सूमोदम याजऩत्र

सूमोदम नगयऩालरकाद्वाया प्रकाशित
खण्ड (३), फपक्कर, इराभ, १ नॊ. प्रदे ि, नेऩार, भॊ लसय 5 गते २०७६ सार, सॊ ख्मा ७
बाग-२
नेऩारको सॊ लफधानको धाया 223 को उऩधाया (१) फभोशजभ गठन बएको मस सूमोदम
नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे फनाएको तर रेखीए फभोशजभकोलनमभावरी, कामयलफलध
तथा लनदे शिका सफयसाधायणको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ ।

, नवीकयण य सूचीकृत गने

सूमोदम नगयऩालरकाको खानेऩानी तथा साना लसॉचाई दताय
सम्वन्धी कामयफवलध , २०७६
प्रस्तावना : नेऩारको सॊ फवधान
सयकाय सन्चारन ऐन

२०७२ को अनुसूची

२०७४ को दपा

अनुसाय खानेऩानी तथा लसॉचाईको सॊ यऺण
प्रणारीराई भाऩदण्ड फनाई सहज

८ को क्र .सॊ .११ , १९ य स्थानीम

११ को २ को ट

(१) ध(१) य ४(ग)

, सॊ म्र्वद्धन य व्मवस्थाऩन गदै फवतयण

, सयर , ऩायदिॉ य न्माम ऩूणय फनाउन वाञ्छनीम

बएकोरे , सूमोदम नगयऩालरको कामयऩालरकारे

मो ―सूमोदम नगयऩालरकाको खानेऩानी तथा

साना लसॉचाई दताय , नवीकयण य सूचीकृत गने सम्वन्धी कामयफवलध

, २०७६ ‖ जायी गयी रागू

गरयएको छ ।
ऩरयच्छे द –१
प्रायशम्बक
१. सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब्

(१) मो कामयलफलधको नाभ

―सूमोदम नगयऩालरकाको खानेऩानी

तथा लसॉचाई दताय , नवीकयण य सूचीकृत गने सम्फन्धी कामयलफलध

२०७६ ‖ यहेको छ ।

(२) मो कामयलफलध तुरुन्त प्रायम्ब हुनछ
े ।
ऩरयच्छे द –२
खानेऩानी तथा साना लसॉचाई दताय तथा नवीकयण सम्वन्धी व्मवस्था
२. नमाॉ खानेऩानी तथा साना लसॉचाई दताय सम्फन्धी व्मवस्था्
(१) उऩबोक्ता सलभलतरे

कु नैऩलन लनभायण गनय चाहेभा अ

नुसूची १ फभोशजभको ढाॉचाभा मस

सू मोदम नगयऩालरकाको कामायरमभा प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत सभऺ दयखास्त ऩेि
गनुऩय नेछ ।
(२) उऩदपा
अनुसूची

(१) फभोशजभ ऩनय आएको दयखास्तहरु प्रभुख प्रिासकीम अलधकृतरे

२ फभोशजभको मोग्मता बए नबएको सम्फन्ध

इशन्जलनमय , सॊ घसॊ स्था हेने अलधकृत सफहतको

भा प्रिासकीम अलधकृत

, लसलबर

३ सदस्मीम बएको सलभलतफाट जाॉचफुझ

गयाउनु ऩनेछ ।

(३) दपा २ अनुसाय सलभलतरे गये को लसपारयस सफहत प्रभुख प्रिासकीम अलधकृतरे दताय
प्रभाणऩत्र प्रदान गने लनणयमका रालग नगय प्रभुख सभऺ ऩेि गनुय
(४) उऩदपा

ऩनेछ ।

(२) फभोशजभको लसपारयस सफहत न्मूनतभ मोग्मता ऩुगक
े ो उऩबोक्ता

सलभलतको दताय प्रभाण ऩत्र नगय प्रभुखको लनणयम फभोेेशजभ नगयऩालरकाको प्रभुख

प्रिासकीम अलधकृतरे दताय प्रभाण ऩत्र फाऩत याजऩत्रभा प्रकाशित दस्तुय लरई अनुसूची
फभोशजभको ढाॉचाभा

उऩबोक्ता सॊ स्थाराई दताय प्रभाण ऩत्र प्रदान गनेछ ।

३. उऩबोक्ता सॊ स्थाको दताय प्रभाणऩत्रको अवलध य नवीकयण सम्फन्धी व्मवस्था्

३

(१) दपा ३ (४) फभोशजभ प्रदान गरयएको दताय प्रभाण ऩत्र दपा

५ फभोशजभ खाये ज

बएको वा प्रचलरत कानूनभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा फाहे

क चारू आ .व. को

अन््मसम्भ भात्र भान्म हुनछ
े ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ उऩबोक्ता सॊ स्थाको दताय प्रभाणऩत्रको अवलध सभाप्त बएको
प्र्मेक उऩबोक्ता सलभलतरे दताय प्रभाण ऩत्रको अवलध सभाप्त बएको
कानूनफभोशजभ नगयऩालरकाराई लतनुऩय ने दस्तुय फुझाई
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ म्माद नाघेको

३ भफहनालबत्र प्रचलरत

नवीकयण गनुऩय नेछ ।

६ भफहनालबत्र सफै प्रफक्रमा ऩूया गयी दताय

प्रभाणऩत्र नवीकयण गयाउन चाहने उऩबोक्ता सलभलतरे नवीकयण गनय भाग गये भा थऩ
दस्तुय लरई प्रभुख प्रिासकीम अलधकृतरे दताय प्रभाण ऩत्र नवीकयण गरयददने छ ।
४. सॊ स्था दतायको खाये जी्
दे हामका अवस्थाभा नगयऩालरकारे सॊ स्था दतायको प्रभाणऩत्र खाये ज गनय सक्नेछ्
(१) झुटो फववयण ऩेि गयी दताय प्रभाण ऩत्र प्राप्त गये को प्रभाशणत बएभा

,

(२) सम्झौताको गम्बीय उल्रॊ घन बएको सम्फशन्धत लनकामफाट रेखी आएभा
(३) उऩबोक्ता सलभलतको वाफषयक साधा

यण सबा य रेखा ऩयीऺण

,
३ वषयसम्भ

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

५. दताय प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरऩी ददने सम्फन्धी व्मवस्था

कु नै उऩबोक्ता सॊ स्थारे दताय प्रभाण ऩत्र हयाएभा वा नालसएको कायणफाट सॊ स्था दताय
प्रभाणऩत्रको प्र लतलरऩी प्राप्त गनय लनवेदन गये भा सूमोदम नगयऩालरकाको याजऩत्रभा
प्रकाशित बएफभोशजभको दस्तुय लरई सॊ स्था दताय प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी ददनु ऩनेछ ।
६. सूचीकृत सम्फन्धी व्मवस्था

खानेऩानी तथा साना लसॉचाईको उऩबोक्ता सॊ स्था दतायको प्रभाण ऩत्र सूमोदम

नगयऩालरका बन्दा फाफहय अन्म सावयजलनक लनकामभा दताय बएको बएताऩलन भालथ
उल्रेशखत प्रफक्रमा ऩूया गयी आएको उऩबोक्ता सॊ स्था दताय प्रभाण ऩत्रराई नगयऩालरकाको
कामयफवलध अनुसाय नै सूचीकृत गरयनेछ ।
७. कामयलफधीभा हेयपेय े्

– मो कामयलफधी सूमोदम नगयकामयऩालरकारे आवश्मक ठानेभा

सॊ िोधन गनय सक्नेछ ।

८. प्रचलरत कानून फभोशजभ हुन्े

मस कामयफवलधभा तोफकएफभोशजभका व्मवस्थाहरु मसै फभोशजभ य अन्म व्मवस्थाहरु
प्रचलरत कानून फभोशजभ हुनछ
े ।

९. वाधा अडकाउ पु काउने अलधकाय े्
कु नै वाधा अडकाउ ऩये भा सो पु काउने
१० . फचाउ तथा खाये जी्

(१) मस कामयलफधी कामायन्वमनको लसरलसराभा
अलधकाय नगय कामयऩालरकाराई हुने छ ।

मस कामयलफधीभा बएको ब्मवस्था नेऩारको सॊ लफधान तथा अन्म प्रचलरत सॊ घीम तथा
प्रादे शिक कानुनसॉग फाशझएभा फाशझएको हदसम्भ फदयबागी हुनछ
े ।
अनुसूची –१
(कामयफवलधको दपा ३ (१) सॉग सम्फशन्धत )
उऩबोक्ता सॊ स्था दताय तथा सूचीकयणको रालग ददइने दयखास्तको नभूना

श्री प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत ज्मू

,

सूमोदम नगयऩालरका , नगय कामयऩालरकाको कामायरम

,

फपक्कर , इराभ ।
भ/हाभीरे खानेऩानी /साना लसचाईं उऩबोक्ता सॊ स्था गठन गयी दताय
हुनारे दे हामका कु याहरु खुराई मो

/आवद्द गनय चाहेको

दयखास्त गये को छु /छौ ।

१. उऩबोक्ता सॊ स्थाको नाभ य ठे गाना्

–

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

..... वडा न ......

–
सम्ऩन्न बएको लभलत

–

६. ऩरयमोजना सम्ऩन्न गदाय रागेको अनुभालनत खचय्

–

७. नेऩार सयकाय वा गैय सयकायी सॊ स्थारे फवकास गयी हस्तान्तयण गने ऩरयमोजना बए
सो ऩरयमोजनाको नाभ य तत् सम्फन्धी अन्म फववयण्

–

८.ऩरयमोजना सम्ऩन्न गनय सम्वशन्धत लनकाम वा सॊ स्थारे ददएको यकभ्
९.स्था नीमफाट जनसभुदामको रागत

–

१० . ऩानीको भुहान यहेको ठे गाना्
११ . राबाशम्वत घय धयी सॊ ख्मा्
भालथ रेशखएको व्महोया ठीक साॉचो छ
दयखास्त ददने

जम्भा राबाशन्वन जनसॊ ख्मा्

, झुट्टा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा फुझाउॉ रा ।
उऩबोक्ता सॊ स्थाको छाऩ

सही् –
नाभ् –
ऩद्
ठे गाना् —
सम्ऩकय न्
लभलत् —
लनवेदनको साथ सॊ रग्न गनुय ऩने आवश्मक कागजऩत्रहरु्
१.सॊ स्थाको दताय प्रभाण ऩत्र

–प्रलतलरऩी (ऩुयानो सॊ स्थाको बए भात्र )

२.साधायण सबाको लनणयम प्रलतलरऩी

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

अनुसूची –२
(कामयफवलधको दपा २ (२) सॊ ग सम्फशन्धत )

उऩबोक्ता सॊ स्था दतायका रालग ऩूया हुनऩु ने न्मूनतभ मोग्मताहरु
१. ऩरयमोजनाको नाभ य ठे गाना्
२. स्रोत सवेऺण गनय चा हने व्मशक्त , सॊ स्थाको नाभ , ठे गाना , सम्ऩ कय :–
३. सवेऺण ग नय चाहेको स्रोत यहेको स्थानको

: ऩुया ठे गाना , वडा कामायरमसॉगको दूयी्

४. स्रोत सवेऺण तथा ऩरयमोजनाको उदे श्म्
५. सवेऺण गदाय राग्न जाने अनुभालनत खचय्
६. स्रोत यहेको वास्तफवक बूगोरको

–

अवस्था्

७. स्रोत उऩबोगको वास्तफवक अवस्था

:—

८. स्रोत उऩबोग बईयहेको बए उऩबोग बएको स्थान य उदे श्म्
९. हार उक्त स्रोतफाट राबाशन्वन सॊ ख्मा्
१० . स्रोतको वास्तफवक शस्थय ऺभता य प्रमोग बइ यहेको बए ्मसको भात्रा्
११ . प्रस्ताफवत स्रोत ऩरयचारन हुदाॊको अवस्थाभा स्रो

त खऩत हुने ऩरयभाण्

१२ . प्रस्ताफवत स्रोत ऩरयचान हुदाॊ राबाशन्वत हुने स्थान य जनसॊ ख्मा्
१३ . ऩरयमोजना गदाय फवस्ताफवत हुने

: जनसॊ ख्मा य ऺलत

१४ . ऩमायवयण तथा जैफवक प्रबाव्

१५ . ऩरयमोजना सम्ऩन्न हुदाॊ राग्न सक्ने अनुभालनत रागत्
१६ . सवेऺण अवलधभा फुशझएको तथ्म अन्म केफह बए्
१७. सवेऺणभा सॊ रग्न सदस्महरु्
१८ . सवेऺण अवलध्

अनुसूची –३
(कामयफवलधको दपा ३(४) सॊ ग सम्फशन्धत )
उऩबोक्ता सॊ स्थाको दताय प्रभाणऩत्र
श्री .........................
.........................
श्री सूमोदम

नगयऩालरकाको लभलत

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

को लनणयम फभोशजभ

उऩबोक्ता सॊ स्था दताय 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 यहे को स्थानको नाभ्
५.स्रोत यहेको े् वडा नॊे्

टोरको नाभ्

६. उऩमोग गनय ऩाउने ऩानीको ऩरयभाण्
७.उऩबोक्ता सॊ स्थाको कामय ऺेत्र्
८.ऩरयमोजना िुरु गनुय बएको लभलत्

–

–
–
प्रभाणऩत्र ददने अलधकायी को,–
सही् –
नाभ्

नगयऩालरकाको छाऩ

लभलत्

–

नोट् प्रचलरत नेऩार कानुन य सूमोदम नगयऩालरको खानेऩानी सॊ यऺण तथा फवतयण तथा
लनदे शिका लनितय

ऩारना गदै उऩबोक्ता सॊ स्थारे उऩबोक्ताहरुको फहत य सॊ यऺणभा सॊ धै

प्रलतवद्द यहनु ऩने छ ।

