन पलछ स्ििाःलनष्क्रय हनुेछ।सलमलिमा कजम्िमा १ जना पदेन सदस्य नगर 
प्रमखु िा लनजिे िोकेको प्रलिलनलि रहनेछ । 

4. उपभोक्ता सलमलिको वििान 

(१) उपभोक्ता सलमलिको एउटा वििान हनुेछ। 

(२) उपिदुाुँ (१) बमोजजमको वििानमा देहायका कुराहरु खिुाएको हनु ुपनेछाः 
(क) उद्धेश्य िथा काया क्षते्र, 

(ख) सदस्यिाको िालग योग्यिा, 
(ग) सदस्यिा नलु्क र सदस्यिा प्रदान गने विलि, 

(घ) सदस्यिाको अयोग्यिा, 
(ङ) सािारण सभाको गठन, 

http://www.facebook.com/sharer.php?m2w&s=100&p%5burl%5d=http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/12629&p%5bimages%5d%5b0%5d=&p%5btitle%5d=%E0%A5%A7.%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD
http://www.facebook.com/sharer.php?m2w&s=100&p%5burl%5d=http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/12629&p%5bimages%5d%5b0%5d=&p%5btitle%5d=%E0%A5%A7.%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD
http://www.facebook.com/sharer.php?m2w&s=100&p%5burl%5d=http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/12629&p%5bimages%5d%5b0%5d=&p%5btitle%5d=%E0%A5%A7.%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD
http://www.facebook.com/sharer.php?m2w&s=100&p%5burl%5d=http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/12629&p%5bimages%5d%5b0%5d=&p%5btitle%5d=%E0%A5%A7.%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD
http://www.facebook.com/sharer.php?m2w&s=100&p%5burl%5d=http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/12629&p%5bimages%5d%5b0%5d=&p%5btitle%5d=%E0%A5%A7.%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD
http://www.facebook.com/sharer.php?m2w&s=100&p%5burl%5d=http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/12629&p%5bimages%5d%5b0%5d=&p%5btitle%5d=%E0%A5%A7.%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD
http://www.facebook.com/sharer.php?m2w&s=100&p%5burl%5d=http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/12629&p%5bimages%5d%5b0%5d=&p%5btitle%5d=%E0%A5%A7.%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD
http://www.facebook.com/sharer.php?m2w&s=100&p%5burl%5d=http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/12629&p%5bimages%5d%5b0%5d=&p%5btitle%5d=%E0%A5%A7.%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD
http://www.facebook.com/sharer.php?m2w&s=100&p%5burl%5d=http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/12629&p%5bimages%5d%5b0%5d=&p%5btitle%5d=%E0%A5%A7.%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD
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http://www.facebook.com/sharer.php?m2w&s=100&p%5burl%5d=http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/12629&p%5bimages%5d%5b0%5d=&p%5btitle%5d=%E0%A5%A7.%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD
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(च) सािारण सभाको अलििेनन, 

(छ) सािारण सभाको काम, किाव्य र अलिकार, 
(ज) काया सलमलिको गठन, 

(झ) काया सलमलिको बैठक, 

(ञ) काया सलमलिको काम, किाव्य र अलिकार, 
(ट) पदालिकारीहरुको काम, किाव्य र अलिकार, 
(ठ) लनिााचन सम्बन्िी व्यिस्था, 
(ड) अविश्वासको प्रस्िाि, 

(ढ) आलथाक स्रोि, 

(ण) चि अचि सम्पजिको वििरण, 

(ि) कोष, 

(थ) िेखापरीक्षण, 

(द) वििानमा संनोिन, 

(ि) विलनयम बनाउन सक्ने कुरा, 
(न) अन्य आिश्यक कुराहरु। 

5. उपभोक्ता सलमलि दिाा गना दरखास्ि ठदन ुपने – 

उपभोक्ता सलमलि दिाा गना चाहने व्यजक्तहरुिे एक सय रुपैयाुँ दस्िरु सवहि अनसूुची–१ 
बमोजजमको ढाुँचामा नगर जिस्रोि सलमलि समक्ष दरखास्ि ठदन ुपनेछ। 

6. उपभोक्ता सलमलिको दिाा – 

1. िदुाुँ ५ बमोजजम दरखास्ि प्राप्त भएपलछ सलमलििे उपभोक्ता सलमलििे विकास गना 
प्रस्िाविि गरेको पररयोजना आलथाक िथा प्राविलिक दृविकोण समेिबाट विकास गना 
उपयकु्त भए नभएको जाुँचबझु गरी सो सम्बन्िमा सम्बजन्िि लनकायसुँग परामना समेि 
गदाा पररयोजना विकास गना उपयकु्त देजखएमा सलमलििे उपभोक्ता सलमलि दिाा गरी 
दरखास्ििािािा  अनसुचुी–२ बमोजजमको ढाुँचामा दिााको प्रमाणपत्र ठदन ुपने छ। 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम जाचुँबझु िथा परामना गदाा उपभोक्ता सलमलि दिाा गना नलमल्न े
भएमा सलमलििे त्यसको कारण सवहिको जानकारी दरखास्ििािािा  ठदन ुपनेछ। 

7. दोहोरो उपभोक्ता सलमलि दिाा नगररन े– 

कुनै स्रोिको उपभोग गना कुनै उपभोक्ता सलमलि दिाा भ  सकेपलछ त्यस्िो उपभोक्ता सलमलििे 
उपभोग गने पानीको पररमाणमा कटौिी हनुे गरी सोही सलमलिको कायाक्षेत्रलभत्र अको उपभोक्ता 
सलमलि दिाा गररने छैन। 
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8. स्रोिको पानीमा उपभोक्ता सलमलिको अलिकार कायम रहन े– 

1. िदुाुँ ६ बमोजजम उपभोक्ता सलमलि दिाा भएपलछ उपभोक्ता सलमलििे उपयोग गना िोवकएको 
हदसम्मको पररमाण बराबर पानीको स्रोिमा उपभोक्ता सलमलिको अलिकार कायम रहनेछ। 

2. यो कायाविलि प्रारम्भ हनु ुअजघ नेपाि सरकारिे विकास गरेको खानेपानी पररयोजना संचािन 
गना ऐनको दफा ११ बमोजजम कुनै उपभोक्ता सलमलििा  हस्िान्िरण गरेको भए त्यस्िो 
उपभोक्ता सलमलििे उपयोग गने हद सम्मको पररमाण बराबर पानीको स्रोिमा त्यस्िो 
उपभोक्ता सलमलिको अलिकार कायम रहनेछ। 

3. कुनै व्यजक्तको पानीको मूि िा स्रोि भएको जग्गा भए सो व्यजक्त सुँग सहमलि गरी 
सम्झौिा पत्र िा सो जग्गा संस्थािे खररद गरर मूि दिाा प्रवरयमा जानपुनेछ। 

4. कुनै व्यजक्त िा संस्थाको जग्गाबाट लनकालिएको पानीको स्रोिमा कवह कसैिे उजरुिाजरु 
गना पाइने छैन।  

5. यठद नजजकै लसंचा का िालग प्रयोगमा आएका कुिो िा नहर भएिा पलन पवहिो प्राथलमकिा 
वपउने पानीिा  राजखनेछ। यस्िो अिस्थामा भने आिश्यकिा भन्दा बढी पानी अन्य 
प्रयोजनको िालग प्रयोगमा ल्याउन पाइने छैन। 

9. रामपरु नगरपालिकािे विकास गरेको पररयोजना संचािन गने उपभोक्ता सलमलिको गठन र दिाााः 
1. पररयोजना उपभोक्ता सलमलि माफा ि संचािन गराउन चाहेमा त्यस्िो पररयोजना संचािन गना 

चाहने व्यजक्तहरुिे िदुाुँ ३ बमोजजम उपभोक्ता सलमलि गठन गरी िदुाुँ ५ बमोजजम दिाा 
गराउन ुपनेछ। 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम उपभोक्ता सलमलि दिाा गने सम्बन्िमा मूि दिाा सलमलि समक्ष 
दरखास्ि ठदुँदा नगरपालिकािे त्यस्िो उपभोक्ता सलमलििा  पररयोजना संचािन गने विषयमा 
ठदएको पत्र समेि संिग्न गनुा पनेछ। 

10. सलमलि संगठठि मालननाेः 
1. यस कायाविलि अन्िगाि दिाा भएको सलमलि अविलछन्न उिरालिकारिािा स्िनालसि र  

संगठठि सलमलि हनुेछ।सो सलमलिको सबै कामको लनलमि आफ्नो एउटा छु्ै छाप हनुेछ। 

2. सलमलििे व्यजक्त सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजरु गना सक्नेछ र सो उपर पलन सोही 
नामबाट नालिस उजरु िाग्नेछ। 

 

11. सलमलिको सम्पजि 

1. सलमलिको सदस्य िा कमाचारी िगायि कुनै सलमलिको वििान विरुद्ध    संस्थाको कुनै 
सम्पिी दरुुपयोग गरेमा, कब्जा गरेमा िा रोक्का राख्नबेाट लि  सलमलििा  वफिाा बझुा ठदन 
सक्नेछ। 



खण्ड 3                                                    संख्या 10                                            लमलि २०७6/11/11 

 

खानपेानी उपभोक्ता सलमलि गठन िथा मिु दिाा कायाविलि,207६                                      5 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजमको सलमलिको सम्पजि वफिाा गने गरी नगरपालिकािे गरेको 
कारबाहीमा जचि नबझु्ने व्यजक्तिे सम्बजन्िि अदाििमा उजरु गना सक्नेछ। 

3. सलमलिको सदस्य िा कमाचारी िगायि कुनै व्यजक्तिे सम्पजि िा लिखि िा प्रलिष्ठा  विरुद्ध 
कुनै अपराि िा विराम गरेमा सलमलि िा सलमलिको कुनै सदस्य उपर प्रचलिि काननु 
बमोजजम नगरपालिकािे कारबाही चिाउन सक्नेछ। 

12. यस अजघ दिाा भ  िा नभ  स्थापना भएका सलमलि दिाा गनेाः यो कायाविलि प्रारम्भ हनु ुभन्दा 
अजघ ित्काि प्रचलिि काननु बमोजजम दिाा भ  िा नभ  स्थापना भ रहेका सलमलििे पलन यो 
कायाविलि प्रारम्भ भएको लमलििे ६ (छ) मवहना लभत्र यो कायाविलि बमोजजम सूजचकत ि गराउन ु
पनेछ । सूजचकत ि दिाा हनुको िालग गि आ.ि.सम्म को िेखा पररक्षण प्रलििेदन र सािारण 
सभाको लनणाय अलनिाया रुपमा पेन गनुा पनेछ। 

13. सलमलिको उदेश्यहरुमा हेरफेराः 
1. सलमलिको उदेश्यहरुमा हेरफेर गना आिश्यक देखेमा िा सो सलमलििा  कुनै अको 

सलमलिमा गाुँभ्न उजचि देखेमा सो सलमलििे िि ्सम्िजन्ि प्रस्िाि ियार पारी सो प्रस्िाि 
उपर छिफि गना सलमलिको वििान बमोजजम सािारण सभा बोिाउन ुपनेछ। 

2. सािारण सभामा उपजस्थि भएका जम्मा सदस्य संख्याको द ुलिहा  सदस्यहरुिे 
प्रस्िािमा समाथन जनाएमा सो प्रस्िाि सािारण सभाबाट पाररि भएको मालननेछ। िर, 
सो प्रस्िाि िाग ुगना नगरपालिका को पूिा स्िीकत ि लिन ुपनेछ। 

14. सलमलिको  िलगाकरणाः दिाा अनमुलि प्राप्त गरर नगरपलिका क्षेत्र लभत्र संचािनमा रहेका     
खानेपानी िथा उपभोक्ता सलमलिहरुको व्यिस्थापनबाट खानेपानी उपिब्ि गराउने उपभोक्ता 
सदस्य सख्याको आिारमा लनम्नानसुार  उपभोक्ता सलमलिको बलगाकरण हनुेछ र सोही बमोजजम 
िपसीि बमोजजमको लनिाारण गररनेछ। 

१) ५०१जना िा सो भन्दा बवढ उपभोक्ता सदस्य भएको (क िगा )          ३०००।- 

२) २०१ देजख ५०० जना उपभोक्ता सदस्य भएको (ख िगा )              २०००।- 

३) १०० जना सम्म उपभोक्ता सदस्य भएको (ग िगा )                   १०००।- 

15. िदथा सलमलि गठन गना सवकनाेः यस अजघ दिाा स्िीकत ि प्राप्त गरी संचािनमा रहेका र नयाुँ 
अनमुलि प्राप्त गरी स्थापना हनुे उपभोक्ता सलमलिहरुिे िोवकए बमोजजम ६ मवहनालभत्र सािारण 
सभा गरी उपभोक्ता सलमलि गठन प्रकत या परुा नगरेमा िदथा सलमलि गठन गना सवकनेछ।त्यसरी 
गठन गना नसकेमा अिलि परुा भएका उपभोक्ता सलमलिहरुिा  विघटन गरर संचािन लनयलमि 
गना नगरपलिकाको िफा बाट सम्िन्िीि उपभोक्ता सदस्य मध्येबाट िदथा सलमलि गठन गरी 
आिश्यक प्रकत या काम कारिाही गरी गरा  व्यिस्थापन गना सवकनेछ।त्यस प्रकारको सलमलििे 
सम्पूणा कायाहरु गना सवकनेछ । 
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16. संघ गठन गनााः दिाा स्िीकत ि प्राप्त गरी नगरपालिका क्षेत्र लभत्र संचािनमा रहेका खानेपानी    
उपभोक्ता सलमलिहरु मध्येबाट एक उपभोक्ता सलमलििा  एक सदस्य मानी नगर स्िरीय 
खानेपानी उपभोक्ता संघ गठन गरी अन्य सलमलिहरुिाइा व्यिजस्थि रुपमा संचािन गना 
सवकनेछ।  

17. वहसाबको वििरण पठाउन ु पनेाः उपभोक्ता सलमलििे आफ्नो सलमलिको वहसाबको वििरण िेखा 
परीक्षकको प्रलििेदन सवहि प्रत्येक अलिकत िद्धारा जाचुँ गराउन सक्नेछ। 

18. वहसाबको जाुँच गनेाः  
1. प्रमखु प्रनासकीय अलिकत ििे आिश्यक देखेमा सलमलिको वहसाब आफूिे लनयजक्त गरेको 

कुनै अलिकत िद्धारा जाचुँ गराउन सक्नेछ। 

2. वहसाब जाुँच गने अलिकत ििे मागेको वििरण िथा कागजािहरु िा नोिेको प्रश्नको जिाफ  
ठदन ुसलमलिको पदालिकारी,सदस्य र कमाचारीको किाव्य हनुेछ। 

3. वहसाब जाुँच गने अलिकत ििे नगरपालिकािे िोवकठदएको म्याद लभत्र वहसाब जाुँचको 
प्रलििेदन नगरपालिका समक्ष पेन गनुा पनेछ र सो प्रलििेदनको आिारमा सलमलिको कुनै 
सम्पिी सो संस्थाको कुनै पदालिकारी,सदस्य िा कमाचारीिे वहनालमना गरेको नोक्सान 
गरेको िा दरुुपयोग गरेको छ भने्न नगरपालिकािा  िागेमा लनजिे त्यस्िो पदालिकारी, 
सदस्य िा कमाचारीबाट सो हानी नोक्सानी असूि गना प्रचलिि कानून बमोजजम कारिाही 
चिाउन सक्नेछ।िर प्रचलिि कानूनिे सजाय समेि हनुे अपराि भएकोमा प्रचलिि कानून 
बमोजजम मदु्धा चिाउन सक्नेछ। 

19. लनदेनन ठदनाेः नगरपालिकािे सलमलििा  आिश्यक लनदेनन ठदन सक्नेछ र त्यस्िो लनदेननको   
पािना गनुा सम्िजन्िि सलमलिको किाव्य हनुेछ। 

 

20. दण्ड सजायाः 
1. िदुाुँ ६ बमोजजम दिाा भ  सलमलि स्थापना िा िदुाुँ ७ बमोजजम  दिाा नगरी   सलमलि 

संचािन गरेमा त्यस्िा सलमलिका सदस्यहरुबाट नगरपालिकािे जनही एक हजार रुपैया सम्म 
जररिाना गना सक्नेछ। 

2. िदुाुँ १७ बमोजजम वहसाबको वििरण नपठाएमा सलमलिका सदस्यहरुबाट नगरपालिकािे जनही  
एक हजार रुपैयासम्म जररिाना गना सक्नेछ । िर कुनै सदस्यिे िदुाुँ १७ उल्िघन हनु 
नठदन सकभर प्रयत्न गरेको लथयो भने्न सन्िोष हनुे प्रमाण गना सकेमा लनजिा  सजाय गररने 
छैन। 
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3. बदुाुँ (१८) को उपदफा (१) बमोजजम वहसाब जाुँच गने सम्बजन्िि अलिकत ििे मागेको 
वििरण िथा कागजपत्र िा सोिेको प्रश्नको जिाफ नठदन ेसम्बजन्िि पदालिकारी सदस्य िा 
कमाचारीिाइा नगरपालिकािे एक हजार रुपैयासम्म जनही जररिाना गना सक्नेछ। 

4. बदुाुँ (१७) बमोजजम नगरपालिकाको स्िीकत िी नलिइा सलमलिको उद्धेश्यमा हेरफेर गरेमा िा 
अको सलमलिसुँग गाभेमा िा सलमलििे आफ्नो उदेश्यको प्रलिकूि हनुे गरी काम कारबाही 
गरेमा िा नगरपालिकािे ठदएको लनदेनन पािना नगरेमा प्रमखु प्रनासकीय अलिकत ििे त्यस्िो 
सलमलिको दिाा लनिम्बन गना लनिम्बन गना िा खारेज गना सक्नेछ। 

21. पनुरािेदनाः बदुाुँ(२०) उपदफा बमोजजम प्रमखु प्रनासकीय अलिकत ििे गरेको अजन्िम लनणाय उपर 
पैलिस ठदन लभत्र सम्बजन्िि जजल्िा अदाििमा पनुरािेदन िाग्ने सक्ने। 

22. सलमलिको विघटन िा त्यस्को पररणामाः  

1. सलमलिको वििान बमोजजम काया सञ्चािन गना नसकी िा अन्य कुनै कारणिस सलमलि 
विघटन भएमा त्यस्िो सलमलिको सम्पूणा जायजेथा नगरपालिकामा सनेछ। 

2. उपदफा (१) बमोजजम विघटन भएको सलमलिको दावयत्िको हकमा सो सलमलिको 
जायजेथा भ्याए सम्म नगरपालिकािे व्यहोने छ। 

3. उपदफा (१) बमोजजम विघटन भएको सलमलिको दावयत्ि सलमलिको जायजेथािे नभ्याएमा 
नपगु दावयत्ि सलमलिका पदालिकारीको जायजेथाबाट प्रचलिि कानून अनरुुप असिु उपर 
हनुेछ। 

23. विघटन िथा संचािनाः सलमलििे आफ्नो वििान अनसुारको िोवकएको समयािलि लभत्रमा नयाुँ 
कायासलमलि चयन हनु नसकेमा उक्त कायासलमलिको स्ििाः विघटन भएको मानी अको 
कायासलमलि चयन नभएसम्म नगरपालिकािे िोकेको िदथा सलमलिबाट सलमलि  संचािन गनेछ। 

24. खारेजी र बचाउाः खानेपानी उपभोक्ता सलमलि व्यिस्थापन कायाविलि िाग ुहनु ुपिुा जिस्रोि ऐन 
२०४९ अन्िगिा दिाा भएका सलमलि यसै कायाविलि बमोजजम दिाा भए सरह मालननेछ। 

 

पररच्छेद-३ 

नगर जिस्रोि सलमलि गठन सम्बन्िी व्यिस्था 
25. नगर जिस्रोि सलमलिको गठनाः  
1. नगरपालिका लभत्र रहेको खानेपानीको उपयोग, मिु दिाा,निीकरणका िालग बदुाुँ ६ बमोजजम 

अनमुलिपत्र प्रदान गने प्रयोजनको िालग नगर जिस्रोि सलमलि रहनेछ । 

2. नगर जिस्रोि सलमलिमा देहायका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछना्ः 
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(क) नगर प्रमखु    अध्यक्ष 

(ख) प्रमखु प्रनासवकय अलिकत ि      सदस्य 

(ग) सामाजजक विकास सलमलि संयोजक         सदस्य 

(घ) खानेपानी उपभोक्ता सलमलिका अध्यक्षहरु 

मध्येबाट नगर प्रमखुिे िोकेको १ जना                                   सदस्य                                  

(ङ) नगर प्रमखुिे िोकेको सम्िजन्िि िडाको अध्यक्ष                        सदस्य 

(ज) अलिकत ि स्िरको कमाचारी                               सदस्य सजचि 
26. नगर जिस्रोि सलमलिको बैठक सम्बन्िी कायाविलिाः  

1. नगर जिस्रोि सलमलिको बैठक अध्यक्षिे िोकेको समय, लमलि र स्थानमा बस्नेछ । 

2. बैठकको अध्यक्षिा नगर खानेपानी सलमलिको अध्यक्षिे गनेछ । अध्यक्षको अनपुजस्थलिमा 
प्रमखु प्रनासवकय अलिकत ि अध्यक्षिा गनेछ । 

3. नगर जिस्रोि सलमलिको कुि सदस्य संख्याको पचास प्रलिनि सदस्य उपजस्थि भएमा 
बैठकको िालग गणपूरक संख्या पगेुको मालननेछ । 

4. नगर जिस्रोि सलमलिमा कुनै विषयमा छिफि भै मिदान हुुँदा उपजस्थि सदस्य संख्याको 
द ु लिहा  सदस्यहरूको मििा  नगर जिस्रोि सलमलिको लनणाय मालननेछ । 

5. नगर जिस्रोि सलमलिको लनणाय सदस्य सजचिद्वारा प्रमाजणि गररनेछ । 

6. नगर जिस्रोि सलमलिको बैठक सम्बन्िी अन्य कायाविलि सलमलि आफैँ िे लनिाारण गरे 
बमोजजम हनुेछ । 

27. नगर जिस्रोि सलमलिको संयकु्त बैठकाः  
1. जिस्रोिको उपयोगसुँग सम्बजन्िि कुनै काम एक भन्दाबढी खानेपानी सलमलिहरूसुँग 

सम्बजन्िि भएमा सम्बजन्िि नगर जिस्रोि सलमलिको संयकु्त बैठकिे यो कायाविलि 
बमोजजमको अलिकारको प्रयोग गनेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजमको संयकु्त नगर जिस्रोि सलमलिको बैठकको अध्यक्षिा सलमलिको 
अध्यक्षिे गनेछ । 

28. नगर जिस्रोि सलमलिको सजचिाियाः नगर जिस्रोि सलमलिको सजचिािय सम्बजन्िि नगर 
कायापालिकाको कायााियमा रहनेछ । 

29. जिस्रोिको उपयोगको सिेक्षण अनमुलिपत्रको िालग दरखास्ि ठदनाेः  
1. जिस्रोि उपयोगको सिेक्षण अनमुलिपत्र लिन चाहन ेव्यजक्त िा संगठठि सलमलििे अनसूुची–

७ बमोजजमको ढाुँचामा प्रस्िाविि पररयोजनासुँग सम्बजन्िि देहायका वििरणहरू खिुाइ 
नगर जिस्रोि सलमलि समक्ष िीनप्रलि दरखास्ि फारम ठदन ुपनेछ । 

क) पररयोजनाको वििरण, 

ख) पररयोजना रहने स्थानको नक्ना (मखु्य मखु्य संचरना समेि देजखने), 
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ग) पानीको स्रोि र उपयोग हनुे पानीको पररमाण, 

घ) पररयोजनाबाट िाभाजन्िि हनुे उपभोक्ताहरूको संख्या र वकलसम, 

ङ) सिेक्षण गररने जिस्रोिका क्षेत्र, 

च) पररयोजना सम्पन्न गना िाग्ने अनमुालनि कुि अिलि र िागि (सिेक्षण र 
सञ्चािनको िालग समेि), 

छ) अन्य आिश्यक कुराहरू । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम सिेक्षण अनमुलिपत्रको िालग दरखास्ि ठदुँदा अनसूुची–८ मा 
उल्िेजखि दस्िरुको पच्चीस प्रलिनिको दरिे हनु आउने रकम सिेक्षण अनमुलिपत्र दस्िरु 
बापि बझुाउन ुपनेछ। 

30. दरखास्ि उपर जाुँचबझुाः  
1. िदुाुँ २९ बमोजजम दरखास्ि परेपलछ ऐन र यस कायाविलि बमोजजम दरखास्ििािािे 

दरखास्िसाथ पेन गनुापने आिश्यक कागजाि, वििरण िा प्रलििेदन पेन गरे नगरेको 
सम्बन्िमा नगर जिस्रोि सलमलििे आिश्यक जाुँचबझु गनुा पनेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम जाुँचबझु गदाा दरखास्ििािािे दरखास्िसाथ पेन गनुा पने कुनै 
कागजाि, वििरण िा प्रलििेदन पेन गरेको रहेनछ भने त्यस्िो कागजाि, वििरण िा प्रलििेदन 
पेन गना नगर जिस्रोि सलमलििे सम्बजन्िि दरखास्ििािािा  मनुालसब मावफकको म्याद 
िोकी दरखास्ि परेको लमलििे पन्र ठदनलभत्र सूचना ठदन ुपनेछ । 

3. उपिदुाुँ (२) बमोजजम कुनै कागजाि, वििरण िा प्रलििेदन पेन गना नगर जिस्रोि सलमलििे 
म्याद िोकी सूचना ठदएकोमा जनु लमलिमा त्यस्िो कागजाि प्राप्त हनु आउुँछ सोही लमलििा  नै 
ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको िालग दरखास्ि परेको लमलि मालननेछ । 

31. सिेक्षण अनमुलिपत्र ठदनाेः िदुाुँ २९ बमोजजम परेको दरखास्ि उपर िदुाुँ ३० बमोजजम नगर 
जिस्रोि सलमलििे आिश्यक जाुँचबझु गरेपलछ दरखास्िािािाको माग अनसुार िा आिश्यक भए 
संनोिन समेि गरी अनसूुची–६ बमोजजमको ढाुँचामा दरखास्ििािािा  खानेपानी उपयोगको 
सिेक्षण अनमुलिपत्र ठदन ुपनेछ । 

32. सिेक्षण प्रलििेदन पेन गनुापनेाः िदुाुँ ३१ बमोजजम अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे सिेक्षणको काम 
सम्पन्न गरेको लमलििे िीस ठदनलभत्र आफूिे गरेको सिेक्षणको िीनप्रलि प्रलििेदन नगर जिस्रोि 
सलमलि समक्ष पेन गनुा पनेछ । 

33. दोहोरो सिेक्षण अनमुलिपत्र नठदइनाेः िदुाुँ ३१ बमोजजम ठदइएको सिेक्षण अनमुलिपत्रमा उल्िेजखि 
अिलिभर सोही क्षेत्रमा सोही कामको सिेक्षण गना पाउने गरी अन्य कुनै व्यजक्त िा संगठठि 
सलमलििा  दोहोरो पने गरी अनमुलिपत्र ठदइने छैन । 

34. जिस्रोि उपयोगको अनमुलिपत्रको िालग दरखास्ि ठदने  
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1. जिस्रोिको उपयोग गना चाहाने व्यजक्त िा संगठठि संस्थािे अनसूुची -५ बमोजजमको 
ढाुँचामा  प्रस्िाविि पररयोजनासुँग सम्बजन्िि देहायको वििरण खिुाइा नगर जिस्रोि सलमलि 
समक्ष  िीनप्रलि  दरखास्ि फराम ठदन ुपनेछाः 
क) पररयोजनाको विस्िति वििरण (पररयोजना स्थिको नक्ना, उपयोग गररने पानीको 

स्रोि, पररयोजना सम्पन्न गना िाग्ने अनमुालनि समय, िागि, पररयोजनाको 
सहभागीहरुको नाम र लिनीहरुको संिग्निाको वकलसम, पररयोजनामा अजन्िम स्िालमत्ि 
रहने व्यजक्त िा संगठठि संस्था िथा त्यस्िो संस्थाको सञ्चािकहरुको नाम, थर र 
ििन समेि स्पि रुपमा खिुाउनपुछा । 

ख) सम्भाव्यिाको विश्लषेाण (पररयाजनाको विस्िति नक्ना सवहिको प्राविलिक वििरण िथा 
आलथाक विश्रिेषण र उपभोक्ताहरुको वििरण), 

ग) विजिय व्यिस्था पररयोजनाको अनमुलि विजिय व्यिस्था, पररयोजनाको 
िगानीकिााहरुको आलथाक हैलसयि, पररयोजनामा प्रत्यक्ष रुपिे सहभागी हनु े विजिय 
संस्थाहरुको प्रलििद्धिा र िगानीकिााहरुको दावयत्ि िथा नेयर पूुँजी र ऋणको 
प्रलिनि), 

घ) घर जग्गाको उपयोग िा प्राप्ती (पररयोजना लनमााण कायाको िालग स्थायी िा अस्थायी 
ििरबाट उपयोग िा प्राप्तीको िालग चावहन ेसरकारी िा गैर सरकारी जग्गाको कुि 
क्षेत्रफि र जग्गािनीहरुको िागि), 

ङ) िािािरणीय प्रभाि विश्लषेण (पररयोजनािे िािािरण पाने उल्िेखनीय प्रलिकूि 
प्रभाििाइा न्यूनिम गना अपनाउने उपायहरु िथा खानेपानीमा रहने जिचर एिं जि 
िािािरण संरक्षणको िालग अपनाउने उपायहरु, पररयोजनािे सम्बजन्िि क्षते्रमा पाना 
सक्ने सामाजजक िथा आलथाक प्रभािको अलिररक्त विद्यमान स्थानीय श्रम िथा स्रोि र 
सािनको उपयोग, पररयोजना सम्बन्िी काया पूरा भएपलछ त्यस  क्षेत्रको व्यजक्तहरुिे  
पाउने िाभ, लनमााण िथा सञ्चािन सम्भार  सम्बन्िमा स्थानीय जनिािाइा ठदइने 
िालिम, लनमााण जनविरको िालग आिश्यक  पने सवुििाहरु, सरुक्षात्मक व्यिस्थाहरु 
िथा पररयोजना सञ्चािनबाट सम्बजन्िि जग्गािनीहरुिाइा पना सक्ने असर, विस्थावपि 
जनसंख्याको िगि र लिनीहरुको पनुािासको िालग अपनाउने आिश्यक व्यिस्था समेि 
स्पि रुपमा खिुाउन ुपछा, 
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35. दरखास्ि उपर जाुँचबझुाः  
1. िदुाुँ ३४ बमोजजम दरखास्ि प्राप्त भएपलछ ऐन र यस कायाविलि बमोजजम दरखास्िसाथ 

पेन गनुापने आिश्यक कागजाि, वििरण िा प्रलििेदन पेन गरे नगरेको सम्बन्िमा नगर 
जिस्रोि सलमलििे आिश्यक जाुँचबझु गनुापनेछ। 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम जाुँचबझु गदाा दरखास्ििािािे दरखास्िसाथ पेन गनुा पने कुनै 
कागजाि, वििरण िा प्रलििेदन पेन गरेको रहेनछ भने त्यस्िो कागजाि, वििरण िा 
प्रलििेदन पेन गना नगर जिस्रोि सलमलििे सम्बजन्िि दरखास्ििािािा  मनुालसब 
मावफकको म्याद िोकी दरखास्ि दिाा भएको लमलििे िीस ठदनलभत्र सो कुराको सूचना 
ठदन ुपनेछ।  

3. उपिदुाुँ (२) बमोजजम कुनै कागजाि, वििरण िा प्रलििेदन पेन गना नगर जिस्रोि 
सलमलििे म्याद िोकी सूचना ठदएकोमा जनु लमलिमा त्यस्िो कागजाि प्राप्त हनु आउुँछ 
सोही लमलििा  नै ऐनको दफा ८ को उपिदुाुँ (२) को प्रयोजनको िालग दरखास्ि परेको 
लमलि मालननेछ । 

36. सािाजलनक सूचना प्रकाजनि गनुापनेाः  
1. िदुाुँ ३४ बमोजजम खानेपानीको उपयोगको अनमुलिपत्रको िालग दरखास्ि परेपलछ नगर 

खानेपानी सलमलििे िदुाुँ ३३ बमोजजम आिश्यक जाुँचबझु गरी ित्सम्बन्िी वििरणहरू 
खिुाइ सािाजलनक गने। 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम सूचना प्रकाजनि भएपलछ खानेपानीको उपयोगलसि सम्बजन्िि 
पररयोजनाको लनमााण िथा सञ्चािन गदाा कुनै उल्िेखनीय प्रलिकूि असर पने भएमा 
ित्सम्बन्िी वििरणहरू खिुा  सूचना प्रकाजनि भएको लमलििे पैंिीस ठदनलभत्र सम्बजन्िि 
नगर जिस्रोि सलमलि समक्ष जो सकैुिे पलन मन्िव्य ठदन सक्नेछ । 

3. उपिदुाुँ (२) बमोजजम प्राप्त हनु आएको प्रलिवरया समेििा  लबचार गरी नगर खानेपानी 
सलमलििे त्यस्िो उल्िेखनीय प्रलिकूि असर न्यूनिम गने सम्बन्िमा सम्बजन्िि 
दरखास्ििािािे पािन गनुापने कुराहरू अनमुलिपत्र ठदुँदा िोकी ठदनेछ । 

37. अनमुलिपत्र ठदनाेः िदुाुँ ३४ बमोजजमको दरखास्ि उपर िदुाुँ ३५ र ३६ बमोजजमको कायाविलि 
पूरा गरी गरा  नगर जिस्रोि सलमलििे   दरखास्ििािाको माग बमोजजम िा आिश्यक भए 
संनोिन समेि गरी अनसूुची–६ बमोजजमको ढाुँचामा दरखास्ििािािा  जिस्रोिको उपयोग 

सम्बन्िी अनमुलिपत्र ठदन ुपनेछ । 

38. सिेक्षणको अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिा  पररयोजना सञ्चािन गना अनमुलिपत्र प्रदान गररनाेः िदुाुँ 
३१ बमोजजम सिेक्षणको अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे आफूिे गरेको सिेक्षण बमोजजम जिस्रोिको 
उपयोग सम्बन्िी काया पलन गना चाहेमा सिेक्षण काया पूरा गनुा पने म्याद लभतै्र िदुाुँ ३४ 
बमोजजमका वििरणहरू खिुा  दरखास्ि ठदएमा यस िदुाुँको अन्य व्यिस्थाहरूको अिीनमा रही 
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दरखास्ििािािा  प्राथलमकिाको साथ िदुाुँ ३७ बमोजजम जिस्रोि उपयोगको अनमुलिपत्र ठदन 
सवकने छ। 

39. जिस्रोि मालथ अलिकार कायम हनुाेः यस कायाविलि बमोजजम जिस्रोिको उपयोग सम्बन्िी काया 
सञ्चािन गना अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिा  अनमुलिपत्रमा उल्िेख भए बमोजजमको कामको िालग 
सोही अनमुलिपत्रमा िोवकएको स्थान र क्षेत्रसम्मको जिस्रोिको उपयोग गने अलिकार प्राप्त 
हनुेछ। 

40. काया नरुु गनुापने अिलिाः    

1. अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे अनमुलिपत्रमा उल्िेजखि काया अनमुलिपत्र प्राप्त गरेको लमलििे 
सिेक्षणको हकमा िीन मवहना लभत्र र जिस्रोिको उपयोग सम्बन्िी काया सञ्चािनको हकमा 
एक िषा लभत्र भौलिक रूपमा काया नरुु गरी सोको जानकारी सम्बजन्िि नगर जिस्रोि 
सलमलििा  ठदन ुपनेछ।िर म्यादलभत्र काया नरुु गना नसकेको कारण खोिी अनमुलिपत्र प्राप्त 
व्यजक्तिे लनिेदन ठदएमा सम्बजन्िि नगर जिस्रोि सलमलििे त्यस्िो कारण उजचि र यथेि 
देखेमा म्या- द थप गना सक्नेछ। 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम काया नरुु भएपलछ प्रत्येक ६ मवहनामा भएको कामको प्रगलि वििरण 
अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे सिेक्षण िा लनमााण काया सम्पन्न नभएसम्म सम्बजन्िि नगर जिस्रोि  
सलमलि समक्ष पठाउन ुपनेछ। 

41. नयाुँ अनमुलिपत्र लिनपुनेाः  
1. कायाविलि प्रारम्भ हनु ु अगािैदेजख जिस्रोिको उपयोग गरररहेको व्यजक्त िा संगठठि 

सलमलििे पलन िदुाुँ ३४ मा उल्िेजखि वििरणहरू खिुा  ऐन प्रारम्भ भएको लमलििे एक 
िषा लभत्र सम्बजन्िि नगर जिस्रोि उपयोगको अनमुलिपत्रको िालग दरखास्ि ठदनेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम पना आएको दरखास्ि उपर सम्बजन्िि नगर खानेपानी सलमलििे 
आिश्यक जाुँचबझु गरी दरखास्ििािािा  अनसूुची–७ बमोजजमको ढाुँचामा अनमुलिपत्र 
ठदनेछ। 

42. अनमुलिपत्र दस्िरुाः यो कायाविलि बमोजजमको जिस्रोिको उपयोग सम्बन्िी काया सञ्चािन गना 
अनमुलिपत्रको िालग दरखास्ि ठदुँदा अनसूुची–१० मा िोवकए बमोजजमको अनमुलिपत्र दस्िरु 
बझुाउन ुपनेछ। 

43. अनमुलिपत्र निीकरण गनेाः  

1. यो कायाविलि बमोजजम जिस्रोिको सिेक्षण िा उपयोगको िालग ठदइएको अनमुलिपत्रमा 
उल्िेजखि अिलि समाप्त हनु ुअगािै अको अिलिको िालग अनमुलिपत्रको निीकरण गनुा 
पनेछ। 
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2. प्रत्येक अनमुलिपत्र निीकरण गराउुँदा अनसूुची–१० मा िोवकएको दस्िरुको पचास 
प्रलिनि निीकरण दस्िरु िाग्नेछ। 

44. अनमुलिपत्र विरी िा हस्िान्िरण गना स्िीकत लि लिनपुनेाः  
1. अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे आफ्नो अनमुलिपत्र विरी गना िा अन्य कुनै प्रकारिे कसैिा  

हस्िान्िरण गनुा परेमा सम्बजन्िि नगर जिस्रोि सलमलि समक्ष लनिेदन ठदन ुपनेछ। 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम प्राप्त भएको लनिेदन उपर सम्बजन्िि नगर जिस्रोि सलमलििे 
आिश्यक जाुँचबझु गरी दरखास्ििािाको नाउुँमा रहेको अनमुलिपत्र अन्य व्यजक्त िा 
संगठठि सलमलिको नाउुँमा विरी गना िा अन्य कुनै प्रकारिे हस्िान्िरण गना स्िीकत लि 
ठदन सक्नेछ। 

            

पररच्छेद-४ 

मिु दिाा सलमलि सम्बजन्ि व्यिस्था 
 

45. खानपेानीको मिु दिाा गनुापनेाः 
1. नगरपालिकाको क्षेत्रमा खानेपानी उत्पादनको मखु्य श्रोि महुान (मिु) बाट संकिन गरी 

व्यिस्थापन गनुापने अिस्थामा सो मिु दिाा गनुापनेछ। खानेपानी िथा सरसफाइा उपभोक्ता 
सलमलििे खानेपानी व्यिस्थापन गरी सािाजलनक उपभोग गनाको िालग खानेपानी संकिन गने 
उत्पादनको मखु्य श्रोि महुान (मिु) दिााको िालग नगरपालिका समक्ष माग गनुापनेछ। माग 
भएपलछ लनम्न अनसुारको ६ (छ) सदस्यीय मिु दिाा सलमलििे गना लमल्ने/नलमल्ने सम्बन्िमा 
स्थिगि अध्ययन सवहि छानविन गरी दिाा गना लमल्ने अिस्था देजखएमा मिु दिाा प्रमाणपत्र 
ठदन सक्नेछ। 

 

१) नगर प्रमखु            -संयोजक   
२) प्रमखु प्रनासकीय अलिकत ि              -सदस्य 

३) सम्बजन्िि िडाको अध्यक्ष              -सदस्य 

४) अध्यक्षिे िोकेको सम्बजन्िि िडाको खानेपानी  
 उपभोक्ता सलमलिको पदालिकारी १ जना                                     -सदस्य 

५) अध्यक्षिे िोकेको एक जना सम्बजन्िि िडाको मवहिा सवहि २ जना            
-सदस्य  
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६)प्रनासन अलिकत ि     -सदस्य सजचि      
   

2. माग पश्चाि प्रारजम्भक सिेक्षणका िालग िपलसि बमोजजमको ३ सदस्यिे अनसुचुी १ बमोजजम 
लसफारीस गनुापनेछ। 

१) प्राविलिक नाखा प्रमखु 

२) योजना नाखा प्रमखु 

३) प्रनासन अलिकत ि 

46. मूि दिाााः 
1. मूि दिाा गना चाहने सलमलििे देहायको वििरण खिुा  सलमलिको वििान एक प्रलि र 

िोवकएको दस्िरु सवहि नगर प्रमखु समक्ष  अनसुजुच -३ को ढाचाुँमा लनिेदन ठदन ुपनेछ। 

क) सलमलिको नाम, 
ख) उद्धेश्यहरु 

ग) सलमलिका सदस्यहरुको नाम,ठेगाना,पेना र नागररकिाको  प्रलिलिपी, 
घ) कायााियको ठेगाना , 
ङ) मूि दिााको विलि र प्रवरया 

2. उपिदुाुँ (१)बमोजजमको लनिेदन प्राप्त भएपलछ प्रमखु प्रनासकीय अलिकत ििे आिश्यक 
जाचुँबझुका िालग प्रारजम्भक सिेक्षण गराउनेछ। 

3. सिेक्षण पश्चाि लसफारीस भइसकेपलछ नगरपालिका कायााियिे ३५ ठदने सूचना जारी गने 
छ। 

4. ३५ ठदनलभत्र कुनै पलन उजरुी नपरेमा मूि दिाा सलमलि समक्ष पेन गनुापनेछ। 

5. दिाा नगने लनणाय गरेमा त्यसको सूचना सम्बजन्िि सलमलििा  ठदनपुनेछ । 

6. उपिदुाुँ (४) बमोजजमको उजरुी प्राप्त भएपलछ मूि दिाा सलमलििे आिश्यक जाचुँबझु  गरी 
त्यस्िो मूि दिाा सलमलि गठन गना मनालसि ठहररएमा मूि दिाा सलमलिको बैठकमा पेन गरी 
दिाा प्रमाणपत्र जारी गना प्रमखु प्रनासकीय अलिकत ििा  आदेन ठदन सक्नेछ र मूि दिाा 
सलमलिको बैठकको लनणाय बमोजजम प्रमखु प्रनासकीय अलिकत ििे सलमलि दिाा गररठदन ुपनेछ। 

7. यस िदुाुँ अन्िगाि ठदइने प्रमाणपत्रको ढाचाुँ अनसूुची-४ बमोजजम हनुेछ। 

47. दिाा दस्िरुाः दिाा भएको सलमलि प्रत्येक आलथाक बषा समाप्त भएको  िीन मवहना लभत्र नविकरण 
गनुा प्रनेछ । दिाा दस्िरु  रु १,०००।-(एक हजार ) ,नविकरण दस्िरु िावषाक रु ५००।- 
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(पाुँच सय ), लिनुा पनेछ । सलमलििे िोकेको समयमा नविकरण नगरेमा जररिाना दस्िरु प्रलि 
मवहना रु.२००।-(द ु सय रुपैँया ) थप िाग्नेछ। 

 

 

 

 

 

पररच्छेद-५ 

सिेक्षण अनमुलिपत्र सम्बजन्ि व्यिस्था 
48. सिेक्षण अनमुलिपत्रको िालग दरखास्ि ठदन ुपने – 

1. कुनै स्रोिको सिेक्षण गना चाहने व्यजक्त िा (३ ) गठठि सलमलििे अनमुलिपत्रको िालग पाुँच 
सय रुपैयाुँ दस्िरु सवहि अनसूुची–५ बमोजजमको ढाुँचामा सलमलि समक्ष दरखास्ि ठदन ुपनेछ 
। 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम दरखास्ि प्राप्त भएमा सलमलििे सो सम्बन्िमा आिश्यक जाचुँबझु गनेछ 
र त्यसरी जाचुँबझु गदाा थप कागजाि माग गनुा पने देजखएमा दरखास्ि परेको लमलििे पन्र 
ठदनलभत्र दरखास्ििािािा  सो कुराको सूचना ठदन ुपनेछ। 

3. उपिदुाुँ (२) बमोजजम सलमलििे ठदएको सूचना बमोजजम दरखास्ििािािे थप कागजाि पेन 
गरेको लमलििा  नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको िालग दरखास्ि परेको 
लमलि मालननेछ। 

49. सिेक्षण अनमुलिपत्र ठदन ु पने – िदुाुँ ४८ बमोजजम प्राप्त हनु आएको दरखास्ि र सो साथ 
संिग्न कागजाि जाचुँबझु गदाा दरखास्ििािािा  सिेक्षण अनमुलिपत्र ठदन उपयकु्त देजखएमा 
सलमलििे अनसूुची–६ बमोजजमको ढाचाुँमा स्रोि सिेक्षण अनमुलिपत्र ठदन ुपनेछ। 

50. स्रोि उपयोग अनमुलिपत्रको िालग दरखास्ि ठदन ुपने –  

 

1. स्रोिको उपयोग गना चाहने व्यजक्त िा संगठठि सलमलििे अनमुलिपत्रको िालग एक हजार 
रुपैयाुँ दस्िरु सवहि अनसूुची– ७ बमोजजमको ढाुँचामा सलमलि समक्ष दरखास्ि ठदन ुपनेछ। 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम दरखास्ि प्राप्त भएमा सलमलििे सो सम्बन्िमा आिश्यक जाचुँबझु गनेछ 
र त्यसरी जाचुँबझु गदाा थप कागजाि माग गनुा पने देजखएमा दरखास्ि परेको लमलििे पन्र 
ठदनलभत्र दरखास्ििािािा  सो कुराको सूचना ठदन ुपनेछ। 

3. उपिदुाुँ (२) बमोजजम सलमलििे ठदएको सूचना बमोजजम दरखास्ििािािे थप कागजाि पेन 
गरेको लमलििा  नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको िालग दरखास्ि परेको 
लमलि मालननेछ। 
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51. सािाजलनक रुपमा सूचना प्रकानन गनुा पने – 

1. िदुाुँ ५० बमोजजम दरखास्ि प्राप्त भएपलछ सलमलििे सो दरखास्ि सम्बन्िमा आिश्यकिा 
अनसुार जाचुँबझु गरी िि ्सम्बन्िी वििरणहरु खिुा  सािाजलनक जानकारीको िालग सूचना 
प्रकानन गनुा पनेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम सूचना प्रकानन भएपलछ पररयोजनाको विकास िथा संचािन गदाा 
उल्िेखनीय कुनै प्रलिकूि प्रभाि पने देजखएमा िि ् सम्बन्िी वििरण खिुा  त्यसरी सूचना 
प्रकानन भएको लमलििे पैंिीस ठदनलभत्र सलमलि समक्ष सझुाि ठदन सवकनेछ । 

3. उपिदुाुँ (२) बमोजजम प्राप्त भएको सझुाििा  समेि विचार गरी सलमलििे त्यस्िो उल्िेखनीय 
प्रलिकूि प्रभाि न्यूनीकरण गने सम्बन्िमा सम्बजन्िि दरखास्ििािािे पािन गनुा पने कुराहरु 
अनमुलिपत्र ठदंदा िोवक ठदनेछ । 

52. स्रोि उपयोग गना अनमुलिपत्र ठदन ु पनेाः िदुाुँ ५० बमोजजम प्राप्त भएको दरखास्ि, सो साथ 
संिग्न कागजाि जाचुँबझु र िदुाुँ ५१ बमोजजम प्राप्त भएका सझुािहरु अध्ययन गदाा 
दरखास्ििािािा  स्रोि उपयोगको अनमुलिपत्र ठदन उपयकु्त देजखएमा सलमलििे अनसूुची–६ 
बमोजजमको ढाुँचामा अनमुलिपत्र ठदन ुपनेछ । 

53. दोहोरो अनमुलिपत्र नठदइनाेः   

1. िदुाुँ ४९ बमोजजम कुनै व्यजक्त िा संगठठि सलमलििा  स्रोि सिेक्षण गना अनमुलिपत्र ठद  
सकेपलछ सो अनमुलिपत्रको अिलिभर सोही क्षेत्रमा सोही कामको िालग सिेक्षण गना पाउने 
गरी अन्य कुनै व्यजक्त िा संगठठि सलमलििा  सिेक्षण गना दोहोरो अनमुलिपत्र ठदइने छैन । 

2. िदुाुँ ५२ बमोजजम स्रोि उपयोग गना कुनै व्यजक्त िा संगठठि सलमलििा  अनमुलिपत्र ठद  
सकेपलछ सो अनमुलिपत्रको अिलिभर सो अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे उपयोग गने पानीको 
पररमाणमा कटौिी हनुे गरी अन्य व्यजक्त िा संगठठि सलमलििा  सोही स्रोि उपयोग गना 
पाउने गरी दोहोरो अनमुलिपत्र ठदइने छैन । 

54. काम नरुु गनुा पने – 

1. अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे अनमुलिपत्रमा उल्िेजखि काम अनमुलिपत्र प्राप्त गरेको िीन 
मवहनालभत्र नरुु गनुा पनेछ । 

2. प्राप्त व्यजक्तिे उपिदुाुँ (१) बमोजजमको म्यादलभत्र काम नरुु गना नसकेमा त्यसको मनालसि 
कारण सवहि म्याद थपको िालग सलमलि समक्ष लनिेदन ठदन सक्नेछ र सो लनिेदन उपर 
जाुँचबझु गदाा म्याद थप गनुा पने कारण मनालसि देजखएमा सलमलििे बढीमा िीन 
मवहनासम्मको म्याद थप गना सक्नेछ । 

55. सलमलि समक्ष प्रलििेदन पेन गनेाः अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे अनमुलिपत्रमा उल्िेख भए 
बमोजजमको कामको प्रलििेदन प्रत्येक िीन मवहनामा सलमलि समक्ष पेन गनुा पनेछ । 
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56. स्रोि उपर अलिकार कायम रहन े – िदुाुँ ५२ बमोजजम अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिा  
अनमुलिपत्रमा उजल्िजखि हदसम्मको पररमाण बराबरको पानीको स्रोिमा त्यस्िो अनमुलिपत्र प्राप्त 
व्यजक्तको अलिकार कायम रहनेछ । 

57. अनमुलिपत्रको निीकरण – 

1. िदुाुँ ५२ बमोजजम पाएको अनमुलिपत्रको अिलि समाप्त हनु ु भन्दा अगािै अनमुलिपत्र प्राप्त 
व्यजक्तिे अनमुलिपत्र निीकरणको िालग पाुँच सय रुपैयाुँ दस्िरु सवहि सलमलि समक्ष लनिेदन 
ठदन ुपनेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम अनमुलिपत्र निीकरण नगरेमा त्यसको मनालसि कारण खिुा  
अनमुलिपत्र बहाि रहने अिलि समाप्त भएको लमलििे पैंिीस ठदनलभत्र अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे 
सलमलि समक्ष लनिेदन ठदन सक्नेछ र यसरी ठदएको लनिेदन उपर जाुँचबझु गदाा व्यहोरा 
मनालसि देजखएमा सलमलििे अनमुलिपत्र निीकरण गना सक्नेछ । 

58. अनमुलिपत्रको लबरी िा हस्िान्िरण – 

1. अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे आफूिे पाएको अनमुलिपत्र लबरी िा अन्य ििरिे हस्िान्िरण गना 
चाहेमा सलमलि समक्ष लनिेदन ठदन ुपनेछ। 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम लनिेदन प्राप्त भएमा सलमलििे सो लनिेदन उपर आिश्यक जाचुँबझु गरी 
अनमुलिपत्र खररद गने िा लिने व्यजक्त िा संगठठि सलमलिको आलथाक जस्थलि समेि विचार 
गदाा अनमुलिपत्र लबरी िा हस्िान्िरण गने स्िीकत लि ठदन हनुे देजखएमा सलमलििे आिश्यक 
निाहरु िोकी अनमुलिपत्र लबरी िा अन्य ििरिे हक हस्िान्िरण गना स्िीकत लि ठदन सक्नेछ 
। 

59. अनमुलिपत्रमा संनोिन गनुा परेमााः 
1. अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे आफूिे पाएको अनमुलिपत्रमा उल्िेजखि कुनै कुरा संनोिन गना 

चाहेमा सलमलि समक्ष लनिेदन ठदन सक्नेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम लनिेदन परेमा सलमलििे सो सम्बन्िमा आिश्यक जाचुँबझु गनेछ र 
त्यसरी जाचुँबझु गदाा व्यहोरा मनालसि देखेमा अनमुलिपत्रमा संनोिन गरी ठदनेछ । 

60. स्रोि उपयोग गरे बापि बझुाउन ु पने नलु्काः अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे स्रोिको उपयोग गरे 
बापि प्रत्येक िषा रामपरु नगरपालिकामा पाचुँ हजार रुपैयाुँ नलु्क बझुाउन ुपनेछ ।  

61. स्रोि उपयोग वििाद लनरुपण सलमलिाः 
1. उपभोक्ता सलमलििे विकास िथा संचािन गने पररयोजनाको स्रोि उपयोगको सम्बन्िमा कुनै 

वििाद उत्पन्न भएमा त्यस्िो वििाद समािानको िालग देहाय बमोजजमका अध्यक्ष िथा 
सदस्यहरु भएको एक स्रोि उपयोग वििाद लनरुपण सलमलि रहनेछाः 

(क) नगर प्रमखु– अध्यक्ष 
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(ख) उपप्रमखु– सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रनासवकय अलिकत ि– सदस्य 

(घ) कायापालिका सदस्य ३ जना – सदस्य 

(ङ)अलिकत िस्िरको कमाचारी – सदस्य सजचि 

2. द ु िा द ु भन्दा बढी ठाउुँमा रहेको एउटै स्रोिको उपयोग सम्बन्िमा वििाद उत्पन्न भएमा 
उपिदुाुँ (१) बमोजजमको सलमलिमा स्रोि उपयोग सम्बन्िमा दरखास्ि नपरेको नगर खानेपानी 
सलमलिको प्रलिलनलि र उपिदुाुँ (२) बमोजजमको सलमलिमा स्रोि उपयोग सम्बन्िमा वििाद 
परेको नगर खानेपानी सलमलिका प्रलिलनलि समेि सदस्य रहने छन।् 

62. स्रोि उपयोग सम्बन्िमा उजूरी गना सक्नाेः 
1. कुनै स्रोिको उपयोगबाट कसैिा  मकाा पने भएमा मकाा पने व्यजक्त िा संगठठि सलमलििे 

त्यसको कारण खिुा  स्रोि उपयोग वििाद लनिारण सलमलि समक्ष उजूरी गना सक्नेछ। 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम उजूरी परेमा स्रोि उपयोग वििाद लनरुपण सलमलििे स्रोि उपयोग गने 
पररयोजनाको स्थिगि लनरीक्षण गरी अन्य कुराहरुको अलिररक्त देहायका विषयमा जानकारी 
लिन ुपनेछाः 

क) पररयोजनाको कुि िागि खचा, 
ख) पररयोजनाबाट िाभाजन्िन हनुे उपभोक्ताहरुको सलमलि, 

ग) पररयोजना सम्बन्िमा स्थानीय समदुायको आिश्यकिा र जन चाहना, 
घ) दैलनक उपयोग गररने खानेपानीको पररमाण, 

ङ) पररयोजना संचािन गदाा अन्य व्यजक्त िा समदुायिा  पना गएको असर र उनीहरुको 
प्रलिकत या, र 

च) िािािरणमा पना जाने प्रलिकूि असर। 

3. उपिदुाुँ (२) बमोजजमको जानकारी लि  सकेपलछ स्रोि उपयोग वििाद लनरुपण सलमलििे 
स्रोिको उपयोगको सम्बन्िमा परेको उजूरी छानविन गरी आिश्यक लनणाय गनेछ। 

63. गणुस्िर कायम राख्न ुपनेाः ऐनको दफा १८ बमोजजम खानेपानीको िालग लनिाारण गरेको गणुस्िर 
पानी  आपूलिाकिाािे उपभोक्ता िा  उपिब्ि गराउने खानेपानीमा कायम राख्न ुपनेछ। 

64. स्रोििा  प्रदवुषि बनाउन नहनुाेः पानी आपूलिाकिाािे स्रोिमा प्रदषुण हनुे गरी संरचनाको लनमााण 
गना िथा अन्य कुनै प्रकारको कायाहरु गनुा हदुैँन। 

65. िािािरणमा उल्िेखनीय प्रलिकूि असर पाना नहनुाेः पानी आपूलिाकिाािे िािािरणमा उल्िेखनीय 
प्रलिकूि असर पने गरी संरचनाको लनमााण गना िथा अन्य कुनै प्रकारको कायाहरु गनुा हदुैँन। 

66. पररयोजनाको ममािाः 
1. पानी आपूलिाकिाािे आफ्नै स्रोि र सािनको प्रयोग गरी पररयोजनाको सामान्य ममाि गनुा 

पनेछ। 
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2. पानी आपूलिाकिाािे आफ्नै स्रोि र सािनिे मात्र पररयोजनाको सामान्य ममाि गना नसक्ने 
भएमा नगरपालिकासुँग आलथाक सहयोग र खानेपानी नाखासुँग आिश्यक प्राविलिक सहयोग 
माग गरी पररयोजनाको सामान्य ममाि गनुा पनेछ। 

3. पानी आपूलिाकिाािे पररयोजनाको ठूिो ममाि गनुा पने भएमा अदक्ष जननजक्त र स्थानीय 
लनमााण सामग्री बाििुा, ढुङ्गा, लगटी आठद उपभोक्ता सलमलि माफा ि उपिब्ि गरा  पररयोजनाको 
ममाि गनुापनेछ। ममािको िालग दक्ष जननजक्त, अन्य लनमााण सामग्री र प्राविलिक सहयोग नै 
चावहने भएमा पानी आपूलिाकिाािे दक्ष जननजक्त र लनमााण सामग्रीहरु सम्बजन्िि 
नगरपालिकाबाट र प्राविलिक सहयोग खानेपानी नाखासुँग माग गरी पररयोजनाको ममाि गनुा 
पनेछ। 

4. उपिदुाुँ (३) बमोजजम सम्बजन्िि पररयोजनाको ठूिो ममाि हनु नसक्ने भएमा पानी 
आपूलिाकिाािे त्यसको विस्िति वििरण सवहिको जानकारी सम्बजन्िि नगरपालिकाको 
कायााियिा  ठदन ुपनेछ। 

5. उपिदुाुँ (४) बमोजजमको जानकारी प्राप्त भएपलछ नगरपालिकाको कायााियिे लनरीक्षकद्वारा 
पररयोजनाको सम्बन्िमा आिश्यकिा अनसुार स्थिगि लनरीक्षण समेि गरा  आिश्यक 
लनदेनन ठद  पररयोजनाको ठूिो ममाि सम्भारको िालग आलथाक िथा प्राविलिक सहयोग 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

6. उपिदुाुँ (१), (२), (३), (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन अनमुलिपत्र प्राप्त 
व्यजक्तिे संचािन गरेको पररयोजनाको सम्पूणा ममाि आफैिे गनुा पनेछ। 

स्पिीकरण यस कायाविलि को प्रयोजनको िालग,– 

क) “सामान्य ममाि” भन्नािे संरचनाबाट हनुे खानेपानीको चहुािट रोकथाम गने, जलमनमा गलडएका 
पाइपहरु सिहमा देजखएमा पनेु, संरचनाको सरसफा  गने, इन्टेक, जिानय, च्याम्िर, िारा 
आठद विलग्रएमा जजणोद्वार गने िथा िाराको टुटी, भल्भ आठद फेने काया सम्झन ुपछा। 

ख) “ठूिो ममाि” भन्नािे दैिी प्रकोपबाट संरचना भजत्क  िा अन्य कुनै वकलसमिे आकजस्मक 
रुपमा क्षलि भएमा गररन ु पने सामान्य ममाि बाहेकका अन्य ममाि सम्भार सम्बन्िी काया 
सम्झन ुपछा। 

67. सेिा उपिब्ि गराउन ेआिाराः  पानी आपूलिाकिाािे सेिा उपिब्ि गराउुँदा देहायका विषयिा  
आिार बनाउनेछाः 

क) भौगोलिक जस्थलि, 

ख) जनसंख्या, 
ग) स्रोिमा उपिब्ि हनु सक्ने पानीको पररमाण, 

घ) संरचनाको क्षमिा, 
ङ) अन्य प्राविलिक कुराहरु । 



खण्ड 3                                                    संख्या 10                                            लमलि २०७6/11/11 

 

खानपेानी उपभोक्ता सलमलि गठन िथा मिु दिाा कायाविलि,207६                                      20 

68. सेिा उपयोग गना प्राथलमकिा ठदनाेः 
1. पानी आपूलिाकिाािे िदुाुँ ६७ बमोजजम लनिााररि आिारहरुको अिीनमा रही देहायका 

उपभोक्तािा  सेिा उपयोग गना प्राथलमकिा ठदनेछाः 
क) स्िास्थ्य चौकी, अनाथािय, बतद्धाश्रम िथा सामाजजक सलमलि, 

ख) बाढी, आगिागी, महामारी रोग व्यािी फैलि  िा त्यस्िै अन्य कुनै प्राकत लिक िा दैिी 
प्रकोपको कारणिे अस्थायी रुपमा खडा गररएको जनविर, 

ग) विद्यािय, छात्रािास, प्रहरी चौकी, सरकारी, अिा सरकारी िा गैर सरकारी कायाािय 
िथा त्यस्िो कायााियको कमाचारीको आिास गतह, 

घ) सिासािारण नागररकको आिास गतह, 

ङ) जरुरी सािाजलनक महत्िको लनमााण काया, 
च) उद्योग िथा कारखाना भए त्यस्िो उद्योग र कारखानामा काम गने कामदारहरु । 

2. उपिदुाुँ (१) मा िेजखए देजख बाहेक सेिा उपिब्ि गराउने प्राथलमकिाको रम लनिाारण गदाा 
पानी आपूलिाकिाािे सम्बजन्िि नगरपालिका खानेपानी सलमलिसुँग आिश्यक परामना गनेछ । 

69. उपभोक्ता हनुको िालग दरखास्ि ठदन ुपनेाः 
1. पानी आपूलिाकिााबाट सेिा उपयोग गना चाहने व्यजक्त िा लनकायिे पानी आपूलिाकिाािे 

िोवकठदएको ढाुँचामा पानी आपूलिाकिाा समक्ष दरखास्ि ठदन ुपनेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम दरखास्ि प्राप्त भएपलछ पानी आपूलिाकिाािे दरखास्ििािाको माग 
बमोजजम सेिा उपिब्ि गराउन सवकने नसवकने सम्बन्िमा प्राविलिक िथा अन्य आिश्यक 
कुराहरुको जाुँचबझु गनेछ र त्यसरी जाुँचबझु गदाा सेिा उपिब्ि गराउन सवकने भएमा सेिा 
उपिब्ि गराउुँदा िाग्ने िागि रकमको इिमेट गरी रकम जम्मा गना दरखास्ििािािा  
म्याद सवहिको सूचना गनेछ । 

3. उपिदुाुँ (२) बमोजजम ठदइएको म्याद सवहिको सूचना अनसुार दरखास्ििािािे रकम जम्मा 
गरेमा पानी आपूलिाकिाािे त्यस्िो व्यजक्तको नाम उपभोक्ताको सूचीमा समािेन गरा  लनजिा  
सेिा उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

4. उपिदुाुँ (२) बमोजजम जाचुँबझु गदाा दरखास्ििािािा  सेिा उपिब्ि गराउन नसवकने भएमा 
त्यसको जानकारी सम्बजन्िि दरखास्ििािािा  ठदन ुपनेछ । 

5. उपिदुाुँ (४) बमोजजम पानी आपूलिाकिााको लनणाय उपर जचि नबझु्ने दरखास्ििािािे नगर 
खानेपानी सलमलि समक्ष उजूरी ठदन सक्नेछ । 

6. उपबदाुँ (५) बमोजजम उजूरी प्राप्त भएपलछ नगर खानेपानी सलमलि सो उजूरी उपर आिश्यक 
जाचुँबझु गरी उपयकु्त आदेन ठदन सक्नेछ र त्यस्िो आदेन सम्बजन्िि पानी आपूलिाकिाा र 
उजूरीकिाा दिैुिा  मान्य हनुेछ । 
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70. निाहरु िोक्नाेः  
1. पानी आपूलिाकिाािे उपभोक्तािा  सेिा उपिब्ि गराउुँदा ऐन, यस लनयमाििी िथा ऐनको 

दफा ११ बमोजजम रामपरु नगरपालिकािे हस्िान्िरण गरेको पररयोजना भए पररयोजना 
हस्िान्िरण गदाा रामपरु नगरपालिकािे िोकेको निाहरु विपरीि नहनुे गरी आिश्यक निाहरु 
िोक्न सक्नेछ। 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम पानी आपूलिाकिाािे निाहरु िोक्दा नगर खानेपानी सलमलि आिश्यक 
परामना गनुा पनेछ । 

71. सेिा कटौिी गना सक्नाेः 
1. संरचनाको क्षमिा भन्दा बढी पररमाणमा खानेपानीको माग भ  माग अनसुारको सेिा उपिब्ि 

गराउन नसक्ने अिस्था भएमा पानी आपूलिाकिाािे िदुाुँ ६८ बमोजजम लनिााररि प्राथवकिाको 
रमको आिारमा उपभोक्ताहरुिा  आंजनक िा पूणा रुपमा सेिामा कटौिी गना सक्नेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम सेिा कटौिी गदाा नगर खानेपानी सलमलिसुँग परामना गनुा पनेछ । 

72. सेिा बन्द गना सक्नाेः देहायका अिस्थामा पानी आपूलिाकिाािे उपभोक्तािा  प्रदान गरेको सेिा 
बन्द गना सक्नेछाः 
क) उपभोक्तािे सेिा उपयोग गरे बापि बझुाउन ुपने सेिा नलु्क नबझुाएमा नलु्क नबझुाएसम्म, 

ख) उपभोक्तािे पानी आपूलिाकिासुँग गरेको सम्झौिामा उजल्िजखि कुनै निा उल्िंघन गरेमा 
त्यस्िो निा पूरा नगरेसम्म, 

ग) संरचना क्षलिग्रस्ि भएमा िा हनुे संभािना भएमा आिश्यक ममाि सम्भार नगरेसम्म, 

घ) स्रोि िा संरचनाको पानी प्रदवुषि भ  िा अन्य कुनै कारणिे स्िास्थ्यको दृविकोणिे 
उपयोगी नभएसम्म । 

73. सूचना ठदन ु पनेाः िदुाुँ ७१ र िदुाुँ ७२ को खण्ड (ग) र (घ) बमोजजमको कारणबाट 
उपभोक्तािा  ित्कािै सेिा उपिब्ि गराउन नसवकने अिस्था परेकोमा बाहेक अन्य कुनै 
कारणबाट सेिा बन्द गनुा परेमा पानी आपूलिाकिाािे कम्िीमा पन्र ठदन अगािै सो कुराको सूचना 
सािाजलनक रुपमा प्रकानन गरी त्यसको जानकारी सम्बजन्िि व्यजक्त िा लनकायहरुिा  ठदन ु
पनेछ । 

74. उपभोक्ताको किाव्याःउपभोक्ताको किाव्य देहाय बमोजजम हनुेछाः 
क) आफूिे सेिा उपयोग गरे िापि पानी आपूलिाकिाािे िोके बमोजजमको सेिा नलु्क समयमा नै 

पानी आपूलिाकिाािा  बझुाउने, 
ख) कसैिे सेिा अनालिकत ि रुपमा दरुुपयोग गरेको िा खानेपानीको चहुािट गरेको िा त्यस्िो 

वकलसमको कत याकिाप अन्यत्र गरेको िा गना िागेको कुरा थाहा हनु आएमा ित्कािै पानी 
आपूलिाकिाािा  सूचना ठदने, 
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ग) उपभोक्ता सलमलििे विकास गरेको संरचनाको ममाि, सम्भार िथा सरुक्षाको कायामा पानी 
आपूलिाकिाािा  आिश्यक सहयोग गने। 

75. उपभोक्तािे गना नहनु ेकायााः 
1. उपभोक्तािे देहाय बमोजजमका कायाहरु गनुा हुंदैनाः– 

क) उपिदुाुँ ७४ विपरीि कुनै काम गना, 
ख) सेिाको अनालिकत ि रुपमा दरुुपयोग गना िा खानपेानीको चहुािट गना िा त्यस्िो 

वकलसमको अन्य कत यााकिाप गना, 
ग) उपयोग गरररहेको खानेपानीको िाइनबाट अन्य व्यजक्तिा  अिग्गै त्यस्िो िाइन 

ठदन, 

घ) िारा जडान गदाा जडान गररएको जि उपयोग मापक यन्त्र र त्यसमा िगाइएको 
लसि िोड्न र लबगाना । 

2. कुनै उपभोक्तािे उपिदुाुँ (१) विपरीि कुनै काम गरेमा पानी आपूलिाकिाािे त्यस्िो 
उपभोक्तािा  प्रदान गरेको सेिा कटौिी गना सक्नेछ । 

76. सेिा नलु्क लनिाारण सलमलिाः 
1. अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे विकास िथा संचािन गरेको पररयोजनाबाट उपभोक्तािे सेिा 

उपयोग गरे िापि बझुाउन ुपना सेिा नलु्कको दर लनिाारण गना देहाय बमोजजमको एक 
सेिा नलु्क लनिाारण सलमलिको गठन हनुेछाः 
क) नगर प्रमखु– अध्यक्ष 

ख) खानेपानी उपभोक्ता सलमलिहरुमध्येबाट अध्यक्षिे िोकेको १ जना– सदस्य 

ग) उपभोक्ताहरु मध्ये नगर प्रमखुिे िोकेको १ जना मवहिा सवहि २ जना – सदस्य 

घ) सामाजजक विकास सलमलि– सदस्य सजचि 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजमको सलमलििे सेिा नलु्कको दर लनिाारण गदाा पररयोजनाको िागि, 

संरचनाको संचािन िररका, सेिाको वकलसम, ममाि सम्भारमा िाग्ने खचा, उपभोक्ताको 
संख्या, िावषाक आम्दानी ह्रास कटती दर, उपयकु्त िाभ, मूल्य सूचीको पररििान आठद 
कुराहरुको आिारमा गनेछ । 

3. उपिदुाुँ (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन उपभोक्ता सलमलििे विकास 
िथा संचािन गरेको िा ऐनको दफा ११ बमोजजम नेपाि सरकारिे हस्िान्िरण गरेको 
पररयोजनाबाट उपभोक्तािे सेिा उपयोग गरे बापि बझुाउन ु पने सेिा नलु्क सम्बजन्िि 
पानी आपूलिाकिाािे लनिाारण गरे बमोजजम हनुेछ । 

4. उपिदुाुँ (३) बमोजजम सेिा नलु्क लनिाारण गदाा पानी आपूलिाकिाािे पररयोजनाको संचािन 
िथा ममाि सम्भार गदाा िाग्ने िागि नगर खानेपानी सलमलिको प्राविलिक सहयोग लि  
सेिा नलु्कको दर लनिाारण गनुा पनेछ । 
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77. नगद, जजन्सी िा जनश्रमबाट सेिा नलु्क उठाउन सक्न ेदफा ७६ को उपिदुाुँ (३) बमोजजम 
पानी आपूलिाकिाािे लनिाारण गरेको सेिा नलु्क पानी आपूलिाकिाािे उपभोक्तासुँग नगद, जजन्सी िा 
जनश्रमदानको माध्यमबाट पलन उठाउन सक्नेछ । 

78. सेिा नलु्क बझुाउन ेिररका र म्यादाः  
1. उपभोक्तािे सेिा नलु्क बझुाउने िररका र म्याद पानी आपूलिाकिाािे िोवकठदए बमोजजम हनुेछ 

। 

2. पानी आपूलिाकिाािे उपभोक्तासुँग सेिा नलु्क लिए पलछ त्यसको रलसद ठदन ुपनेछ । 

79. वििम्ि नलु्काः  
1. उपभोक्तािे पानी आपूलिाकिाािे लनिाारण गरेको समयमा सेिा नलु्क नबझुाएमा वििम्ि नलु्क 

बझुाउन ुपनेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम बझुाउन ुपने वििम्ि नलु्कको रकम अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे संचािन 
गरेको पररयोजनाको हकमा दफा बमोजजम गठठि सलमलि र उपभोक्ता सलमलििे संचािन गरेको 
पररयोजनाको हकमा सम्बजन्िि पानी आपूलिाकिाािे िोके बमोजजम हनुेछ। 

80. खानपेानीको पररमाण नाप गने इका ाः सेिा नलु्क दर लनिाारण गने प्रयोजनको िालग िदुाुँ ६८ 
बमोजजम गठठि सेिा नलु्क लनिाारण सलमलििे खानेपानीको पररमाण ( घनलमटर÷हजार लिटर प्रलि 
मवहना) बमोजजम कायम गनुा पनेछ । 

81. जि उपयोग मापक यन्त्र जडान गनेाः  
1. पानी आपूलिाकिाािे सेिा नलु्क लनिाारण गने प्रयोजनको िालग उपभोक्तािे उपयोग गने 

खानेपानीको पररमाणको नाप गना प्रत्येक उपभोक्ताको िारामा आिश्यक लसि िगा  जि 
उपयोग मापक यन्त्र जडान गरी ठदन ुपनेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन विनेष पररजस्थलिमा िा सरिीकरणको 
िालग पानी आपूलिाकिाािे जि मापक यन्त्र जडान नगरेर पलन उपभोक्तािा  सेिा उपिब्ि 
गराउन सक्नेछ । 

3. उपिदुाुँ (१) बमोजजम जडान भएको जि उपयोग मापक यन्त्र लबलग्रएमा, नालसएमा िा अरु 
कुनै कारणबाट काम निाग्ने भ  उपयोग गरेको पानीको पररमाणमा नाप गना नसक्ने भएमा 
उपभोक्तािे सो कुराको सूचना यथानक्य लछटो पानी आपूलिाकिाािा  ठदन ुपनेछ । 

4. उपिदुाुँ (३) बमोजजम सूचना प्राप्त हनु आएमा पानी आपूलिाकिाािे यथानक्य लछटो सम्बजन्िि 
उपभोक्ताको िारामा जडान गररएको जि उपयोग मापक यन्त्रको ममाि सम्भार गना िा 
त्यस्िो िारामा नयाुँ जि उपयोग मापक यन्त्र जडान गररठदन ुपनेछ । 

5. खानेपानी उपयोग मापक यन्त्रमा पानी आपूलिाकिाािे िगाइएको लसि पानी आपूलिाकिााको 
िफा बाट खवट  आएको व्यजक्त बाहेक अन्य व्यजक्तिे फेना िा खोल्न हुंदैन । 
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82. क्षलिपूलिा लनिाारण सलमलिाः  
1. ऐनको दफा १५ को प्रयोजनको िालग क्षलिपूलिा लनिाारण गना सम्बजन्िि नगर प्रमखुको एक 

क्षलिपूलिा   
2. उपिदुाुँ (१) बमोजजमको सलमलििे सम्बजन्िि जग्गाको िनीिा  िास्िविक रुपमा पना गएको 

हालन नोक्सानीको मूल्याङ्कन गरी क्षलिपूलिा लनिाारण गनेछ । 

3. बमोजजम क्षलिपूलिा लनिाारण सलमलििे लनिाारण गरेको क्षलिपूलिा दिैु पक्षिा  मान्य हनुेछ । 

4. उपिदुाुँ (२) बमोजजम क्षलिपूलिा लनिाारण सलमलििे लनिाारण गरेको क्षलिपूलिाको रकम 
अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे सम्बजन्िि व्यजक्तिा  िीस ठदनलभत्र ठदन ुपनेछ । 

83. अरुको घर जग्गाको उपयोग िा प्रालप्तको िालग दरखास्ि ठदनाेः 
1. ऐनको दफा १६ को उपिदुाुँ (१) बमोजजम स्रोि उपयोगको िालग कसैको घर जग्गा उपयोग 

िा प्राप्त गनुा परेमा अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे अनसूुची–७ बमोजजमको ढाचाुँमा रामपरु 
नगरपालिका कायाािय समक्ष लनिेदन ठदन ुपनेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम लनिेदन परेमा नगरपालिकािे सो लनिेदन सम्बन्िमा आिश्यक जाचुँबझु 
गनेछ र जाचुँबझु गदाा लनिेदकको माग बमोजजमको घर जग्गा उपिब्ि गरा  ठदन आिश्यक 
देजखएमा प्रचलिि कानून बमोजजम संगठठि सलमलििा  घर जग्गा उपिब्ि गरा  ठदए सरह 
लनिेदकिा  घर जग्गा उपिब्ि गरा  ठदनेछ । 

 

84. प्रयोग गना लनषिे गररएको घर जग्गाको क्षलिपूलिााः 
1. ऐनको दफा १६ को उपिदुाुँ (३) बमोजजम अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे पररयोजनाको विकास 

िा उपयोग सम्बन्िी कुनै लनमााण काया गरी नेपाि सरकारिे त्यस्िो लनमााण कायाको सरुक्षाको 
िालग आिश्यक पने घर जग्गा अरु कसैिे कुनै खास कामको लनलमि प्रयोग गना नपाउने गरी 
लनषिे गरेको कारणबाट सम्बजन्िि व्यजक्तिा  पना गएको हालननोक्सानी िापि अनमुलिपत्र 
प्राप्त व्यजक्तिे सम्बजन्िि व्यजक्तिा  क्षलिपूलिा ठदन ुपनेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम ठदइने क्षलिपूलिाको लनिाारण र ित्सम्बन्िी अन्य व्यिस्था उपिदुाुँ ८३ 
बमोजजम हनुेछ । 

85. लनरीक्षकाः 
1. पररयोजनाको लनरीक्षण गना नगर खानेपानी सलमलििे लनरीक्षक िोक्न सक्नेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम िोवकएको लनरीक्षकिे पररयोजनाको समय समयमा लनरीक्षण गरी 
देहायका विषयहरुमा पानी आपूलिाकिाािा  आिश्यक आदेन िथा लनदेनन ठद  सोको जानकारी 
नगर खानेपानीठदन ुपनेछाः 
क) स्रोिको भौलिक सरुक्षा िथा प्रलिकूि िािािरणीय असरबाट संरक्षण, 

ख) संरचनाको लनमााण, ममाि, सम्भार िथा सरुक्षा, 
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ग) स्रोि िथा संरचनामा भएको खानेपानीको पररमाणको िगि राख्न,े खानेपानीको प्रिाह 
घटाउने, बढाउने िथा खानेपानीको अनलिकत ि चहुािट र सेिाको दरुुपयोगबाट बचाउने, 

घ) खानेपानीिा  प्रदषुण हनुबाट बचाउने िथा स्िास्थ्यकर बनाउने, 
ङ) उपभोक्तािा  उपिब्ि गराउने सेिाको व्यिस्थापन, खानेपानीको आपूलिा गने िगायि 

अन्य प्राविलिक कुराहरु । 

3. उपिदुाुँ (२) मा िेजखएदेजख बाहेक सेिा संचािन िथा उपयोग सम्बन्िमा नगर खानेपानी 
सलमलि सम्बजन्िि पानी आपूलिाकिाािा  आिश्यक आदेन िथा लनदेनन ठदन सक्नेछ । 

4. उपिदुाुँ (२) िा (३) बमोजजम लनरीक्षक नगर खानेपानी सलमलििे ठदएको आदेन िथा लनदेनन 
सम्बजन्िि पानी आपूलिाकिाािे पािना गनुा पनेछ । 

86. उजूरी ठदन सक्नाेः 
1. सेिा उपयोग सम्बन्िमा पानी आपूलिाकिाािे ठदएको लनणायमा जचि नबझु्ने नगर खानेपानी 

सलमलि समक्ष उजूरी ठदन सक्नेछ । 

2. उपिदुाुँ (१) बमोजजम उजूरी प्राप्त हनु आएमा नगरपालिकासुँग परामना गरी आिश्यक आदेन 
ठदन सक्नेछ र त्यसरी ठदएको आदेन सम्बजन्िि पानी आपूलिाकिाा िा उपभोक्तािा  मान्य 
हनुेछ । 

87. अनसूुचीमा हेरफेराः रामपरु नगरपालिकािे सूचना प्रकानन गरी यस कायाविलिको अनसूुचीमा 
आिश्यकिा अनसुार हेरफेर गना सक्नेछ । 

88. लनदेजनका बना  िागू गना सक्नाेः पानी आपूलिाकिाािे उपभोक्तािा  सेिा उपिब्ि गराउन े
विषयमा कायाविलिको विपरीि नहनुे गरी आिश्यकिा अनसुार लनदेनका बना  िागू गराउन 
सक्नेछ । 
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अनसूुची–१ 

(िदुा न ५ सुँग सम्बजन्िि) 
उपभोक्ता सलमलि दिााको िालग ठदइन ेदरखास्ि 

श्री नगर प्रमखु ज्यू, 

   नगर जिस्रोि सलमलि 

    उपभोक्ता सलमलि दिाा गनाको िालग देहायका कुराहरु खिुा  यो दरखास्ि गरेको छु । 

१. उपभोक्ता सलमलिको नाम र ठेगानााः– 

२. उपभोक्ता सलमलिको उदे्दश्याः– 

३. स्रोि रहेको स्थानाः– 

४. उपयोग गने पानीको पररमाणाः– 

५. पररयोजना नरुु गना िाग्न ेसमयाः– 

६. पररयोजना सम्पन्न गदाा िाग्ने अनमुालनि खचााः– 

७. रामपरु नगरपालिकािे विकास गरी हस्िान्िरण गने पररयोजना भए सो पररयोजनाको नाम र िि ्
सम्बन्िी अन्य वििरणाः– 

८. दरखास्ि साथ पेन गनुा पने कागजािहरुाः– 

क) पररयोजना सम्बन्िी विस्िति वििरण उल्िेख भएको कागजाि । 

ख) पररयोजनाको िालग कुनै सलमलिबाट आलथाक सहायिा व्यहोररने भए सो सम्बन्िमा त्यस्िो 
सलमलििे व्यक्त गरेको प्रलिबद्धिा र िि ्सम्बन्िी कागजािाः– 

मालथ िेजखएको व्यहोरा ठीक साुँचो छ, झु् ा ठहरे कानून बमोजजम सहुुँिा बझुाउुँिा । 

नाम पद हस्िाक्षर 
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अनसूुची–२ 

(िदुाुँ ६ को उपिदुाुँ (१) सुँग सम्बजन्िि) 
उपभोक्ता सलमलिको दिाा प्रमाणपत्र 

श्री………………………… 

      ………………………. 

महानय, 

िपा िे लमलि ………………………मा ठदएको दरखास्ि बमोजजम उपभोक्ता सलमलि दिाा गरी यो 
प्रमाणपत्र ठदइएको छ । 

1. उपभोक्ता सलमलिको नाम र ठेगानााः– 

2. उपभोक्ता सलमलिको उदे्दश्याः– 

3. उपभोक्ता सलमलि सञ्चािन गने पररयोजनाको नामाः– 

4. पररयोजनाको स्रोिाः– 

5. स्रोि रहेको स्थानाः– 

6. उपयोग गना पाउने पानीको पररमाणाः– 

7. उपभोक्ता सलमलिको काया क्षेत्राः– 

8. पररयोजना नरुु गनुा पने अिलिाः– 

9. सलमलि पािना गनुा पने निाहरुाः– 

(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 

 

प्रमाणपत्र ठदने अलिकारीको,– 

सहीाः– 

नामाः– 

प्रमखु प्रनासवकय अलिकत ि 

रामपरु नगरपालिका कायाािय 
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अनसूुची-३ 

(िदुाुँ ४६ उपिदुाुँ १ सुँग सम्बजन्िि) 
मिु दिाा लनिदेन पत्रको ढाुँचा 

 

श्रीमान अध्यक्ष ज्यू, 
   मूि दिाा सलमलि 

      रामपरु नगरपालिका, रामपरु । 

 

महोदय, 
हामीिे ....................................... खानेपानी उपभोक्ता सलमलि गठन िथा मिु दिाा कायाविलि- 
२०७६ िदुाुँ ४६ को उपिदुाुँ (१) बमोजजम मिु दिाा गराउन चाहेकोमा देहायको वििरण खिुाइा 
प्रस्िाविि मिु दिाा सलमलिको एकप्रलि वििान र एक हजार रुपैयाुँ दस्िरु सवहि दरखास्ि ठदएका छौ 
। 

१. मिु दिाा सलमलिको नामाः 
२. कायाक्षेत्राः 
३. उदे्दश्यहरुाः (क)               (ख) 
४. सदस्यहरुको नाम ठेगाना पेना र ना.प्रा.नं. 
५. उपयोग गररने जिस्रोिको वििरणाः 

क) जिस्रोिको गररने नाम र रहेको ठाउुँ 
ख) जिस्रोिबाट गररने प्रयोगाः 
ग) मिु दिाा सलमलििे उपयोग गना चाहेको जिस्रोिको पररमाणाः 
घ) उक्त जिस्रोिको हाि भैरहेको उपयोगाः 

   ६.मिु दिाा सलमलििे  परुाउन चाहेको सेिा सम्बजन्ि वििरणाः 
     क) सेिाको वकलसमाः 
     ख) सेिा परुाउने क्षेत्राः 
     ग) सेिाबाट िाभाजन्िि हनुे उपभोिाहरुको संख्यााः 
     घ) भविष्क्यमा सेिा विस्िार गना सवकने सम्भािनााः 
७.आलथाक स्रोिको वििरणाः 
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८.कायााियको ठेगानााः लनिदेक, उपभोक्ता सलमलिको िफा बाट दरखास्ि ठदनेको  

सहीाः 
नामाः 
पदाः 
ठेगानााः 
नगरपालिकािे भनुा पनेाः 

पानीको अिस्था वपउनयोग्य छ/छैन ।अन्दाजी ……..……..पानी छ ।मूि दिाा गदाा कुनै बािा 
अड्चन छ/छैन । 

यस नगरपालिका अन्िगाि को िडा नं ……..मा  दिाा हनु िागेको मूि सािाजलनक लनजज सरकारी 
जग्गामा रहेको छ । साथै उल्िेजखि पररयोजना संचािनको िालग आिश्यक ममाि र संभारको 
कायाहरुमा यस उपभोक्ता सलमलिको िफा बाट पूणा सहयोग हनुे जानकारी गरा न्छ । 

 

लसफाररस गने पदालिवकारीको, दस्िखिाः                      प्रामाजणि गनेको दस्िखिाः 
 

प्राविलिक नाखा प्रमखु योजना नाखा प्रमखु प्रनासन अलिकत ि 

सवह   

नाम   

लमलि   
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अनसूुची-४ 

(िदुाुँ ४६ को उपिदुाुँ ७ सुँग सम्बजन्िि) 
मिु सलमलि दिाा प्रमाणपत्र 

 

रामपरु नगरपालिका 
नगर कायापालिकाको कायाािय 

रामपरु, पाल्पा । 

दिाा नम्बराः                           लमलिाः................ 
श्री (सम्बजन्िि मिु दिाा सलमलिको नाम).............................. खानेपानी उपभोक्ता सलमलि गठन 
िथा मिु दिाा कायाविलि- २०७६ को िदुाुँ ४६ को उपिदुाुँ (७)  बमोजजम 
...............साि.........मवहना..........गिेमा यस कायााियमा दिाा गरी यो दिाा प्रमाणपत्र प्रदान 
गररएको छ । खानेपानी िथा सरसफाइा उपभोिा सलमलि व्यिस्थापन कायाविलि, २०७६ बमोजजम  
आफ्नो काया सञ्चािन गनुा होिा । 

प्रमाजणिकरण गनेकोाः 
दरखास्िाः 
नाम थराः 
दजाााः 
पतष्ठ सख्यााः 
लमलिाः 
कायााियको छापाः 

                                                                                          

               

सम्िि २०७६ साि  कायापालिकाद्धारा पाररि खानपेानी उपभोक्ता सलमलि गठन िथा मिु दिाा 
कायाविलि- २०७६ प्रमाजणि गदाछु । 

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

                                                          रमण बहादरु थापा 
                                                            नगर प्रमखु  

             रामपरु नगरपालिका, पाल्पा   
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अनसूुची–५ 

(िदुाुँ ४८ को उपिदुाुँ (१) सुँग सम्बजन्िि) 
स्रोि सिेक्षण गने अनमुलिपत्रको िालग ठदइन ेदरखास्ि 

श्री नगर प्रमखु ज्यू 

नगर जिस्रोि सलमलि 

…………….. 

 

     खानेपानीको स्रोि सिेक्षण गना अनमुलिपत्रको िालग देहायका कुराहरु खिुा  यो दरखास्ि 
गरेको छु । 

१. व्यजक्त िा संगठठि सलमलिको नाम र ठेगानााः– 

२. उदे्दश्याः– 

३. सिेक्षण गना चाहेको स्रोिको नामाः– 

४. स्रोि रहेको स्थानाः– 

५. सिेक्षण गना िाग्दा िाग्ने अिलिाः– 

६. सिेक्षण गदाा िाग्न जाने अनमुालनि खचााः– 

७. अन्य वििरणाः– 

८. दरखास्ि साथ संिग्न गनुा पने कागजािहरुाः 
क) स्रोिको सिेक्षण सम्बन्िमा आलथाक, प्राविलिक र िािािरणीय मूल्याड्ढन सम्बन्िी प्रलििेदन । 

ख) स्रोि सिेक्षण गररने स्थानको नक्सा । 

ग) सलमलि भए सो सलमलिको वििानको एक प्रलि । 

घ) आिश्यक अन्य कागजाि । 

मालथ िेजखएको व्यहोरा ठीक साुँचो छ, झु् ा ठहरे कानून बमोजजम सहुुँिा बझुाउुँिा ।संगठठि सलमलि 
भए त्यस्िो सलमलिको छाप  

दरखास्ि ठदनेको,– 

सहीाः– 

नामाः– 

ठेगानााः– 

लमलिाः 
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अनसूुची–६ 

(िदुाुँ ४९ सुँग सम्बजन्िि ) 
स्रोि सिेक्षण गने अनमुलिपत्र 

अनमुलिपत्र संख्या……………………… 

श्री ………………………. 

……………………….. 

महानय, 

िपा िा  देहाय बमोजजम खानेपानीको स्रोि सिेक्षण गना पाउने गरी यो अनमुलिपत्र ठदइएको छ । 

१. अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तको नाम र ठेगानााः– 

२.सिेक्षणको उदे्दश्याः– 

३. सिेक्षण गने क्षेत्राः– 

४.सिेक्षण नरुु गनुा पने समयाः– 

५.सिेक्षण समाप्त गनुा पने अिलिाः– 

६.अनमुलिपत्र बहाि रहन ेअिलिाः– 

७.अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे पािना गनुा पने निाहरुाः– 

(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 

अनमुलिपत्र ठदने अलिकारीको,— 

सहीाः– 

नामाः– 

पदाः– 

कायााियाः– 

लमलिाः– 
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अनसूुची–७ 

(िदुाुँ ५० को उपिदुाुँ (१) सुँग सम्बजन्िि ) 
स्रोि उपयोग गने अनमुलिपत्रको िालग ठदइन ेदरखास्ि 

श्री नगर प्रमखु ज्यू , 
नगर जिस्रोि सलमलि 

 

       खानेपानीको स्रोि उपयोग गने अनमुलिपत्र पाउनको िालग देहायका कुराहरु खिुा  यो 
दरखास्ि गरेको छु । 

१. व्यजक्त िा संगठठि सलमलिको नाम र ठेगानााः– 

२.उदे्दश्याः– 

३. उपयोग गना चाहेको स्रोिको नामाः– 

४.स्रोि रहेको अंचि ……………                 जजल्िा नगरपालिका ………. िडा नं. ………….. 

५.स्रोि उपयोग गने पानीको पररमाणाः– 

६.स्रोि उपयोग गदाा िाग्ने अनमुालनि खचााः– 

७.स्रोि उपयोग गदाा खचा गने आिाराः– 

८.स्रोि उपयोगबाट िाभाजन्िि हनुे उपभोक्ता संख्या र काया क्षेत्राः– 

९.अन्य वििरणहरुाः– 

१०.दरखास्ि साथ पेन गनुा पने कागजािहरुाः– 

क) स्रोिको उपयोग सम्बन्िमा आलथाक, प्राविलिक र िािािरणीय सम्बन्िी प्रलििेदन । 

ख) स्रोि उपयोग गने ठाउुँको नक्सा । 

ग) संगठठि सलमलि भए सो सलमलिको वििानको एक प्रलि । 

घ) आिश्यक अन्य कागजािहरु । 

मालथ िेजखएको व्यहोरा ठीक साुँचो छ, झु् ा ठहरे कानून बमोजजम सहुुँिा बझुाउुँिा । संगठठि 
सलमलि भए सो सलमलिको छाप 

दरखास्ि ठदनेको 
सहीाः– 

नामाः– 

ठेगानााः– 

लमलिाः 
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अनसूुची–८ 

( िदुाुँ ५२ सुँग सम्बजन्िि) 
स्रोि उपयोग गने अनमुलिपत्र 

 अनमुलि पत्र सख्या           लमलि …………………… 

श्री………………………. 

     ……………………….. 

महानय, 

   िपा िा  देहाय बमोजजम खानेपानीको स्रोि सिेक्षण गना पाउने गरी यो अनमुलिपत्र ठदइएकोछ । 

१. अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तको नाम र ठेगानााः– 

२.स्रोि उपयोगको उदे्दश्याः– 

३. स्रोि उपयोग गने क्षेत्राः– 

४.स्रोि उपयोग गने पानीको पररमाणाः– 

५.स्रोि उपयोग गने सम्बन्िमा काम नरुु गनुा पने समयाः– 

६.अनमुलिपत्र बहाि रहन ेअिलिाः– 

७.अनमुलिपत्र प्राप्त व्यजक्तिे पािना गनुा पने निाहरुाः– 

(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 

अनमुलिपत्र ठदने अलिकारीको,— 

सहीाः– 

नामाः– 

पदाः– 

कायााियाः– 

लमलिाः– 
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अनसूुची–९ 

(िदुाुँ ८३ सुँग सम्बजन्िि) 
अरुको घर जग्गा उपयोग िा प्रालप्तको िालग ठदइन ेदरखास्ि 

रामपरु नगरपालिका 
रामपरु,पाल्पा। 

श्री .......................................... 

विषयाः घर जग्गाको उपयोग िा प्रालप्त सम्बन्िमा । 

उपरोक्त सम्बन्िमा पररयोजनाको विकास िथा संचािनको िालग देहायका घर जग्गा आिश्यक 
परेकोिे प्रचलिि कानून बमोजजम उक्त घर िा जग्गा प्राप्त गरा  ठदन देहायका वििरणहरु खिुा  यो 
दरखास्ि गरेको छु । 

1. अनमुलि प्राप्त व्यजक्तको नाम र ठेगानााः– 

2. पररयोजनाको नामाः– 

3. पररयोजनाको सञ्चािन गने क्षेत्राः– 

4. पररयोजनाबाट उपिब्ि हनुे सवुििााः– 

5. पररयोजनाबाट िाभाजन्िि हनुे पररिार िथा व्यजक्तको संख्यााः– 

6. कुि िागिाः– 

7. पररयोजनाको संरचना लनमााण काया नरुु हनुे समय अिलिाः– 

8. पररयोजनाको संरचना लनमााण काया समाप्त हनुे अिलिाः– 

9. पररयोजना सञ्चािन हनुे समयाः– 

10. चरणिद्ध रुपमा पररयोजना सञ्चािन गने भए नरुु गने क्षेत्र र अिलिाः– 

11. पूणा रुपमा सञ्चािन हनुे समयािलिाः– 

12. प्राप्त िा उपयोग गनुा पने घर जग्गाको वििरणाः 
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लस. नं. प्रदेन जजल्िा िडा नं. घर िा 
जग्गा 
िनीको 
नाम 

मोही भए 
मोहीको 
नाम 

घर िा 
जग्गाको 
क्षेत्रफि 

कैवफयि 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

13. प्राप्त िा उपयोग गनुा पने घर िा जग्गाको सम्बन्िमा उल्िेख गनुा पने अन्य विषयाः– 

क) प्रस्िाविि पररयोजना क्षेत्रलभत्र अरु कसैिे कुनै प्रकारको आयोजना संचािन गरेको छ 
छैन । 

ख) पररयोजनाबाट उपिब्ि गराइने सेिा, सो क्षेत्रमा िाभाजन्िि हनुे जनसमूह, पररिार िथा 
जनसंख्याको वििरणाः– 

ग) प्राप्त िा उपयोग गररन ुपने घर िा जग्गामा आजश्रि कत वष, श्रलमक र उनीहरुको 
पररिारको वििरण । 

14. दरखास्ि साथ संिग्न गनुा पने कागजािाः– 

क) लनजी स्िरबाट त्यस्िो पररयोजना सञ्चािन गने सम्बन्िमा रामपरु नगरपालिकाबाट कुनै नीलि 
स्िीकत ि भएको भए त्यस्िो नीलि सम्बन्िी कागजाि, 
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ख) पररयोजना स्थिको नक्सा (पररयोजना क्षेत्रलभत्रका गाउुँ, नहर बस्िी बाटोघाटो खोिानािा 
िन, ऐलिहालसक िथा पयाटकस्थि िगायि पररयोजनाको मखु्य मखु्य संरचना देजखने नक्सा 
संिग्न गने) 

ग) पररयोजना संचािन गदाा प्रभाविि हनुे व्यजक्त, कत वष, श्रलमक िथा उनीहरुको पररिारको वकलसम, 

संख्या र उनीहरुिा  पने सामाजजक, आलथाक असरको विश्लषेणत्मक अध्ययन प्रलििेदन, 

घ) पररयोजना संचािन गदाा प्रभाविि व्यजक्त, कत वष श्रलमक िथा उनीहरुको पररिारिा  उपिब्ि 
गराउने क्षलिपूलिा सम्बन्िी काया प्रणािी िथा ित्सम्बन्िी कायालबलि, 

ङ) पररयोजना संचािन गदाा प्रभाविि व्यजक्त, कत वष, श्रलमक िथा उनीहरुको पररिारको पनुिाासको 
िालग सञ्चािन गररने कायारमको विस्िति वििरण िथा ित्सम्बन्िी प्रलििेदन । 

मालथ िेजखएको व्यहोरा ठीक साचोँ छ, झु् ा ठहरे कानून बमोजजम सहुुँिा बझुाउुँिा । 

दरखास्ि ठदनेको,– 

सहीाः 
नामाः 
ठेगानााः 
लमलिाः 
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अनसूुची–१० 

अनमुलिपत्र दस्िरु जिस्रोि उपयोगको वकलसम दस्िरु 

(िदुाुँ ४३ सुँग सम्बजन्िि) 
 

अनमुलिपत्र दस्िरु जिस्रोि उपयोगको वकलसम दस्िरु 
क) खानेपानी र घरेि ुउपयोग रु. १०००।– 

ख) लसंचा  रु. २०००।– 

ग) पनपुािन िथा मत्स्यपािन जस्िा कत वषजन्य उपयोग रु. १०००।– 

घ) घरेि ुउद्योग, औद्योलगक व्यिसाय िथा खानीजन्य उपयोग रु. २०००।– 

ङ) जि यािायाि रु. ५०००।– 

च) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग रु. ५०००।– 

छ) अन्य उपयोग रु. ५०००।– सम्म सलमलििे िोकेबमोजजम । 

 

 

 

 
 

प्रमाणीकरण लमलि:- 2076/11/11 

 

 

 

आज्ञािे 

बाबरुाम अयााि 

प्रमखु प्रनासकीय अलिकत ि 

 
 

 
 


