स्वीकृत मिमत : 2076/08/05

सू र्योदर्य नगरपामिकाको खाने पानी तथा साना मसिँ चाई दताा , नवीकरण र सू चचकृ त गने सम्वचधि कार्याववमि, २०७६

प्रस्तावना : ने पािको सं वविान २०७२ को अनुसू चच ८ को क्र.सं .११, १९ र स्थानीर्य सरकार सधचािन ऐन २०७४ को दफा
११ को २ को ट (१) ि(१) र ४(ग)

अनुसार खाने पानी तथा मसिँ चाईको

सं र क्षण, सं म्र्वद्धन र व्र्यवस्थापन गदै ववतरण प्रणािीिाई

िापदण्ड बनाई सहज, सरि, पारदर्शी र धर्यार्य पू णा बनाउन वाञ्छनीर्य भएकोिे , सू र्योदर्य नगरपामिको कार्या पामिकािे र्यो “सू र्योदर्य
नगरपामिकाको खाने पानी तथा साना मसिँ चाई दताा , नवीकरण र सू चचकृ त गने सम्वचधि कार्याववमि, २०७६” जारी गरी िागू गररएको छ ।
पररच्छे द –१
प्रारचम्भक

१. सं चक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्यो कार्यामबमिको नाि “सू र्योदर्य नगरपामिकाको खाने पानी तथा साना मसिँ चाई दताा , नवीकरण र सू चचकृ त गने
सम्वचधि कार्यामबमि २०७६” रहे को छ । (२) र्यो कार्यामबमि तुरु धत प्रारम्भ हुने छ ।
पररच्छे द –२

खाने पानी तथा साना मसिँ चाई दताा तथा नवीकरण सम्वचधि व्र्यवस्था
२. नर्यािँ खाने पानी तथा साना मसिँ चाई दताा सम्वचधि व्र्यवस्थाः

(१) उपभोक्ता समिमतिे कु नै प मन मनिाा ण गना चाहे िा अनुसू चच १ बिोचजिको ढािँ चािा र्यस सू र्योदर्य नगरपामिकाको कार्याा ि र्यिा प्रिुख
प्रर्शासकीर्य अमिकृ त सिक्ष दरखास्त पे र्श गनुाप ने छ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि पना आएको दरखास्तहरु प्रिुख प्रर्शासकीर्य अमिकृ तिे अनुसू चच २ बिोचजिको र्योग्र्यता भए नभएको सम्बधििा
प्रर्शासकीर्य अमिकृ त, मसमभि इचधजमनर्यर, सं घसं स्था हे ने अमिकृ त सवहतको ३ सदस्र्यीर्य भएको समिमतबाट जािँ च बुझ गराउनु पने छ ।

(३) दफा २ अनुसार समिमतिे गरे को मसफाररस सवहत प्रिुख प्रर्शासकीर्य अमिकृ तिे दताा प्रिाणपत्र प्रदान गने मनणा र्य का िामग नगर प्रिुख
सिक्ष पे र्श गनुा पने छ ।
(४) उपदफा (२) बिोचजिको मसफाररस सवहत धर्यू न ति र्योग्र्यता पुगे को उपभोक्ता समिमतको दताा प्रिाण पत्र नगर प्रिुख को मनणा र्य
बिोेे चजि नगरपामिकाको प्रिुख प्रर्शासकीर्य अमिकृ तिे दताा प्रिाण पत्र बापत राजपत्रिा प्रकाचर्शत दस्तुर मिई अनुसू चच ३ बिोचजिको
ढािँ चािा उपभोक्ता सं स्थािाई दताा प्रिाण पत्र प्रदान गने छ ।
३. उपभोक्ता सं स्थाको दताा प्रिाणपत्रको अवमि र नवीकरण सम्वचधि व्र्यवस्थाः
(१) दफा ३ (४) बिोचजि प्रदान गररएको दताा प्रिाण पत्र दफा ५ बिोचजि खारे ज भएको वा प्रचमित कानू न िा अधर्यथा व्र्यवस्था भएको
अवस्थािा बाहे क चािू आ.व. को अध्र्यसम्ि िात्र िाधर्य हुने छ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि उपभोक्ता सं स्थाको दताा प्रिाणपत्रको अवमि सिाप्त भएको प्र्र्ये क उपभोक्ता समिमतिे दताा प्रिाण पत्रको अवमि
सिाप्त भएको ३ िवहनामभत्र प्रचमित कानू न बिोचजि नगरपामिकािाई मतनुाप ने दस्तुर बुझाई नवीकरण गनुाप ने छ ।
(३) उपदफा (२) बिोचजि म्र्याद नाघे को ६ िवहनामभत्र सबै प्रवक्रर्या पू रा गरी दताा प्रिाणपत्र नवीकरण गराउन चाहने उपभोक्ता समिमतिे
नवीकरण गना िाग गरे िा थप दस्तुर मिई प्रिुख प्रर्शासकीर्य अमिकृ तिे दताा प्रिाण पत्र नवीकरण गररददने छ ।
४. सं स्था दताा को खारे जीः
दे हार्यका अवस्थािा नगरपामिकािे सं स्था दताा को प्रिाणपत्र खारे ज गना सक्ने छः
(१) झुटो वववरण पे र्श गरी दताा प्रिाण पत्र प्राप्त गरे को प्रिाचणत भएिा,
(२) सम्झौताको गम्भीर उल्िं घन भएको सम्वचधित मनकार्यबाट िे खी आएिा,
(३) उपभोक्ता समिमतको वावषाक सािारण सभा र िे खा परीक्षण ३ वषास म्ि नगरे िा,
(४) ३ वषाभ धदा बढी नवीकरण नभएको प्रिाणपत्र स्वतः खारे ज हुने छ ।

५. दताा प्रिाण पत्रको प्रमतमिवप ददने सम्वचधि व्र्यवस्था

कु नै उपभोक्ता सं स्थािे दताा प्रिाण पत्र हराएिा वा नामसएको कारणबाट सं स्था दताा प्रिाणपत्रको प्रमतमिवप प्राप्त गना मनवे द न गरे िा सू र्योदर्य
नगरपामिकाको राजपत्रिा प्रकाचर्शत भएबिोचजिको दस्तुर मिई सं स्था दताा प्रिाणपत्रको प्रमतमिवप ददनु पने छ ।
६. सू चचकृ त सम्वचधि व्र्यवस्था

खाने पानी तथा साना मसिँ चाईको उपभोक्ता सं स्था दताा को प्रिाण पत्र सू र्योदर्य नगरपामिकाभधदा बावहर अधर्य सावा ज मनक मनकार्यिा दताा भएको

भएतापमन िामथ उचल्िचखत प्रवक्रर्या पू रा गरी आएको उपभोक्ता सं स्था दताा प्रिाण पत्रिाई नगरपामिकाको कार्याववमि अनुसार नै सू चचकृ त
गररने छ ।

७. कार्यामबमििा हे र फे र : – र्यो कार्या ववमि सू र्योदर्य नगरकार्या पामिकािे आवश्र्यक ठाने िा सं र्शोिन गना सक्ने छ ।
८. प्रचमित कानू न बिोचजि हुनेः

र्यस कार्याववमििा तोवकएबिोचजिका व्र्यवस्थाहरु र्यसै बिोचजि र अधर्य व्र्य वस्थाहरु प्रचमित कानू न बिोचजि हुने छ ।

९. वािा अडकाउ फु काउने अमिकार : (१) र्यस कार्यामबमि कार्याा धवर्यनको मसिमसिािा कु नै वािा अडकाउ परे िा सो फु काउने अमिकार
नगर कार्यापामिकािाई हुने छ ।
१०. बचाउ तथा खारे जीः

र्यस कार्याववमििा भएको ब्र्यवस्था ने पािको सं मबिान तथा अधर्य प्रचमित सं घीर्य तथा प्रादे चर्शक कानू न सिँ ग बाचझएिा बाचझएको हदसम्ि
बदरभागी

हुने छ ।

अनुसू चच–१
(कार्याववमिको दफा ३ (१) सिँ ग सम्वचधित)
श्री प्रिुख प्रर्शासकीर्य अमिकृ त ज्र्यू ,

उपभोक्ता सं स्था दताा तथा सू चीकरणको िामग ददइने दरखास्तको निू ना

सू र्योदर्य नगरपामिका, नगर कार्या पामिकाको कार्याा ि र्य,
वफक्कि, इिाि ।
ि/हािीिे

खाने पानी/साना मसचाईं उपभोक्ता सं स्था गठन गरी दताा /आवद्द गना चाहे को हुनािे दे हार्यका कु राहरु खु िाई र्यो दरखास्त गरे को

छु /छौ ।
१. उपभोक्ता सं स्थाको नाि र ठे गानाः–
२. उपभोक्ता सं स्थाको उद्दे श्र्यः–

३. स्रोत रहे को : अञ्चि ....... चजल्िा ......सू र्योदर्य नगरपामिका ..... वडा न......
४. उपर्योग गने पानीको पररिाणः–
५. पररर्योजना र्शुरु गरे को मिमत –

सम्पन्न भएको मिमत

६. पररर्योजना सम्पन्न गदाा िागे को अनुिामनत खचाः –
७. ने पाि सरकार वा गै र सरकारी सं स्थािे ववकास गरी हस्ताधतरण गने पररर्योजना भए सो पररर्योजनाको नाि र तत् सम्वचधि अधर्य
वववरणः–
८.पररर्योजना सम्पन्न गना सम्वचधित मनकार्य वा सं स्थािे ददएको रकिः
९.स्थानीर्यबाट

जनसिुदार्यको िागत –

१०. पानीको िुहान रहे को ठे गानाः
११. िाभाचम्वत घर िरी सं खर्याः

जम्िा िाभाचधवन जनसं खर्याः

िामथ िे चखएको व्र्यहोरा ठीक सािँ चो छ, झुट्टा ठहरे कानू न बिोचजि सहुिँ िा बुझाउिँ िा ।
दरखास्त ददने

उपभोक्ता सं स्थाको छाप

सहीः–
नािः–
पदः
ठे गानाः—
सम्पका नः
मिमतः—
मनवे द नको साथ सं िग्न गनुा पने आवश्र्यक कागजपत्रहरुः
१.सं स्थाको दताा प्रिाण पत्र –प्रमतमिवप(पू रानो सं स्थाको भए िात्र)
२.सािारण सभाको मनणा र्य प्रमतमिवप
३.सं चािकहरुको नागररकताको प्रिाण पत्र प्रमतमिपीः
४.स्रोत िनीको िं ञ्जू रीनािा भएिा
५. वविान

अनुसू चच–२
(कार्याववमिको दफा २ (२) सं ग सम्वचधित)

उपभोक्ता सं स्था दताा का िामग पू रा हुन पु ने धर्यू न ति र्योग्र्यताहरु
१. पररर्योजनाको नाि र ठे गानाः
२. स्रोत सवे क्ष ण गना चाहने व्र्यचक्त, सं स्थाको नाि, ठे गाना, सम्पका :–
३. सवे क्ष ण गना चाहे को स्रोत रहे को स्थानको : पू रा ठे गाना, वडा कार्याा ि र्यसिँ ग को दू रीः
४. स्रोत सवे क्ष ण तथा पररर्योजनाको उदे श्र्यः
५. सवे क्ष ण गदाा िाग्न जाने अनुिामनत खचाः –
६. स्रोत रहे को वास्तववक भू गोिको अवस्थाः
७. स्रोत उपभोगको वास्तववक अवस्था :—
८. स्रोत उपभोग भईरहे को भए उपभोग भएको स्थान र उदे श्र्यः
९. हाि उक्त स्रोतबाट िाभाचधवन सं खर्याः
१०. स्रोतको वास्तववक चस्थर क्षिता र प्रर्योग भइ रहे को भए ्र्यसको िात्राः
११. प्रस्ताववत स्रोत पररचािन हुिँ दाको अवस्थािा स्रोत खपत हुने पररिाणः
१२. प्रस्ताववत स्रोत पररचान हुिँ दा िाभाचधवत हुने स्थान र जनसं खर्याः
१३. पररर्योजना गदाा ववस्ताववत हुने : जनसं खर्या र क्षमत
१४. पर्याा व रण तथा जै ववक प्रभावः

१५. पररर्योजना सम्पन्न हुदां िाग्न सक्ने अनुिामनत िागतः
१६. सवे क्ष ण अवमििा बुचझएको तथ्र्य अधर्य के वह भएः
१७. सवे क्ष णिा सं िग्न सदस्र्यहरुः
१८. सवे क्ष ण अवमिः
अनुसू चच–३
(कार्याववमिको दफा ३(४) सं ग सम्वचधित)
उपभोक्ता सं स्थाको दताा प्रिाणपत्र
श्री .........................
.........................
श्री सू र्योदर्य नगरपामिकाको मिमत.............................. को मनणा र्य बिोचजि उपभोक्ता सं स्था दताा गरी र्यो प्रिाणपत्र ददइएको छ ।
१. उपभोक्ता सं स्थाको नाि र ठे गानाः–
२.उपभोक्ता सं स्थाको उद्दे श्र्यः–
३. उपभोक्ता सं स्थािे सञ्चािन गने पररर्योजनाको नािः–
४.पररर्योजनाको स्रोत रहे को स्थानको नािः
५.स्रोत रहे को: वडा नं :

टोिको नािः

६. उपर्योग गना पाउने पानीको पररिाणः–
७.उपभोक्ता सं स्थाको कार्या क्षे त्रः–
८.पररर्योजना र्शुरु गनुा भएको मिमतः–
प्रिाणपत्र ददने अमिकारीको,–
सहीः–
नािः
नगरपामिकाको छाप

मिमतः–

नोटः प्रचमित ने पाि कानू न र सू र्योदर्य नगरपामिको खाने पानी सं र क्षण तथा ववतरण तथा मनदे चर्शका मनसता पािना गदै उपभोक्ता सं स्थािे
उपभोक्ताहरुको वहत र सं रक्षणिा सं िै प्रमतवद्द रहनु पने छ ।

