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खानऩेानी भहुान दताय सम्फन्धध कामयविबध, २०७९ 

प्रस्तिना् 

भाबरका गाउॉऩाबरकाफाट सञ्चारन हनुे खानेऩानी सम्फधधी मोजना तथा आमोजनाहरु सञ्चारन 
भहुान सम्फधधी वििादहरुको व्मिस्थाऩन तथा खानेऩानी सम्फधधी विविध कामयक्रभहरु व्मिन्स्थत 
तियरे सॊचारन गनय िाधछनीम बएकारे, 

प्रायन्म्बक 

सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 

(१)  मो कामयविबधको नाभ गाउॉऩाबरकाको गाउॉसबारे स्िीकृत बै याजऩत्रभा प्रकान्ित बभबत 
देन्ख राग ुहनुेछ । 

(२) ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविबधभा  

(क) “कामयविबध” बन्नारे भाबरका गाउॉऩाबरकाको खानेऩानी भहुान दताय कामयविबध, 
२०७9 राई सम्झनऩुछय । 

(ख) “खानऩेानी” बन्नारे घयेर ुतथा औद्योबगक उऩबोगका राबग आऩबुतय गरयने खानेऩानी 
राई सम्झनऩुदयछ । 

(ग) “भहुान” बन्नारे नदद, नारा, खोरो, धायो, आददको ऩानी उम्रने िा बनस्कने ठाउ , 
भरु राई सम्झनऩुछय । 

(घ) श्रोत ब-ुसतह िा बबूभगत रुऩभा यहेको खानेऩानीको स्रोत राई सम्झन ुऩदयछ । 

(ङ) “सॊयचना” बन्नारे स्रोतफाट खानेऩानी जम्भा गनय बनमधत्रण गनय, िवुिकयण गनय िा 
वितयण गनय फनाइएको जरािम य सो जरािमरे चकेको ऺेत्र सम्झनऩुदयछ य सो 
िब्दरे त्मस्तै उदे्दश्मरे फनाईएका ऩानी ट्याङ्की, ऩाइऩ राईन, बनकाि, धाया िा 
त्मस्तै प्रकायका अधम सॊयचनाराई सभेत जनाउदछ । 

(च) “सिेऺण” बन्नारे सॊयचना बनभायण गदाय ऩने िाताियणीम असय, स्रोतफाट उद्योग 
तथा वितयण गनय सवकने खानेऩानीको ऩरयभाण, खानेऩानीफाट राबान्धित हनुेको 
सॊखमा रगामत आबथयक तथा प्राविबधक तथ्महरु सभेतको विश्लषेण गयी विस्ततृ 
रुऩफाट तमा गरयएको अधिेषण, सॊबाव्मता अध्मामन य तत ् सम्फन्धध विस्ततृ 
ईन्धजबनमरयङ्ग बडजाइन सभेतको कामय सम्झनऩुछय । 



 

2 
 

(छ) “ऩरयमोजना” बन्नारे अनभुबत प्राप्त ब्मन्िरे सॊचारन गने खानेऩानी ऩरयमोजना 
सम्झन ु ऩछय य सो िब्दरे कामयविबधभा व्मिस्था बए फभोन्जभ मस 
गाउॉऩाबरका,विबबन्न सॊघ सॊस्था÷सबभबत िा नेऩार सयकाय÷गैह सयकायी सॊघ सॊस्थारे 
उऩबोिा सबभबतराई हस्ताधतयण गयेको ऩरयमोजना िा उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्थारे 
आपै विकास गयी सॊचारन गयेको ऩरयमोजना सभेतराई जनाउदछ । 

(ज) “सबभबत” बन्नारे मस कामयविबध फभोन्जभ दताय हनुे भहुान दताय उऩबोिा सबभबतराई 
सम्झनऩुछय । 

(झ) “ऩानी आऩबुतयकताय” बन्नारे मस कामयविबध फभोन्जभ उऩबोिाराई  खानेऩानी आऩबुतय 
गने उऩबोिा सबभबत, सॊस्था िा अनभुतीऩत्र प्राप्त व्मन्िराई सम्झनऩुछय । 

(ञ) “सेिा” बन्नारे ऩानी आऩूबतयकतायरे उऩबोिाराई उऩरब्ध गयाएको खानेऩानी सेिा 
सम्झनऩुछय । 

(ट) “उऩबोिा” बन्नारे ऩानी आऩूबतयकतायरे उऩरब्ध गयाएको सेिा उऩबोग गने व्मन्ि 
िा बनकाम राई सम्झनऩुछय । 

(ठ) “सेिा िलु्क” बन्नारे सेिा उऩबोग गये फाऩत उऩबोिारे ऩानी आऩूतीराई 
फझुाउनऩुने सेिा िलु्क सम्झनऩुछय य सो िब्दरे विरम्फ िलु्क सभेतराई 
जनाउॉदछ । 

(ड) “बनरयऺक” बन्नारे कामयविबधभा व्मिस्था बए फभोन्जभ तोवकएको खानेऩानी 
बनयीऺक राई सम्झनऩुछय । 

(ढ) “अध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩाबरकाको बनिायन्चत अध्मऺराई सम्झनऩुछय । 

(ण) “प्रभखु प्रिासकीम अबधकृत” बन्नारे गाउॉऩाबरकाको प्रभखु प्रिासकीम अबधकृत 
राई सम्झनऩुछय । 

भहुान दताय 

(३)  भहुान दतायको उऩबोिा सबभबत ÷सॊस्थाको सॊगठन 

(१) साभवुहक राबको राबग ऩरयमोजनाको विकास ताथा सञ्चारन गयी त्मसफाट 
राबान्धित हनु चाहने व्मन्िहरुरे भहुान दताय उऩबोिा सबभबत ÷सॊस्था 
गठन गनय सक्ने छन । 

(४) उऩबोिा सबभबत/ सॊस्थाको विधान् 
(१) उऩबोिा सबभबत/ सॊस्थाको एउटा विधान हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको विधानभा देहामका कुयाहरु खरुाईएको हनुऩुनेछ । 
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(क) उदे्दश्म तथा कामयऺ ेत्र 

(ख) सदस्मताको रागी मोग्मता 
(ग) सदस्मता िलु्क य सदस्मता प्रदान गने विबध 

(घ) सदस्मताको रागी अमोग्मता 
(ङ) साधायण सबाको गठन 

(च) साधायण सबाको अबधिेिन 

(छ) साधायण सबाको काभ,कतयव्म य अबधकाय 

(ज) कामय सबभबतको गठन 

(झ) कामयसबभबतको फैठक 

(ञ) कामय सबभबतको काभ, कतयव्म य अबधकाय 

(ट) ऩदाबधकायीहरुको काभ,कतयव्म य अबधकाय 

(ठ) बनिायचन सम्फधधी व्मिस्था 
(ड) अविश्वासको प्रस्ताि 

(ढ) आबथयक स्रोत 

(ण) चर अचर सम्ऩबतको विियण 

(त) कोष 

(थ) रेखाऩरयऺण 

(द) विधानभा सॊिोधन, 

(ध) विदपा फनाउन सक्ने कुया 
(न) अधम आिश्मक कुयाहरु 

 

(५) उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्था तथा भहुान दताय गनय दयखास्त ददनऩुने् 
उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्था तथा भहुानको दताय गनय चाहने व्मन्िरे एक हजाय रुऩैमाॉ 
दस्तयु सवहत अनसुचुी-१ फभोन्जभको सबभबत सभऺ दयखास्त ददन ुऩनेछ । 

(६) भहुान दताय उऩबोिा सबभबत/सॊस्थाको दताय् 
(१) दपा ५ फभोन्जभ भहुान दताय उऩबोिा÷ सॊस्थारे गाउॉऩाबरकाभा बनिेदन 

सवहतको आिश्मक कागजात ऩेि गयेभा भहुान दतायको हकिादीको राबग ३५ 
ददने सचुना प्रकान्ित गरय ३५ ददन बबत्र हकदािी नऩयेभा भूहान दताय प्रकृमा 
अन्घ फढाउन सक्नेछ । 
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(२) उऩदपा १ फभोन्जभ सम्ऩूणय प्रकृमा ऩयुा बै सकेऩबछ भहुान दताय उऩबोिा 
सबभबत÷ सॊस्थाको विकास गनय प्रस्तावित गयेको ऩरयमोजना आबथयक तथा 
प्राविबधक दृन्ततकोण सभेतफाट विकास गनय उऩमूि बए नबएको जाॉचफझु गयी 
सो सम्फधधभा सम्फन्धधत बनकाम सॊग ऩयाभिय सभेत गदाय ऩरयमोजना विकास 
गनय उऩमूि देन्खएभा सबभबतरे भहुान दताय गयी दयखास्तिाराराई अनुु ुसचुी–
२ फभोन्जभको उऩबोिा सबभबत÷सॊस्थाराई दताय प्रभाणऩत्र ददन ुऩनेछ । 

(३)  उऩदपा (१) फभोन्जभ जाॉचफझु तथा ऩयाभिय गदाय उऩबोिा सबभबत÷सॊस्था 
दताय गनय नबभल्ने बएभा सबभबतरे त्मसको कायण सवहतको जानकायी 
दयखास्तिाराराई ददन ुऩनेछ । 

(७) दोहोयो उऩबोिा सबभबत/ सॊस्था दताय नगरयने् 
कुनै स्रोतको उऩबोग गनय कुनै उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्था दताय बई सकेऩछी त्मस्तो 
उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्थारे उऩबोग गने ऩानीको ऩरयभाणभा कटौनी हनुे गयी सोही 
सबभबत÷ सॊस्थाको कामयऺ ेत्रबबत्र अको उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्था दताय गरयने छैन । 

(८) स्रोतको ऩानीभा उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्थाको अबधकाय कामभ यहने् 
(१) दपा ६ फभोन्जभ उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्था दताय बएऩछी उऩबोिा सबभबत÷ 

सॊस्थारे उऩबोग गने तोवकएको हद सम्भको ऩरयभाण फयाफय ऩानीको स्रोतभा 
उऩबोिा सबभबत÷सॊस्थाको अबधकाय कामभ यहने छ । 

(२) मो कामयविबध प्रायम्ब हनु ुअन्घ नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय तथा गैहसयकायी 
सॊघरे सॊस्थारे विकास गयेको खानेऩानी ऩरयमोजना सॊचारन गनय उऩबोिा 
सबभबत ÷ सॊस्थाराई हस्ताधतयण गयेको बए त्मस्ता उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्थारे 
उऩमोग गने हद सम्भको ऩरयभाण फयाफयको ऩानीको स्रोतभा त्मस्ता उऩबोिा 
सबभबत÷ सॊस्थाको अबधकाय कामभ यहनेछ । 

(९) नेऩार सयकाय÷प्रदेि सयकाय÷ सॊघ सॊस्था÷गाउॉऩाबरकारे विकास गयेको ऩरयमोजना 
सॊचारन गने उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्थाको गठन य भहुान दताय् 

(१) गाउॉऩाबरकारे कामयविबधको दपा ११ फभोन्जभ कुनै ऩरयमोजना उऩबोिा 
सबभबत÷ सॊस्था भापय त सॊचारन गयाउन चाहेभा त्मस्तो ऩरयमोजना सॊचारन गनय 
चाहने ब्मिीहरुरे दपा ३ फभोन्जभ उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्था गठन गयी दपा 
५ फभोन्जभ दताय गयाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (२) फभोन्जभ उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्था दताय गने सम्फधधभा अध्मऺ 
सभऺ दयखास्त दददा नेऩार सयकाय÷ प्रदेि सयकाय÷ सॊघ सॊस्था÷ 
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गाउॉऩाबरकारे त्मस्तो उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्थाराई  ऩरयमोजना सॊचारन गने 
विषमभा ददएको ऩत्र सभेत सॊरग्न गनुय ऩने छ । 

अनभुबतऩत्र सम्फधधी व्मिस्था 

(१०) सिेऺण अनभुबतऩत्रको राबग दयखास्त ददनऩुने् 
(१) कुनै स्रोतको सिेऺण गनय चाहने व्मन्ि िा गैह सयकायी सॊघ सॊस्थारे 

अनभुबतऩत्रको रागी एक हजाय रुऩैमाॉ दस्तयु सवहतको अनसुचुी-३ फभोन्जभको 
ढाॉचाभा अध्मऺ सभऺ दयखास्त ददन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ दयखास्त प्राप्त बएभा अध्मऺरे सो सम्फधधभा 
आिश्मक जाॉचफझु गनेछ य त्मसयी जाॉचफझु गनेछ  य त्मसयी जाॉचफझु गदाय 
थऩ कागजातको भाग गनुय ऩने देन्खएभा दयखास्त ऩयेको बभबतरे १५ ददन 
बबत्र दयखास्तिाराराई सो कुयाको सूचना ददन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोन्जभ अध्मऺरे ददएको सूचना फभोन्जभ दयखास्तािारारे थऩ 
कागजात ऩेि गयेको बभबतराई नै दयखास्त ऩेि गयेको बभबत भाबननेछ । 

(११) सिेऺण अनभुबत ददनऩुने् 
दपा १० फभोन्जभ प्राप्त हनु आएको दयखास्त य सो साथ सॊरग्न कागजात 
जाॉचफझु गदाय  दयखास्तिाराराई सिेऺण अनभुबत ऩत्र ददन उऩमिु देन्खएभा 
गाउॉऩाबरकारे अनसुचुी - ४ फभोन्जभको ढाॉचाभा स्रोत सिेऺण अनभुबतऩत्र ददन ु
ऩनेछ । 

(१२) भहुान दताय अनभुबतऩत्रको नविकयण् 
(१) कामयविबध फभोन्जभ भहुान दताय अनभुबतऩत्रको अिबध प्रत्मेक िषयको असाय 

भसाधत बबत्र अनभुबतऩत्र नविकयणको राबग ऩाॉच सम रुऩैमा दस्तयु सवहत 
गाउॉऩाबरका सभऺ बनिेदन ददनऩुनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ अनभुबतऩत्र निीकयण नगयेभा त्मसको भनाबसि कायण 
खरुाइ अनभुबतऩत्र फहार यहने अिबध सभाप्त बएको बभबतरे ऩैबतस ददनबबत्र 
अनभुबतऩत्र प्राप्त ब्मन्ि÷ उऩबोिा सबभबत÷ सॊघ सॊस्थारे सबभबत सभऺ बनिेदन 
ददन सक्नेछ ।य मसयी ददएको बनिदेन उऩय जाॉचफझु गदाय व्महोया भनाबसि 
देन्खएभा सबभबतरे अनभुबतऩत्र निीकयण गनय सक्नेछ । 

(१३) अनभुबतऩत्रभा सॊिोधन गनुय ऩयेभा् 
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(१) अनभुबतऩत्र प्राप्त ब्मन्ि÷ उऩबोिा सबभबत÷ सॊघ सॊस्थारे आपुरे ऩाएको 
अनभुबतऩत्रभा उल्रेन्खत कुनै कुया सॊिोधन गनय चाहेभा गाउॉऩाबरका सभऺ 
बनिेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ बनिेदन ऩयेभा गाउॉऩाबरकारे सो सम्फधधभा आिश्मक 
जाॉचफझु गनेछ य त्मसयी जाॉफझु गनेछ य त्मसयी जाॉचफझु गदाय ब्महोया भनाबस 
देखेभा अनभुबतऩत्रभा सॊिोधन गयी ददनेछ । 

(१४) स्रोत उऩमोग गये फाऩत फझुाउन ुऩने िलु्क् 
अनभुबतऩत्र प्राप्त व्मन्ि÷ उऩबोिा सबभबत÷ सॊघ सॊस्थारे स्रोतको उऩमोग गये 
फाऩत प्रत्मेक िषय गाउॉऩाबरकाराई एक हजाय रुऩैमाॉ िलु्क फझुाउन ुऩनेछ । 

 

भहुान दतायको वििाद सभाधान 

(१५) भहुान दतायको वििाद बनरुऩण सबभबत् 
(१) उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्थारे विकास तथा सॊचारन गने ऩरयमोजनाको स्रोत 

उऩमोग सम्फधधभा कुनै वििाद उत्ऩन्न बएका त्मस्तो वििाद सभाधानको राबग 
देहाम फभोन्जभका अध्मऺ तथा सदस्महरु बएको एक स्रोत उऩामोग वििाद 
बनरुऩण सबभबत हनुेछ । 

(क) गाउॉऩाबरका अध्मऺ                - अध्मऺ 

(ख) गाउॉऩाबरका उऩाध्मऺ               - सदस्म 

(ग) सम्फन्धधत िडाको िडाध्मऺ          - सदस्म 

(घ) प्रभखु प्रिासकीम अबधकृत          -सदस्म 

(ङ) खानेऩानी िाखाको प्रभखु           - सदस्म सन्चि 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको जानकायी बरई सकेऩबछ स्रोत उऩमोग वििाद 
बनरुऩण सबभबतरे स्रोतको उऩमोग सम्फधधभा ऩयेको उजयुी छानबफन गयी 
आिश्मक बनणयम गने । 
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सॊयचनाको सयुऺा य भभयत सॊबाय 
 

(१६) गणुस्तय कामभ याख्नऩुने् 
गाउॉऩाबरकारे कामयविबधको फभोन्जभ खानेऩानीको राबग बनधाययण गयेको गणुस्तय 
ऩानी आऩूबतयकतायरे उऩबोिाराई उऩरब्ध गयाउने खानेऩानीभा गणुस्तय कामभ 
याख्नऩुनेछ । 

(१७) स्रोतराई प्रदवुषत फनाउन नहनुे् 
ऩानी आऩूबतयकताय/उऩबोिा सबभबतरे भहुान प्रदषुण हनुे गयी सॊयचनाको बनभायण गनय 
िा अधम कुनै प्रकायको कामयहरु गनय हदैुन । 

(१८)  िाताियणभा उल्रेखनीम प्रबतकुर असय ऩानय नहनुे् 
ऩानी आऩूबतयकतायरे िाताियणभा उल्रेखनीम प्रबतकुर असय गने गयी सॊयचनाको 
बनभायण गनय तथा अधम कुनै प्रकायको कामयहरु गनुय हदैुन । 

 

सेिा उऩमोग सम्फधधी व्मिस्था 
(१९) सेिा उऩरब्ध गयाउने आधायहरु् 

(१) ऩानी आऩूबतयकतायरे सेिा उऩरब्ध गयाउदाॉ देहामका विषमराई आधाय 
फनाउनेछ । 

(क) बौगोबरक न्स्थबत, 
(ख) जनसॊखमा, 
(ग) स्रोतभा उऩरब्ध हनु सक्ने ऩानीको ऩरयभाण, 
(घ) सॊयचनाको ऺभता, 
(ङ) अधम प्राविबधक कुयाहरु । 

(२०) सेिा उऩमोग गनय प्राथबभकता ददने् 
(१) ऩानी आऩूबतयकतायरे देहाम फभोन्जभ बनधायरयत आधायहरुको अबधनभा यवह 

देहामका उऩबोिाराई सेिा उऩमोग गनय प्राथबभकता ददनेछ । 

(क) स्िास्थ्म चौकी, अनाथारम, ििृाश्रभ, 
(ख) फाढी, आगरागी, भहाभायी योग व्माधी पैबरई िा त्मस्तै अधम कुनै 

प्राकृबतक िा दैिी प्रकोऩको कायणरे अस्थामी रुऩभा खडा गरयएको 
न्िविय, 
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(ग) विद्यारम, छात्रािास िा सयकायी कामायरम तथा त्मस्तो कामायरमको 
कभयचायीको आिास गहृ, 

(घ) सियसाधायण नागरयकको आिास गहृ, 
(ङ) अत्मधत जरुयी सियजबनक भहत्िको बनभायण कामय, 
(च) उद्योग तथा करकायखाना बए त्मस्तो उद्योग य कायखानाभा काभ गने 

काभदायहरु । 

(२) उऩदपा (१) भा देन्खएका फाहेक सेिा उऩरब्ध गयाउने प्राथबभकताको क्रभ 
बनधाययण गदाय ऩानी आऩूबतयकतायरे सम्फन्धधत गाउॉऩाबरकासॉग आिश्मक 
ऩयाभिय गनुय ऩनेछ । 

 

(२१) ितयहरु तोक्ने् 
(१) ऩानी आऩूबतयकतायरे उऩबोिाराई सेिा उऩरब्ध गयाउदाॉ कामयविबध फभोन्जभ 

नेऩार सयकाय/प्रदेि सयकाय/ गैय सयकायी सॊस्थाहरुरे हस्ताधतयण गयेको 
ऩरयमोजना बए ऩरयमोजना हस्ताधतयण गदाय नेऩार सयकाय तथा गाउॉऩाबरकारे 
तोकेको ितयहरु विऩरयत नहनुे गयी आिश्मक ितयहरु तोक्न सक्नेछ । 

          

विविध 

(२२) बनरयऺक् 
(१) ऩरयमोजनाको बनरयऺण गनय गाउॉऩाबरकारे खानेऩानी िाखा हने प्राविबधकराई 

बनरयऺक तोक्न सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ तोवकएको बनरयऺकरे भहुानको सभम सभमभा बनरयऺण 
गयी देहामका विषमहरुभा व्मन्ि/उऩबोिा सबभबतराई आिश्मक आदेि तथा 
बनदेिन ददई सोको जानकायी गाउॉऩाबरकाराई ददन ुऩनेछ । 

(२३) अनसुचुीभा हेयपेय् 
गाउॉऩाबरकारे स्थानीम याजऩत्रभा सचुना प्रकािन गयी मस कामयविबधको अनसुचुीभा 
आिश्मकता अनसुाय हेयपेय गनय सक्नेछ । 
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अनसुचुी - १ 

(दपा ५ सॉग सम्फन्धधत ) 
भहुान दताय उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्था दतायको राबग ददईन ेदयखास्त 

श्री अध्मऺ ज्मू, 

भाबरका गाउॉऩाबरका 
म्माग्दी । 

   भहुान दताय उऩबोिा सबभबत/सॊस्थारे देहामका कुयाहरु खरुाई मो दयखास्त ऩेि गयेको छु। 

(१) उऩबोिा सबभबत÷सॊस्था÷भहुानको नाभ य ठेगाना् 
(२) उऩबोिा सबभबत÷सॊस्था÷भहुानको दतायको उदे्दश्म् 
(३) स्रोत÷भहुान यहेको् प्रदेि............. न्जल्रा............. गाउॉऩाबरका............ 

िडा नॊ........ टोर 

(४) उऩबोग गने ऩानीको ऩरयभाण् 
(५) ऩरयमोजना िरुु गनय राग्न ेसभम् 
(६) ऩरयमोजना सम्ऩन्न गदाय राग्न जाने अनभुती खचय्  
(७) नेऩार सयकाय÷ प्रदेि सयकाय÷गाउॉऩाबरका÷गैहसयकायी सॊस्थारे विकास गयी 

सॊचारन एिभ हस्ताधतयण गने ऩरयमोजना बए सो ऩरयमोजनाको नाभ य तत ्
सम्फन्धध अधम विियण्  

(८) दयखास्त साथ ऩेि गनुयऩने कागजहरु् 
(क) ऩरयमोजना सम्फन्धध विस्ततृ विियण उल्रेख बएको कागजात । 

(ख) ऩरयमोजनाको राबग कुनै सबभबत ÷ सॊस्थाफात आबथयक सहामता ब्महोरयने बए सो 
सम्फधधभा त्मस्ता सबभबत÷ सॊस्थारे ब्मन्ि गयेको प्रबतफिता य तत ्कागजात् 
...................................................................................................... 

िडा ऩाबरकारे बनुयऩने् 
मस िडाऩाबरका अधतगयत िडा नॊ..................... भा सॊचारन हनु ेउल्रेन्खत ऩरयमोजनाको राबग 
गठन हनु रागेको उऩबोिा सबभबत÷सॊस्था दताय हनु उऩमिु देन्खएकारे बसपारयस गरयधछ ।साथै 
उल्रेन्खत ऩरयमोजना सॊचारनको राबग आिश्मक भभयत य सॊबायको कामयहरुभा मस िडा 
ऩाबरकाको तपय फाट ऩूणय सहमोगऩन हनुे ब्महोया जानकायी गयाईधछ । 

बसपारयस गने ऩदाबधकायीको् 
सही् 
नाभ् 
ऩद् 
बभबत् 
िडा ऩाबरकाको छाऩ् 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

.. 
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अनसुचुी -२ 

(दपा ६ को उऩदपा (२) सॉग सम्फन्धधत ) 
भहुान दताय उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्थाको दताय प्रभाणऩत्र 

श्री................................. 
.............................................. 
भहािम, 

तऩाईरे बभबत ................ भा ददएको दयखास्त फभोन्जभ मस गाउॉऩाबरकाको बभबत 
...................... को बनणयम फभोन्जभ भहुान दताय उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्था दताय गयी मो प्रभाण 
ऩत्र ददइएको छ । 

 उऩबोिा सबभबत÷सॊस्थाको नाभ य ठेगाना् 
 उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्थाको उदे्दश्म् 
 उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्थारे सॊचारन गने ऩरयमोजनाको नाभ् 
 ऩरयमोजना स्रोत् 
 स्रोत यहेको् प्रदेि............. न्जल्रा....... गाउॉऩाबरका............. िडा नॊ........ टोर....... 
 उऩबोग गनय ऩाउने ऩानीको ऩरयभाण् 
 उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्थाको कामय ऺेत्र् 
 ऩरयमोजना िरुु गनुयऩने अिबध् 
 उऩबोिा सबभबत÷ सॊस्थारे ऩारना गनुय ऩने ितयहरु । 

क) 
ख) 
ग) 
घ) 

प्रभाणऩत्र ददने अबधकायीको् 

सही् 
नाभ् 
ऩद् 
गाउॉऩाबरका् 
बभबत्  

गाउॉऩाबरकाको छाऩ् 
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अनसुचुी - 3 

(दपा 10 को उऩदपा (१) सॉग सम्फन्धधत ) 
स्रोत सिेऺण गने अनभुबतको राबग ददईन ेदयखास्त 

श्री अध्मऺ ज्मू, 

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

   

खानेऩानीको स्रोत सिेऺण गनय अनभुबतऩत्रको राबग देहाउका कुयाहरु खरुाई मो दयखास्त गयेको 
छु । 

(१) व्मन्ि िा सॊगदठत सबभत/सॊस्थाको नाभ य ठेगाना् 
(२) उदे्दश्म् 
(३) सिेऺण गनय चाहेको स्रोतको नाभ् 
(४) स्रोत यहेको् प्रदेि............. न्जल्रा............. गाउॉऩाबरका............ िडा नॊ........  

(५) सिेऺण गदाय राग्ने अिबध् 
(६) अधम विियण् 

(क) स्रोत सिेऺण सम्फधधभा आबथयक, प्राविबधक य िाताियणीम भलु्माङ्कन सम्फधधी 
प्रबतिेदन । 

(ख) स्रोत सिेऺण गरयने सॊस्थाको नक्सा। 

(ग) सॊगदठत सबभबत/सॊस्था बएको सो सबभबत/सॊस्थाको विधानको एक प्रबत। 

(घ) आिश्मक अधम कागजात।  

भाबथ रेन्खएको व्महोया दठक साॉचो छ, झटुो ठहये काननु फभोन्जभ सहुॉरा फझुाउॉरा। 
सॊगदठत सबभबत/सॊस्था बए त्मस्तो सबभबत/सॊस्थाको छाऩ् 

दयखास्त ददनेको् 

सवह् 
नाभ् 
ठेगाना् 
बभबत् 
सबभबत/सॊस्थाको छाऩ् 

                                                     प्रभखु प्रिासकीम अबधकृत 
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कामयऩाबरकाफाट प्रभान्णत 
बभबत्२०७९।०८।१६ 

           आऻारे,  

  नाभ: हेभयाज काफ्रे  

             प्रभखु प्रिसकीम अबधकृत 

 

                                                


