
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था व्यवस्थापन काययववधी, 207७ 

प्रस्तावना: 
 ठाकुरबाबा नगरपालिका के्षत्रलभत्र स्वच्छ खानेपानीको पहुुँच सबै नगरवासीहरुमा पयुायउन ेउद्देश्यिे स्वच्छ 
खानेपानीको व्यवस्थापन गनय खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाको स्थापना, दताय तथा व्यवस्थापन गनय बाञ्छनीय 
भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड “ध” १ र २ मा रहेको 
व्यवस्था कायायन्वयन गनय ठाकुरबाबा नगरपालिकाको प्रशासकीय काययववलध (लनयलमत गने) ऐन २०७५ को दफा 
४ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी यो काययववलध बनाईएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्भभक 

१. संम्क्षप्त नाम र प्रारभभ:    

(१) यस काययववलधको नाम “खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था व्यवस्थापन काययववलध, 207७” रहेको 
छ ।  

(२) यो काययववलध नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाम्शत भएको लमलत देम्ख िाग ुहनुेछ ।  

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलधमा: 
(क) “नगरपालिका” भन् नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका सैनवार, बददययािाई सभझन ुपदयछ। 

(ख) “काययपालिका” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगर काययपालिकािाई सभझन ुपदयछ। 

(ग) "कायायिय" भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियिाई सभझन ुपदयछ।  

ठाकुरबाबा नगरपालिका 
स्थानीय राजपत्र 
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भाग-२  
ठाकुरबाबा नगरपालिका  
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(घ) “नगर प्रमखु” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगर प्रमखुिाई सभझन ुपदयछ। 

(ङ) “नगर उपप्रमखु” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगर उपप्रमखुिाई सभझन ुपदयछ। 

(च) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई सभझन ु
पदयछ। 

(छ) “उपभोक्ता” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाईसुँग सभवम्न्धत सेवा उपयोग गने व्यम्क्त/संघ/संस्थािाई 
सभझन ुपदयछ। 

(ज) “संस्था” भन्नािे नगरपालिका लभत्रका खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरु सञ्चािन गरी उपभोक्ताहरुिाई 
सहज र सिुभ रुपमा खानेपानीको सवुवधा उपिब्ध गराउने तथा सरसफाई सभवन्धी काययक्रम सञ्चािन 
गने गरी गठन भएको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थािाई जनाउुँछ । 

(झ) “सलमलत” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका सदस्यहरुमध्येबाट संस्थाको कायय सञ्चािन 
तथा व्यवस्थापन गनयका िालग चयन गररएको सञ्चािक सलमलतिाई सभझन ुपदयछ। 

(ञ) “दताय गने अलधकारी” भन्नािे दफा 8 बमोम्जमको दताय गने अलधकारी सभझन ुपदयछ। 

(ञ)  “खानेपानी” भन्नािे तोवकएको मापदण्ड बमोम्जमको स्वच्छ वपउने पानीिाई सभझन ुपदयछ। 

(ञ) "धारा” भन्नािे खानेपानीको उपभोग गनयको िालग कुनै व्यम्क्त, संघसंस्था वा लनकायका नाममा जडान 
गररददएको खानेपानीको धारािाई सभझन ुपदयछ। 

(ट) “महसिु” भन्नािे धाराको सवुवधा उपभोग गरेवापत उपभोक्तािे उक्त खानेपानी संस्थािाई बझुाउन ुपने 
खानेपानी सेवा महसिु सभझन ुपदयछ। 

(ठ) “लमटर” भन्नािे खानेपानीको खपतको पररमाि नाप्न ेउद्देश्यिे उपभोक्ताको पाइप िाइनमा जडान गररन े
पानी लमटरिाई सभझन ुपदयछ।  

 

पररच्छेद-२ 

खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सलमलत   

३. सलमलतको गठन:  

 (1) नगरपालिका लभत्रका सभपूिय खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरुको व्यवस्थापन, अनगुमन तथा लनयमन 
िगायतका कायय गनयका िालग नगर प्रमखुको संयोजकत्वमा एक नगरस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन 
सलमलत देहायका पदालधकारीहरु रहने गरी गठन हनुेछ ।  

     १) नगर प्रमखु     - संयोजक 

  २) नगर उपप्रमखु    - सदस्य 

  ३) सभपूिय वडाका वडा अध्यक्षहरु  - सदस्य  

  ४) संयोजकिे मनोलनत गरेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका १ जना 
 मवहिा सवहत २ जना प्रलतलनलध   - सदस्य 

  ५) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत   - सदस्य 

  6) खानेपानी तथा सरसफाई शाखाका प्रमखु - सदस्य सम्चव 
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 (२) सलमलतिे आवश्यकताअनसुार अन्य सरोकारवािाहरुिाई सलमलतको बैठकमा आमन्त्रि गनय 
 सक्नेछ। 

 (३) खानेपानी तथा सरसफाई शाखा स्थापना नभएको खण्डमा वा खानेपानी तथा सरसफाई शाखाका 
 प्रमखु अनपुम्स्थत भएमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेिे कमयचारीिे सदस्य सम्चवको रुपमा काम 
 गनेछन।् 

४. सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकारः दफा ३ को उपदफा १ बमोम्जम गठन भएको सलमलतको काम, कतयव्य र 
अलधकार देहाय बमोम्जम हनुछेः 

(क) नगरपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाई के्षत्रको व्यवस्थापन सूचना प्रिािी स्थापना गरी खानेपानी तथा 
सरसफाई योजनाहरुको सञ्चािन तथा ममयत सभभार व्यवस्थापन सभबन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन 
गरी अद्यावलधक गने/गराउन े।  

(ख) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको लनयमन गने। 

(ग) अनगुमन तथा मूल्याङ्गन पद्धलत स्थापना गरी खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरुको सञ्चािन अवस्था तथा 
व्यवस्थापनको आवलधक रुपमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने। 

(घ) योजनाको सञ्चािन अवस्था तथा व्यवस्थापनको मूल्याङ्कनको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
संस्थािाई परुस्कार तथा दण्डको पद्धलत स्थापना गरी कायायन्वयनमा ल्याउन े। 

पररच्छेद-३ 

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको गठन र दताय  

५. उपभोक्ता संस्थाको गठन:  

 (१) नगर के्षत्रलभत्र खानेपानी तथा सरसफाई सभवन्धी कायय गनयका िालग कुनै लनम्ित के्षत्र लभत्रका 
 उपभोक्ताहरु लमिेर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था गठन गनय सक्नछेन।् 

६. दताय नगरी संस्था सञ्चािन गनय नहनुे:  

 (१) कसैिे पलन यस काययववलध बमोम्जम खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था दताय नगरी सञ्चािन 
 गनय हुुँदैन।  

७. दतायको िालग दरखास्त ददनपुने:  

 (१) यस नगरपालिकाको के्षत्रलभत्र गठन गररएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थािे दतायका 
 िालग दताय गने अलधकारी समक्ष अनसूुची-१ को ढाुँचामा दरखास्त ददनपुनेछ।`  

 (२) उपदफा (१) बमोम्जम दतायको िालग दरखास्त ददुँदा देहाय बमोम्जमका कागजातहरु संिग्न गनुय 
 पनेछः 

i. अनसूुची-१ बमोम्जमको लनवदेन 

ii. सञ्चािक सलमलतका पदालधकारीहरुिे प्रमाम्ित गरेको संस्थाको ववधान २ प्रलत 

iii. उपभोक्ताहरुको आमभेिाको लनिययको प्रमाम्ित प्रलतलिवप 

iv. सञ्चािक सलमलतका पदालधकारीहरुको नागररकताको प्रमािपत्रको प्रलतलिवप 

v. सभबम्न्धत वडा कायायियको लसफाररस 
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८. दताय गनुयपने:  

 (१) दफा ७ को उपदफा १ बमोम्जम प्राप्त दरखास्त सवहतका कागजातहरु छानलबन गरी दरखास्त 
 परेको लमलतिे ३० ददनलभत्र दताय गने अलधकारीिे संस्था दताय गरी अनसूुची-२ बमोम्जमको ढाुँचामा दताय 
 प्रमािपत्र ददनपुनेछ। 

 (२) अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएतापलन यो काययववलध प्रारभभ हुुँदाका बखत प्रचलित काननु 
 बमोम्जम दताय भई यस नगरपालिकालभत्र सञ्चािनमा रहेका उपभोक्ता संस्थाहरु समेत यसै काययववलध 
 बमोम्जम दताय भएको मालननछे। 

९. उपभोक्ता संस्था सङ्गदठत संस्था हनुे:   

 (१) उपभोक्ता संस्था अववलछन्न उत्तरालधकारवािा स्वशालसत र सङ्गदठत संस्था हनुेछ। 

 (२) उपभोक्ता संस्थाको सभपूिय कामकारवाहीका लनलमत्त आफ्नो छुटै्ट छाप हनुेछ। 

 (३) उपभोक्ता संस्थािे व्यम्क्त सरह चि अचि सभपम्त्त प्राप्त गनय, उपभोग गनय वा बेचलबखन गनय वा अन्य 
वकलसमिे व्यवस्था गनय सक्नछे। 

 (४) उपभोक्ता संस्थािे व्यम्क्त सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजरु गनय र सो पर पलन सोही नामबाट 
नालिस उजरु िाग्नछे। 

पररच्छेद-४ 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको उद्दशे्य र कायय  

१०. संस्थाको उद्दशे्य:  

 (१) काययक्षेत्रमा आधाररत र उपभोक्ता केम्न्ित भई आफ्नो क्षेत्रका उपभोक्ताहरुिाई सङ्गदठत गने, स्वच्छ 
तथा गिुस्तरीय खानेपानीको व्यवस्था गने र खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको ममयत सभभार तथा रेखदेख 
गने संस्थाको मखु्य उद्देश्य हनुेछ ।   

११. संस्थाको कायय: संस्थाका काययहरू देहाय बमोम्जम हनुेछन ्: 
(क) खानेपानी तथा सरसफाई योजनाका उपभोक्ताहरुिाई सङ्गदठत गने,  

(ख) संस्थािे उपिब्ध गराउने खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा गिुस्तर कायम गने,  

(ग) खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको ममयत सभभार तथा रेखदेख गने   

(घ) आन्तररक लनयन्त्रि प्रिािी िागू गने, 

(ङ) नगरपालिका, नगरस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सलमलत तथा दताय गने 
अलधकारीको लनदेशन पािना गने गराउने, 

(च) ववधानमा उल्िेम्खत अन्य काययहरू गने । 

पररच्छेद-५ 
संस्थाको ववधान  

१२. ववधान बनाउनपुने:  

 (१) संस्थािे यस काययववलधको अलधनमा रही आफ्नो कायय सञ्चािनका िालग ववधान बनाउन ुपनेछ। 

 (२) उपदफा १ बमोम्जमको ववधान दताय गने अलधकारीबाट स्वीकृत भएपलछ िाग ुहनुेछ।  
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१३. ववधान संशोधन:  

 (१) संस्थाको साधारि सभाको कुि सदस्य सङ्खख्याको बहमुतबाट सो संस्थाको ववधान संशोधन हनु 
सक्नेछ। 

 (२) उपदफा १ बमोम्जमको संशोधन भएको ववधान दताय गने अलधकारीबाट स्वीकृत भएपलछ िाग ुहनुेछ।  

पररच्छेद-५ 
सदस्यता  

१४. सदस्यता प्राप्त गनय लनवेदन ददनपुने:  

  (१) संस्थाको सदस्य भई खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्राप्त गनय चाहने व्यम्क्तिे संस्थाको सञ्चािक 
 सलमलत समक्ष लनवेदन ददन ुपनेछ। 

  (२) उपदफा १ बमोम्जम लनवदेन परेको ३५ ददनलभत्र सञ्चािक सलमलतिे सदस्यता प्रदान गने वा 
 नगने लनियय गनुय पनेछ। 

  (३) उपदफा २ बमोम्जम सञ्चािक सलमलतिे सदस्यता प्रदान नगने लनियय गरेमा सोको कारि खोिी 
 सात ददन लभत्र लनवदेकिाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

  (४) उपदफा ३ बमोम्जम जानकारी पाएको लमलतिे तीस ददनलभत्र सभवम्न्धत व्यम्क्तिे दताय गने 
 अलधकारी समक्ष उजरु गनय सक्नेछ। 

  (५) उपदफा ४ बमोम्जम प्राप्त उजरुी छानलबन गदाय लनवदेकिाई सदस्यता ददनपुने देम्खएमा दताय गने 
 अलधकारीिे त्यो लनवदेकिाई सदस्यता प्रदान गनयको िालग सभवम्न्धत संस्थािाई आदेश ददन सक्नछे। 

  (६) उपदफा ५ बमोम्जम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्त गरेको सात ददनलभत्र सभवम्न्धत संस्थािे 
 लनवदेकिाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताय गने अलधकारी समक्ष गराउन ुपनेछ।    

१५. सदस्य हनु नपाउने:  

 (१) कुनै व्यम्क्त एक भन्दा बढी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैन। 
 तर यो काययववलध प्रारभभ हनु ु अम्घ कुन ै व्यम्क्त एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन 
 प्रारभभ भएको लमलतिे एक बषयलभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता राख्न ुपनेछ।  

 (२) एउटै पररवारका एक भन्दा बढी व्यम्क्तहरु संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैनन।्   

१६. सदस्यताको समालप्त:  

 (१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हनुेछः 
   (क) सदस्यिे आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 
   (ख) िगातार वावषयक साधारि सभामा लबना सूचना तीन पटक सभम अनपुम्स्थत भएमा, 
   (घ) दफा १५ बमोम्जम सदस्यता देम्खएमा, 
   (ङ) संस्थाको काययक्षेत्र भन्दा बावहर बसाईसरी गएमा। 

   (च) सदस्यको मतृ्य ुभएमा ।  

 (२) यस दफामा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भए तापलन साधारिसभा बोिाउने लनियय भइसकेपलछ साधारि सभा 
सभपन्न नभएसभम कसैिाई पलन सदस्यबाट हटाउन सवकने छैन। 
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पररच्छेद-५ 
साधारिसभा र सञ्चािक सलमलत 

१७. साधारिसभा:  

 (१) उपभोक्ता संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपमा साधारिसभा हनुेछ। 

 (२) उपभोक्ता संस्थाका सभपूिय सदस्यहरु साधारिसभाका सदस्य हनुेछन।्   

 (३) संस्थाको साधारिसभा देहाय बमोम्जम हनुेछ: 
(क) प्रारम्भभक साधारिसभा 
(ख) वावषयक साधारिसभा 
(ग) ववशेष साधारिसभा  

१८. प्रारम्भभक साधारिसभाको काम, कतयव्य र अलधकार: प्रारम्भभक साधारिसभाको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय 
बमोम्जम हनुेछः 

(क) प्रारम्भभक साधारिसभा हनुे अम्घल्िो ददनसभमको काम कारबाही र आलथयक कारोबारको 
जानकारी लिने, 

(ख) चािू आलथयक वषयको िालग वावषयक काययक्रम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रलतवदेन तथा ववत्तीय वववरि अनमुोदन गने, 

(घ) िेखा परीक्षकको लनयमु्क्त र लनजको पाररश्रलमक लनधायरि गने,  

(ङ) ववधानमा तोवकए बमोम्जमका अन्य काययहरू गने । 

१९. वावषयक साधारि सभाको काम, कतयव्य र अलधकार: साधारि सभाको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय बमोम्जम  
हनुेछः 

(क) वावषयक काययक्रम तथा बजेट स्वीकृलत गने, 

(ख) वावषयक िेखा परीक्षि प्रलतवदेन अनमुोदन गने, 

(ग) ववधान संशोधन तथा पाररत गने, 

(घ) िेखा परीक्षकको लनयमु्क्त र लनजको पाररश्रलमक लनधायरि गने, 

(ङ) संस्था एकीकरि वा ववघटन सभबन्धी लनियय गने, 

(च) पाररश्रलमक िगायतका सवुवधा तोक्ने, 
(छ) सलमलतिाई आवश्यक लनदेशन ददने, 
(ज) ववधानमा तोवकए बमोम्जमका अन्य काययहरू गने । 

२०. साधारि सभाको बैठक :  

 (१) संस्था दताय भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्र प्रारम्भभक साधारिसभा बोिाउन ुपनेछ । 

 (२) संस्थािे प्रत्येक आलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे छ मवहनालभत्र वावषयक साधारिसभा बोिाउन ुपनेछ। 

 (३) संस्थािे देहायको अवस्थामा ववशेष साधारि सभा बोिाउन ुपनेछ :– 

(क) संस्थाको काम ववशेषिे ववशषे साधारि सभा बोिाउनपुने सञ्चािक सलमलतवाट लनियय भएमा 
(ख) ववशषे साधारिसभा बोिाउन ुपने कारि खिुाई पम्च्चस प्रलतशत सदस्यिे सञ्चािक सलमलत 

समक्ष लनवदेन ददएमा, 
(ङ) दफा २१ को उपदफा १ बमोम्जम दताय गने अलधकारीिे लनदेशन ददएमा, 
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(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भए तापलन संस्थाको सञ्चािक सलमलतबाट आफ्नो 
म्जभमेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चािनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा दताय गने 
अलधकारीिाई जानकारी ददई सदस्यहरू मध्येबाट बहमुत सदस्य उपम्स्थत भई ववशषे साधारि 
सभा गनय सवकनछे । 

२१. ववशेष साधारिसभा बोिाउन लनदेशन ददन सक्न:े 
 (१) संस्थाको लनरीक्षि वा सपुरीवेक्षि गदाय वा कसैको उजूरी परी छानववन गदाय देहायको अवस्था देम्खन 

आएमा दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको सञ्चािक सलमलतिाई साधारिसभा बोिाउन लनदेशन ददन 
सक्नेछः  

(क) संस्थाको ववधान ववपररत कायय गरेमा,  
(ख) यो काययववलध, यस काययववलधअन्तगयत बनकेो मापदण्ड तथा लनदेम्शका ववपरीत कायय गरेमा, 
(घ) दताय गने अलधकारीिे ददएको लनदेशनको बारभबार उल्िङ्घन गरेमा, 
(ङ) दफा २३ को उपदफा (२) बमोम्जम दताय गने अलधकारीिे आदेश ददएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम साधारिसभा बोिाउन लनदेशन प्राप् त भएमा सञ्चािक सलमलतिे सो 
लनदेशन प्राप् त भएको लमलतिे पैंतीस ददनलभत्र साधारिसभाको बैठक बोिाउन ु पनेछ र साधारिसभाको 
बैठकमा उजूरी वा लनरीक्षिका क्रममा देम्खएका ववषयमा छिफि गरी सोको प्रलतवेदन दताय गने 
अलधकारीसमक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उम्ल्िम्खत अवलधलभत्र सलमलतिे साधारिसभा नबोिाएमा दताय गने 
अलधकारीिे त्यस्तो साधारिसभा बोिाउन सक्नेछ । 

(४) संस्थाको साधारिसभाको िालग गिपूरक संख्या तत्काि कायम रहेको सदस्य संख्याको 
एकाउन्न प्रलतशत हनुेछ ।  

तर पवहिो पटक डावकएको साधारि सभामा गिपरुक संख्या नपगेुमा त्यसको सात ददन लभत्र दोस्रो 
पटक साधारि सभा बोिाउन ुपने र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको साधारि सभामा सञ्चािक सलमलतको 
बहमुत सवहत एक लतहाई साधारि सदस्यहरुको उपम्स्थलत भएमा साधारि सभाको गिपरुक संख्या पगेुको 
मालननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भए तापलन दफा २० को (४) मा भएको व्यवस्था 
सोहीअनसुार हनुेछ । 

(६) दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थािे साधारि सभा गदाय समान काययसूचीमा 
तोवकए बमोम्जम सदस्य संख्याको आधारमा पायकको स्थानमा सञ्चािक सलमलतका सदस्यहरुिाई पठाई 
साधारि सभा गनय र त्यस्तो सभाको लनियय प्रमाम्ित गनय प्रलतलनलधहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रलतलनलधहरुको 
उपम्स्थलतको सभािे अम्न्तम लनियय प्रमाम्ित गने व्यवस्था लमिाउन सक्नेछ ।  

२२. सञ्चािक सलमलत: 
 (१) संस्थामा साधारिसभाबाट लनवायम्चत एक ७ देम्ख १३ सदस्यीय सञ्चािक सलमलत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यम्क्त िगातार एउटै पदमा दईु पटकभन्दा बढी उभमेदवार हनु पाउन ेछैन । 
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 (२) उपदफा (१) बमोम्जमको सलमलतमा समावेशी लसद्धान्तको अविभवन गनुयपने छ । सलमलतमा कम्भतमा 
तेत्तीस प्रलतशत (३३%) मवहिा सदस्य हनुपुनेछ । सलमलतको अध्यक्ष र सम्चव मध्ये कभतीमा एकजना 
मवहिा पदालधकारी हनुपुनेछ ।  

 (3) सलमलतको कायायवलध चार वषयको हनुछे । 

२३. सञ्चािक सलमलतको लनवायचन :(१) सञ्चािक सलमलतिे आफ्नो कायायवलध समाप्त हनु ुकम्भतमा एक मवहना 
अम्घ अको सञ्चािक सलमलतको लनवायचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सलमलतको लनवायचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो जानकारी 
प्राप् त भएको लमलतिे छ मवहनालभत्र लनवायचन गराउन दताय गने अलधकारीिे सभबम्न्धत सलमलतिाई आदेश 
ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम दताय गने अलधकारीिे आदेश ददएकोमा सभबम्न्धत सलमलतिे सो आदेश 
बमोम्जमको समयावलधलभत्र सलमलतको लनवायचन गराई दताय गने अलधकारिाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम सलमलतको लनवायचन नगराएमा दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्था 
सदस्य रहेको मालथल्िो संघ भए सो संघको प्रलतलनलध समतेिाई सहभागी गराई सलमलतको लनवायचन सभबन्धी 
सभपूिय कायय गने गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्जमको लनवायचन काययमा सहयोग परु् याउन ु सभबम्न्धत सलमलतका 
पदालधकारीहरूको कतयव्य हनुेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोम्जम लनवायचन गराउुँदा िागेको सभपूिय खचय सभबम्न्धत संस्थािे व्यहोनुय 
पनेछ। 

(७) यस दफा बमोम्जम सलमलतको अको लनवायचन नभएसभमको िालग सलमलतिे ववधानमा व्यवस्था 
भए बमोम्जम आफ्नो कायय सञ्चािन गनेछ ।  

२४. सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार: यस काययववलधमा अन्यत्र उम्ल्िम्खत काम, कतयव्य र अलधकारका 
अलतररक्त सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय बमोम्जम हनुेछ :– 

(क) संस्थाको ववधान बमोम्जम संस्थाको सञ्चािन गने, 

(ख) आलथयक तथा प्रशासकीय कायय गने गराउने, 
(ग) प्रारम्भभक साधारिसभा, वावषयक साधारिसभा तथा ववशेष साधारिसभा बोिाउने, 
(घ) साधारिसभाका लनिययहरू कायायन्वयन गने, गराउने,  

(ङ) संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बावषयक काययक्रमको तजुयमा गरी साधारिसभा समक्ष पेश गने, 

(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने,  
(छ) सभबम्न्धत संघको सदस्यता लिने, 
(ज) संस्थाको ववधानमा उल्िेम्खत अन्य काययहरु गने 

२५. सञ्चािक सलमलतका पदालधकारी पदमा बहाि नरहने: देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चािक सलमलतका  
पदालधकारी आफ्नो पदमा बहाि रहन सक्ने छैनन:्- 

(क) लनजिे ददएको राजीनामा सञ्चािक सलमलतबाट स्वीकृत भएमा, 
(ख) लनजिाई दफा २६ उपदफा १ बमोम्जम पदालधकारीबाट हटाउने लनियय भएमा, 
(ग) लनजको मतृ्य ुभएमा। 



 
 

 

खण्ड: ३     संख्या: 11     लमलत: २०७७।11।10 

२६. पदालधकारीिाई पदबाट हटाउन सक्ने:  

 (१) साधारिसभािे वहमुतको लनिययबाट देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चािक सलमलतका पदालधकारीिाई 
पदबाट हटाउन सक्नेछ: 

(क) आलथयक वहनालमना गरी सभबम्न्धत संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएमा, 
(ख) अनलधकृत तवरिे सभबम्न्धत संस्थाको कारोबार सभबन्धी ववषयको गोपलनयता भङ्ग गरेमा, 
(ग) सभबम्न्धत संस्थाको अवहत हनुे कुनै कायय गरेमा,  
(घ) लनज शारीररक वा मानलसक रुपमा काम गनय नसक्ने भएमा, 
(ङ) कुनै पदालधकारीमा यो काययववलध, यस काययववलध अन्तगयत बनकेो मापदण्ड वा लनदेम्शकामा 

उम्ल्िम्खत योग्यता नरहेमा । 

(२) कुनै पदालधकारीिाई सञ्चािक सलमलतको पदबाट हटाउने लनियय गनुय अम्घ त्यस्तो पदालधकारीिाई 

साधारिसभा समक्ष सफाई पेश गने मनालसब मावफकको मौका ददइनछे ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको अवलधलभत्र कुनै पदालधकारीिे सफाई पेश नगरेमा वा लनजिे पेश गरेको 
सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारिसभािे त्यस्तो पदालधकारीिाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्जम पदालधकारीको पदबाट हटाइएको सदस्य सलमलतको दईु काययकािसभमको 
लनवायचनमा उभमदेवार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोम्जम कुनै पदालधकारी हटेमा त्यस्तो पदमा साधारिसभािे बाुँकी अवलधको िालग 

अको पदालधकारीको लनवायचन गनेछ । 

२७. सञ्चािक सलमलतको ववघटन : 
 (१) साधारिसभािे देहायको अवस्थामा सलमलतको ववघटन गनय सक्नछेः 

(क) सलमलतको बदलनयतपूिय काययबाट संस्थाको कारोबार जोम्खममा परेमा, 
(ख) संस्थािे लतनुयपने दावयत्व तोवकएको समयलभत्र भकु्तान गनय नसकेमा, 
(ग) ववधानमा उम्ल्िम्खत उद्दशे्य र कायय ववपररतको काम गरेमा,  
(घ) सलमलतिे आफ्नो म्जभमवेारी पूरा नगरेमा, 
(ङ) यो काययववलध वा यस काययववलध अन्तगयत बनेको मापदण्डमा उम्ल्िम्खत शतय वा दताय गने  

अलधकारीिे ददएको लनदेशनको बारभबार उल्िङ्घन गरेमा । 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जम सलमलत ववघटन भएमा साधारिसभािे नयाुँ सञ्चािक सलमलतको लनवायचन 
 गनेछ । 

(३) सलमलतिे यो काययववलध वा यस काययववलध अन्तगयत बनेको मापदण्ड बमोम्जम दताय गने अलधकारीिे 
 ददएको लनदेशन पािना नगरेमा वा दफा २१ को उपदफा (२) बमोम्जम पेश भएको प्रलतवदेन समतेको 
 आधारमा दताय गने अलधकारीिे सलमलतिाई उजूरी वा लनरीक्षिको क्रममा देम्खएका ववषयवस्तकुो 
 गाम्भभययताको आधारमा बढीमा छ मवहनाको समय ददई सधुार गने मौका ददन सक्नेछ र त्यस्तो 
 समयावलध लभत्र पलन सधुार नगरेमा त्यस्तो सलमलत ववघटन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम सलमलत ववघटन भएमा त्यसरी ववघटन गररएको लमलतिे तीन मवहना लभत्रमा 
 अको सलमलतको लनवायचन सभपन्न गराउन र त्यस्तो लनवायचन नभएसभम संस्थाको दैलनक कायय सञ्चािन 
 गनय दताय गने अलधकारीिे तोवकए बमोम्जमको एक तदथय सलमलत गठन गनुय पनेछ । 
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(५) यस दफा बमोम्जम अको सलमलतको लनवायचन गराउुँदा िागेको सभपूिय खचय सभबम्न्धत संस्थािे 
 व्यहोनेछ । 

पररच्छेद-६ 
अलभिेख र सूचना 

२८. अलभिेख राख्न ुपने: 
 (१) संस्थािे साधारिसभा तथा सञ्चािक सलमलत बैठकका लनियय तथा काम कारबाहीको अद्यावलधक 

अलभिेख सरुम्क्षत साथ राख्न ुपनेछ । 

 (२) संस्थािे कारोबारसुँग सभबम्न्धत तथा अन्य आवश्यक अलभिेखहरू तोवकए बमोम्जम सरुम्क्षत साथ राख्न ु
पनेछ । 

२९. वववरि उपिब्ध गराउन ुपने:  

 (१) संस्थािे देहायका वववरिहरू सवहतको प्रलतवदेन आ.व. समाप्त भएको तीन मवहना लभत्र दताय गने 
अलधकारी समक्ष पेश गनुय पनेछः 

(क) कारोबारको वावषयक प्रलतवदेन तथा िेखापरीक्षि प्रलतवदेन 

(ख) बावषयक काययक्रम नीलत तथा योजना, 
(ग) सञ्चािक सलमलतका पदालधकारीहरुको नाम तथा बाुँकी कायायवलधको सूची, 
(घ) साधारिसभाको बैठक सभबन्धी जानकारी, 
(ङ) सदस्य सङ्खख्या,   
(च) दताय गने अलधकारीिे समय समयमा तोवकददएको अन्य वववरि  

पररच्छेद-७ 

िेखा र िेखापरीक्षि 

३०. कारोबारको िेखा: संस्थाको  कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रिािीमा आधाररत र कारोबारको यथाथय 
म्स्थलत स्पष्ट रुपमा देम्खने गरी संघीय कानून बमोम्जम रम्जष्ट्रारिे िागू गरेको िेखामान (एकाउम्न्टङ 
स्याण्डडय) र यस काययववलध बमोम्जम पािना गनुयपने अन्य शतय तथा व्यवस्था बमोम्जम राख्न ुपनेछ । 

३१. िेखापरीक्षि:  

 (१) संस्थािे प्रत्येक आलथयक वषयको िेखापरीक्षि सो आलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्र 
प्रचलित कानून बमोम्जम ईजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीक्षकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जमको अवलध लभत्र कुनै संस्थािे िेखापरीक्षि नगराएको पाइएमा दताय गने 
अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको िेखा परीक्षि ईजाजतपत्रप्राप् त िेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ। 

 (३) उपदफा (२) बमोम्जम िेखापरीक्षि गराउुँदा िेखापरीक्षकिाई ददन ुपने पाररश्रलमक िगायतको रकम 
सभबम्न्धत संस्थािे व्यहोनेछ ।  

 (४) उपदफा (१) वा (२) बमोम्जम िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षि प्रलतवदेन अनमुोदनको िालग 
साधारिसभासमक्ष पेश गनुय पनेछ । 

 (५) उपदफा (४) बमोम्जम पेश भएको िेखापरीक्षि प्रलतवदेन साधारिसभाबाट अनमुोदन हनु नसकेमा पनुः 
िेखापरीक्षिको िालग साधारिसभािे दफा ३२ को अधीनमा रही अको िेखापरीक्षक लनयकु्त गनेछ। 
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३२. िेखापरीक्षकको लनयमु्क्त: 
 (१) संस्थाको िेखापरीक्षि सभबन्धी कायय गनय प्रचलित कानून बमोम्जम ईजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीक्षकहरू 

मध्येबाट साधारिसभािे एकजना िेखापरीक्षक लनयमु्क्त गरी पाररश्रलमक समेत तोक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जम िेखापरीक्षक लनयकु्त गदाय एउटै व्यम्क्त, फमय वा कभपनीिाई िगातार तीन 
आलथयक वषयभन्दा बढी हनुे गरी लनयकु्त गनय सवकने छैन । 

३३. िेखापरीक्षकमा लनयकु्त हनु नसक्ने: 
 (१) देहायका व्यम्क्त िेखापरीक्षकमा लनयकु्त हनु तथा लनयकु्त भई सकेको भए सो पदमा बहाि रहन सक्ने 

छैन :- 
(क) संस्थाको पदालधकारी, 
(ख) संस्थाको सदस्य, 

(ग) संस्थाको लनयलमत पाररश्रलमक पाउने गरी लनयकु्त सल्िाहकार वा कमयचारी, 
(घ) िेखापरीक्षि सभबन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषयको अवलध भकु्तान नभएको व्यम्क्त,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हनुे अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाुँच वषय भकु्तान 

नभएको,  
(छ) सभबम्न्धत संस्थासुँग स्वाथय बाम्झएको व्यम्क्त 

(२) िेखापरीक्षकिे आफू लनयकु्त हनुअुम्घ उपदफा (१) बमोम्जम अयोग्य नभएको कुराको संस्था 
समक्ष स्वघोषिा गनुयपनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीक्षक आफ्नो काययकाि समाप्त नहुुँदै कुनै संस्थाको िेखापरीक्षि गनय अयोग्य भएमा 
वा संस्थाको िेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्न ेम्स्थलत उत्पन्न भएमा लनजिे िेखापरीक्षि गनुय 
पने वा गरररहेको काम तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिम्खत रुपमा संस्थािाई ददन ुपनेछ। 

(४) यस दफाको प्रलतकूि हनुेगरी लनयकु्त भएको िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षि मान्य हनुे छैन। 

पररच्छेद-८ 

एकीकरि,  लबघटन तथा दताय खारेज 

३४. एकीकरि तथा ववभाजन सभबन्धी व्यबस्था: 
 (१) यस काययववलधको अलधनमा रही दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरि गनय वा 

एक संस्थािाई दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थामा ववभाजन गनय सवकनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जम एकीकरि वा ववभाजन गदाय सभबम्न्धत संस्थाको कुि कायम रहेका सदस्य 
संख्याको दईु लतहाइ बहमुतबाट लनियय हनु ुपनेछ ।           

 (३) उपदफा (२) बमोम्जम एकीकरि वा ववभाजन गने लनियय गदाय एकीकरि वा ववभाजनका शतय  समते 
खिुाउन ुपनेछ। 

 (४) संस्थाको कुि कायम रहेका सदस्य संख्याको दईु लतहाइ बहमुतबाटपाररत भएको एकीकरि वा 
ववघटनको लनियय संस्था दताय गने अलधकारीबाट प्रमाम्ित भएपलछ मात्र कायायन्वयन हनुेछ।    
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३५.  ववघटन र दताय खारेज: 
 (१) कुनै संस्थामा देहायको अवस्था ववद्यमान भएमा साधारि सभाको तत्काि कायम रहेका दईु लतहाई 

बहमुत सदस्यको लनिययबाट त्यस्तो संस्थाको ववघटन गने लनियय गरी दताय खारेजीको स्वीकृलतका िालग 
सञ्चािक सलमलतिे दताय गने अलधकारी समक्ष लनवेदन ददनसक्नेछः 

(क) ववधानमा उल्िेम्खत उद्देश्य तथा कायय हालसि गनय सभभव नभएमा,  
(ख) सदस्यको वहत गनय नसक्ने भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप् त लनवदेनमा छानववन गदाय त्यस्तो संस्थाको ववघटन गनय उपयकु्त 
 देम्खएमा दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको दताय खारेज गनय सक्नछे। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भए तापलन दताय गने अलधकारीिे देहायको अवस्थामा  मात्र 
संस्थाको दताय खारेज गनय सक्नेछः 

(क) िगातार दईु वषयसभम कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहेको पाइएमा, 
(ख) कुनै संस्थािे यो काययववलध वा यस काययववलध अन्तगयत बनेको मापदण्ड ववपरीतको कायय 

बारभबार गरेमा, 
(ग) ववधानमा उल्िेम्खत उद्दशे्य ववपरीत कायय गरेमा, 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोम्जम दताय खारेज गनुय अम्घ दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थािाई 
 सनुवुाईको िालग पन्र ददनको समय ददन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोम्जम संस्थाको दताय खारेज भएमा त्यस्तो संस्था ववघटन भएको मालननेछ।  

(६) उपदफा (२) वा (३) बमोम्जम संस्थाको दताय खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दताय प्रमािपत्र 
 स्वतः रद्द भएको मालननेछ । 

पररच्छेद-९ 

दताय गने अलधकारी 
३६. दताय गने अलधकारी: 
 (१) यस ऐन अन्तगयत दताय गने अलधकारीिे गनुयपने काययहरू नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासवकय अलधकृतिे 

गनेछ । 

 (२) उपदफा (१)  बमोम्जमको दताय गने अलधकारीिे यस काययववलध बमोम्जम आफूमा रहेको कुनै वा सभपूिय 
अलधकार आफू मातहतको कमयचारीिाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछन । 

पररच्छेद –१० 

लनरीक्षि तथा अनगुमन 

३७. लनरीक्षि तथा अलभिेख जाुँच गने: 
 (१) दताय गने अलधकारीिे संस्थाको जनुसकैु वखत लनरीक्षि तथा अलभिेख परीक्षि गनय, गराउन सक्नछे।  

३८. छानववन गनय सक्ने: 
 (१) कुनै संस्थािे सो संस्थाको उद्दशे्य ववपरीत कायय गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कभतीमा वीस प्रलतशत 

सदस्यिे छानववनको िालग लनवदेन ददएमा दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानववन गनय, गराउन 
सक्नेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोम्जम छालनवन गदाय माग गरेको वववरि वा कागजात उपिब्ध गराई सहयोग गनुय 
सभबम्न्धत सञ्चािक सलमलतको कतयव्य हनुेछ ।  

 (३) उपदफा (१) वा (२) बमोम्जम गररएको छानववनको जानकारी सभबम्न्धत संस्थािाई लिम्खत रुपमा 
ददन ुपनेछ । 

पररच्छेद-११ 

ववववध 

३९. लनदेशन ददने:  

 (१) नगर काययपालिका वा नगरस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई सलमलतिे नगरमा रहेका सभपूिय 
 खानेपानी संस्थािाई आवश्यक लनदेशन ददन सक्नछे र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुय सभवम्न्धत 
 संस्थाको कतयव्य हनुेछ ।  

४०. मापदण्ड बनाउने अलधकार:  

 (१) यस काययववलधको उद्देश्य कायायन्वयन गनय नगरपालिकािे आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।   

४१. खारेजी र बचाउ:   

 (१) यस काययववलधमा उल्िेख गररएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्रदेश काननुसुँग बाम्झन गएमा बाम्झएको 
 हदसभम स्वतः अमान्य हनुेछन।् 
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अनसुचुी-१ 

(दफा 7 को उपदफा (१) सुँग सभबम्न्धत) 
लनवेदन पत्रको ढाुँचा 

श्री प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतज्यू,  

ठाकुरबाबा नगरपालिका, सैनवार बददयया ।  

ववषय: खानेपानी तथा सरसफाई संस्था दताय गररददने सभबन्धमा । 

 प्रस्ततु ववषयमा हामीिे .................................... खानपेानी तथा सरसफाई संस्था गठन गरी ठाकुरबाबा 
नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई संस्था व्यवस्थापन काययववलध २०७७ को दफा (8) को उपदफा (१) 
बमोम्जम दताय गराउन चाहेकोिे देहायको वववरि खिुाई आवश्यक कागजातहरु सवहत सवहत दरखास्त ददएका 
छौँ।  

तपलसिः 
१. उपभोक्ता संस्थाको नामः  

२. काययक्षेत्रः  

३. उद्देश्यहरूः  

(क)  

(ख)  

(ग)  

४. सदस्यहरूको वववरिः  

लस.नं. पद पदालधकारीको 
नाम/थर 

ठेगाना मोबाईि नं. हस्ताक्षर कैवफयत 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9       

10.       

11.       

12.       

13.       
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५. उपयोग गररने जिस्रोतको वववरिः  

(क) जिस्रोतको नाम र रहेको ठाउुँः  

(ख) जिस्रोतबाट गररने प्रयोगः  

(ग) उपभोक्ता संस्थािे उपयोग गनय चाहेको जिस्रोतको पररमािः  

(घ) उक्त जिस्रोतको हाि भईरहेको उपयोगः  

६. उपभोक्ता संस्थािे परु् याउन चाहेको सेवा सभबन्धी वववरिः  

(क) सेवाको वकलसमः  

(ख) सेवा पयुायउने के्षत्रः  

(ग) सेवाबाट िाभाम्न्वत हनु ेउपभोक्ताहरूको संख्याः  

(घ) भववष्यमा सेवा ववस्तार गनय सवकने सभभावनाः  

७. आलथयक स्रोतको वववरिः  

८. कायायियको ठेगानाः  

९. संिग्न कागजातहरुः 
१. संस्थाको ववधान 

२. सलमलतका पदालधकारीहरुको नागररकताको प्रमािपत्रको प्रलतलिवप 

३. आमभेिािे उपभोक्ता संस्था गठन गने भनी लनियय गरेको लनिययको प्रलतलिवप 

४. सभबम्न्धत वडा कायायियको लसफाररस 

 

लनवेदक 

(उपभोक्ता संस्थाको तफय बाट दरखास्त ददनकेो)  

सहीः .......................  

नामः ......................  

पदः ......................  

ठेगानाः ..................... 
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अनसूुची २ 

(दफा 8 को उपदफा 1 सुँग सभबम्न्धत) 
ठाकुरबाबा नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

सैनवार बददयया 
िमु्भबनी प्रदेश, नेपाि 

 

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था दताय प्रमाि-पत्र 

 

 

दताय नं. ..............    दताय लमलतः20.......।.......।......  

 

 

  

 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको "खानेपानी तथा सरसफाई संस्था व्यवस्थापन काययववलध, 207७" को 
दफा (8) को उपदफा (1) बमोम्जम ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं. .......,.........................मा 
रहेको ..................................खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था, यस कायायियमा दताय गरी 
यो दताय प्रमािपत्र प्रदान गररएको छ ।  

 

प्रमािपत्र ददनेको  

दस्तखत:............................. 
नाम:................................ 

पद:....................................... 
लमलत:20.......।.........।......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संस्थाको 
आधिकारीक छााँप 
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संस्थाको नवीकरि सभबम्न्ध वववरि 

नवीकरि गने 
अलधकारीको नाम 

नवीकरि 
गरेको लमलत 

नवीकरि बहाि रहने अवलध नववकरि गने अलधकारीको दस्तखत र 
कायायियको छाप 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

   

 
 

  
आज्ञािे 

रामहरर ररजाि 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


