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अनसूुची 2 

(दफा ४ तथा अनसूुची-1 को भाग-2 सँग सम्बन्न्धत) 
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प्रस्तावनााः नेपािको सिंववधानको अनसूुची ८ को क्र.सिं. ११, १९ र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ 
को दफा ११ को २ को ट (१), ध (१) र ४ (ग) अनसुार खानेपानी तथा लसिंचाईको सिंरक्षण, सम्बर्द्ान सधुार 
र व्र्वस्थापन गदै ववतरण प्रणािीिाई िापदण्ड बनाई सहज, सरि, पारदर्शी र न्र्ार् पूणा बनाउन बाञ्छनीर् 
भएकोिे थासाङ गाउँपालिकाको कार्ापालिकािे र्ो “थासाङ गाउँपालिका खानेपानी तथा साना लसिंचाई उपभोक्ता 
सलिलत दताा, नवीकरण र सून्चकृत गने सम्बन्धी कार्ाववलध, २०७७” जारी गरी िागू गरेको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारन्म्भक 

१. सिंन्क्षप्त नाि र प्रारम्भ (१) र्ो कार्ाववलधको नाि “थासाङ गाउँपालिका खानेपानी तथा साना लसिंचाई 
उपभोक्ता सलिलत दताा, नवीकरण र सून्चकृत गने सम्बन्न्ध कार्ाववलध, २०७७” रहेको छ । 

 (२) र्ो कार्ाववलध तरुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

पररच्छेद – २ 

 

२. नर्ाँ खानेपानी तथा साना लसिंचाई उपभोक्ता सलिलत दताा सम्बन्न्ध व्र्वस्था 

(१) उपभोक्ता सलिलतिे खानेपानी तथा साना लसचाई सम्बन्न्ध लनिााण गना चाहेिा अनसूुची १ बिोन्जिको 
ढाँचािा थासाङगाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्िा प्रिखु प्रर्शासकीर् अलधकृत सिक्ष दरखास्त पेर्श गनुापनेछ । 

(२) उपदफा १ बिोन्जि पना आएको दरखास्तहरु प्रिखु प्रर्शासकीर् अलधकृतिे अनसूुची २ बिोन्जिको 
र्ोग्र्ता भए नभएको सम्बन्धिा पूवााधार ववकास तथा भवन लनर्िन र्शाखा प्रिखु, सािान्र् प्रर्शासन र्शाखा 
प्रिखु र सिंघ सिंस्था हेने अलधकृत सवहतको ३ सदस्र्ीर् भएको सलिलतबाट जाँचबझु गराउन ुपनेछ । 

(३) दफा २ अनसुार सलिलतिे गरेको लसफाररस सवहत प्रिखु प्रर्शासकीर् अलधकृतिे दताा प्रिाणपत्र प्रदान गने 
लनणार्का िालग गाउँपालिका अध्र्क्ष सिक्ष पेर्श गनुा पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोन्जिको लसफाररस सवहत न्र्नुति ्र्ोग्र्ता पगेुको उपभोक्ता सलिलतको दताा प्रिाण पत्र 
गाउँपालिका अध्र्क्षको लनणार् बिोन्जि गाउँ कार्ापालिकाको प्रिखु प्रर्शासकीर् अलधकृतिे दताा प्रिाणपत्र 
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बापत गाउँ सभािे तोकेको दस्तरु लिई अनसूुची ३ बिोन्जिको ढाँचािा उपभोक्ता सिंस्थािाई दताा प्रिाणपत्र 
प्रदान गनेछ । 

 

३. उपभोक्ता सलिलतको दताा प्रिाणपत्रको अवलध र नवीकरण सम्बन्न्ध व्र्वस्था 

(१) दफा २(४) बिोन्जि प्रदान गररएको दताा प्रिाण पत्र दफा ५ बिोन्जि खारेज भएको वा प्रचलित 
कानूनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा बाहेक चाि ुआ.ब. को अन््र्सम्ि िात्र िान्र् हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि उपभोक्ता सलिलतको दताा प्रिाणपत्रको अवलध सिाप्त भएको प्र्र्ेक उपभोक्ता 
सलिलतिे दताा प्रिाण पत्रको अवलध सिाप्त भएको ३ िवहनालभत्र प्रचलित कानून बिोन्जि गाउँपालिकािाई 
लतनुापने दस्तरु बझुाई नवीकरण गनुापनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि म्र्ाद नाघेको ६ िवहना लभत्र सबै प्रवक्रर्ा पूरा गरी दताा प्रिाणपत्र नवीकरण 
गराउन चाहने उपभोक्ता सलिलतिे नवीकरण गना िाग गरेिा थप दस्तरु लिई प्रिखु प्रर्शासकीर् अलधकृतिे 
दताा प्रिाण पत्र नवीकरण गररददने छ । 

 

४. उपभोक्ता सलिलतको दतााको खारेजी 

देहार्का अवस्थािा गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलिलतको दतााको प्रिाणपत्र खारेज गना सक्नेछ । 

(१) झटुो वववरण पेर्श गरी उपभोक्ता सलिलत दतााको प्रिाण पत्र प्राप्त गरेको प्रिान्णत भएिा । 

(२) सम्झौताको गम्भीर उल्ििंघन भएको सम्बन्न्धत लनकार्बाट िेखी आएिा । 

(३) उपभोक्ता सलिलतको बावषाक साधारण सभा र िेखा परीक्षण ३ बषासम्ि नगरेिा । 

(४) ३ बषा भन्दा बढी अवलध नवीकरण नभएको प्रिाणपत्र स्वताः खारेज हनुछे । 

 

५.दताा प्रिाण पत्रको प्रलतलिवप ददने सम्बन्न्ध व्र्वस्थााः 

कुनै उपभोक्ता सलिलतिे दताा प्रिाण पत्र हराएिा वा नालसएको कारणबाट सलिलतको दताा प्रिाणपत्रको 
प्रलतलिवप प्राप्त गना लनवदेन गरेिा गाउँपालिकािे तोवकएको दस्तरु लिई सलिलत दताा प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप ददन ु
पनेछ । 
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६. सून्चकृत सम्बन्न्ध व्र्वस्थााः 

खानेपानी तथा साना लसिंचाईको उपभोक्ता सलिलत दतााको प्रिाण पत्र थासाङ गाउँपालिका भन्दा बावहर अन्र् 
सावाजलनक लनकार्िा दताा भएको भएतापलन िालथ उन्ल्िन्खत प्रवक्रर्ा पूरा गरी आएको उपभोक्ता सलिलत दताा 
प्रिाण पत्रिाई गाउँपालिकाको कार्ाववलध अनसुारनै सून्चकृत गररनेछ । 

 

७.कार्ाववलधिा हेरफेराः 

र्ो कार्ाववलध थासाङगाउँपालिकािे आवश्र्क ठानेिा सिंर्शोधन गना सक्नछे । 

 

८.प्रचलित कानून बिोन्जि हनु े

र्स कार्ाववलधिा तोवकए बिोन्जिका व्र्वस्थाहरु र्सै बिोन्जि र अन्र् व्र्वस्थाहरु प्रचलित कानून 
बिोन्जि हनुेछ । 

९.बाधा अडकाउ फुकाउने अलधकार 

र्स कार्ाववलध कार्ाान्वर्नको लसिलसिािा कुनै बाधा अडकाउ परेिा सो फुकाउने अलधकार गाउँ 
कार्ापालिकािाई हनुेछ । 

१०.बचाउ तथा खारेजी 

र्स कार्ाववलधिा भएको व्र्वस्था नेपािको सिंववधान तथा अन्र् प्रचलित सिंघीर् तथा प्रादेन्र्शक कानूनसँग 
बान्झएिा बान्झएको हदसम्ि बदर भागी हनुेछ । 
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अनसूुची १ 

(कार्ाववलधको दफा ३ (१) सँग सम्बन्न्धत) 
उपभोक्ता सलिलतको दताा तथा सूचीकरणको िालग ददइने दरखास्तको निूना 

 

श्री प्रिखु प्रर्शासकीर् अलधकृत ज्रू्, 

थासाङ गाउँपालिका, गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्, 

कोवाङ, िसु्ताङ । 

ि/ हािीिे खानेपानी/साना लसचाईं उपभोक्ता सलिलत गठन गरी दताा/आवर्द् गना चाहेको हनुािे देहार्का कुराहरु खिुाई 
र्ो दरखास्त पेर्श गरेको छु/छौँ। 

१. उपभोक्ता सलिलतको नाि र ठेगानााः 
२. उपभोक्ता सलिलतको उद्देश्र्ाः  

३.  स्रोत रहेको  प्रदेर्श ........ न्जल्िा .............थासाङ गाउँपालिका .... वडा निं. ....... 
४. उपर्ोग गने पानीको पररिाणाः 
५. पररर्ोजना र्शरुु गरेको लिलताः   सम्पन्न भएको लिलत  

६. पररर्ोजना सम्पन्न गदाा िागेको अनिुालनत खचााः  

७. सिंघीर् सरकार, प्रदेर्श सरकार, सरकारी कार्ाािर्हरु वा गैर सरकारी सिंस्थािे ववकास गरी हस्तान्तरण गने 
पररर्ोजना भए सो पररर्ोजनाको नाि र तत ्सम्बन्न्ध अन्र् वववरणाः 

८. पररर्ोजना सम्पन्न गना सम्बन्न्धत लनकार् वा सिंस्थािे ददएको रकिाः 
९. स्थानीर्बाट जनसिदुार्को िागताः 
१०. पानीको िहुान रहेको ठेगानााः 
११. िाभान्न्वत घरधरुी सिंख्र्ााः                जम्िा िाभान्न्वत जनसिंख्र्ााः 

िालथ िेन्खएको व्र्होरा ठीक साँचो छ, झटु्टा ठहरे कानून बिोन्जि सहुँिा बझुाउँिा । 

दस्तखत ददने                                             उपभोक्ता  सलिलतको छाप 

सहीाः …………………………………….. 

नािाः 
पदाः 
ठेगानााः 
सम्पका  निं.: 
लिलताः 
लनवेदनको साथ सिंिग्न गनुा पने आवश्र्क कागजपत्रहरु  

१. सलिलतको दताा प्रिाण-पत्र प्रलतलिपी (पूरानो सलिलतको भए िात्र) 
२. साधारण सभाको लनणार् प्रलतलिपी 
३. सिंचािकहरुको नागररकताको प्रिाण पत्र प्रलतलिपी 
४. स्रोत धनीको ििंञ्जुरीनािा भएिा 
५. ववधान  
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अनसूुची २ 

(कार्ाववलधको दफा २ (२) सँग सम्बन्न्धत) 
उपभोक्ता सलिलतको दतााको िालग पूरा हनुपुने न्रू्नति र्ोग्र्ताहरु 

 

 

१. पररर्ोजनाको नाि र ठेगानााः 

२. स्रोत सबेक्षण गना चाहने व्र्न्क्त, सस्थाको नाि, ठेगाना सम्पका   

३. सबेक्षण गना चाहने स्रोत रहेको स्थानको पूरा ठेगाना, वडा कार्ाािर्सँगको दूरीाः 

४. स्रोत सवेक्षण तथा पररर्ोजनाको उद्देश्र्ाः 

५. सवेक्षण गदाा िाग्न जाने अनिुालनत खचााः 

६. स्रोत रहेको वास्तववक भगूोिको अवस्थााः 

७. स्रोत उपभोगको वास्तववक अवस्थााः 

८. स्रोत उपभोग भईरहेको भए उपभोग भएको स्थान र उद्देश्र्ाः 

९. हाि उक्त स्रोतबाट िाभान्न्वत सिंख्र्ााः 

१०. स्रोतको वास्तववक न्स्थर क्षिता र प्रर्ोग भइ रहेको भए ्र्सको िात्रााः 

११. प्रस्ताववत स्रोत पररचािन हुँदाको अवस्थािा स्रोत खपत हनुे पररिाणाः 

१२. प्रस्ताववत स्रोत पररचािन हुँदा िाभान्न्वत हनुे स्थान र जनसिंख्र्ा 

१३. पररर्ोजना गदाा ववस्तावपत हनुे  जनसिंख्र्ा र क्षलताः 

१४. पर्ाावरण तथा जैववक प्रभावाः 

१५. पररर्ोजना सम्पन्न हदुा िाग्न सक्ने अनिुालनत िागताः 

१६. सवेक्षण अवलधिा बनु्झएको तथ्र् अन्र् केवह भएाः 

१७. सवेक्षणिा सिंिग्न सदस्र्हरुाः 

१८. सवेक्षण अवलधाः  

 

आज्ञािे, 
सन्तोष कुिार खत्री 

प्रिखु प्रर्शासकीर् अलधकृत 


