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भाग – 1 

 

कागेश् वरी  मनोहरा नगरपालिका 
नगर काययपालिकाको कायायिय 

डााँछी, काठमाडौं, वागमती प्रदेि, नेपाि 

 

 

कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिका खानपेानी तथा सरसफाई ऐन, 2079 

 

 
 

 

                                     



प्रस्तावना 
कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका खानेपानीका श्रोतहरुिाई उशित संरक्षण र सम्बर्यन गरी नगरपालिका 
लभत्र कृयाशिि रहेका सेवा प्रदायक¸ उपभोक्ता सलमलत तथा संस्थाहरुको अनगुमन, मलु्याङ्कन, सपुररवेक्षण, लनयमन एवं 
समन्वय गदै सेवा सञ्चािनिाई िसु्त दरुुस्त बनाई गणुस्तरीयता, लनयलमतता, एकरुपता, पारदशियता एवं जवाफदेहहता 
सहहतको सवयसिुभ एकीकृत खानेपानी सेवा प्रदानका सम्बन्र्मा व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 िे ददएको अलर्कार प्रयोग गरी कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिकाको छैठौं 
नगरसभाबाट यो ऐन बनाई जारी गररएको छ । 

पररच्छेद -1 
प्रारशम्भक 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः (1) यस ऐनको नाम¸ ˝कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिका खानेपानी तथा सरसफाई 
ऐन,2079˝ रहेको छ। 

(2)  यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुछे । 

2.  पररभाषाः लबषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस ऐनमाः-  
क) ˝ऐन˝ भन्नािे कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिका खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, 2079 सम्झनपुदयछ । 
ख) ˝लबभाग˝ भन्नािे नेपाि सरकारको खानेपानी तथा ढि व्यवस्थापन लबभाग सम्झन ुपदयछ । 
ग) ˝सेवा प्रदायक˝ भन्नािे खानेपानी प्रणािीबाट उपिब्र् हनुे खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको सञ्चािन गने उपभोक्ता 

संस्था वा त्यस्तै काययगने अन्य संघ, संस्था, लनजीक्षेत्र वा लनकायिाई सम्झन ुपदयछ। 
घ) ˝नगरपालिका˝ भन्नािे कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 
ङ) ˝प्रमखु˝ भन्नािे नगरपालिकाको नगर प्रमखुिाई सम्झन ुपदयछ । 
ि) ˝उपप्रमखु˝ भन्नािे नगरपालिकाको नगर उपप्रमखुिाई सम्झन ुपदयछ । 
छ) ˝प्रमखु प्रिासकीय अलर्कृत˝ भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय अलर्कृत सम्झन ुपदयछ । 
ज) ˝खानेपानी प्रणािी˝ भन्नािे खानेपानीको उपिब्र् श्रोतिाई सेवा क्षेत्रलभत्र खानेपानी लबतरणगने प्रणािीिाई सम्झन ु

पदयछ । 
झ) ˝ग्राहक˝ भन्नािे यस ऐन बमोशजम खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्राप्तगने उपभोक्ता सम्झन ुपदयछ। 
ञ) ˝खानेपानी˝ भन्नािे घरेि,ु व्यवसाहयक तथा औद्योलगक प्रयोजनका िालग आपलुतय गररने हपउने पानी सम्झन ुपदयछ। 
ट) ˝श्रोत˝ भन्नािे प्राकृलतक, भ-ूसतह, वायमुण्डिमा वा भलुमगत रहेका खानेपानीका श्रोत सम्झन ुपदयछ। 
ठ) ˝संरिना˝ भन्नािे खानेपानीको श्रोतबाट पानी जम्मा गनय, लनकाल्न, प्रिारण गनय, लनयन्त्रण गनय, िहुिकरण गनय 

तथा लबतरण गनय बनाईएको बोररङ्ग, पानी ट्ांकी, पाईप िाईन, लनकाि र्ारा, पम्प¸ घर¸पखायि ढिलनकास 
तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापनका िालग बनाईएको अन्य संरिना एवं प्रिोर्न केन्र वा त्यस्तै प्रकारको संरिना 
समेतिाई सम्झन ुपदयछ । 

ड) ˝पररयोजना˝ भन्नािे नगरपालिकाबाट अनमुती प्राप्त व्यशक्त वा संघ संस्थािे सञ्चािन गने खानपेानी तथा सरसफाई 



पररयोजना सम्झन ु पदयछ र सो िब्दिे नेपाि सरकार तथा नगरपालिकािे उपभोक्ता संस्थािाई हस्तान्तरण 
गरेको पररयोजना वा नगरपालिका वा उपभोक्ता संस्था आफैिे लबकास गरी सञ्चािन गरेको पररयोजना समेतिाई 
सम्झन ुपदयछ । 

ढ) ˝पानी आपूलतयकताय˝ भन्नािे उपभोक्तािाई खानेपानी आपूलतय गने सेवा प्रदायक संस्थािाई सम्झन ुपदयछ । 
ण) ˝सेवा˝ भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपभोक्तािाई उपिब्र् गराएको खानेपानी तथा सरसफाई सेवािाई 

सम्झन ुपदयछ । 
त) ˝उपभोक्ता˝ भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्राप्त गने व्यशक्त, संस्था वा समदुायिाई सम्झन ुपदयछ । 
थ) ˝संस्था˝ भन्नािे स्थानीय स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्रदायकका रुपमा रहेका उपभोक्ता सलमलत वा 

अन्य पररयोजना समेतिाई सम्झन ुपदयछ । 
द) ˝सेवा िलु्क˝ भन्नािे सेवा उपभोग गरे वापत उपभोक्तािे सेवा उपिब्र् गराउने संस्थािाई बझुाउन ुपने िलु्क 

सम्झन ुपदयछ सो िब्दिे लबिम्व िलु्क समेतिाई जनाउाँदछ । 
र्) ˝महसिु˝ भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपिब्र् गरे वापत उपभोक्तािे संस्थािाई बझुाउन ुपने िलु्क 

सम्झन ुपदयछ र सो िब्दिे लबिम्ब िलु्क, जररवाना वा जडान िलु्क समेतिाई जनाउाँदछ ।   
न) ˝संिािक˝ भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाका पदालर्कारीहरुिाई सम्झन ुपछय र सो 

िब्दिे संस्थाका अध्यक्ष¸ उपाध्यक्ष¸ सशिव¸ कोषाध्यक्ष तथा संस्थाका काययकाररणी सदस्य समेतिाई जनाउाँदछ।  
प) ˝सभा˝ भन्नािे यस ऐन अन्तगयत दताय भएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको सार्ारणसभािाई 

सम्झन ुपदयछ । 
फ) ˝बोडय˝ भन्नािे ऐनको दफा 3 बमोशजम गठन भएको खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोडय सम्झन ुपदयछ। 
ब) ˝पनुयभरण प्रहवलर्˝ भन्नािे जमीन लभत्र पानी संशित गने प्रहवलर्िाई सम्झन ुपदयछ । 
भ) ˝दताय गने अलर्कारी˝ भन्नािे बोडयिे दताय गने अलर्कारी भनी अशखतयारी ददएको कमयिारीिाई सम्झन ुपदयछ । 

पररच्छेद-2 
खानपेानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोडय 

3. खानपेानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोडयको गठनः (1) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र संिालित खानेपानी आयोजनाहरु¸ 
उपभोक्ता सलमलत एवं संस्थािाई लनयमन तथा व्यवस्थापन गनयका िालग खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन 
बोडय गठन गररनेछ । 

क)  नगर प्रमखु                                             – अध्यक्ष  
ख)  नगर उपप्रमखु                                            – सदस्य 
ग)  प्रमखु प्रिासकीय अलर्कृत                                   – सदस्य  
घ)  वडा अध्यक्षहरु                                            – सदस्य 
ङ)  खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा काययगरेको व्यशक्तहरु मध्येबाट नगर  
 प्रमखुिे मनोलनत गरेको 2 जना       – सदस्य 
ि)  खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत तथा संस्थाका पदालर्कारी  



 मध्येबाट नगरप्रमखुिे मनोलनत गरेको ४ जना     – सदस्य  
छ)  खानेपानी तथा सरसफाई िाखाका प्रमखु वा बोडयिे तोकेको कमयिारी  – सदस्य सशिव 

4. खानपेानी व्यवस्थापन बोडयको काम कतयव्य र अलर्कारः (1) यस ऐनमा अन्यत्र िेशखएका काम कतयव्य र 
अलर्कारको अलतररक्त खानेपानी व्यवस्थापन बोडयको काम¸ कतयव्य र अलर्कारहरु देहाय बमोशजम हनुे छन ्। 

क) खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सम्बन्र्ी आवश्यक नीलत बनाई कायायन्वयन गने गराउने। 
ख) खानेपानी सेवा प्रणािीिाई स्थानीय स्तरमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था र आयोजनाहरुिाई 

लबस्तार सरु्ार र पनुस्थायपना गने गराउने । 
ग) स्थानीय स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाईका सम्बन्र्मा सेवा हवस्तार तथा आवश्यक सरु्ार काययक्रमको िालग  

अध्ययन गरी नेपाि सरकार तथा लबलभन्न दात ृलनकायहरुमा योजना बनाई प्रस्ताव पेि गने । 
घ)  नेपाि सरकार, गैरसरकारी, स्वदेिी तथा लबदेिी संघ, संस्था एवं दात ृ लनकायहरुको ऋण, सहलुियत वा 

अनदुानबाट सञ्चािन हनुे आयोजनाहरुको लनमायण एवं लनयमन गने ।  
 तर यस्ता आयोजनाहरु सम्पन्न भई सेवा प्रदान गने अबस्थामा सोको सञ्चािन तथा शजम्मेवारी स्थानीय खानेपानी 

तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थािाई प्रदान गनय सहकनेछ ।  
ङ)  वोडयको वाहषयक काययक्रम तथा वजेट स्वीकृत गने ।  
ि)  वोडयको वाहषयक प्रलतवेदन तयार गने ।  
छ)  वोडयिे उपभोक्ता सलमलत, संस्था तथा आयोजनाहरुको अनगुमन लनररक्षण तथा सपुररवेक्षण गनयका िालग 

आवश्यकता अनसुार सलमलत तथा उपसलमलत गठन गनय सक्नेछ ।  
ज)  खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सञ्चािनका िालग आवश्यक पने िगानी लनशित गरी सोको योजना तयार गने। 
झ)  व्यशक्त लबिेषको लनजी जग्गामा पानीको कुनै प्राकृलतक श्रोत वा मूि पहहिान भएमा उक्त पानीको प्राकृलतक 

श्रोत वा मूििाई संरक्षण गनयका िालग सम्बशन्र्त जग्गार्नीिाई प्रिलित कानून बमोशजम जग्गाको मआुब्जा 
ददई अलर्ग्रहण गररलिन सहकनेछ । 

ञ)  खानेपानीको महसिु लनर्ायरण गने । 
त)  उपभोक्तािाई प्रदान गने सेवा वापत लनर्ायररत महसिु अििु गने गराउने । 
थ)  उपभोक्ताको उजरुी गनुासो सनुवाई गने । 
द)  बोडयिे उपभोक्तािाई खानपेानी तथा सरसफाई सेवा उपिब्र् गराउने प्रयोजनका िालग लनजी वा सावयजनीक घर 

जग्गामा खानेपानीको पाईप िाईन लबच्छाउन वा संरिना बनाउन सक्नेछ । 
 तर पाईप िाईन लबच्छाउदा वा संरिना बनाउदा कुनै व्यशक्तको लनजी घर/जग्गामा कुनै हकलसमको हानी 

नोक्सानी पनय गएमा सो बापत सम्बशन्र्त घर/जग्गा र्नीिाई बोडयिे मनालसव क्षलतपूलतय उपिब्र् गराउनछे ।  
र्)  भलुमगत जिश्रोतिाई ददगो रुपमा सञ्चािन गनयका िालग आबश्यक नीलत बनाई पनुयभरण प्रहवलर् अपनाउन 

सहकनेछ ।  
न)  नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका भ-ूसतहको तथा भलुमगत जिश्रोतको लबषयमा स्थानीय स्तरमा रहेका संस्था एवं 

उपभोक्ता सलमलत तथा लसमानामा रहेका अन्य नगरपालिका एवं अन्य शजल्िामा कुनै लबवाद आएमा बोडयिे 



सहजीकरण गरी हववादको समार्ान गनेछ । 
प)  यो ऐन िागू गनय आवश्यक लनयम, लनदेशिका, काययहवलर् बनाई िागू गररने छ । 

5.  काययकारीको लनयशुक्त :- (1) खानेपानी सेवािाई िसु्त दरुुस्त बनाई लनयमन गनय एवं गणुस्तरीय सेवा प्रदान 
गनयको िालग बोडयिे काययकारी अलर्कृत लनयशुक्त गनय सक्नेछ । लनजको सेवा, सहुवर्ा तथा ितय बोडयिे तोके 
बमोशजम हनुेछ । 

(२) काययकारीको लनयशुक्त नभए सम्मको िालग नगरपालिकाको अलर्कृतस्तरको कुनै कमयिारीिाई सो काममा िगाउन 
सहकनेछ । 

(३)  उपदफा (1) बमोशजम लनयकु्त काययकारी अलर्कृतको पदावर्ी 4 बषयको हनुेछ । 

6. बोडयको अध्यक्ष, सदस्य तथा सलमलत, उपसलमलतका पदालर्कारीहरु र मनोलनत सदस्यहरुको पद ररक्त हनु ेअबस्थाः- 
क)  राजीनामा ददएमा । 
ख)  पदावलर् समाप्त भएमा । 
ग)  साहकुो दामासाहीमा परेमा । 
घ)  नैलतक पतन देशखने कुनै फौजदारी अलभयोगमा अदाितबाट कसरुदार ठहररएमा । 
ङ) लबना सूिना िगातार 3 पटक सम्म बोडयको बैठकमा अनपुशस्थत भएमा¸ तर पदेन सदस्यकोहकमा यो उपदफा 

िागू हनुेछैन । 
ि)  मतृ्य ुभएमा । 

7. ररक्त स्थानको पदपलुतयः- (1) खानेपानी तथा सरसफाई बोडयको पदेन बाहेकका मनोलनत पदालर्कारीहरुको पद 
कुनै कारणिे ररक्त हनु आएमा ररक्त पदको बााँकी अवलर्का िालग बोडयको लनणयय बमोशजम पदपलुतय गररनेछ । 

पररच्छेद -3 
बोडयको कोष तथा िेखापरीक्षण सम्बन्र्ी व्यवस्था 

8. बोडयको कोषः  (1) बोडयको आफ्नो छुटै्ट कोष हनुेछ । 
(2)  उपदफा (1)  बमोशजमको कोषमा देहाय बमोशजमका रकम रहनेछन । 
क) नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त रकम । 
ख) नेपाि सरकार तथा गैर सरकारी एवं राहिय तथा अन्तराहिय संघ संस्थाबाट ऋण, अनदुान वा सहयोग बापत 

प्राप्त रकम । 
ग) सेवा प्रदायकबाट अनमुतीपत्र दस्तरु तथा अन्य सेवा िलु्क एवं अनदुानबाट प्राप्त रकम। 
घ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्र्मा नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारका आयोजनाहरु माफय त ऋण, अनदुान 

तथा िगानीबाट प्राप्त रकम ।   
ङ) नगरपालिकािे खानपेानी तथा सरसफाई सेवाका िालग लबलनयोजन गरेको रकम । 



ि) अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम ।  
(3)  बोडयको कोषमा रहने रकम बैंक वा लबशिय संस्थामा खाता खोिी जम्मा गररने छ र त्यस्तो खाताको सञ्चािन 

बोडयिे गरेको लनणयय बमोशजम हनुेछ । 
(4) बोडयको सम्पणुय खिय उपदफा (२) बमोशजमको कोषबाट व्यहोररनेछ । 

9. िेखा तथा िेखापरीक्षणः (1) बोडयको आय व्ययको िेखा प्रिलित कानून बमोशजम राशखनछे । 
(2)  बोडयिे तोहकए बमोशजम आन्तररक िेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ  । 

पररच्छेद -4 
खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाको गठन तथा दताय 

10. खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाको गठनः (1) स्थानीय स्तरमा रहेका खानेपानीका श्रोतहरु 
उपयोग गरी उपभोक्ताहरुिाई खानेपानी सेवा लबतरण गनयका िालग देहाय बमोशजम खानेपानी तथा सरसफाई 
उपभोक्ता सलमलत वा संस्था गठन गनय सहकनेछ । 

क) स्थानीय जिश्रोतिाई पररिािन गनेगरी कशम्तमा 50 घरर्रुीिाई खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपिब्र् 
गराउने उदेश्यिे स्थानीय उपभोक्ताहरु लमिी आयोजना तयार गरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत 
वा संस्था गठन गनय सक्नेछन ्। 

ख) हाि सेवा प्रदायकका रुपमा सञ्चािन भई रहेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थािे यो ऐन 
िागू भएको लमलतिे 6 महहना लभत्र तोहकए बमोशजम नगरपालिकामा दताय गरर सक्न ुपनेछ । 

ग)  नगरपालिका क्षेत्रलभत्र यो ऐन जारी हनु ुअगावै सञ्चािनमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत, 
संस्था एवं आयोजनाहरु तथा यस ऐन बमोशजम गठन भएको संस्थाहरु दफा ३ बमोशजम गदठत वोडय अन्तगयत 
रहनेछ । 

11. दताय नगरी संस्था सञ्चािन गनय नहनुःे (1) यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगयतको लनयम बमोशजम खानेपानी तथा 
सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्था दताय नगरी सञ्चािन गनय हदैुन। 

12. संस्था दतायको िालग दरखास्त ददन ुपनेः (1) यस ऐन बमोशजम दताय हनुे तथा ऐन िागू हनु भन्दा अशघदेखी 
सञ्चािनमा आएका खानपेानी तथा सरसफाई संस्थािे दतायको िालग अनसूुिी 1 बमोशजमको ढााँिामा दरखास्त 
ददन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (1) बमोशजमको दरखास्त साथ देहाय बमोशजमका कागजातहरु संिग्न गनुय पने छ। 
क) खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाको हवलनयम, 
ख) खानेपानीको प्राकृलतक श्रोत तथा संस्था सञ्चािनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रलतबेदन, 
ग) संस्थािे िशक्षत बगय सम्म दीघयकालिन रुपमा सेवा ददन सक्ने भावी कायययोजना सहहतको प्रलतवेदन, 
घ) तोहकए बमोशजमका अन्य लबवरण तथा कागजातहरु पेि गनुय पनेछ। 

13. दताय गनुय पनेः (1) दफा १२ को उपदफा (1) बमोशजम प्राप्त दरखास्त सहहतको कागजातहरु छानहवन गदाय 



देहाय बमोशजमको पाइएमा दताय गने अलर्कारी वा लनकायिे खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्था 
दताय गरी अनसूुिी 2 को ढााँिामा दताय प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ । 

(2)  उपदफा (1) बमोशजम छानहवन गदाय प्रस्ताहवत खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाको हवलनयमको 
कुनै कुरा संिोर्न गनुयपने देशखएमा दताय गने अलर्कारी वा लनकायिे त्यस्तो संिोर्न गने व्यहोरा खिुाई दरखास्त 
प्राप्त भएको लमलतिे 30 ददन लभत्र लनवेदकिाई सूिना गनुय पनेछ । 

14. दताय गनय अस्वीकार गनय सक्नःे (1) दफा १३ को उपदफा (1) मा उल्िेशखत अवस्था नभएमा वा दफा १३ 
को उपदफा (२) बमोशजम हवलनयम संिोर्नका िालग सूिना ददएको अवलर् लभत्र लनवेदकिे संिोर्न गनय 
अस्वीकार गरेमा वा सूिना पाएको लमलतिे तीस ददन लभत्र हवलनमय संिोर्न नगरेमा दताय गने अलर्कारी वा 
लनकायिे संस्था दताय गनय अस्वीकार गनय सक्नेछ । 

(2)  उपदफा 1 बमोशजम संस्था दताय गनय अस्वीकार गरेमा दताय गने अलर्कारी वा लनकायिे कारण खिुाई 7 ददन 
लभत्र सोको जानकारी लनवेदकहरुिाई ददन ुपनेछ । 

15. खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्था संगदठत संस्था हनुःे (1) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
सलमलत वा संस्था अलबलछन्न उिरालर्कारवािा एक स्विालसत र संगदठत संस्था हनुेछ । 

(2)  खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थािे ऐनको अलर्नमा रही बोडयको सहमतीमा िि अिि 
सम्पती प्राप्त, उपभोग, हवक्री वा अन्य व्यवस्था गनय सक्ने छ । 

(3)  खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थािे व्यशक्त सरह आफ्नो नामबाट नालिि उजरु गनय र सो 
उपर सोही नामबाट नालिि उजरु िाग्न सक्नेछ । 

(4)  खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थािे व्यशक्त सरह करार गनय सक्ने छ । 
 तर नगरपालिका क्षेत्र भन्दा वाहहरको अन्य कुनै संस्था वा लनकाय साँग ऋण वा अनदुान सम्बशन्र् करार गनुयपदाय 

वोडयको अलनवायय स्वीकृती लिन ुपनेछ ।  

16. संस्थाको काययक्षते्रः (1) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाको काययक्षेत्र नगरपालिका लभत्र 
संस्थाको हवलनयममा उल्िेख भए बमोशजम हनुेछ । 

पररच्छेद -5 
खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाको उद्दशे्य तथा कायय 

17. संस्थाको उद्दशे्यः (1) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका लबलभन्न हकलसमका खानेपानीका श्रोतहरु पहहिान गरी ती 
श्रोतहरुिाई उशित संरक्षण र सम्बर्यन गरी त्यहााँ रहेको पानीिाई एकलत्रत गरी नगर क्षेत्रलभत्र खानेपानी तथा 
सरसफाई सेवा उपिब्र् गराउने संस्थाको मखुय उदे्दश्य हनुेछ । 

18. संस्थाको काययः- (1) संस्थाको काययहरु देहाय बमोशजम हनुेछन । 

क) पानीको श्रोतिाई व्यवशस्थत गरी उपभोक्ताहरुिाई खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपिब्र् गराउने। 



ख) उपभोक्ताहरु माझ खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापनको सूिना ददने । 
ग)  आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी िागू गने । 
घ)  हवलनयममा उल्िेशखत कायय गने । 
ङ)  यस ऐन बमोशजम गठन भएको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्था दफा 3 बमोशजम गदठत 

खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोडयप्रलत उिरदायी हनुेछ । 

पररच्छेद-6 
खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाको हवलनयम तथा आन्तररक काययहवलर् 

19. हवलनयम बनाउन ुपनेः (1) उपभोक्ता सलमलत वा संस्थािे यस ऐनको अर्ीनमा रही आफ्नो कायय सञ्चािनका 
िालग हवलनयम बनाउन ुपनेछ । 

(2)  उपदफा (1) बमोशजमको हवलनयम दताय गने अलर्कारी वा लनकायबाट स्वीकृत भएपछी िाग ुहनुेछ। 

20. आन्तररक काययहवलर् बनाउन सक्नःे (1) उपभोक्ता सलमलत वा संस्थािे यो ऐन र यस अन्तगयत बनेको लनयम 
लनदेशिका मापदण्ड काययहवलर् र  हवलनयमको अर्ीनमा रही आवश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तररक काययहवलर् 
बनाउन सक्नेछ । 

(2)  उपदफा (1) बमोशजमको आन्तररक काययहवलर् सम्बशन्र्त संस्थाको सार्ारणसभािे स्वीकृत गरी संस्था दताय गने 
अलर्कारी वा लनकायबाट अद्यावलर्क भए पिात िागू हनुेछ । 

21.  हवलनयम र आन्तररक काययहवलर्मा संिोर्नः (1) सार्ारणसभा कुि सदस्य संखयाको बहमुतबाट हवलनयम र 
आन्तररक काययहवलर् संिोर्न हनु सक्नेछ । 

(2)  उपदफा (1) बमोशजम संिोर्न भएको हवलनयम वा आन्तररक काययहवलर् दताय गने अलर्कारी वा लनकायबाट 
स्वीकृत भएपलछ मात्र िागू हनुेछ । 

पररच्छेद -7 
खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाको सार्ारणसभा तथा िेखापरीक्षण 

22. सार्ारणसभाः (1) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाको सवोच्ि अंगको रुपमा सार्ारणसभा 
हनुेछ । 

(2)  संस्थाका सबै उपभोक्ताहरु संस्थाका सार्ारण सदस्य हनुे छन ्। 
(3)  खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाको सार्ारणसभा देहाय बमोशजम हनुेछ । 
क)  प्रारशम्भक सार्ारणसभा  
ख)  बाहषयक सार्ारणसभा  
ग)  लबिेष सार्ारणसभा 



23. प्रारशम्भक सार्ारणसभाको काम कतयव्य र अलर्कारः (1) प्रारशम्भक सार्ारणसभाको काम कतयव्य र अलर्कार 
देहाय बमोशजम हनुेछन । 

क) प्रारशम्भक सार्ारणसभा हनुे अलर्ल्िो ददन सम्मको काम कारवाही र आलथयक कारोवारको जानकारी लिने । 
ख) िाि ुआलथयक बषयको िालग बाहषयक काययक्रम तथा बजेट स्वीकृत गने । 
ग) प्रलतवेदन तथा हविीय हववरणहरु अनमुोदन गने । 
घ) हवलनयममा उल्िेख भए बमोशजमको कायय सलमलतको लनवायिन गने । 
ङ) िेखापरीक्षक लनयशुक्त र लनजको पाररश्रलमक लनर्ायरण गने । 
ि) आन्तररक काययहवलर् पाररत गने । 
छ) हवलनयममा तोके बमोशजमको अन्य काययहरु गने । 

24. बाहषयक सार्ारणसभाको काम कतयव्य र अलर्कारः (1) बाहषयक सार्ारणसभाको काम कतयव्य र अलर्कार देहाय 
बमोशजम हनुेछ । 

क) बाहषयक काययक्रम तथा बजेट स्वीकृत गने । 
ख) बाहषयक िेखापरीक्षण प्रलतबेदन अनमुोदन गने । 
ग) काययसलमलतको लनवायिन तथा लबघटन गने । 
घ) संिािक वा िेखापरीवेक्षण सलमलतको संयोजक वा सदस्यिाई हटाउने । 
ङ) सलमलतको बाहषयक प्रलतवेदन पाररत गने । 
ि) हवलनयम संिोर्न वा आन्तररक काययहवलर् पाररत गने । 
छ) पाररश्रलमक िगायतका सहुवर्ाहरु तोक्ने । 
ज) ऋण तथा अनदुान प्राप्त गने सम्बन्र्मा लनणयय गने । 
झ) सलमलतिाई आवश्यक लनदेिन ददने । 
ञ) संस्था एकीकरण वा लबघटन सम्बशन्र् लनणयय लसफाररस गने । 
ट) हवलनयममा तोहकए बमोशजमको अन्य काम गने । 

25. सार्ारणसभाको बैठकः (1) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्था दताय भएको लमलतिे 3 महहना 
लभत्र प्रारशम्भक सार्ारणसभा बोिाउन ुपनेछ । 

(2)  संस्थािे प्रत्येक आलथयक बषय समाप्त भएको लमलतिे 6 महहना लभत्र बाहषयक सार्ारणसभा बोिाउन ुपने छ । 
(3)  संस्थािे देहायको अवस्थामा लबिेष सार्ारणसभा बोिाउनपुने छ । 
क) संस्थाको काम लबिेषिे सार्ारणसभा वोिाउन ुपने भएमा । 
ख) संस्थाका कुनै पदालर्कारीिे लबिेष सार्ारणसभा बोिाउन पेि गरेको प्रस्ताविाई सलमलतबाट पाररत भएमा । 
ग) लबिेष सार्ारणसभा बोिाउन ु पने कारण खिुाई 25 प्रलतित सार्ारण सदस्यहरुिे सलमलत समक्ष लनवेदन 

ददएमा। 
घ) दताय गने अलर्कारी वा लनकायिे लनदेिन ददएमा । 
(4)  उपदफा 3 मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन संस्थाको संिािक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो शजम्मेवारी 

परुा नगरी संस्था सञ्चािनमा समस्या उत्पन्न भएमा दताय गने अलर्कारी वा लनकायिाई जानकारी ददई सार्ारण 



सदस्यहरु मध्येबाट बहमुत सदस्य उपशस्थत भई लबिेष सार्ारणसभा गनय सहकनेछ । 

26. सलमलतको काम कतयव्य र अलर्कारः (1) यस ऐनमा अन्यत्र उल्िेख भएका काम कतयव्य र अलर्कारका अलतररक्त 
संस्थाको हवलनयममा उल्िेख भए बमोशजमको काम कतयव्य र अलर्कार हनुेछ।  

27. खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाको संिािक सलमलतको लनवायिनः (1) खानेपानी तथा सरसफाई 
उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाको कायय सलमलतको कायय अवर्ी समाप्त हनु ुअगावै कायय सलमलतको लनवायिन गराउन ु
पने । 

(२) उपदफा 1 बमोशजम कायय सलमलतको लनवायिन संस्थािे लबिेष पररशस्थलत पनय गई सम्पन्न हनु नसकेमा कारण 
सहहत सोको जानकारी दताय गने अलर्कारी वा लनकायिाई गराई बढीमा 6 महहनाको समय माग गनय सक्ने छ। 

(३)  उपदफा 2 बमोशजमको समयावलर् लभत्र पलन लनवायिन गराउन नसकेमा दताय गने अलर्कारी वा लनकायिे ऐनमा 
व्यवस्था भए बमोशजम लनवायिन प्रकृया अगाडी बढाई लनवायिन गराउन सक्नेछ । 

28. खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाको काययसलमलतको लबघटनः (1) दताय गने अलर्कारी वा 
लनकायिे देहायको अवस्थामा सलमलतको लबघटन गनय सक्नेछ  । 

क)  सलमलत वा सलमलतका पदालर्कारीको बदलनयतपणुय काययबाट संस्थाको कारोबार जोशखममा परेको कुरा प्रमाशणत 
भएमा वा पनय सक्ने आिंका भएमा । 

ख)  संस्था वा पदालर्कारीिे हवलनयममा उल्िेशखत उदेश्य र काययको लबपरीत काम गरेमा । 
ग)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयमाविीमा उल्िेशखत ितय वा दताय गने अलर्कारी वा लनकायिे ददएको 

लनदेिनको बारम्बार उिङ्घन गरेमा । 
 तर उपदफा 1 बमोशजम संस्थाका अध्यक्ष वा पदालर्कारीहरुिाई हटाउन ुअशघ लनजिाई सफाईको मौका ददन ु

पनेछ । 
(२) उपदफा (1) बमोशजम सलमलत लबघटन भएमा बोडयिे संस्थाका सार्ारण सदस्यहरु मध्येबाट ५ सदस्यीय तदथय 

सलमलत गठन गरी संस्थाको हवलनयममा व्यवस्था भए बमोशजम सार्ारणसभा वा लबषिे सार्ारणसभा बोिाउन 
िगाई सलमलतको लनवायिन सम्पन्न गराउन सक्नेछ । 

29. खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्था एकीकरण गनय सहकनःे (1) यस ऐनको अर्ीनमा रही दईु 
वा दईु भन्दा वढी खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाहरु एक आपसमा गाभेर एकीकरण गनय सहकनेछ । 

(2)  उपदफा (1) बमोशजम संस्था गाभीई एकीकरण गदाय संस्थाको सार्ारणसभाको बहमुतिे लनणयय गनुय पनेछ । 
(3)  उपदफा (२) बमोशजम लनणयय गदाय एकीकरण गने सम्बन्र्मा ितय तथा काययहवलर् समेत खिुाउन ुपनेछ । 
(४)  बोडयिे आवश्यक ठानेमा सञ्चािनमा रहेका वा सञ्चािन हनु नसकेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत 

वा संस्थाहरुिाई एक आपसमा गाभ्न सक्नेछ । 

३०. वोडयिे सेवाप्रणािी शजम्मा लिन सक्नःे (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन कुनै व्यशक्त, 

संस्था, उपभोक्ता सलमलतिे लनमायण गरी सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गरररहेको सेवाप्रणािी सम्बशन्र्त व्यशक्त, संस्था, 



उपभोक्ता सलमलत वा अन्य लनकायिे सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनय असमथयता व्यक्त गरी वोडयिाई जानकारी 
गराएमा त्यस्तो सेवाप्रणािी प्राप्त गरी सञ्चािन र व्यवस्थापन गनय सक्ने छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम व्यशक्त, संस्था वा उपभोक्ता सलमलतसाँग सेवाप्रणािी प्राप्त गने काययहवलर् र मूल्यांकन 
सम्बन्र्ी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ । 

३१. बोडयिे सेवा प्रदायकको सेवाप्रणािी व्यवस्थापन शजम्मा लिन सक्नःे (१) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता 
पलन कुनै व्यशक्त, संस्था, उपभोक्ता सलमलतिे वोडय अन्तरगत रही सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गरररहेको सेवा प्रणािी 
कुनै कारणवि समस्याग्रस्त भई सेवाको गणुस्तरमा ह्रास आएमा वा सेवा नै अवरुि हनुे भएमा वा व्यापक 
आलथयक हहनालमना भएमा वोडयिे सम्बशन्र्त व्यशक्त, संस्था, उपभोक्ता सलमलत वा अन्य लनकायको त्यस्तो सेवा 
प्रणािीको व्यवस्थापन बोडय स्वयंिे शजम्मा लिई सञ्चािन र व्यवस्थापन गनय सक्ने छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम समस्याग्रस्त सेवा प्रणािी प्राप्त गनुय अशघ सम्बशन्र्त व्यशक्त, संस्था, उपभोक्ता सलमलत वा 
अन्य लनकायिाई उशित सनुवुाईको मौका प्रदान गररनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोशजम शजम्मा लिई सञ्चािन र  व्यवस्थापन गनय लिएको सेवा प्रणािीमा सरु्ार आएपलछ जनु 
संस्था वा व्यशक्तबाट सञ्चािन र  व्यवस्थापन गनय शजम्मा लिईएको हो सोही संस्था वा व्यशक्तिाई व्यवस्थापकीय 
ितय सहहत हफताय गनय सहकनेछ ।  

3२. खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाको लबघटन र दताय खारेजीः (1) यस ऐन अन्तगयत दताय 
भएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत वा संस्थाहरुको सार्ारणसभािे संस्था खारेजी वा लबघटनको 
लसफाररस दताय गने अलर्कारी वा लनकाय समक्ष गरेमा दताय गने अलर्कारी वा लनकायिे संस्था खारेजी वा लबघटन 
गनय सक्नेछ । 

(2)  उपदफा (1) बमोशजम संस्था खारेजी वा लबघटन भएमा लबघटन वा खारेजी भएको संस्थाको सम्पणुय दाहयत्वहरु 
बोडयमा लनहहत रहनेछ । 

पररच्छेद 8 
सरसफाई तथा फोहोरमैिा सम्बन्र्ी व्यवस्था 

३३. सरसफाई तथा फोहोरमैिा व्यवस्थापनः (1) यस ऐनको दफा 3 बमोशजम गदठत बोडयिे ढि लनकास व्यवस्थापन 
र घरेि ुतथा सामदुाहयक सरसफाईमा नीलत तथा मापदण्ड तयार गनय सक्नेछ। 

(2)  उपदफा (1) बमोशजम तयार गररएको नीलत तथा मापदण्ड बमोशजम यस ऐन बमोशजम दताय भएका लबलभन्न 
उपभोक्ता सलमलतहरुिे स्थानीय स्तरमा सरसफाई सम्बन्र्ी लबलभन्न काययक्रमहरु सञ्चािन गनय सक्नेछ । 

(3)  यस नगरपालिका क्षेत्रमा लनस्काशित फोहोरमैिा पनु प्रयोग गरी कम्पोष्ट मि बनाउने काययिाई प्रोत्साहन तथा 
परुस्कृत गने । 

(4)  फोहोर मैिा व्यवस्थापन तथा घरेि ुफोहोर लबसजयन गने स्थानको व्यवस्था गने । 

पररच्छेद 9 
कसरु तथा सजाय 



3४. कसरु तथा सजायः (1) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयम प्रलतकुि कुनै काम गरी देहायको 
कसरु गरेमा बोडयिे त्यस्तो व्यशक्तिाई देहाय बमोशजम सजाय गनय सक्नेछ । 

क)  खानेपानी तथा सरसफाई सेवा संग सम्बशन्र्त कुनै संरिना¸ जडान वा पवुायर्ार भत्काए वा लबगारेमा वा अन्य 
कुनै प्रकारिे क्षलत पयुायएमा क्षलत भएको हानी नोक्सानी भराई कसरुको मात्रा अनसुार 50 हजार रुपैया सम्म 
जररवाना हनुेछ । 

ख)  खानेपानीिाई प्रदहुषत गराई सावयजलनक स्वास््यमा प्रलतकुि असर पयुायएको पाइएमा कसरुको मात्रा अनसुार 25 
हजार रुपैया सम्म जररवाना हनुेछ । 

ग)  खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको अनालर्कार प्रयोग वा दरुुपयोग गरेमा 20 हजार रुपैया सम्म जररवाना हनुेछ। 
घ)  सेवा मापन यन्त्र वा अन्य त्यस्तै उपकरण लबगारे वा सेवा प्रदान गने काययमा बार्ा अवरोर् पयुायएमा 15 हजार 

रुपैया सम्म जररवाना हनुछे । 
ङ)  खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्रणािीमा जलडत पाईप िाईन, ढि तथा अन्य भौलतक संरिनाहरु िोरी गरेमा, 

लबगारेमा, भत्काएमा वा नास गरेमा सो कामबाट पगु्न गएको क्षलतको लबगो भराई लबगो बमोशजम जररवाना 
हनुेछ। 

ि)  कसैको िौिािय, ढि र फोहोरमैिा व्यवशस्थत नभएको कारणिे अन्य कसैिाई हानी नोक्सानी पनय गएमा 
सोको क्षलतपूलतय हानी पयुायउनेिाई लतराई कसरुको मात्रा अनसुार जररवाना समेत हनुेछ। 

(2)  सेवा प्रदायक द्वारा सेवा प्रदान भएको अबस्थामा उपदफा (1) बमोशजमको कसरुका सम्बन्र्मा न्याय गनय वा 
क्षलतपूलतय माग गनयका िालग सेवा प्रदायकिे बोडयमा लनबेदन ददन सक्नेछ । 

(3)  उपदफा 2 बमोशजम सेवा प्रदायकिे बोडय समक्ष ददएको लनवेदन उपर छानहवन गदाय कुनै व्यशक्तिे कसरु गरेको 
ठहरेमा बोडयिे उपदफा 1 बमोशजम उपयकु्त सजाय गनय आदेि ददन सक्नेछ । 

(4)  यस दफा बमोशजम कसरुको छानहवन गरी सजाय गनय बोडयिे सलमलत वा उप सलमलत गठन गनय सक्नेछ । 
त्यस्तो सलमलत वा उपसलमलतको प्रलतवेदनको आर्ारमा बोडयिे लनणयय गरी सजाय गनय सक्नेछ । 

(5) उपदफा (४) बमोशजम गरेको लनणययमा शिि नबझेु सम्बशन्र्त शजल्िा अदाितमा पनुरावेदन गनय सहकनेछ ।   

पररच्छेद 10 
लबहवर् 

3५. बोडयिे बाहषयक प्रलतबेदन सावयजलनक गनुयपनेः (1) बोडयिे प्रत्येक आलथयक बषय समाप्त भएको लमलतिे 3 महहना 
लभत्र देहायका कुरा समेत समावेि गरी बाहषयक प्रलतवेदन सावयजलनक गनुय पनेछ । 

क)  बोडयको आम्दानी र खियको लबवरण । 
ख)  बोडयिे बषयभरर सञ्चािन गरेको कामको लबवरण र सोको िालग िागेको प्रिासकीय खिय । 
ग)  आगामी बषयको कायय योजना र त्यसको िालग आवश्यक पने अनमुालनत बजेट तथा सोको श्रोत । 
घ)  तोहकए बमोशजमको अन्य लबवरणहरु । 



3६. सलमलत गठन गनय सक्नःे (1) बोडयिे आफुिे गनुय पने काम कारवाहीहरु सिुारु रुपिे सञ्चािन गनयका िालग 
बोडयिे तोके बमोशजमको खानेपानी तथा सरसफाई संग सम्बशन्र्त लबषयगत हविेषज्ञ सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ता 
समेत संिग्न रहनेगरी आवश्यता अनसुार सलमलत वा उपसलमलत गठन गरी अलर्कार प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

(2)  उपदफा (1) बमोशजम गदठत उपसलमलतको काम कतयव्य र अलर्कार तथा उपसलमलतका सदस्यहरुिे पाउन े
सहुवर्ा बोडयिे तोके बमोशजम हनुेछ ।  

3७. लनयम बनाउन सक्नःे यो ऐन कायायन्वयनका िालग नगरपालिकािे आवश्यक लनयम¸ काययहवलर् तथा लनदेशिका 
बनाउन सक्नेछ । 

3८. बार्ा अड्काउ फुकाउनःे यस ऐनको कायायन्वयनको लसिलसिामा कुनै कदठनाई वा बार्ा अड्काउ परेमा सो 
बार्ा अड्काउ फुकाउने अलर्कार नगरपालिकािाई हनुेछ ।नगर काययपालिकािे बार्ा अड्काउ सम्बन्र्मा 
गरेको लनणययको पािना गनुय सबैको कतयव्य हनुेछ । 

3९. संिोर्न गनय सक्नःे  (1) यस ऐनमा भएका प्रावर्ानहरु संिोर्न थपघट तथा खारेज गने अलर्कार कानून 
बमोशजम नगरपालिकािाई हनुेछ । 

(2)  यस ऐनमा भएका प्रावर्ानहरु नेपािको संहवर्ान¸ संशघय तथा प्रदेि कानूनसंग बाशझएमा बाशझएको हदसम्म 
अमान्य हनुेछ । 

४०. संक्रमणकािीन अबस्थाः (1) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र यो ऐन जारी हनु ुअगावै सञ्चािनमा रहेको खानेपानी तथा 
सरसफाई उपभोक्ता सलमलत, संस्था, आयोजनाहरु ऐनको दफा 7 को उपदफा (1)(ख) बमोशजमको समयावलर् 
लभत्र अद्यावलर्क तथा दताय हनुका िालग नआएमा बोडयिे त्यस्ता संस्थाहरु लबघटन गनय सक्नेछ । 

     लबघटन गनुय पवुय संस्थािाई सफाईको मौका ददईनेछ । 
(2) उपदफा (1) बमोशजम लबघटन भएको संस्थािाई बोडयिे संस्थाका सार्ारण सदस्यहरु मध्येबाट तदथय सलमलत 

गठन गरी यस ऐनको प्रावर्ान बमोशजम दताय अद्यावलर्क गरी सञ्चािन गराउन सक्नेछ । 

४१. बिाउः कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र संिालित खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
सलमलत वा संस्थािे गरेको कायय यसै ऐन बमोशजम भए गरेको मालननेछ ।    

      
 

 

 

 

 

  

 

 



अनसूुिी -1 

दफा १२ को उपदफा 1 संग सम्बशन्र्त 

खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाको दतायको िालग पेि गनुय पने लनवेदनको नमूना 

                                                                     लमलत----------- 

श्रीमान अध्यक्षज्यू , 

खानेपानी व्यवस्थापन बोडय  

कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिका थिी डााँछी, काठमाण्डौ 

लबषयः- खानपेानी तथा सरसफाई संस्था दताय गरी पाउ । 

महोदय, 

      उपरोक्त लबषयमा यस नगरपालिकाको वडा नं.......मा सञ्चािनमा रहेको / सञ्चािन गने 
...............................खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत/संस्थाको हवर्ान 2 प्रती र काययसलमलतको 
पदालर्कारीको नामाविी तथा नागररकताको फोटोकपी तथा सो संग सम्बशन्र्त कायययोजना प्रलतवेदन िगायतका 
कागजातहरु साथै राखी यो लनवेदन पेि गररएकोछ लनयमानसुार संस्था दताय गरी पाउ । 

                                                         लनबेदक 

                                                     संस्थाको नामः- 

                                                     अध्यक्षको नामः- 

                                                      हस्ताक्षर..................... 

                                                      लमलत 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुिी -2 

दफा 1३ को उपदफा 1 संग सम्बशन्र्त 

खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाको दताय प्रमाणपत्रको नमूना 

  दताय नं. ......                                                        लमलत----------- 

खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाको दताय प्रमाणपत्र 

प्रस्ततु लबषयमा कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. .... मा रहेको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत/ 
संस्था / आयोजनाको लमलत ......................मा यस कायायियमा प्राप्त लनबेदन बमोशजम कागेश् वरी मनोहरा 
नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सञ्चािन गनयका िालग कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिकाको 
खानेपानी सेवा ऐन 2079 को दफा ........ बमोशजम संस्था दताय गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गररएकोछ ।   

                                                      प्रमाणपत्र प्रदान गनेको  

                                                      हस्ताक्षर 

                                                      नाम थर 

                                                      पद 

             
पाररत लमलतः 2079/०3/25  
प्रमाशणकरण लमलतः 2079/०3/31 

 

आज्ञािे, 
भोज राज शघलमरे 

प्रमखु प्रिासकीय अलर्कृत 

 


