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बाग-२ 
 

नेऩारको सॊलफधानको धाया 223 को उऩधाया (१) फभोशजभ गठन बएको मस सूमोदम 
नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे फनाएको तर रेखीए फभोशजभको लनमभावरी, कामयलफलध 
तथा लनदेशिका सफयसाधायणको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ ।  



सूमोदम नगयऩालरकाको खानेऩानी तथा साना लसॉचाई दताय , नवीकयण य सूशचकृत  गने 
सम्वशधध कामयफवलध , २०७६  

प्रस्तावना : नऩेारको सॊफवधान २०७२ को अनसूुशच  ८ को क्र .सॊ .११ , १९ य 
स्थानीम सयकाय सधचारन ऐन २०७४ को द पा ११ को २ को ट (१) ध(१) य 
४(ग) अनसुाय खानऩेानी तथा लसॉचाईको  सॊयऺण , सॊम्र्वद्धन य व्मवस्थाऩन गदै फवतयण 
प्रणारीराई भाऩदण्ड फनाई सहज , सयर , ऩायदिॉ य धमाम ऩूणय फनाउन वाञ्छनीम 
बएकोरे , सूमोदम नगयऩालरको कामयऩालरकारे मो ―सूमोदम नगयऩालरकाको खानऩेानी तथा 
साना लसॉचाई दताय , नवीकयण य सूशचकृत  गने सम्वशधध  कामयफवलध , २०७६ ‖ जायी गयी रागू 
गरयएको छ ।  

ऩरयच्छेद –१ 

प्रायशम्बक  

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो कामयलफलधको नाभ ―सूमोदम नगयऩालरकाको खानऩेानी 
तथा  साना  लसॉचाई दताय , नवीकयण य सूशचकृत  गने सम्वशधध  कामयलफलध २०७६ ‖ यहेको 
छ।  

(२) मो कामयलफलध तरुुधत प्रायम्ब हनुछे ।  

ऩरयच्छेद –२ 

खानेऩानी तथा साना लसॉचाई दताय तथा नवीकयण सम्वशधध व्मवस्था  
२. नमाॉ खानेऩानी तथा साना लसॉचाई दताय सम्वशधध व्मवस्था्  

(१) उऩबोक्ता सलभलतरे कुनैऩलन लनभायण गनय चाहेभा अनसूुशच  १ फभोशजभको 
ढाॉचाभा मस सूमोदम नगयऩालरकाको कामायरमभा प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत सभऺ 
दयखास्त ऩेि गनुयऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩनय आएको दयखास्तहरु प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे 
अनसूुशच  २ फभोशजभको मोग्मता बए नबएको सम्फधधभा प्रिासकीम अलधकृत , लसलबर 
इशधजलनमय , सॊघसॊस्था हेने अलधकृत सफहतको ३ सदस्मीम बएको सलभलतफाट जाॉचफझु 
गयाउन ुऩनेछ ।  

(३) दपा २ अनसुाय सलभलतरे गयेको लसपारयस सफहत प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे 
दताय प्रभाणऩत्र प्रदान गने लनणयमका रालग नगय प्रभखु सभऺ ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोशजभको लसपारयस सफहत धमूनतभ मोग्मता ऩगुकेो उऩबोक्ता 
सलभलतको दताय प्रभाण ऩत्र नगय प्रभखुको लनणयम फभोेेशजभ नगयऩालरकाको प्रभखु 
प्रिासकीम अलधकृतरे दताय प्रभाण ऩत्र फाऩत याजऩत्रभा प्रकाशित दस्तयु लरई 
अनसूुशच  ३ फभोशजभको ढाॉचाभा उऩबोक्ता सॊस्थाराई दताय प्रभाण  ऩत्र प्रदान गनेछ ।  

३. उऩबोक्ता सॊस्थाको दताय प्रभाणऩत्रको अवलध य नवीकयण सम्वशधध व्मवस्था्  

(१) दपा ३ (४) फभोशजभ प्रदान गरयएको दताय प्रभाण ऩत्र दपा ५ फभोशजभ 
खायेज बएको वा प्रचलरत कानूनभा अधमथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा फाहेक चारू 
आ.व. को अध्मसम्भ भात्र भाधम हनुछे ।  



(२) उऩदपा (१) फभोशजभ उऩबोक्ता सॊस्थाको दताय प्रभाणऩत्रको अवलध सभाप्त 
बएको प्र्मेक उऩबोक्ता सलभलतरे दताय प्रभाण ऩत्रको अवलध सभाप्त बएको ३ 
भफहनालबत्र प्रचलरत कानूनफभोशजभ नगयऩालरकाराई लतनुयऩने दस्तयु फझुाई नवीकयण 
गनुयऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ म्माद नाघकेो ६ भफहनालबत्र सफै प्रफक्रमा ऩूया गयी दताय 
प्रभाणऩत्र नवीकयण गयाउन चाहन ेउऩबोक्ता सलभलतरे नवीकयण गनय भाग गयेभा 
थऩ दस्तयु लरई प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे दताय  प्रभाण ऩत्र नवीकयण गरयददन े
छ।  

४. सॊस्था दतायको खायेजी्  

देहामका अवस्थाभा नगय ऩालरकारे सॊस्था दतायको प्रभाणऩत्र खायेज गनय सक्नछे्  

(१) झटुो फववयण ऩेि गयी दताय प्रभाण ऩत्र प्राप्त गयेको प्रभाशणत बएभा , 

(२) सम्झौताको गम्बीय उल्रॊघन बएको सम्वशधध त लनकामफाट रेखी आएभा , 

(३) उऩबोक्ता सलभलतको वाफषयक साधायण सबा य रेखा ऩयीऺण ३ वषयसम्भ 
नग येभा , 

(४) ३ वषयबधदा फढी नवीकयण नबएको प्रभाणऩत्र स्वत् खायेज हनुछे ।  

५. दताय प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरफऩ ददने सम्वशधध व्मवस्था  

कुनै उऩबोक्ता सॊस्थारे दताय प्रभाण ऩत्र हयाएभा वा नालसएको कायणफाट सॊस्था दताय 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरफऩ  प्राप्त गनय लनवेदन गयेभा सूमोदम नगयऩालरकाको याजऩत्रभा 
प्रकाशित बएफभोशजभको दस्तयु लरई सॊस्था दताय प्रभाणऩत्रको प्रलतलरफऩ ददन ुऩनेछ ।  

६. सूशचकृत  सम्वशधध  व्मवस्था  

खानऩेानी तथा साना लसॉचाईको उऩबोक्ता सॊस्था दतायको प्रभाण ऩत्र सूमोदम 
नगयऩालरकाबधदा फाफहय अधम सावयजलनक लनकामभा दताय बएको बएताऩलन भालथ 
उशल्रशखत  प्रफक्रमा ऩूया गयी आएको उऩबोक्ता सॊस्था दताय प्रभाण ऩत्रराई 
नगयऩालरकाको कामयफवलध अनसुाय नै सूशचकृत  गरयनछे  ।  

७. कामयलफलध भा हेयपेय :– मो कामयफवलध  सूमोदम नगयकामयऩालरकारे आवश्मक ठानभेा 
सॊिोधन गनय सक्नछे ।  

८. प्रचलरत कानून फभोशजभ हनुे्  

मस कामयफवलधभा तोफकएफभोशजभका व्मवस्थाहरु मसै फभोशजभ य अधम व्मवस्थाहरु 
प्रचलरत कानून फभोशजभ हनुछे ।  

९. वाधा अडकाउ पुकाउन ेअलध काय : (१) मस कामयलफलध  कामायधवमनको लसरलसराभा 
कुनै वाधा अडकाउ ऩयेभा सो पुकाउन ेअलधकाय नगय कामयऩालरकाराई हनु ेछ ।  

१० . फचाउ तथा खायेजी्  

मस कामयफवलध भा बएको ब्मवस्था नऩेारको सॊलफधान तथा अधम प्रचलरत सॊघीम तथा 
प्रादेशिक कानून सॉग फाशझएभा फाशझएको हदसम्भ फदयबागी  हनुछे ।  

  



अनसूुशच –१ 

(कामयफवलधको दपा ३ (१) सॉग सम्वशधधत) 

उऩबोक्ता सॊस्था दताय तथा सूचीकयणको रालग ददइने दयखास्तको नभूना  

श्री प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत ज्मू , 

सूमोदम नगयऩालरका , नगय कामयऩालरकाको कामायरम , फपक्कर , इराभ ।  

भ/हाभीरे  खानऩेानी /साना लसचाईं उऩबोक्ता सॊस्था गठन गयी दताय /आवद्द गनय चाहेको 
हनुारे देहामका कुयाहरु खरुाई मो दयखास्त गयेको छु /छौ ।  

१. उऩबोक्ता सॊस्थाको नाभ य ठेगाना् – 

२. उऩबोक्ता सॊस्थाको उद्देश्म् – 

३. स्रोत यहेको : अञ्चर ....... शजल्रा ...... सूमोदम नगयऩालरका ..... वडा न ..... . 
४. उऩमोग गने ऩानीको ऩरयभाण् – 

५. ऩरयमोजना िरुु गयेको लभलत –                     सम्ऩन्न बएको लभलत  

६. ऩरयमोजना सम्ऩन्न गदाय रागकेो अनभुालनत खचय् – 

७. नऩेार सयकाय वा गैय सयकायी सॊस्थारे फवकास गयी हस्ताधतयण गने ऩरयमोजना बए 
सो ऩरयमोजनाको नाभ य तत ् सम्वशधध  अधम फववयण् – 

८.ऩरयमोजना सम्ऩन्न गनय सम्वशधधत लनकाम वा सॊस्थारे ददएको यकभ्  

९.स्थानीमफाट  जनसभदुामको रागत – 

१० . ऩानीको भहुान यहेको ठेगाना्  

११ . राबाशम्वत घय धयी सॊख्मा्                      जम्भा राबाशधवन जनसॊख्मा्  

भालथ रेशखएको व्महोया ठीक साॉचो छ , झटु्टा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा फझुाउॉरा ।  

दयखास्त ददन े   उऩबोक्ता सॊस्थाको छाऩ  

सही् – 

नाभ् – 

ऩद्  

ठेगाना् — 

सम्ऩकय  न्  

लभलत्—                                                                

लनवेदनको साथ सॊरग्न गनुय ऩने आवश्मक कागजऩत्रहरु्  

१.सॊस्थाको दताय  प्रभाण ऩत्र –प्रलतलरफऩ (ऩूया नो सॊस्थाको बए भात्र ) 

२.साधायण सबाको लनणयम प्रलतलरफऩ  

३.सॊचारकहरुको नागरयकताको प्रभाण ऩत्र प्रलतलरऩी्  

४.स्रोत धनीको भॊञू्जयीनाभा बएभा  

५. फवधान  

  



अनसूुशच –२ 

(कामयफवलधको दपा २ (२) सॊग सम्वशधधत) 

उऩबोक्ता सॊस्था दतायका रालग ऩूया  हनुऩुने धमूनतभ मोग्मताहरु  

 

१. ऩरयमोजनाको नाभ य ठेगाना्  

२. स्रोत सवेऺण गनय चाहन ेव्मशक्त , सॊस्थाको नाभ , ठेगाना , सम्ऩकय  :– 

३. सवेऺण गनय चाहेको स्रोत यहेको स्थानको : ऩूया  ठेगाना ,  वडा कामायरमसॉगको दूयी्  

४. स्रोत सवेऺण तथा ऩरयमोजनाको उदेश्म्  

५. सवेऺण गदाय राग्न जान ेअनभुालनत खचय् – 

६. स्रोत यहेको वास्तफवक बगूोरको अवस्था्  

७. स्रोत उऩबोगको वास्तफवक अवस्था :—  

८. स्रोत उऩबोग बईयहेको बए उऩबोग बएको स्थान य उदेश्म्  

९. हार उक्त स्रोतफाट राबाशधवन सॊख्मा्  

१० . स्रोतको वास्तफवक शस्थय ऺभता य प्रमोग बइ यहेको बए ्मसको भात्रा्  

११ . प्रस्ताफवत स्रोत ऩरयचारन हुॉ दाको अवस्थाभा स्रोत खऩत हनु ेऩरयभाण्  

१२. प्रस्ताफवत स्रोत ऩरयचान हुॉ दा राबाशधवत हनु ेस्थान य जनसॊख्मा्  

१३ . ऩरयमोजना गदाय फवस्ताफवत हनु े : जनसॊख्मा य ऺ लत  

१४ . ऩमायवयण तथा जैफवक प्रबाव्  

१५ . ऩरयमोजना सम्ऩन्न हदुाॊ राग्न सक्न ेअनभुालनत रागत्  

१६ . सवेऺण अवलधभा फशुझएको तथ्म अधम केफह बए्  

१७ . सवेऺणभा सॊरग्न सदस्महरु्  

१८ . सवेऺण अवलध्  

  



अनसूुशच –३ 

(कामयफवलधको दपा ३(४) सॊग सम्वशधधत) 

उऩबोक्ता सॊस्थाको दताय प्रभाणऩत्र  

 

श्री .........................  

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

 
 

श्री सूमोदम नगयऩालरकाको लभलत .............................. को लनणयम फभोशजभ 
उऩबोक्ता सॊस्था दताय गयी मो प्रभाणऩत्र ददइएको छ ।  

१. उऩबोक्ता सॊस्थाको नाभ य ठेगाना् – 

२.उऩबोक्ता सॊस्थाको उद्देश्म् – 

३. उऩबोक्ता सॊस्थारे सञ्चारन गने ऩरयमोजनाको नाभ् – 

४.ऩरयमोजनाको स्रोत यहेको स्थानको नाभ्  

५.स्रोत यहेको : वडा नॊ :                     टोरको नाभ्  

६. उऩमोग गनय ऩाउन ेऩानीको ऩरयभाण् – 

७.उऩबोक्ता सॊस्थाको कामय ऺेत्र् – 

८.ऩरयमोजना िरुु गनुय बएको लभलत् – 

 

                                             प्रभाणऩत्र ददन ेअलधकायीको ,– 

                                             सही् – 

                                              नाभ्  

   नगयऩालरकाको छाऩ                            लभलत् – 

नोट् प्रचलरत नऩेार कानून  य सूमोदम नगयऩालरको खानऩेानी सॊयऺण तथा फवतयण तथा 
लनदेशिका लन सतय ऩारना गदै  उऩबोक्ता सॊस्थारे उऩबोक्ताहरुको फहत य सॊयऺणभा सॊधै 
प्रलतवद्द यहन ुऩने छ ।  

 
 

 
 

आऻारे  

प्रकािसाज ऩौडेर  

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत  

 


