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पााँचखपन नगरपालिका, संखवुासभा 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः  1   संखयाः 1   लिल ः 2078/10/28 

 

भाग-1 

पााँचखपन नगरपालिका 
 

 
 

पााँचखपन नगरपालिकाको जिस्रो  व्यवस्थापन ऐन, 2078 

नगरसभाबाट स्वीकृ  लिल ः 2078/10/21 

प्रिाणिकरि लिल ः2078/10/23 
प्रकाशन लिल ः2078/10/28 

प्रस् ावनाः पााँचखपन नगरपालिका क्षेत्रलभत्र स्वच्छ खानेपानीको पहुाँच सबै नगर बासीहरुिा परु् याउने उद्देश्यिे स्वच्छ 
खानेपानीको व्यवस्थापन गनन, सम्वणधि  ििुबाट लसंचाईको व्यवस्था गनन, जिस्रो को उपयोग, संरक्षि  था व्यवस्थापन 
गनन, नगरपालिका लभत्रका ििु, नदी, लिफ्ट  था खोिाहरुको पानीको उपयोग, पानीिा आिारर  योजना  था व्यवसाय 
संचािन, खानेपानी उपभोक्ता सलिल को स्थापना  था द ान गने सम्बधिी कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संवविानको िारा 226, अनसूुची 8  था स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, 2074 
को दफा 102 को उपदफा (1) बिोणजि पााँचखपन नगरपालिकाको नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद — १ (एक)  

संणक्षप्त नाि र प्रारम्भ 

१. संणक्षप्त नाि, र प्रारम्भः  

(1) यस ऐनको नाि "पााँचखपन नगरपालिकाको जिस्रो  व्यवस्थापन ऐन, २०७8" रहेको छ।  

(२) यो ऐन पााँचखपन नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकाणश  भएपलछ िागू हनुेछ।  
(३) यो ऐन पााँचखपन नगरपालिका क्षेत्रलभत्र िात्र िागू हनुेछ।  

2. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा,-  
(क) "खानेपानी"  भन्नािे घरेि ु था अधय प्रयोगिा आपलु न हनुे स्वच्छ वपउने पानीिाई सम्झनपुछन। 
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(ख) "प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ " भन्नािे पााँचखपन नगरपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  सम्झनपुछन।  

(ग) "सलिल " भन्नािे यस ऐन अनसुार गठन भएको खानेपानी उपभोक्ता सलिल  सम्झनपुछन।  

(घ) "जिस्रो " भन्नािे पााँचखपन नगरपालिका लभत्र रहेका भ–ुस ह, नददजधय, भलुिग  वा अधय जनुसकैु 
अवस्थािा रहेको पानी सम्झन ुपदनछ।  

(ङ) "उपभोक्ता"  भन्नािे जिस्रो साँग सम्वणधि  सेवा उपयोग गने व्यणक्त वा संगठनिाई सम्झनपुदनछ। 

(छ) "नगरपालिका"  भन्नािे पााँचखपन नगरपालिका िाई सम्झनपुदनछ। 

(ज) "सेवा शलु्क" भन्नािे नेपाि सरकार प्रदेश सरकार  था नगरपालिका वा अनिुल  पत्र प्राप्त व्यणक्तिे 
उपिब्ि गराएको जिस्रो साँग सम्बणधि  सेवा उपयोग गरे वाप  उपभोक्तािे बझुाउनपुने शलु्क 
सम्झनपुदनछ। 

पररच्छेद — २ (दईु)  

जिस्रो  सलिल को व्यवस्था 
३. नगरपालिका स् रीय जिस्रो  सलिल ः (१) यस नगरपालिकािा रहेको िहुान द ान गनन, खानेपानी उपभोक्ता सलिल  

द ान गनन, उपभोक्ता सलिल को वविान स्वीकृ  गनन, संशोिन गनन, उपभोक्ता सलिल हरु गालभएर नयााँ बन्न स्वीकृल  
ददन, पानीको उपयोगको प्राथलिक ा  ोक्न, पानीिा आिारर  व्यवसाय संचािनको स्वीकृल  ददन वा नददन, 

खानेपानी  था िहुान सम्वणधि वववाद लििाउन, उजरुी उपर कारबाही गनन, उपभोक्ता सलिल िे लिने शलु्क 
स्वीकृ  गनन  था यस ऐन बिोणजिका अधय अलिकार प्रयोग गनन देहाय बिोणजिको एक नगरपालिका स् रीय 
जिस्रो  सलिल  रहनेछ। 

(क) संयोजक - नगरपालिका प्रिखु 
(ख) सदस्य -  सम्बणधि  वडाको वडाध्यक्ष 

(ग) सदस्य -  प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ   

(घ) सदस्य -  लडलभजन वन कायानियका प्रल लनलि  

(ङ) सदस्य -  वा ावरि सलिल का संयोजक  

(च) सदस्य-   संघ संस्था द ान शाखा प्रिखु 

(छ) सदस्य सणचव - खानेपानी  था सरसफाई शाखाको शाखा प्रिखु 

(२) सलिल को वैठक सलिल का अध्यक्षिे  ोकेको सिय, लिल  र स्थानिा बस्नेछ।  

(३) सलिल का सदस्यको ५1 प्रल श  उपणस्थल  भएिा सलिल को वैठक बस्न गिपरुक संखया पगेुको 
िालननेछ। 

(४) कुनै ववषयिा ि दानबाट लनिनय गनुनपने भएिा सलिल को उपणस्थ  सदस्य संखयाको दईु ल हाई 
सदस्यहरुको ि िाई नगरपालिका स् ररय जिस्रो  सलिल को लनिनय िालननेछ।  

(५) यस सलिल को वैठक सम्वणधि अधय कायनववलि सलिल िे  ोके बिोणजि हनुेछ।  

(६) सलिल को लनिनय सलिल का सदस्य सणचवद्वारा प्रिाणि  गररनेछ।  

(७) सलिल को कायानिय पााँचखपन नगर कायनपालिकाको कायानियिा रहनेछ। 

(८) यस सलिल िा सलिल िे आवश्यक देखेिा नगरका प्राववलिक, ववषयग  शाखा प्रिखुहरु, णजल्िा  हका 
कायानियका प्रल लनलि, सािदुावयक वन उपभोक्ता सलिल का प्रल लनलि, लछिेकी पालिकाका प्रल लनलि, 

ववषेशज्ञ आददिाई आिणधत्र  गनन सक्नेछ। 

पररच्छेद — ३ ( ीन) 
पानीको स्रो   था उपभोक्ता सलिल  द ान र संचािन 

४. उपभोक्ता सलिल  द ान गनुन पनेः (1) स्थानीय स् रिा व्यणक्तग  वा सािदुावयक रुपिा आफ्नो लनलित्त खानेपानी 
 था सरसफाई एवं अधय घरेि ुप्रयोगको िालग नगरपालिकािा खानेपानी उपभोक्ता सलिल  द ान गरेर िात्र 
उपभोक्ता सलिल  स्थापना गनुन पनेछ। यस ऐन बिोणजि द ान नगरी कसैिे पलन उपभोक्ता सलिल  स्थापना गनुन 
हुाँदैन।  
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५. खानेपानीको स्रो  (ििु िहुान) द ान गनुनपनेः (१) नगरपालिकाको क्षेत्रिा खानेपानी उत्पादनको िखुय स्रो  (ििु, 

िहुान)  था नददजधय स्रो  लिणफ्टङ बाट संकिन गरी खानेपानी व्यवस्थापन गनुन पने अवस्थािा सो पानीको 
ििु  था स्रो  सवह  आलिकाररक खानेपानी उपभोक्ता सलिल  द ान गनुन पनेछ। खानेपानी उपभोक्ता सलिल िे 
खानेपानी व्यवस्थापन गरी सावनजलनक उपभोग गननको िालग खानेपानी संकिन गने िखुय स्रो  िहुान (ििु) 
द ानको िालग नगरपालिका सिक्ष लनवेदन गनुन पनेछ। लनवेदनिा सम्बणधि  वडाको स्थिग  सजनलिन िचुलु्का 
सिे  सिावेश भएको हनुपुने छ। नगरपालिका स् रीय जिस्रो  सलिल िे द ान गनन लिल्ने अवस्था देणखएिा 
जिस्रो को िहुान द ान सवह को अनिु ी ददन सक्नेछ। दफा (३) अनसुारको नगरपालिका स् रीय जिस्रो  
सलिल िे उक्त पानीको स्रो  (ििु, िहुान) द ान गनन लिल्ने नलिल्ने सम्वधििा आवश्यक परेको खण्डिा स्थिग  
अनगुिन सिे  गनन सक्नेछ। उक्त जिस्रो को उपयोगिा उपभोक्ता सलिल को अलिकार रहनेछ।  

(२) कुनै व्यणक्तको जग्गािा रहेको ििु खानेपानी सलिल को नाििा द ान गनुन परेिा उक्त जग्गा िलनको 
िधजरुीनािा पेश गनुन पनेछ।  

  र िालथ िेणखए बिोणजिको िधजरुीनािा लबना पलन लबग देणख नै सािदुावयक रुपिा प्रयोग भएको लनजी ििु 
वा नगरपालिका स् रीय सलिल िे अल  आवश्यक ठानेको लनजी जग्गािा रहेको ििु नगरपालिका स् रीय 
जिस्रो  सलिल िे लनिनय गरी साबनजलनक प्रयोगको िालग ब्यवस्था गररददन सक्नेछ।  

(३) कुनै पलन व्यणक्तको लनजी जग्गािा भएको वा नभएको कुनै पलन ििु एक व्यणक्तको नाििा द ान गनन 
सवकने छैन। इल हास देणख नै सिदुायिे प्रयोग गरररहेको लनजी जग्गािा रहेको पानीको ििुिालथ जग्गा िलनिे 
सिदुायिे प्रयोग गनन नलिल्ने गरर बधदेज िगाउन पाइनेछैन।  

(४) कुनै व्यणक्तिे आफ्नो जग्गािा रहेको िहुानिा आिारर  कुनै व्यवसाय गनुन परेिा सिे  नगरपालिकाको 
स्वीकृल  लिन ुपनेछ। यस् ो व्यवसायको िालग नगरपालिकािा आवेदन प्राप्त भएिा सािदुावयक आवश्यक ािाई 
सिे  ध्यानिा राणख नगरपालिकािे व्यवसाय संचािन गनन ददन वा नददन पलन सक्ने छ।  

(५) नगरपालिकालभत्रको पानीको प्रथि अलिकार नगरपालिकाको हनुेछ। नगरपालिकाको स्वीकृल  ववना कसैिे 
पलन जिस्रो को उपयोग गनन पाउने छैन।  

    र व्यणक्तग  वा सािवुहक रुपिा घरायसी खानेपानी, घरेि ुप्रयोग, लसंचाई, पानी घट्ट, ववग  
देणखनै नगरबस् ीिे खाई रहेको िारा, कुवा, ईनारको यथाव  प्रयोगको िालग नगरपालिकाको स्वीकृल को 
आवश्यक ा पने छैन। 

(६) संणघय  था प्रदेश काननु बिोणजि स्वीकृल  लिएर नगरपालिका लभत्र संचािन हनुे पानीिा आिारर  
व्यवसाय  था उपभोक्ता सलिल िे सिे  नगरपालिकाबाट स्वीकृल  लिन ुपनेछ।  

(७) कुनै पलन पानीको स्रो िाई खानेपानी, लसंचाई, उजानको स्रो , िनोरञ्जन, व्यवसाय वा अधय कुन प्रयोजनिा 
प्रयोग गने भन्ने प्राथलिक ा नगरपालिकािे  ोके बिोणजि हनुेछ।  

(८) कुनै खोिा, नदद, िहुानको पानी प्रयोग गदान  िल रको बहाव क्षेत्रिा नकारात्िक प्रभाव पने गरी पानीिाई 
पिुन  बहाव रोवकने गरी अधयत्र िोड्न  था प्रयोग गनन पाइने छैन।  

(९) जिस्रो को उपयोग गदान नगरपालिकािे पानीको गिुस् र  ोक्ने, जिस्रो िाई प्रदवुष  हनु नददने, वा ावरििा 
प्रल कुि असर पनन नददने  था जिस्रो  सम्वणधि संरचनाहरुको ििन  सम्भार  था रेखदेख गनन आवश्यक 
व्यवस्था गनन सलिल हरु  था सम्वणधि िाई लनदेशन ददन सक्नेछ।  

(१०) कुनै पलन स्थानिा लडप बोररङ्ग गरी पानीको ब्यवस्थापन गनुनपदान भगूवनववद्को ररपोटनका आिारिा पानीको 
स्रो  एवकन गरेर िात्र अनिु ी ददनपुनेछ ,साथै सो कायन प्रारम्भ गनुन अणघ नगरपालिका स् रीय जिस्रो  
सलिल को लसफाररस लिएर िात्र काि गनन सवकनेछ।  

६. उपभोक्ता सलिल  द ानः (१) सलिल  द ान गनन चाहने ३० जना भधदा ववि भेिाको लनिनय बिोणजि 7 देखी 11 
सदस्य कायन सलिल  भएका व्यणक्तहरुिे देहायको वववरि खिुाई  ोवकएको दस् रु ल रेको रलसद सवह  
नगरपालिका स् रीय जिस्रो  सलिल  सिक्ष अनसूुची १ बिोणजिको लनवेदन ददन ुपनेछ। लनवेदन पेश गदान 
अनसूुची-२ बिोणजिका कागजपत्रहरु संिग्न राखी पेश गनुन पनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बिोणजिको लनवेदन प्राप्त भएपलछ नगरपालिका स् रीय जिस्रो  सलिल को लनिनय बिोणजि 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे कागजा हरु जााँचबझु गदान कुनै कागजा  नपगु भएिा प्रिखु प्रशासवकय अलिकृ िे 
१५(पधर) ददन लभत्र आवश्यक थप कागजा  पेश गनन िगाउने।  

(3) नगरपालिका स् रीय जिस्रो  सलिल िाई आवश्यक िागेिा नगरपालिकाका प्राववलिकहरुिाई स्थिग  
सवेक्षिको िालग खटाउन सक्नेछ। यसरी खवटन ेप्राववलिकिे पानीको स्रो को णस्थल , पानीको िात्रा, व निान 
प्रयोग, वा ावरिीय प्रभाव  था वववादको णस्थल  िगाय का ववषयहरु खिुाई नगरपालिका स् रीय जिस्रो  
सलिल िा प्रल वेदन पेश गनुन पनेछ।  

(4) नगरपालिका स् रीय जिस्रो  सलिल को लनिनय बिोणजि प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे स्वीकृ  वविान 
सवह  खानेपानी उपभोक्ता सलिल  द ान गरी प्रिाि पत्र ददइनेछ।  र नगरपालिका स् रीय जिस्रो  सलिल िे 
कुनै उपभोक्ता सलिल  द ान नगने लनिनय गरेिा कारि सवह  सो को जानकारी द ान गने अलिकारीिे लनिनय 
भएको 15 ददन लभत्र सम्वणधि  लनवेदकिाई ददन ुपनेछ।  

७. दोहोरो उपभोक्ता सलिल  द ान गनन नहनुेः (१) कुन ैपानीको स्रो को उपयोग गनन सलिल  द ान भईसकेपलछ त्यस् ो 
उपभोक्ता सलिल िे उपयोग गने पानीको पररिाििा कटौ ी हनुे गरर कुनै अको सलिल  द ान गररने छैन। 

 ८. सलिल  गठन प्रवियाः (१) सािवुहक िाभका िालग संस्थाग  रुपिा जिस्रो को उपयोग गनन चाहाने व्यणक्तहरुिे 
यस ऐनिा  ोवकए बिोणजि खानेपानी उपभोक्ता सलिल  गठन गनन सक्नेछन।्  

(२) उपभोक्ता सलिल  गठन गदान कणम् िा १५ ददने सावनजलनक सूचना जारर गरी  ोवकएको सिय र स्थानिा 
सम्वणधि  पानीको स्रो   था िहुान भएको क्षेत्र वररपररका िहुान उपभोग गने उपभोक्ता, िाभग्राही  था 
प्रभावव हरुको आि भेिा बलस भेिाको लनिनय बिोणजिको कायन सलिल  चयन गरर अनसूुणच-५ िाई आिारिानी 
 यार गररए बिोणजिको दईु प्रल  वविान  यार गरी खानेपानी उपभोक्ता सलिल  द ानको िालग अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष 
 था सणचविाई अणख यार ददई नगरपालिकािा पठाउने लनिनय गनुन पनेछ।  

(३) कायन सलिल  गठन गदान ७ देणख ११ सदस्यीय हनुे गरी लनिानि गनुन पनेछ। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सणचव 
िध्ये एक पद अलनवायन रुपिा िवहिा हनुपुनेछ। कायन सलिल िा कुि संखयाको ३३ प्रल श  िवहिा हनुपुनेछ।  

(४) खानेपानी उपभोक्ता सलिल  द ानको िालग सम्वणधि  वडािे प्रभावव  व्यणक्तहरुको भेिाबाट सावनजलनक 
िचुलु्का  यार गरी सलिल  द ान गदान कुनै पलन सािाणजक, िालिनक, जाल य, वा ावरिीय, आलथनक  था अधय क्षेत्रिा 
नकारात्िक प्रभाव पने नपने खिुाई िचुलु्का  यार पानुन पनेछ। साथै वडाध्यक्षिे वडा सलिल को लनिनय संिग्न 
राणख सलिल  द ानको िालग कुनै वववाद  था नकारात्िक प्रभाव नरहेको खुिाई अनसूुची-४ बिोणजिको लसफाररस 
ददई पठाउन ुपनेछ।  

९. प्रिाि पत्र  था नववकरिः (१) यस दफा अध गन  ददईने खानेपानी उपभोक्ता सलिल  द ानको प्रिािपत्रको िााँचा 
अनसूुची-३ बिोणजि हनुेछ। उक्त प्रिािपत्र प्रत्येक आलथनक वषन सिाप्त भएको लिल िे ३ िवहना लभत्र अलनवायन 
रुपिा नवीकरि गनुन पनेछ।  ीन िवहनासम्ि पलन नवीकरि नगरेिा  ोवकएको जररवाना लिई नवीकरि 
गररददन सवकनेछ।  

(२) खानेपानी उपभोक्ता सलिल  द ानको िालग लनवेदन द ान दस् रु, सलिल  द ान दस् रु, नवीकरि दस् रु आलथनक 
ऐनिा  ोवकए बिोणजि हनुेछ। आलथनक ऐनिा उल्िेख नभए सम्िका िालग लनवेदन दस् रु रु. १००।- 
उपभोक्ता सलिल  द ान दस् रु रु २,5००।– (दईु हजार पााँच सय), नवीकरि दस् रु वावषनक रु.१०००।– (एक 
हजार) रुपैया िाग्नेछ। आलथनक वषन सिाप्त भएको लिल िे 3 िवहना नाघेपलछ कुनै सलिल िे त्यस् ो म्याद 
नाघी नवीकरि हनु नसकेको िनालसव कारि देखाई द ानको प्रिाि पत्र नवीकरिको िालग लनवेदन ददन आएिा 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे देहाय बिोणजिको लबिम्ब शलु्क लिई नवीकरि गरी ददन सक्नेछ। 

(क) आलथनक वषन सिाप्त भएको पवहिो ३ िवहना सम्िको िालग कुनैपलन वविम्ब शलु्क िाग्ने छैन। 

(ख) आलथनक वषन सिाप्त भएको पवहिो ३ िवहना देखी ६ िवहनासम्िका िालग (काल नक देखी पौष िसाध  
सम्ि) रु.10०० (एक हजार) वविम्ब शलु्क िाग्नेछ। 

(ग) उपबुाँदा (ख) को म्याद नाघेपछी असार िसाध  सम्िको िालग रु.1,500।-  
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(घ) उपदफा १ र २ बिोणजिको म्याद लभत्र नवीकरि नगराएका सलिल िे प्रिािपत्रको नवीकरि हनु नसकेको 
िनालसव कारि देखाई नवीकरिको िालग लनवेदन ददएिा प्रत्येक आलथनक वषनको िालग िाग्ने नववकरि दस् रुको 
अल ररक्त प्रत्येक आलथनक वषनको िालग रु.2000।-(दईु हजार) रुपैयााँका दरिे थप वविम्ि शलु्क सिे  लिई 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे त्यस् ो सलिल को द ानको प्रिाि पत्र नवीकरि गररददन सक्नेछ। 

१०. सलिल  संगदठ  संस्था िालननेः (१) यस ऐन अध गन  द ान भएको खानेपानी उपभोक्ता सलिल  अववलछन्न 
उत्तरालिकारवािा स्वशालस  र संगदठ  सलिल  हनुेछ। सो सलिल को सबै कािको लनलित्त आफ्नो एउटा छुटै्ट 
छाप हनुेछ।  

(२) सलिल िे व्यणक्त सरह आफ्नो नािबाट नालिस उजरु गनन सक्नेछ र सो उपर पलन सोही नािबाट नालिस 
उजरु िाग्नेछ।  

११. संस्थाको सम्पणत्तः (१) सलिल को सदस्य वा किनचारी िगाय  कुनै व्यणक्तिे सलिल को वविान ववपरर  संस्थाको 
कुनै सम्पणत्त दरुुपयोग गरेिा, कब्जा गरेिा वा रोक्का राखेिा नगरपालिकािे त्यस् ो सम्पणत्त दरुुपयोग गने,  

कब्जा वा रोक्का राख्नबेाट लिई सलिल िाई वफ ान बझुाईददन सक्नेछ।  

(2) सलिल को सदस्य वा किनचारी िगाय  कुनै व्यणक्तिे सलिल को कुनै सम्पणत्त वा लिख  वा प्रल ष्ठा 
ववरुद्ध कुनै अपराि गरेिा सलिल  वा सलिल को कुनै सदस्य उपर प्रचलि  काननु बिोणजि कारबाही हनुेछ।  

१२. यस अणघ द ान भई वा नभई स्थापना भएका सलिल िे द ान गनुनपनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुभधदा अणघ  त्काि 
प्रचलि  काननु बिोणजि द ान भई वा नभई स्थापना भई नगरपालिका लभत्र संचािनिा रहेका सलिल िे पलन 
यो ऐन प्रारम्भ भएको लिल िे एक वषनलभत्र यो ऐन बिोणजि नगरपालिकािा सणुचकृ /द ान गनुनपनेछ। पवहिे 
द ान भएका सलिल िे नगरपालिकािा सणुचकृ /नवीरकि हनुको िालग ग  आ.व सम्िको िेखा पररक्षि 
प्रल वेदन र सािारि सभाको लनिनय अलनवायन रुपिा पेश गनुन पनेछ।  

१३. सलिल को उदेश्यहरुिा हेरफेर  था वविान संशोिनः (१) सलिल को उद्दशे्यहरुिा हेरफेर गनन आवश्यक देखेिा 
वा सलिल को वविानिा कुनै संशोिन गनुन परेिा वा सो सलिल िाई कुनै अको सलिल िा गाभ्न उणच  देखेिा 
सो सलिल िे सम्बणधि  प्रस् ाव  यार पारी सो प्रस् ाव उपर छिफि गनन सलिल को वविान बिोणजि सािारि 
सभा बोिाउन ुपनेछ।  

(२) सािारि सभािा उपणस्थ  भएका जम्िा सदस्य संखयाको दईु ल हाई सदस्यहरुिे प्रस् ाविा सिथनन 
जनाएिा सो प्रस् ाव सािारि सभाबाट पारर  भएको िालननेछ। यसरी सािारि सभाबाट पारर  भएको 
संशोलि  वविान नगरपालिकाबाट स्वीकृ  भएपलछ िात्र िागू हनुेछ।  

१४.सलिल को वलगनकरिः (1) द ान अनिुल  प्राप्त गरी नगरपालिका क्षेत्र लभत्र संचािनिा रहेका खानेपानी उपभोक्ता 
सलिल हरुको व्यवस्थापनबाट खानेपानी उपिब्ि गराउने उपभोक्ता सदस्य संखयाको आिारिा लनम्न अनसुार 
उपभोक्ता सलिल को बलगनकरि हनुेछ।  

(१) १००१ जना वा सो भधदा बवि उपभोक्ता सदस्य भएको (क वगन)  

(२) ५०१ देणख १००० जना उपभोक्ता सदस्य भएको (ख वगन)  

(३) ५०० जना सम्ि उपभोक्ता सदस्य भएको (ग वगन) 

  

१५.  दथन सलिल  गठन गनन सवकनेः (1) यस अणघ द ान स्वीकृल  प्राप्त गरी संचािनिा रहेका र नयााँ अनिुल  प्राप्त 
गरी स्थापना हनुे उपभोक्ता सलिल हरुिे  ोवकए बिोणजि एक वषन लभत्र सािारि सभा गरी उपभोक्ता सलिल  
गठन प्रकृया परुा नगरेिा त्यस् ा  दथन सलिल  वा अविी परुा भएका उपभोक्ता सलिल हरुिाई ववघटन गरी 
संचािन लनयलि  गनन नगरपालिकाको  फन बाट सम्बणधि  उपभोक्ता सदस्यहरु िध्येबाट  दथन सलिल  गठन 
गरी सािारि सभा सिे का आवश्यक प्रकृया पूरा गरी गराई व्यवस्थापन गनन सवकनेछ।  

 

१६. खानेपानी उपभोक्ता िहासंघ गठन गनन सवकनेः (1) द ान स्वीकृल  प्राप्त गरी नगरपालिका क्षेत्रलभत्र संचािनिा 
रहेका खानेपानी उपभोक्ता सलिल हरु िध्येबाट एक उपभोक्ता सलिल िाई एक सदस्य िालन नगरपालिका 
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स् रीय खानेपानी उपभोक्ता िहासंघ गठन गरी सोही संघको प्रत्यक्ष रेखदेख सहयोगिा अधय िा ह का 
सम्पूिन खानेपानी उपभोक्ता सलिल हरुिाई व्यवणस्थ  रुपिा संचािन गनन सवकनेछ।  

१७. सेवा प्रदान गनुन पनेः (१) खानेपानी उपभोक्ता सलिल िे आफ्नो प्रस् ावव  क्षेत्रलभत्रका उपभोक्तािाई सिान ाका 
आिारिा पानी  था िाभको वव रि गनुन पनेछ। यसरी सेवा वव रि गदान ववद्यािय, स्वास््य संस्था आददिाई 
प्राथलिक ा ददनपुनेछ।  

(२) सलि िे आफ्नो प्रस् ावव  क्षेत्रलभत्रका कसैिाई पलन सािारि सदस्य बन्न नददन वा सेवा प्राप्त गननबाट 
वणञ् च  गनन पाइनेछैन।  

(३) सलिल िे खानेपानी आपूल न गदान नगरपालिकािा दर स्वीकृ  गराई िाभग्राहीबाट संचािन खचनको िालग 
धयनु ि सेवा शलु्क लिन सक्नेछ।  

(४) सलिल को वविान पािना गनुन,  ोवकएको सियिा शलु्क ल नुन, पानीको गिुस् र कायि गनन िद्द  गनुन, 
लनिानि भएका संरचनाको संरक्षि  था ििन िा सहयोग गनुन सलिल का सदस्य  था उपभोक्ताको क नव्य 
हनुेछ। 

१८. सािारि सभा  था िेखा परीक्षिः (१) सलिल िे वविान बिोणजि वावषनक सािारि सभा गरी त्यसको प्रल वेदन 
प्रत्येक बषन असोज िसाध लभत्र नगरपालिकािा पठाउन ुपनेछ।  

(२) उपभोक्ता सलिल िे ववलभन्न क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको आम्दानी र खचनको स्पष्ट िेखा राणख प्रत्येक आलथनक 
वषनको द ानवाि िेखा परीक्षकबाट िेखा परीक्षि गराई आफ्नो सलिल को वहसाबको वववरि सवह को िेखा 
परीक्षकको प्रल वेदन, सािाणजक परीक्षिको प्रल वेदन प्रत्येक बषन असोज िसाध  लभत्र नगरपालिकािा पठाउन ु
पनेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) बिोणजिको प्रल वेदन प्राप्त नभएिा नगरपालिकािे सलिल को नवीकरि गने छैन।  

१९. वहसाब जााँच गनेः १) प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे आवश्यक देखेिा सलिल को वहसाव आफूिे लनयणुक्त गरेको 
कुनै किनचारीद्वारा सिे  जााँच गराउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोणजि वहसाब जााँच गराए बाप  नगरपालिकािे वहसाब जााँचबाट देणखन आएको सलिल को 
िौज्दा  रकिको सयकडा  ीन प्रल श िा नबिाई आफूिे लनिानरि गरेको दस् रु असिु गरी लिन सक्नेछ।  

(३) वहसाब जााँच गने किनचारीिे िागेको वववरि  था कागजा हरु वा सोिेको प्रश्नको जवाफ ददन ुसलिल का 
पदालिकारी,  सदस्य र किनचारीको क नव्य हनुेछ।  

(४) वहसाब जााँच गने किनचारीिे नगरपालिकािे  ोवकददएको म्याद लभत्र वहसाब जााँची सो को प्रल वेदन 
नगरपालिका सिक्ष पेश गनुन पनेछ र सो प्रल वेदनको आिारिा सलिल को कुनै सम्पल  कुनै पदालिकारी, सो 
संस्थाको सदस्य वा किनचारीिे वहनालिना गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुुपयोग गरेको छ भन्ने नगरपालिकािाई 
िागेिा त्यस् ो पदालिकारी, सदस्य वा किनचारीबाट सो हानी नोक्सानी असूि गनन प्रचलि  काननु बिोणजि 
कारबाही चिाउन सक्नेछ।  

  र, प्रचलि  कानूनिे सजाय सिे  हनुे अपराि भएकोिा प्रचलि  कानून बिोणजि न ैहनुेछ।  

२०. लनदेशन ददनेः (1) नगरपालिकािे सलिल िाई आवश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस् ो लनदेशनको पािना गनुन 
सम्वणधि  सलिल को क नव्य हनुेछ।  

२१. सलिल को ववघटनः (१) सलिल को वविान बिोणजि कायन सञ्चािन गनन नसकी वा अधय कुनै कारिवश सलिल  
ववघटन भएिा त्यस् ो सलिल को सम्पूिन जायजेथा नगरपालिकािा सनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोणजि ववघटन भएको सलिल को दावयत्वको हकिा सो सलिल को जायजेथािे भ्याएसम्ि 
सोवह जायजेथाबाट त्यस् ो दावयत्व नगरपालिकािे व्यहोनेछ। सलिल को जायजेथािे नभ्याएको दावयत्वको 
णजम्िेवारी नगरपालिकािे लिनेछैन। दावयत्व ब्यहोने प्रकृया, िि र प्राथलिक ा नगरपालिका जिस्रो  सलिल िे 
लनिानरि गरे बिोणजि हनुेछ।  

२२. नयााँ कायनसलिल  चयनः (1) सलिल िे आफ्नो वविान अनसुारको  ोवकएको सियावलि लभत्रिा नयााँ कायनसलिल  
चयन गनुनपनेछ। सियावलि लभत्र नयााँ कायन सलिल  चयन हनु नसकेिा उक्त कायनसलिल को स्व ः ववघटन 
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भएको िानी अको कायनसलिल  चयन नभएसम्ि दफा (१५) बिोणजि सलिल  गठन गरी संचािनको व्यवस्था 
नगरपालिकािे गनेछ।  

 

पररच्छेद — ४ (चार)  

दण्ड, जररवाना  था पनुरावेदन 

२३. दण्ड सजायः (१) दफा ४ बिोणजि पानीको स्रो  (ििु) द ान नगराई सलिल  स्थापना गरेिा वा दफा ६ बिोणजि 
द ान नगरी सलिल  संचािन गरेिा त्यस् ा सलिल का सदस्यहरुिाई नगरपालिकािे जनही पााँच हजार रुपैया 
सम्ि जररवाना गनन सक्नेछ र यस् ो सलिल िाई खारेज सिे  गनन सक्नेछ।  

(२) दफा (१८) बिोणजिका वववरिहरु नगरपालिकािा नपठाएिा कायन सलिल का सदस्यहरुिाई 
नगरपालिकािे जनही एक हजार रुपैयासम्ि जररवाना गनन सक्नेछ।  र, कुनै सदस्यिे दफा (१८) उल्िंघन 
हनु नददन सकभर प्रयत्न गरेको लथयो भन्ने सध ोषजनक प्रिाि पेश गनन सकेिा लनजिाई सजाय गररने छैन। 

(३) दफा (१९) को उपदफा (३) बिोणजि वहसाब जााँच गने सम्बणधि  किनचारीिे िागेको वववरि  था 
कागजपत्र वा सोिेको प्रश्नको जवाफ नददने सम्बणधि  पदालिकारी, सदस्य वा किनचारीिाई नगरपालिकािे 
पााँच हजार रुपैँया सम्ि जररवाना गनन सक्नेछ।  

(४) दफा (१३) बिोणजि नगरपालिकाको स्वीकृल  नलिई सलिल को उद्दशे्य  था वविानिा हेरफेर गरेिा वा 
अको सलिल लस  गाभेिा वा सलिल िे आफ्नो उद्दशे्यको प्रल कूि हनुे गरी काि कारबाही गरेिा वा 
नगरपालिकािे ददएको लनदेशन पािना नगरेिा प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे त्यस् ो गने सलिल को द ान 
लनिम्वन वा खारेज गनन सक्नेछ।  

(५) कसैिे बदलनय पूवनक पानीको िहुान, संरचना आददिा क्षल  पगु्ने काि गरेिा, ववगारेिा, भत्काएिा  था 
कुनै पलन पदाथन या रसायन प्रयोग गरी पानी प्रदवुष  वा ववशाक्त पारेिा प्रचलि  कानून बिोणजि कारबाही 
हनुेछ ।  

२४. उजरुी ददन सक्नेः (1) जिस्रो  कुनै सलिल िे उपयोग गदान कसैिाई िकान परेिा वा सलिल िे िाभग्राही 
क्षेत्रलभत्रका व्यणक्तिाई पानीको उपयोग गनन नददएिा िकान परेको व्यणक्त वा संगठनिे त्यसको व्यहोरा खिुाई 
नगरपालिका स् रीय जिस्रो  सलिल िा उजरुी ददन सक्नेछ। 

पररच्छेद-5(पााँच) 
सेवा शलु्क सम्बधिी व्यवस्था 

25. वावषनक शलु्कः (1) अनिुल  प्राप्त व्यणक्त एवि ्सलिल िे जिस्रो को उपयोग गरी अधय व्यणक्तिाई व्यपाररक 
प्रयोजनको िालग सेवा उपिब्ि गराए बाप  स्थालनय सरकारिाई बझुाउनपुने वावषनक शलु्क अनसूुची-6 िा 
 ोवकए बिोणजि हनुेछ। 

26. सेवा शलु्क लनिानरि सलिल ः (१) जिस्रो को उपयोगको सेवा शलु्क लनिानरि गनन र लनिानरर  सियलभत्र सेवा 
शलु्क नबझुाउने उपभोक्तािे ल नुन पने अल ररक्त सेवा शलु्कको दर सिे  लनिानरि गनन देहायका अध्यक्ष  था 
सदस्यहरू भएको एक सेवा शलु्क लनिानरि सलिल  रहनेछः 
(क) नगरपालिकािे  ोकेको कायनपालिकाको सदस्य – संयोजक 

(ख) उपभोक्ताहरू िध्येबाट नगरपालिकािे  ोकेको व्यणक्त – सदस्य 

(ग) सम्बणधि  शाखाको प्रिखु – सदस्य सणचव 

(२) सेवा शलु्क लनिानरि सलिल को बैठक सम्बधिी कायनववलि उक्त सलिल  आफैिे लनिानरि गनन सक्नेछ। 

(३) उपलनयि (१) बिोणजि सेवा शलु्क लनिानरि सलिल िे सेवा शलु्क लनिानरि गदान ह्रासकट्टी दर, उपयकु्त 
िाभ, संरचनाको  ररका, उपभोक्ता िूल्य सूचीको पररव नन जस् ा कुराहरुको आिारिा सेवा शलु्क लनिानरि 
गनेछ। सेवा शलु्क लनिानरि हनु ुअगाबै िाग ुभएका सम्पिुन सेवा शलु्कहरु सलिल िे लनिानरि गरी प्रिाणि  
भएपछी यसै सलिल िे लनिानरि गरे बिोणजिको सेवा शलु्कसाँग सिायोजन भई िाग ुहनुेछ।  
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27. सेवा शलु्क बझुाउन ुपनेः (1) जिस्रो को उपयोगबाट उपिब्ि सेवा उपयोग गने उपभोक्ताहरूिे सेवा उपयोग 
गरे बाप  लनयि 26 को उपलनयि (३) बिोणजि लनिानरर  सेवा शलु्क बझुाउन ुलनजहरूको दावयत्व हनुेछ। 

28. लनयि बनाउन सक्नेः (1) यस ऐनको कायानधवयनको िालग कायनपालिकािे आवश्यक लनयिहरु बनाउन सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बिोणजि बनाइने लनयि बिोणजि आवश्यक कायनववलि  था लनदेणशका बनाउन सवकनेछ। 

29. स्व-घोषिा र अलिकार प्रत्यायोजनः (1) संस्थाका कायन सलिल का सबै सदस्यहरुिे अनसूुची-7 बिोणजिको स्व-
घोषिा पत्र यार गरी द ान अलिकारीिाई सिक्ष पेश गनुनपनेछ। 

     (2) कायन सलिल का सबै पदालिकारी संस्था द ान गनन उपणस्थ  हनु नसक्न े अवस्था आएिा अनसूुची-8 
बिोणजिको अलिकार प्रत्यायोजन  यार गरी द ान अलिकारी सिक्ष पेश गनुनपनेछ। 

30. खारेजी र बचाउः (1) यो ऐन प्रारम्भ हनु अणघ कायानधवयनिा रहेको पााँचखपन नगरपालिकाको   

     जिस्रो  व्यवस्थापन कायनववलि 2077, यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ स्व ः खारेज हनुेछ। 

(2) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअणघ कायानधवयनिा रहेको जिस्रो  व्यवस्थापन कायनववलि 2077 बिोणजि भए 
गरेका सबै काि कारबाही यसै ऐन बिोणजि भए गरेको िालननेछ। 

 31. खारेजी र बचाउः (1) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुधदा अगाबै नगर कायनपालिकाको कायानियद्वारा भए गरेका सबै 
काि कारबाही यसै बिोणजि भए गरेको िालननेछ । 
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अनसूुची १ 

(दफा ६(१) संग सम्बणधि ) 

लनवेदन पत्रको िााँचा 
श्री संयोजकज्यू,         लिल ः 
नगरपालिका स् ररय जिस्रो  सलिल ,  

पााँचखपन नगरपालिका,  
वाना, संखवुासभा।  

 

िहोदय,   

हािीिे.................................उपभोक्ता सलिल  गठन गरी द ान गराउन चाहेकोिे  हााँ नगरपालिकाको "जिस्रो  
व्यवस्थापन ऐन, 2078" को दफा (५) र (६) बिोणजि खानेपानी उपभोक्ता सलिल  द ान गराउन देहायको वववरि 
खिुाई प्रस् ावव  खानेपानी उपभोक्ता सलिल को २(दईु) प्रल  वविान, लनवेदन दस् रु र सलिल  द ान गदान िाग्ने शलु्कको 
रलसद सिे  फयि साि ुराखी दरखास्  ददएका छौं। 

वववरि 

१ खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको नािः 
२ कायनक्षेत्रः 
3 जिस्रो को नाि र रहेको ठाउः 
4 जिस्रो बाट गररने प्रयोगः 
5 सेवा परु् याउन ेक्षेत्रः 
6 सेवाबाट िाभाणधव  हनुे उपभोक्ताहरूको संखयाः 
7 भववष्यिा सेवा ववस् ार गनन सवकने क्षेत्रः 
8 अनिुालन  िाग   था आलथनक स्रो को वववरिः 
9 कायानियको ठेगानाः 
 

      ........................... 
      (....................) 

      अध्यक्ष  
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अनसूुची २ 

(दफा ६(१) संग सम्बणधि ) 
लनवेदन साथ संिग्न गनुन पने कागजा हरु 

१. अनसुणुच १ बिोणजिको लनवेदन फारि थान १। 

२. अनसुणुच ५ बिोणजिको वविान 2 प्रल  (हरेक पन्नािा सम्पिुन सदस्यहरुिे सही गरी सलिल को छाप िगाइएको)। 

३. पदालिकारीहरुको नागररक ाको प्रिाणि  प्रल लिवप। 

४. सणजनलिन िचुलु्कािा हस् ाक्षर गने सवनसािारिको नागररक ाको प्रल लिवप । 

५. वडा कायानियको लनिनय सवह को अनसुणुच ४ बिोणजिको लसफाररस पत्र । 

६. सािारि सभाको लनिनयको प्रल लिवप (संस्था द ान सम्वणधि िनसाय, पदलिकारी चयन, अणख यारी प्रदान) (शरुु आि 
भेिािा वडाको लनवानणच  पदालिकारवको उपणस्थल  सवह को लनिनयको प्रल लिवप) । 

७. खानेपानीको स्रो को प्राववलिक नक्शा वा सािदुावयक नक्शा (प्रिाणि )। 

८. उपभोक्ता सिदुाय देखी िहुानको दरुी। 

११. िहुान व्यणक्तग  भएिा िधजरुीनािा  था िािपजुानको प्रल लिवप। 

१२. सम्वलनि  वडा कायानियिे  यारपारेको सणजनलिन िचुलु्का। 

१३. नगरपालिकाको राजश्व शाखाको रु.१०० ल रेको नगदद रलसद। 

१४. सम्वणधि  वडािा वन उपभोक्ता सलिल  गठन भएको उक्त वन लभत्र खानेपानी उपभोक्ता सलिल को िहुान पने 
नपने हो सो सम्वधििा वन उपभोक्ता सलिल को लसफाररस पत्र। 

१५. खानेपानी उपभोक्ता सलिल  द ानका िालग सहयोग गने संस्थाको आलथनक प्रल वद्ध ा सवह को लसफाररस पत्र। 

१६. सलिल को छाप। 

17. सलिल का सदस्यहरुको स्वघोषिा पत्र थान 1 

18. अलिकार प्रत्यायोजन थान-1 
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अनसूुची ३  

(दफा ९(१) संग सम्बणधि ) 
पााँचखपन नगरपालिका  

नगर कायनपालिकाको कायानिय 

वाना, संखवुासभा 
द ान नम्बर................. 
द ान लिल ......................  

द ान प्रिािपत्र 

 

नगरपालिका स् ररय जिस्रो  सलिल को लिल  .................... को लनिनयानसुार जिस्रो  व्यवस्थापन ऐन, २०७8 को 
दफा ५ र ६ बिोणजि णजल्िा संखवुासभा पााँचखपन नगरपालिका वडा नं.-...., िा रहेको 
………………………................सलिल िाई यस कायानियको अलभिेखिा द ान गरी स्वीकृ  ववद्यान सवह  यो प्रिाि-पत्र 
प्रदान गररएको छ। जिस्रो  व्यवस्थापन ऐन, २०७8 बिोणजि आफ्नो कायन सञ्चािन गनुनहोिा।  

१. उपयोग गने जिस्रो को नािः  

2. उपयोग गने जिस्रो को ठेगानाः 
      द ान अलिकारीको दस् ख ः 

    नाि, थरः 
    पदः 

 

ि.स नवीकरि भएको लिल  
नवीकरि कायि 
रहने अविी 

नवीकरि गने अलिकारीको 
दस् ख  

कैवफय  
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अनसूुची ४ 

(दफा ८(४)संग सम्बणधि ) 

वडा लसफाररसको िााँचा 
श्री संयोजकज्यू, 
नगरपालिका स् रीय जिस्रो  सलिल ,        लिल ः.........  

पााँचखपन नगरपालिका,  
वाना, संखवुासभा। 

ववषयः खानेपानी उपभोक्ता सलिल  द ान सम्वधििा। 

 

 उपरोक्त सम्वधििा पााँचखपन नगरपालिका अध रग  वडा नं. .... िा संचािनि हनुे................. खानेपानी 
स्रो  (िहुान) को पानी उपयोग गने गरी .... ...... ..... ...... खानेपानी उपभोक्ता सलिल  गठन भएकोिे उक्त सलिल  
 था िहुान द ान गनन कुनै पलन वववाद नरहेको र िहुान  था उपभोक्ता सलिल  द ान गदान कुनै पलन सािाणजक, आलथनक, 

वा ावरिीय, िानवीय ........ िगाय का क्षेत्रिा नकारात्िक प्रभाव नपने भएकोिे पााँचखपन नगरपालिकाको जिस्रो  
व्यवस्थापन ऐन, २०७8 बिोणजि उक्त पानीको स्रो  (िहुान)  था उपभोक्ता सलिल  द ान गनन लसफाररस गररधछ। 
साथै सो सम्वधििा वडा सलिल को लनिनयको प्रल लिवप  था सावनजलनक िचुलु्का यसै पत्रसाथ संिग्न राणख पठाइएको 
छ।  

 

................................. 
(...............................) 

             वडाध्यक्ष 
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अनसूुची ५ 

(दफा ८(२) संग सम्बणधि ) 
खानेपानी उपभोक्ता सलिल को ववद्यानको निूना, 207... 

प्रस् ावनाः....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....स्थापना गरी संचािन गनन वाञ्छनीय भएकोिे पााँचखपन नगरपालिकाको जिस्रो  व्यवस्थापन ऐन, 2078 को 
अलिनिा रही यो वविान बनाइएको छ। 
 

पररच्छेद-1 

प्रारणम्भक 

१. संणक्षप्त नाि र प्रारम्भः 
२. पररभाषाः 
३. णचधह र छापः 
४. कायानियः 
५. कायनक्षेत्रः 

पररच्छेद-2 

उद्दशे्य, गठन, काि, क नव्य  था वैठक प्रविया 
६. खानेपानी उपभोक्ता सलिल को उद्देश्यः 
७. उद्देश्य परुा गनन गररने कायनहरुः 
८. सदस्य ाः 
९. उपभोक्ता सलिल को गठनः 
१०. उपभोक्ता सलिल को बैठकः 
११. उपभोक्ता सलिल को अध्यक्ष ाः 
१२. लनिनय प्रवियाः 
१३. खानेपानी उपभोक्ता सलिल को काि क नव्य र अलिकारः 

पररच्छेद-3 

पदालिकारीहरुको काि क नव्य र अलिकार 

१४. अध्यक्षको काि क नव्य र अलिकारः 
१५. उपाध्यक्षको काि क नव्य र अलिकारः 
१६. सणचवको काि क नव्य र अलिकारः 
१७. कोषाध्यक्षको काि क नव्य र अलिकारः 
१८. सदस्यहरुको काि क नव्य र अलिकारः 
१९. ववद्यानको स्वीकृल ः 
२०. किनचारी लनयणुक्तः 

पररच्छेद-4 

आलथनक व्यवस्था 
२१. आलथनक स्रो ः 
२२. चि अचि सम्पत्तीको व्यवस्थाः 
२३. कोषको व्यवस्थाः 
२४. श्रि, लसप, पुाँजी र व्यवस्थापन प्रवियाः 
२५. आयोजनाको कायनधवयन र व्यवस्थापनः 
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२६. आयोजनाको ििन  व्यवस्थापनः 
२७. िेखा परीक्षि सम्बधिी व्यवस्थाः 

पररच्छेद-5 

सािारि सभा सम्बणधि व्यवस्था 
 

२८. सािारि सभाको गठनः 
२९. सािारि सभा बस्ने अवलि र  ररकाः 
३०. सािारि सभाको काि क नव्य र अलिकारः 

पररच्छेद-6 

ववववि 

 

३१. लनवानचन सम्बधिी व्यवस्थाः 
३२. उिेद्वारको योग्य ाः 
३३. अववश्वासको प्रस् ावः 
३४. लनयि बनाउनेः 
३५. बदर हनुेः 
३६. दण्ड र जररवाना सम्बधिी व्यवस्थाः 
३७. आयोजना हस् ाध रिः 
३८. परुानो सलिल  ववघटन र नयााँ सलिल  गठनः 
३९. आयोजनाको सेवा संचािन व्यवस्थाः 
४०. आयोजना ििन  सम्भार व्यवस्थाः 
४१. ऐन बिोणजि हनुेः 
४२. संस्थाको ववघटनः 
४३. ववद्यान संशोिनः 
४४. लनदेशनको पािना गनुनपनेः 
४५. खानेपानी उपभोक्ता सलिल को खारेजीः 
४६. वववविः 
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अनसूुची-6 

(दफा 25 साँग सम्बणधि ) 
जिस्रो को उपयोग वाप  बझुाउन ुपने वावषनक शलु्क 

१. लसंचाइको हकिाः 
(क) दईु हजार हेक्टरसम्िको जलिन लसंचाइ गनन प्रल  हेक्टर रु. एकका दरिे अलिक ि रु. १०००।– 

(ख) दईु हजारदेणख पााँच हजार हेक्टरसम्िको जलिन लसंचाइ गनन रु. २०००।– 

(ग) पााँच हजारदेणख दस हजार हेक्टरसम्िको जलिन लसंचाइ गनन रु. ५०००।– 

(घ) दस हजारदेणख पधरहजार हेक्टरसम्िको जलिन लसंचाइ गनन रु. १००००।– 

(ङ) पधर हजारदेणख बीस हजार हेक्टरसम्िको जलिन लसंचाइ गनन रु. १५०००।– 

(च) बीस हजारदेणख पच्चीस हजार हेक्टरसम्िको जलिन लसंचाइ गनन रु. २००००।– 

(छ) पच्चीस हजार हेक्टर भधदाबिी लसंचाइ गनन रु. २५०००।– 

२. खानेपानीको हकिाः 
(क) दईु हजारसम्िको जनसंखयािाई खानेपानीको व्यवस्था गनन रु. ५००।– 

(ख) दईु हजारदेणख पााँच हजारसम्िको जनसंखयािाई खानेपानीको व्यवस्था गनन रु. २०००।– 

(ग) पााँच हजारदेणख दस हजारसम्िको जनसंखयािाई खानेपानीको व्यवस्था गनन रु. ५०००।– 

(घ) दस हजारदेणख पधर हजारसम्िको जनसंखयािाई खानेपानीको व्यवस्था गनन रु. १००००।– 

(ङ) पधर हजारदेणख बीस हजारसम्िको जनसंखयािाई खानेपानीको व्यवस्था गनन रु. १५०००।– 

(च) बीस हजारदेणख पच्चीस हजारसम्िको जनसंखयािाई खानेपानीको व्यवस्था गनन रु. २००००।– 

(छ) पच्चीस हजार भधदा बिी जनसंखयािाई खानेपानीको व्यवस्था गनन रु. २५०००।– 

३. कृवषजधय उपभोगको िालग रु.२,०००।– देणख २०,०००।– सम्ि पानी प्रयोगको पररिािको आिारिा। 

४. घरेि ुउद्योगको िालग रु.२,०००।– देणख २०,०००।– सम्ि पानी प्रयोगको पररिािको आिारिा। 

५. औद्योलगक व्यवसाय  था खानीजधय उपयोगको िालग रु.५,०००।– देणख ५०,०००।– सम्ि पानी प्रयोगको 
पररिािको आिारिा। 

६. आिोद प्रिोदजधय प्रयोगको िालग रु.१,०००।– देणख १०,०००।– सम्ि वावषनक कारोवारको आिारिा। 

७. अधय प्रयोगको िालग रु.५,०००।– देणख १०,०००।– सम्ि वावषनक कारोवारको आिारिा। 
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अनसूुची-7 

(दफा 29(1) साँग सम्बणधि ) 
स्वघोषिा पत्रको िााँचा 

प्रस् वव  श्री..................संस्था/सलिल  द ान गनन दरखास्  ददने हािी  पलसि बिोणजिका कायन सलि का सदस्यहरुिे 
प्रचलि  कानूनसम्ि  संस्था स्थापना गरी आफ्नो आलथनक-सािाणजक उत्थान गने कायनकारि बाहेक अधय कुनै 
कायनकारि नभएको र देहायिा उल्िेणख  कुराका साथै अधय कुनै कुरािे संस्थाको सदस्य ा प्राप्त गरी सेवा उपयोग 
गनन अयोग्य नभएको स्व-घोषिा गदनछौः 
 

हािी आदेदकहरु कोही पलन- 
• यही प्रकृल को अधय संस्थाको सदस्य छैनौँ, 
• बैङ् क ववत्तीय संस्था, अदाि  वा अधय कुनै संस्था/संघ/राविय कानूनबिोणजि कािो सूचीिा परेका व्यणक्त 

हैनौँ, 
• यस अणघ संस्था खोिी सदस्यहरुको रकि वहनालिना गरी कारबाहीिा परेका वा फरार रहेका व्यणक्त हैनौँ, 
• सम्पत्ती शवुद्धकरिसम्बधिी कसरुिा सजाय पाएका व्यणक्त हैनौँ र संस्था द ान ऐन  था कानूनबिोणजि 

स्वाविम्बन र पारस्पाररक ाको भावनाबाट आफ्नो बहआुयालिक ववकासका िालग यस संस्थाको संचािन गनन 
िञ् जरु छौँ, 

• कानून बिोणजि हाम्रो नाउाँिा कुनैपलन प्रकारको बेरुज ुल नन बााँकी रहेको छैन। 

 

उपयुनक्त बेहोरा ठीक सााँचो हो। झठु्ठा ठहरे कानून बिोणजि सहुाँिा बझुााँउिा भनी सहीछाप गने- 

लस.नं.      सदस्यको नाि, थर ठेगाना 
नागररक ा नं. र 
लिएको णजल्िा 

सम्पकन  नम्बर सहीछाप 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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अनसूुची-8 

(दफा 29(2) साँग सम्बणधि ) 
अलिकार प्रत्यायोजनको िााँचा 

लिल ः...................... 
श्री प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ ज्यू, 
पााँचखपन नगर कायनपालिकाको कायानिय, 
 वाना, संखवुासभा। 

ववषयः अलिकार प्रत्यायोजन सम्बधििा। 

िहोदय, 
 यस प्रस् ावव  श्री............................सलिल /संस्थाको लिल ....................िा बसेको दोस्रो प्रारणम्भक 
भेिािे गरेको लनिनयानसुार संस्था द ान गने िििा प्रचलि  कानूनबिोणजि प्रवकया पूरा गने लसिलसिािा हाम्रो फन बाट 
वविानिा सािाधय थपघट गरी प्रिािीकरि िगाय का आवश्यक काि-कारबाही गनन लनम्न दस् ख  निनुा भएको 
 दथन संचािक सलिल का अध्यक्ष श्री.............सणचव श्री.......................र कोषाध्यक्ष श्री ...................सिे िाई 
अलिकार प्रत्यायोजन गररएको बेहोरा अनरुोि गदनछौँ। लनजहरुिे हाम्रो प्रल लनलिको रुपिा गरेका सम्पूिन कािको 
णजम्िेवारी लिने गरी हािी िञ् जरु छौं। 

अलिकार प्रत्यायोजन गररएका व्यणक्तको 
लस.नं. नाि, थर ठेगाना पद दस् ख  निनुा 
1     

2     

3     

 

अलिकार प्रत्यायोजन ददने व्यणक्तको 
लस.नं. सदस्यहरुको नाि, थर ठेगाना सहीछाप 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 

 
आज्ञािे, 

िणिराि खल वडा 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  


