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हेटौंडा उपमहानगरपालिका जिस्रोत उपयोग काययविलि, २०७७ 
 

प्रस्तािना  

हेटौंडा उपमहानगरपालिका के्षत्र लित्रको िलूमगत िा ि–ूसतहमा रहेको जिस्रोतको समचुित उपयोग, संरक्षण, 

व्यिस्थापन र विकास एिं त्यस्तो उपयोगबाट हनुे िातािरणीय एिं अन्य प्रकारका हानी नोक्सानीिाई रोकथाम तथा 

जिस्रोतिाई प्रदषुण मकु्त राख्न ेसम्बन्िमा कानूनी व्यिस्था गनय िाच्छनीय िएकोिे नेपािको संवििान बमोचजमको 

कायय गने गरर स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरर "हेटौंडा 

उपमहानगरपालिकाको जिस्रोत उपयोग काययविलि, २०७७” जारी गररएको छ ।  
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पररच्छेद–१ 

प्रारचम्िक 

१.  संचक्षप्त नाम र प्रारम्िः–  

 (१)  यस काययविलिको नाम "हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको जिस्रोत उपयोग सम्बन्िी काययविलि, २०७७” 

रहेको छ ।  

 (२)  यो काययविलि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको काययपालिकाको बैठकिाट पास िएपलछ प्रारम्ि हनुेछ ।  

 

२.  पररिाषाः– विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा-  
 (क)  “जिस्रोत” िन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको के्षत्र लित्रको ि–ूसतहमा िा िलूमगत िा अन्य 

जनुसकैु अिस्थामा रहेको पानी सम्झन ुपछय ।  

 (ख)  “अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्त” िन्नािे जिस्रोतको उपयोग गनय हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबाट अनमुलत 
पत्र प्राप्त व्यचक्त िा संगदठत संस्थािाई सम्झनपुछय ।  

 (ग)  “सेिा शलु्क” िन्नािे अनमुलत पत्र प्राप्त व्यचक्त िा संगदठत संस्थािे उपिब्ि गराएको 
जिस्रोतसम्बन्िी सेिा उपयोग गरे िापत उपिोक्तािे बझुाउन ुपने शलु्क सम्झनपुदयछ ।  

 (घ)  "दस्तरु" िन्नािे संस्था दताय, नविकरण, लबिम्ब र नक्कि प्राप्त गनय उपमहानगरपालिकािाई बझुाउन े
पने दस्तरु िने्न बचुझन्छ।  

 (ङ)  "शलु्क" िन्नािे अनमुती पत्र प्राप्त व्यक्ती िा संगदठत संस्थािे उपिब्ि गराएको जिस्रोत सम्बन्िी 
सेिा उपयोग गरे बापत उपिोक्तािे बझुाउन ुपने शलु्क सम्झनपुदयछ। 

 

पररच्छेद २ 

जिस्रोतको उपयोग सम्बन्िी व्यिस्था 
३.  जिस्रोतको उपयोग- (१) यस काययविलि बमोचजम अनमुलत पत्र प्राप्त नगरी कसैिे पलन जिस्रोतको उपयोग 

गनय पाउने छैन ।  

 (२)  उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेचखएको िए ता पलन देहाय बमोचजम जिस्रोतको उपयोग गनय 
अनमुलत पत्र लिन ुपने छैन ।  

 क)  ढुिानी गरर आफ्नो लनलमत्त खानेपानी र अन्य घरेि ुप्रयोगको िालग उपयोग गनय,  
 ख)  आफ्नो जग्गामा लसंिाई गनय,  
 ग)  जग्गािलनिे आफ्नो जग्गालित्र मात्र लसलमत रहेको जिस्रोत अन्यत्र प्रयोग नगरी उपयोग 

गनय, 
 

४.  जि उपिोक्ता संस्थाको गठनः- (१) सामवुहक िािको िालग संस्थागत रुपमा जिस्रोतको उपयोग गनय िाहन े
व्यचक्तहरूिे लनयम ८ बमोचजम प्रविया परुा गरी जि उपिोक्ता संस्था गठन गनय सक्नेछन ्।  
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 (२)  उपलनयम (१) िमोचजम गठन गररएको जि उपिोक्ता संस्था हेटौंडा उपमहानगरपालिका समक्ष दताय 
गराउन ुपनेछ । 

 (३)  उपलनयम (२) िमोचजम दताय िएको जि उपिोक्ता संस्था अविलछन्न उत्तरालिकारिािा स्ििालित र 
संगदठत संस्था हनुेछ ।  

 

५.  जिस्रोत उपयोगको प्राथलमकता िमः- (१) हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको क्षेत्र लित्रको जिस्रोत उपयोग 
गदाय सािारणतया देहायको प्राथलमकतािम अनसुार गनुयपनेछ ।  

 क)  खानेपानी र घरेि ुउपयोग,  

 ख)  लसंिाई,  

 ग)  पशपुािन तथा मत्स्यपािन जस्ता कृवषजन्य उपयोग,  

 घ)  साना जिविद्यतु,  

 ङ)  साना तथा घरेि ुउद्योग, 

 ि)  जि यातायात,  

 (२)  जिस्रोतको उपयोग गदाय कुनै वििाद उत्पन्न िएमा लनयम १२ िमोचजम गदठत सलमलतिे लनयम ५ 
को उपलनयम (१) मा उल्िेचखत प्राथलमकतािम िमोचजम उचित रुपमा उपयोग िए निएको र 
अन्य आिश्यक जााँिबझु समेत गरी सोको आिारमा सम्बचन्ित जिस्रोतको उपयोग गनय पाउन े
नपाउने िा कुन वकलसमबाट उपयोग गनय पाउने िने्न कुराको लनिायरण गनेछ । यसरी लनिायरण 
गरेको कुरा सम्बन्िीत सबैिाई मान्य हनुेछ ।  
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६.  जिस्रोतको उपयोग िा विकास गनय सवकनःे- 
 (१)  हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे कुनै जिस्रोतको उपयोग िा विकास गनयमा यस काययविलििे कुनै िािा 

परु्रयायएको मालनने छैन ।  

 (२)  यस काययविलि िमोचजम उपयोग गरेको जिस्रोत र सो साँग सम्बन्िीत जग्गा, ििन, उपकरण तथा 
संरिना व्यापक साियजलनक उपयोगका िालग हेटौंडा उपमहानगरपालिका आफुिे लिई विकास गनय 
सक्नेछ ।  

 (३)  उपलनयम (२) िमोचजम आफुिे लिएको जिस्रोतको उपयोलगता सम्बन्िीत जग्गा, ििन, उपकरण, िा 
संरिना िापत हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे सम्िचन्ित व्यचक्तिाई क्षलतपलुतय ददनेछ ।  

 (४) हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लित्र अन्य व्यचक्त, लनकाय िा संगदठत संस्थािे उपयोग 
गरररहेको जिस्रोतिाई लनजहरूसाँगको समन्ियमा पययटन व्यिसायिाई प्रिर्द्यन गनय आिश्यक 
कायययोजना बनाई िाग ुगनय सक्नेछ ।  

 

७.  जिस्रोतको उपयोगको िालग करार गनय सक्नःे- यस काययविलिमा जनुसकैु कुरा िेचखएको िएतापलन हेटौंडा 
उपमहानगरपालिकािे कुनै संस्था िा व्यचक्तसंग प्रिलित कानूनको अलिनमा रवह करार गरी सोही करारमा 
उल्िेचखत शतयहरू िमोचजम कुनै जिस्रोतको संरक्षण, विकास, उपयोग र सेिा विस्तार गनय गराउन    
सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद ३ 

अनमुलतपत्र सम्बन्िी व्यिस्था 
८.  अनमुलत पत्रको व्यिस्थाः  

१)  जिस्रोतको सिेक्षण िा उपयोग गनय िाहन ेव्यचक्त िा संस्थािे सम्बचन्ित विषयको आलथयक, प्राविलिक 
र िातािरण सम्बन्िी प्रिलित ऐन र लनयमाििी बमोचजम हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कायायिय 
समक्ष संस्था दतायको िालग अनसुिुी १ बमोचजमको ढााँिामा दरखास्त ददन ुपनेछ।यसरी दरखास्त 
ददईएकोमा पानीको महुान िरपर सूिना टााँस गनुय पनेछ। सूिनाको नमूना अनसुिुी २ िमोचजम 
हनुेछ ।  

तर जिस्रोतको सिेक्षणको अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त ददंदा त्यस्तो अध्ययन प्रलतिेदन पेश गनय 
आिश्यक पनेछैन ।  

२)  उपलनयम (१) िमोचजम परेको दरखास्तमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे तोवक ददएको अलिकारीिे 
आिश्यक जााँिबझु गरी गराई दरखास्त परेको लमलतिे सामान्यतया जिस्रोत सिेक्षणको 
अनमुलतपत्रको हकमा ३० ददन लित्र र जिस्रोत उपयोगको अनमुलत पत्रको हकमा ९० ददनमा 
आिश्यक शतयहरू तोवक लनयम ५ को उपलनयम १ मा उल्िेचखत प्राथलमकतािम अनसुार दरखास्त 
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िािािाई अनमुलतपत्र ददन ुपनेछ । अनमुती पत्र अथायत संस्था दताय प्रमाण पत्रको नमूना अनसुिुी ३ 
बमोचजम हनुेछ ।  

३)  अनमुलत पत्र प्राप्त व्यचक्त िा संस्थािे जिस्रोत उपयोग गरे िापत हेटौंडा उपमहानगरपालिकािाई 
शलु्क बझुाउन ुपनेछ ।  

४)  अनमुलत पत्र प्राप्त व्यचक्त िा संस्थािे आफ्नो अनमुलत पत्र विवि गनय िा अन्य कुनै प्रकारिे कसैिाई 
हस्तान्तरण गनुय परेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबाट स्िीकृती लिन ुपनेछ ।  

५)  अनमुलत पत्र अथायत संस्था दतायको िालग आिश्यक कागजात अनूसूिी ४ बमोचजम हनुेछ ।  

 

९.  जिविद्यतुको िालग जिस्रोतको उपयोगः लनयम ६ मा जनुसकैु कुरा िेचखएका िएता पलन अनमुलतपत्र प्राप्त 
व्यचक्त िा संस्थािे जिविद्यतु उत्पादन गनयको िालग जिस्रोतको सिेक्षण तथा उपयोग गने अनमुलतपत्रको 
सम्बन्िमा प्रिलित काननु िमोचजम हनुेछ ।  

 

१०.  अनमुलतपत्र नविकरण गनेः  

१)  यो काययविलि िमोचजम जिस्रोतको संरक्षण, सिेक्षण िा उपयोगको िालग ददइएको अनमुलतपत्र 

आलथयक िषयको अचन्तम सम्ममा नविकरण गनुय पनेछ ।म्याद समाप्त िएपछी नविकरण गराउदााँ थप 
दस्तरु िाग्छ। 

२)  जिस्रोतको संरक्षण, सिेक्षण िा उपयोगको िालग ददइएको अनमुलतपत्रको नविकरण गराउाँदा 
अनसुिुी ५ िमोचजम  दस्तरु िाग्नेछ ।  

 

११.  अनमुलतपत्र खारेज गनय सवकनःे- 
१)  अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्त िा संस्थािे यो काययविलि विपररत कुनै काम गरेमा लनयम १२ िमोचजम 

गदठत सलमलतिे अिलि तोवक त्यस्तो काममा आिश्यक सिुार गनय आदेश ददन सक्नछे ।  

२)  उपलनयम (१) िमोचजम तोवकएको अिलिलित्र अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्त िा संस्थािे आिश्यक सिुार 
नगरेमा त्यस्तो व्यचक्त िा संस्थािे पाएको अनमुलत पत्र खारेज गनय सक्नेछ ।  

३)  उपलनयम (२) िमोचजम अनमुलतपत्र खारेज गनुय अचघ सम्बचन्ित अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्त िा 
संस्थािाई आफ्नो सफाई पेश गने मनालसि माका ददन ुपनेछ ।  
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पररच्छेद—४ 

स्थानीय जिस्रोत सलमलतसम्बन्िी व्यिस्था 
 

१२.  स्थानीय जिस्रोत सलमलतको गठनः-१) हेटौंडा उपमहानगरपालिका लित्र रहेको जिस्रोत उपयोगको आिश्यक 
संरक्षण, अध्ययन अनसुन्िान एिं जिस्रोत उपयोगको िालग अनमुलत प्रदान गने अनमुलत पत्र खारेज गने 
प्रयोजनको िालग एक स्थानीय जिस्रोत सलमलत रहनेछ ।  

२)  स्थानीय जिस्रोत सलमलतमा देहायका पदालिकारी रहने छन ्।  

 क) उपमहानगरपालिका प्रमखु ............................................................................. अध्यक्ष  

 ख) उपमहानगरपालिका उप प्रमखु.......................................................................... सदस्य  

 ग) प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत .............................................................................. सदस्य  

 घ) नगरकाययपालिकािे तोकेको एकजना दलित मवहिा नगर सिा सदस्य….............….… सदस्य  

 ङ) खानेपानी तथा सरसफाई नगरमहासंघका एक परुुष र एक मवहिा गरी दईु प्रलतलनिी … सदस्य 

 ि)  चजल्िा लसिााँई उपिोक्ता महासघं प्रलतलनिी…………………………......………........……..  सदस्य  

 छ) जिस्रोत तथा लसिााँई विकास लडलिजन काययिय……………………….……........……………  सदस्य 

 ज) खानेपानी व्यिस्थापन िोडय कायायिय…………………………………..………….......………….. सदस्य 

 झ) पूिायिार विकास महाशाखाको प्रमखु .......................................................सदस्य सचिि 

३)  स्थानीय जिस्रोत सलमलतको िैठक सम्बन्िी काययविलि सलमलत आफैिे  लनिायरण गरे बमोचजम   
हनुेछ ।  

 

१३.  स्थानीय जिस्रोत सलमलतको काम कतयव्य र अलिकारः- स्थानीय जिस्रोत सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार 
देहाय िमोचजम हनुेछ ।  

 क)  जिस्रोत संरक्षण, विकास, उपयोग र सिेक्षण सम्बन्िमा इजाजत पत्र प्रदान गनय लनणयय गने,  

 ख)  जिस्रोत उपयोग सम्बन्िमा समसामवयक अध्ययन, अनसुन्िान तथा आिश्यक सझुाि संकिन    
गने ।  

 ग)  जिस्रोत उपयोग सम्बन्िमा कुनै प्रश्न उठेमा िा परम्परा देचख जिस्रोत उपयोग गरेकोमा अन्यथा 
िएको देचखएमा आिश्यक जााँिबझु गने गराउने ।  

 घ)  उपलनयम (ग) िमोचजम जााँि गदाय िा गराउाँदा शतय िमोचजम जिस्रोतको उपयोग निए/नगरेको 
देचखएमा त्यस काययमा संिग्न व्यचक्त िा संस्था उपर प्रिलित कानून िमोचजम कारिाही गने। 

 ङ)  जिस्रोत संरक्षण, विकास, उपयोग र सिेक्षण सम्बन्िी वियाकिाप गरररहेका व्यक्ती िा संस्थाको 
जनुसकैु िखत अनगुमन गनय सक्नेछ। 
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पररच्छेद— ५ 

सजाय र पनुरािेदन सम्बन्िी व्यिस्था 
१४.  सजाय सम्बन्िी व्यिस्थाः  

१)  प्रिलित कानून र यस काययविलिमा उल्िेख िए बमोचजम लनयम उिंघन गरेमा लनजिाई स्थानीय 
जिस्रोत सलमलतको लनणययमा नगरकाययपालिकािे पााँि हजार रुपैया सम्म जररिाना गनय सक्नछे र 
त्यस्तो कसरुबाट कसैको हानी नोक्सानी िएको रहेछ िने लनजबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी िापतको 
क्षलतपूलतय िराई ददन सक्नेछ।  

२)  यस काययविलि िमोचजम अनमुलतपत्र लिन ुपनेमा सो नलिई िा अनमुलतपत्रमा उल्िेख िएका शतयहरू 
पािना नगरी जिस्रोतको उपयोग गरेमा लनजिाई स्थानीय जिस्रोत सलमलतको लनणययमा 
नगरकाययपालिकािे पवहिो पटक पााँि हजार रुपैया सम्म जररिाना गनय र दोश्रो पटकको िागी दश 
हजार जररिाना लिन सक्नछे।  

३)  यस काययविलि िमोचजम विकास गररएको जिस्रोत िा त्यस्तो जिस्रोतबाट उत्पन्न सेिा कसैिे िोरी 
गरेमा िा दरुुपयोग गरेमा िा अनालिकार प्रयोग गरेमा स्थानीय जिस्रोत सलमलतको लनणययमा 
नगरकाययपालिकािे लनजबाट विगो असिु गरी लनजिाई विगो िमोचजम जररिाना समेत गनय    
सक्नेछ ।  

४)  कसैिे िदलनयतासाथ कुनै खानेपालनको महुान, िाि, नहर िा जिस्रोतको उपयोग संग सम्बन्िीत कुनै 
संरिना िा त्यस्तो संरिनामा असर पाने अन्य कुनै संरिना ित्काएमा, विगारेमा िा कुनै वकलसमिे 
हानी नोक्सानी परु्रयायएमा िा त्यस्तो कुनै काम कुराको िालग दरुुत्साहन ददएमा िा त्यस्तो काम गने 
उद्योग गरेमा लनजबाट हानी नोक्सानीको विगो असिु गरी लनजिाई विगो िमोचजम जररिाना गराई 
िा लनयमानसुार कारिाहीको िालग न्यायीक सलमलत समक्ष लसफाररश गने ।  

 

१५.  अनसुन्िानको िालग िेखी पठाउन सक्नःे- जिस्रोत उपयोगको अनमुलत प्रदान गने लनकायिे यस काययविलि 
िमोचजम आफ्नो काम, कतयव्य र अलिकारको पािना गदाय कसैिे कसरु गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसरुका 
सम्बन्िमा यस काययविलि िमोचजम अनसुन्िान गनयको िालग सम्बन्िीत लनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

 

१६.  पनुरािेदन सम्बन्िी व्यिस्थाः- यस काययविलि िमोचजम जिस्रोत उपयोगको अनमुलत प्रदान गने अलिकारी , 
स्थानीय जिस्रोत सलमलत र नगरकाययपालिकाबाट कािायही िएकोमा चित्त नबझु्ने व्यचक्तिे त्यस्तो कािायहीको 
लनणययको जानकारी पाएको लमलतिे पैलतस ददन लित्र सम्बन्िीत चजल्िा अदाितमा पनुरािेदन गनय सक्नेछ ।  

 

 

पररच्छेद ६ 

विविि 
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१७.  सेिा उपिोगका शतयहरू तोक्न र सेिा शलु्क असिु उपर गनय पाउनःे- 
१)  अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्त िा संस्थािे विकास गरेको जिस्रोतको उपयोगका सेिा अन्य कसैिाई 

आपसी शतयको आिारमा उपिब्ि गराउन िा त्यस्तो सेिा िापत शलु्क असिु उपर गनय सक्नेछ ।  

२)  हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे विकास गरेको जिस्रोतको उपयोगको सेिा अन्य कसैिाई उपिब्ि 
गराए िापतको सेिा शलु्क र अनमुलत प्राप्त व्यचक्त िा संस्थािे जिस्रोतको उपयोग गरी अन्य 
व्यचक्तहरूिाई व्यापाररक प्रयोजनको िालग सेिा उपिब्ि गराए िापत िावषयक शलु्क लनिायरण गरी 
असिु उपर गनय सक्नेछ।  

 

१८.  सेिा रोक्न सक्नःे सेिा उपिोग गरे िापत बझुाउन ुपने शलु्क नबझुाउने िा त्यस्तो सेिा अनालिकार रुपिे 
उपयोग गने िा सेिा दरुुपयोग गने िा शतय विपररत सेिा उपिोग गनेको हकमा स्थानीय जिस्रोत सलमलतको 
लनणययमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे त्यस्तो सेिा िन्द गनय सवकनेछ ।  

 

१९.  अरुको घर जग्गामा प्रिेश गनय सक्नःे हेटौंडा उपमहानगरपालिका िा अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्त िा संस्थािे 
जिस्रोतको सिेक्षण िा उपयोगको लसिलसिामा कसैको घर जग्गामा प्रिेश गनुय परेमा स्थानीय जिस्रोत 
सलमलतको लनणययमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे खटाएको कमयिारीिे सम्बचन्ित व्यचक्तिाई पूिय सूिना ददएर 
त्यस्तो घर जग्गामा प्रिेश गनय सवकने छ ।  

 

२०.  जिस्रोत संरिनाको सरुक्षाः- (१) जिस्रोतको उपयोगसंग सम्बचन्ित कुनै संरिनाको सरुक्षाको िालग 
अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्त िा संस्थाको अनरुोिमा िा स्ियं स्थानीय जिस्रोत सलमलतको वििारमा त्यस्तो सरुक्षा 
गनय आिश्यक ठानेमा स्थानीय जिस्रोत सलमलतिे आिश्यक प्रबन्ि गनय स्थानीय प्रशासनिाई िेचख पठाउन 
सक्नेछ । 

 

२१.  जिस्रोतिाई प्रदवुषत गनय नहनुःे-हेटौंडा उपमहानगरपालिका के्षत्र लित्रको जिस्रोतको प्रदषुण हनुे गरी कसैिे 
पलन कुनै वकलसमको फोहरमैिा, औद्योलगक लनकास, विष, रसायवकन िा विषाि ुपदाथय हािी िा प्रयोग गरी 
जिस्रोतिाई प्रदवुषत गनय हुाँदैन ।  

 

२२.  बािा अड्कन फुकाउ एिं व्याख्या - यस काययविलिको अचन्तम व्याख्या एिं बािा अड्काउ फुकाउने कायय 
हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकाययपालिकािे गनेछ ।  

 

२३.  पररमाजयन तथा संशोिनः यस काययविलििाई आिश्यकता अनसुार हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
नगरकाययपालिकािे पररमाजयन तथा संशोिन गनय सक्ने छ ।  
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अनसूुिी १ 

काययविलिको लनयम ८ को उपलनयम १ साँग सम्बचन्ित 

उपिोक्ता संस्थाको िालग ददईने दरखास्त 

 

स्थानीय जिस्रोत सलमलत 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
हेटौंडा मकिानपरु 

बागमती प्रदेश, नेपाि  

 

लबषयः- संस्था दताय गरी पाउाँ । 

 

 उपरोक्त सम्बन्िमा चज.म. हे.उ.म.न.पा. िडा नं. का हामी स्थानीय व्यचक्तद्वारा 
यसै स्थानमा रहेको महुान/इनार/कुिा/…………..............................……….संरक्षण तथा व्यिचस्थत गनय 
श्री …………………………………….......………………………. उपिोक्ता सलमलत गठन गरी पाउ िलन उपिोक्ता 
संस्थाको वििान संिग्न राखी लनिेदन गदयछौं। 

१  िेिाको लनणययः- 
२  सम्बचन्ित िडा कायायियको लसफाररसः- 
३ उपिोक्ता संस्थाको उद्देश्यः- 
४ उपिोग गने पानीको पररमाणः- 
५ पररयोजना सम्पन्न गदाय िाग्नजाने समय र अनमुालनत खियः- 
६  विषयगत काययियको लसफाररस 

 

      लनिेदकहरु- 
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अनसूुिी २ 

काययविलिको लनयम ८ को उपलनयम १ साँग सम्बचन्ित 

खानेपानीको महुान दताय सम्बन्िी सूिनाको नमूना 
 

 

 

सूिना । सूिना ।। सूिना ।।। 

 

 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका िडा नं. ........चस्थत ........मा .............खानेपानीको मूहान दताय गरर पाउाँ 
िलन.............खानेपानी उपिोक्ता सलमलतका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिि/कोषाध्यक्ष/सदस्य िे यस कायायियमा लनिेदन 
पेश गनुय िएको हुाँदा उल्िेचखत खानेपानीको महुान दताय गने सम्िन्िमा लनिेदन पेश गनुय िएको व्यहोरा झटुा िएमा 
िा महुान दतायको सम्िन्िमा कुनै िािा, व्यििान र विरोि िएमा सूिना प्रकाचशत िएपलछ समय फरक नपने गरर 
प्रमाण सवहत यो सूिना प्रकाचशत िएको लमलतिे ३५ ददन लित्र यस कायायियमा उजरु गनय यो सूिना प्रकाचशत 
गररएको छ।  

 

 

हेटौंडा उपमहानगरपालिकानगरकाययपालिका 
हेटौंडा मकिानपरु 
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अनसूुिी ३ 

काययविलिको लनयम ८ को उपलनयम २ साँग सम्बचन्ित 

जि उपिोक्ता संस्था दताय प्रमाण पत्र 

 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
नगरकाययपालिकाको कायायिय  

हेटौंडा मकिानपरु 

बागमती प्रदेश, नेपाि  

 

  दताय नः-                                                          दताय लमलतः- 
 

श्री ...................................................................उपिोक्ता सलमलत हेटौंडा उपमहानगरपालिका िडा नं....... 
हेटौंडा । (सम्िचन्ित उपिोक्ता संस्थाको नाम) उपिोक्ता समूह हेटौंडा उपमहानगरपालिका जिस्रोत उपयोग 
काययविलि, २०७७ लनयम ८ को उपलनयम २ बमोचजम ..................साि.............मवहना...................गते हेटौंडा 
उपमहानगरपालिकािे दताय गरी यो प्रमाण – पत्र प्रदान गररएको छ ।  

 

 

 

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

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत  
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अनसूुिी ४ 

काययविलिको लनयम ८ को उपलनयम ५ साँग सम्बचन्ित 

आिश्यक कागजात 

 

अनमुलत पत्रको िालग आिश्यक कागजात 

१।  लनिेदन  

२।  प्रमाचणत वििान २ प्रलत  

३।  तदथय सलमलतका पदालिकारीको नागररकता  

४।  विषयगत काययियको लसफाररस 

५।  पानीको िहाि र सेिा के्षत्र 

६।  सूिना टााँसको िडा मिुलु्का  

७।  सम्िचन्ित िडा कायायियको लसफाररस 
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अनसूुिी ५ 

काययविलिको लनयम १० को उपलनयम २ साँग सम्बचन्ित 

उपिोक्ता संस्था दताय र नविकरण दस्तरु 

 

 

क.  उपिोक्ता संस्था दताय गनयः- रु ५००/- 
ख.  उपिोक्ता संस्था नविकरण िावषयकः- रु ५००/- 
ग.  उपिोक्ता संस्था नविकरण िावषयक थप दस्तरुः- रु ५००  

घ.  एक िषय िन्दा बवढ अििी सम्म पलन नविकरण नगराएको खण्डमा थप दस्तरु प्रत्येक िषयः- रु ५००/- 
ङ.  उपिोक्ता संस्था प्रमाण पत्र प्रलतलिपी दस्तरुः- रु २०० 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमाचणकरण लमलतः २०७७ साि ०१ मवहना ३० गते 

 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत  

                                                                कविराज पाडेि 

 हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
 


