सूमोदम नगयऩालरकाको खानेऩानी तथा साना लसॉचाई दताा

, नवीकयण य सूचचकृत गने

सम्वचधध कामाववलध , २०७६
प्रस्तावना : नेऩारको सॊ ववधान
स्थानीम सयकाय सधचारन ऐन

२०७२ को अनुसूचच ८ को क्र .सॊ .११ , १९ य

२०७४ को द पा ११ को २ को ट

४(ग) अनुसाय खानेऩानी तथा लसॉचाईको सॊ यऺण
प्रणारीराई भाऩदण्ड फनाई सहज

(१) ध(१) य

, सॊ म्र्वद्धन य व्मवस्थाऩन गदै ववतयण

, सयर , ऩायदर्शॉ य धमाम ऩूणा फनाउन वाञ्छनीम

बएकोरे , सूमोदम नगयऩालरको कामाऩालरकारे मो

―सूमोदम नगयऩालरकाको खानेऩानी तथा

साना लसॉचाई दताा , नवीकयण य सूचचकृत गने सम्वचधध कामाववलध , २०७६ ‖ जायी गयी रागू
गरयएको छ ।
ऩरयच्छे द –१
प्रायचम्बक
१. सॊ चऺप्त नाभ य प्रायम्ब्

(१) मो कामालफलधको नाभ

तथा साना लसॉचाई दताा , नवीकयण य

―सूमोदम नगयऩालरकाको खानेऩानी

सूचचकृत गने सम्वचधध कामालफलध २०७६ ‖ यहेको

छ।
(२) मो कामालफलध तुरुधत प्रायम्ब हुनछ
े ।

ऩरयच्छे द –२

खानेऩानी तथा साना लसॉचाई दताा तथा नवीकयण
२. नमाॉ खानेऩानी तथा साना लसॉचाई दताा सम्वचधध व्मवस्था्
(१) उऩबोक्ता सलभलतरे कु नैऩलन लनभााण गना चाहेभा

सम्वचधध व्मवस्था
अनुसूचच

१ फभोचजभको

ढाॉचाभा मस सूमोदम नगयऩालरकाको कामाारमभा प्रभुख प्रर्शासकीम अलधकृत सभऺ
दयखास्त ऩेर्श गनुऩा नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोचजभ ऩना आएको दयखास्तहरु प्रभुख प्रर्शासकीम अलधकृतरे
अनुसूचच २ फभोचजभको मोग्मता बए नबएको सम्फधधभा प्रर्शासकीम अलधकृत
इचधजलन मय , सॊ घसॊ स्था हेने अलधकृत सवहतको

, लसलबर

३ सदस्मीम बएको सलभलतफाट जाॉचफुझ

गयाउनु ऩनेछ ।

(३) दपा २ अनुसाय सलभलतरे गये को लसपारयस सवहत प्रभुख प्रर्शासकीम अलधकृतरे
दताा प्रभाणऩत्र प्रदान गने लनणामका रालग नगय प्रभुख सभऺ ऩेर्श गनुा ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (२) फभोचजभको लसपारयस सवहत धमूनतभ मोग्मता ऩुगक
े ो उऩबोक्ता
सलभलतको दताा प्रभाण ऩत्र नगय प्रभुखको लनणाम फभोेेचजभ नगयऩालरकाको प्रभुख
प्रर्शासकीम अलधकृतरे दताा प्रभाण ऩत्र फाऩत याजऩत्रभा प्रकाचर्शत दस्तुय लरई
अनुसूचच ३ फभोचजभको ढाॉचाभा उऩबोक्ता सॊ स्थाराई

दताा प्रभाण ऩत्र प्र दान गनेछ ।

३. उऩबोक्ता सॊ स्थाको दताा प्रभाणऩत्रको अवलध य नवीकयण सम्वचधध व्मवस्था्
(१) दपा ३ (४) फभोचजभ प्रदान गरयएको दताा प्रभाण ऩत्र दपा

५ फभोचजभ

खाये ज बएको वा प्रचलरत कानूनभा अधमथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा फाहेक चारू
आ.व. को अध्मसम्भ भात्र भाधम हु

नेछ ।

(२) उऩदपा

(१) फभोचजभ उऩबोक्ता सॊ स्थाको दताा प्रभाणऩत्रको अवलध सभाप्त

बएको प्र्मेक उऩबोक्ता सलभलतरे दताा प्रभाण ऩत्रको अवलध सभाप्त बएको

३

भवहनालबत्र प्रचलरत कानूनफभोचजभ नगयऩालरकाराई लतनुऩा ने दस्तुय फुझाई नवीकयण
गनुऩा नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोचज भ म्माद नाघेको

६ भवहनालबत्र सफै प्रवक्रमा ऩूया गयी दताा

प्रभाणऩत्र नवीकयण गयाउन चाहने उऩबोक्ता सलभलतरे नवीकयण गना भाग गये भा
थऩ दस्तुय लरई प्रभुख प्रर्शासकीम अलधकृतरे दताा

प्रभाण ऩत्र नवीकयण गरयददने

छ।
४. सॊ स्था दतााको खाये जी्
दे हामका अवस्थाभा

नगयऩालरकारे सॊ स्था दतााको प्रभाणऩत्र खाये ज गना सक्नेछ्

(१) झुटो वववयण ऩेर्श गयी दताा प्रभाण ऩत्र प्राप्त गये को प्रभाचणत बएभा
(२) सम्झौताको गम्बीय उल्रॊ घन बएको

,

सम्वचधध त लनकामफाट रेखी आएभा

(३) उऩबोक्ता सलभलतको वावषाक साधायण सबा य रेखा ऩयीऺण

,

३ वषासम्भ

नगये भा ,
(४) ३ वषाबधदा फढी नवीकयण नबएको प्रभाणऩत्र स्वत् खाये ज हुनछ
े ।

५. दताा प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरवऩ ददने सम्वचधध व्मवस्था

कु नै उऩबोक्ता सॊ स्थारे दताा प्रभाण ऩत्र हयाएभा वा नालसएको कायणफाट सॊ स्था दताा
प्रभाणऩत्रको

प्रलतलरवऩ प्राप्त गना लनवेदन गये भा

सूमोदम नगयऩालरकाको याजऩत्रभा

प्रकाचर्शत बएफभोचजभको दस्तुय लरई सॊ स्था दताा प्रभाणऩत्रको

प्रलतलरवऩ ददनु ऩनेछ ।

६. सूचचकृत सम्वचधध व्मवस्था

खानेऩानी तथा साना लसॉचाईको उऩबोक्ता सॊ स्था दतााको प्रभाण ऩत्र सूमोदम
नगयऩालरकाबधदा फावहय अधम सावाजलनक लनकामभा
उचल्रचखत

दताा बएको बएताऩलन भालथ

प्रवक्रमा ऩूया गयी आएको उऩबोक्ता सॊ स्था दताा प्रभाण ऩत्रराई
सूचचकृत गरयनेछ ।

नगयऩालरकाको कामाववलध अनुसाय नै
७. कामालफलध भा हेयपेय

: – मो कामाववलध

सूमोदम नगयकामाऩालरकारे आवश्मक ठानेभा

सॊ र्शोधन गना सक्नेछ ।

८. प्रचलरत का नून फभोचजभ हुन्े

मस कामाववलधभा तोवकएफभोचजभका व्मवस्थाहरु मसै फभोचजभ य अधम व्मवस्थाहरु
प्रचलरत कानून फभोचजभ हुनछ
े ।

९. वाधा अडकाउ पु काउने अलधकाय

: (१) मस कामालफलध

कामााधवमनको लसरलसराभा

कु नै वाधा अडकाउ ऩये भा सो पु काउने अलधकाय नगय कामाऩालरकाराई हुने छ ।

१० . फचाउ तथा खाये जी्

मस कामाववलध भा बएको ब्मवस्था नेऩारको सॊ लफधान तथा अधम प्रचलरत सॊ घीम तथा
प्रादे चर्शक कानून सॉग फाचझएभा फाचझएको हदसम्भ फदयबागी हुनछ
े ।

अनुसूचच –१
(कामाववलधको दपा ३ (१) सॉग सम्वचधधत)
उऩबोक्ता सॊ स्था दताा तथा सूचीकयणको रालग ददइने दयखास्तको नभूना

श्री प्रभुख प्रर्शासकीम अलधकृत ज्मू

,

सूमोदम नगयऩालरका , नगय कामाऩालरकाको कामाारम

, वपक्कर , इराभ ।

भ/हाभीरे खानेऩानी /साना लसचाईं उऩबोक्ता सॊ स्था गठन गयी
हुनारे दे हामका कु याहरु खुराई मो दयखास्त गये को छु
१. उऩबोक्ता सॊ स्थाको नाभ य ठे गाना्

दताा /आवद्द गना चाहेको

/छौ ।

–

२. उऩबोक्ता सॊ स्थाको उद्देश्म् –
३. स्रोत यहेको : अञ्चर ....... चजल्रा ...... सूमोदम नगयऩालरका
४. उऩमोग गने ऩानीको ऩरयभाण्
५. ऩरयमोजना र्शुरु गये को लभलत

..... वडा न ......

–
सम्ऩन्न बएको लभलत

–

६. ऩरयमोजना सम्ऩन्न गदाा रागेको अनुभालनत खचा्

–

७. नेऩार सयकाय वा गैय सयकायी सॊ स्थारे ववकास गयी हस्ताधतयण गने ऩरयमोजना बए
सो ऩरयमोजनाको नाभ य तत्

सम्वचधध अधम वववयण् –

८.ऩरयमोजना सम्ऩ न्न गना सम्वचधधत लनकाम वा सॊ स्थारे ददएको यकभ्
९.स्थानीमफाट जनसभुदामको रागत

–

१० . ऩानीको भुहान यहेको ठे गाना्
११ . राबाचम्वत घय धयी सॊ खमा्
भालथ रेचखएको व्महोया ठीक साॉचो छ
दयखास्त ददने

जम्भा राबाचधवन जनसॊ खमा्

, झुट्टा ठहये कानून फभोचजभ सहुॉरा फु
उऩबोक्ता सॊ स्थाको छाऩ

सही् –

नाभ् –
ऩद्
ठे गाना् —
सम्ऩका न्
लभलत् —
लनवेदनको साथ सॊ रग्न गनुा ऩने आवश्मक कागजऩत्रहरु्
१.सॊ स्थाको दताा प्रभाण ऩत्र
२.साधायण सबाको लनणाम

–प्रलतलरवऩ (ऩूया नो सॊ स्थाको बए भात्र )
प्रलतलरवऩ

३.सॊ चारकहरुको नागरयकताको प्रभाण ऩत्र प्रलतलरऩी्
४.स्रोत धनीको भॊञ्जूयीनाभा बएभा
५. ववधान

झाउॉ रा ।

अनुसूचच –२
(कामाववलधको दपा २ (२) सॊ ग सम्वचधधत)

उऩबोक्ता सॊ स्था दतााका रालग ऩूया हुनऩु ने धमूनतभ मोग्मताहरु
१. ऩरयमोजनाको नाभ य ठे गाना्
२. स्रोत सवेऺण गना चाहने व्मचक्त

, सॊ स्थाको नाभ , ठे गाना , सम्ऩका :–

३. सवेऺण गना चाहेको स्रोत यहेको स्थानको

: ऩूया ठे गाना , वडा कामाारमसॉगको दूयी्

४. स्रोत सवेऺण तथा ऩरयमोजनाको उदे श्म्
५. सवेऺण गदाा राग्न

जाने अनुभालनत खचा् –

६. स्रोत यहेको वास्तववक बूगोरको अवस्था्
७. स्रोत उऩबोगको वास्तववक अवस्था

:—

८. स्रोत उऩबोग बईयहेको बए उऩबोग बएको स्थान य उदे श्म्
९. हार उक्त स्रोतफाट राबाचधवन सॊ खमा्
१० . स्रोतको वास्तववक चस्थय ऺभता य प्रमोग बइ यहेको बए ्मसको भात्रा्
११ . प्रस्ताववत स्रोत ऩरयचारन हुॉ

दाको अवस्थाभा स्रोत खऩत हुने ऩरयभाण्

१२. प्रस्ताववत स्रोत ऩरयचान हुॉ दा राबाचधवत हुने स्थान य जनसॊ खमा्
१३ . ऩरयमोजना गदाा ववस्ताववत हुने

: जनसॊ खमा य ऺलत

१४ . ऩमाावयण तथा जैववक प्रबाव्

१५ . ऩरयमोजना सम्ऩन्न हुदाॊ राग्न

सक्ने अनुभालनत रागत्

१६ . सवेऺण अवलधभा फुचझएको तथ्म अधम केवह बए्
१७ . सवेऺणभा सॊ रग्न सदस्महरु्
१८ . सवेऺण अवलध्

अनुसूचच –३
(कामाववलधको दपा ३(४) सॊ ग सम्वचधधत)
उऩबोक्ता सॊ स्थाको दताा प्रभाणऩत्र
श्री .........................
.........................
श्री सूमोदम नगयऩालरकाको लभलत

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

को लनणाम फभोचजभ

उऩबोक्ता सॊ स्था दताा गयी मो प्रभाणऩत्र ददइएको छ ।
१. उऩबोक्ता सॊ स्थाको नाभ य ठे गाना्

–

२.उऩबोक्ता सॊ स्थाको उद्देश्म् –
३. उऩबोक्ता सॊ स्थारे सञ्चारन

गने ऩरयमोजनाको नाभ् –

४.ऩरयमोजनाको स्रोत यहेको स्थानको नाभ्
५.स्रोत यहेको : वडा नॊ :

टोरको नाभ्

६. उऩमोग गना ऩाउने ऩानीको ऩरयभाण्
७.उऩबोक्ता सॊ स्थाको कामा ऺेत्र्

–

–

८.ऩरयमोजना र्शुरु गनुा बएको लभलत्

–
प्रभाणऩत्र ददने अलधकायीको ,–
सही् –
नाभ्

नगयऩालरकाको छाऩ
नोट् प्रचलरत नेऩार

लनदे चर्शका लन सता ऩारना गदै
प्रलतवद्द यहनु ऩने छ ।

लभलत्

–

कानून य सूमोदम नगयऩालरको खानेऩानी सॊ यऺण

तथा ववतयण तथा

उऩबोक्ता सॊ स्थारे उऩबोक्ताहरुको वहत य सॊ यऺणभा सॊ धै

आऻारे
प्रकार्शसाज ऩौडेर

प्रभुख प्रर्शासकीम अलधकृत

