
1 

 

   लालीगुरााँस नगरपाललका बसन्तपुर-तहे्रथुम 

लमटर जडित खानेपानी सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन काययववधि २०७५  

 
प्रस्तावनााः 
 लालीगुरााँस नगरपाललका क्षेत्रलित्र सञ्चालन िएका लिटर जडित खानेपानीलाई ब्यवस्थित 
तवरले सञ्चालन तिा ववतरण गरी नागररकहरुको थवथ्य खानेपानीको हकको रक्षा गरै्द 
खानेपानीको प्रयोगको अनुपातिा िहशुल संकलन, आयोजनाको ििमत सिंार, स्रोत संरक्षण तिा 
जनशस्तत ब्यवथिापन जथता ववषयलाई सहज र ब्यवस्थित वनाउन लिटर जडित खानेपानी 
सञ्चालन तिा ब्यवथिापन कायमववधि वनाउन वाञ्छनीय िएकाले,  

 थिानीय सरकार सञ्चालन  न २०७४ को पररच्छेर्द ३ र्दफा ११(२) को प्रकरण “ि” तिा 
लालीगुरााँस नगरपाललकाको प्रशासकीय कायमववधि -ननयलित गन_े  न २०७५ को र्दफा (४)  ले 
दर्दएको अधिकार प्रयोग गरी लालीगुरााँस नगरकायमपाललकाले यो कायमववधि वनाएको छ ।  

 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भिक 

 

१. सस्षक्षप्त नाि र प्रारषिः यो कायमववधिको नाि लिटर जडित खानेपानी सञ्चालन तिा 
 ब्यवथिापन कायमववधि २०७५ रहेको छ । 
२. यो कायमववधि तुरुन्त प्रारषि हुने छ । 
३. ववषय वा प्रसंगले अको अिम नलागेिा यस कायमववधििाः 
 क. “आयोजना” िन्नाले नगरपाललका क्षेत्रलित्र संचालन िएका लिटर जडित खानेपानी  
  आयोजनालाई जनाउछ । 
 ख. “उपिोतता” िन्नाले लिटर जडित खानेपानी आयोजनावाट खानेपानी उपिोग गने  
  नगरवासीलाइ जनाउछ । 
 ग. “जनशस्तत” िन्नाले लिटर जडित खानेपानी आयोजनािा कायमरत प्राववधिक तिा गैर 
 प्राववधिक किमचारीलाइ जनाउछ । 
 घ. “नगरपाललका” लालीगुरााँस नगरपाललक बसन्तपुर तेह्रििुलाइ जनाउाँ  छ र सो शब्र्दले  
  नगरकायमपाललका सिेतलाई जनाउाँ  छ । 
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पररच्छेद २ 

लमटर जिान तथा ररडिङ  सभवन्िी ब्यवस्था 
 

४. लिटर जडित खानेपानी आयोजनावाट िारा जिान गने उपिोतताले अनुसूची १ विोस्जिको 
 ढाचािा नगरपाललका सिक्ष रीतपूवमक ननवेर्दन दर्दनु पने छ । 
५. ननवेर्दन प्राप्त िए पनछ नगरपाललकावाट आवश्यक प्राववधिक अध्ययन गरी खानेपानीको 
 स्रोतको उपलब्िता रहेसषि एक घर एक िाराको आिारिा नगरकायमपाललकाको ननणमय 
 विोस्जि १५ दर्दन लित्र िारा जिान गररने छ ।  

६. प्राववधिक जनशस्ततलाई आवश्यक पने िप जनशस्तत र लिटर जिानका लाधग आवश्यक पने 
 सािग्री उपिोततालेनै ब्यवथिा लिलाउनु पने छ । 
७.  लिटर ररडिङ प्रत्येक िदहनाको २५ गतेरे्दखख िसान्तसषि गररने छ । 
 

पररच्छेद ३ 

शुल्क सभवन्िी ब्यवस्था 
८. लिटर जिान गने कायमका लाधग शवेा शुल्क वापत रु ५००। वुझाइ ननवेर्दन दर्दनु पने छ । 
९. खानेपानी उपिोग गरे वापत रे्दहाय विोस्जिको िालसक शुल्क  वुझाउनु पने छ । 
 क. १००० ललटर लाई एक युननटिानी न्यूनति १० युननट सषि रु ५०। 
 ख. िप प्रनतयुननट र १५। कार र्दरले । 
१०. उपिोतताहरुले लिटर ररडिङ िए पनछको लिहनाको ७ गते लित्र खानेपानी िहशुल 
 नगरपाललकाले तोकेको थिानिा गइ  वुझाउनु पने छ । 
११. र्दफा १० विोस्जिको सिय अवधििा िहशुल नवुझाए रे्दहाय विोस्जिको ववलषव शुल्क  
 लाग्ने छ । 
 क. अको लिहनाको ७ गते लित्र वुझाए ववलषव शुल्क रु १५। 
 ख. त्यस पनछको अको िदहनाको ७ गते लित्र वुझाए िप ववलषव शुल्क रु २५ गरी जषिा 
  ववलषव शुल्क रु ४०। 
 ग. पुन त्यस पनछको अको िदहनाको ७ गते लित्र वुझए िप ववलषव शुल्क रु ४८ गरी  
  जषिा ववलषव शुल्क रु ८८। लाग्ने छ । 
 घ. प्रकरण क, ख, ग विोस्जिको सिय सीिालित्र पनन िहशलु नवुझाए अको कुनै  
  सूचनाववना िारा कादटने छ । 
 ङ. िारा कादटएपनछ पुन िाराजिान गनुम परेिा उपिोतताले कानुन विोस्जि पालन गनुम  
  पने सषपूणम सतम पालन गछुम िनन ललखखत प्रनतवद्र्दता सदहत रु ५००। नतरी  
   नगरपाललका सिक्ष ननवेर्दन दर्दएिा पुन िारा जिान गनम सककने छ । 
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१२. कायामलयिा प्राप्त िहशुल तिा सेवा शुल्क वापतको रकि वुझ्ने किमचारीले सषवि िए उसै 
 दर्दन यदर्द सषिव निए सोको िोललपल्ट नगरपाललकाको राजश्व शाखािा जषिा गनुम पने 
 छ । 
१३. राजश्व शाखाले रकि प्राप्त िए विोस्जिको नगर्दी रलसर्द वा िरपाइ सषवस्न्ित 
 किमचारीलाइ  दर्दनु पने छ । 

पररच्छेद ४ 

जनशम्तत ब्यवस्थापन सभवन्िी ब्यवस्था 
 

१४. आयोजना सञ्चालन तिा ब्यवथिापन गनमका लाधग आवश्यक संख्यािा प्राववधिक तिा गैर 
 प्राववधिक जनशस्ततको ब्यवथिापन नगरपाललकाले ननणमय गरे विोस्जि हुने छ । 
१५. आयोजनािा आवद्र्द जनशस्ततको सेवा सुवविा, कायमसतम र सियावधि नगरपाललकाले तोके 
 विोस्जि हुने छ । 

पररच्छेद ५ 

मुल तथा स्रोत संरक्षण सभवन्िी ब्यवस्था 
 

१६. आयोजना सञ्चालन िएका थिानहरुिा िुल संरक्षणका लाधग नगरपाललकाले वजेट 
 ववननयोजन गरी कायमक्रि सञ्चालन गनम सतने छ । 
१७. स्रोत संरक्षणका लाधग थिानीय उपिोतताहरुलाइ साझरे्दारीका लाधग आह्वान गनम तिा 
 पररचालन गनम सककने छ । 
१८. आवश्यतता अनुसार नगरपाललकाले स्रोत संरक्षणका लाधग वकृ्षारोपण, सीिसार संरक्षण 
 लगायत प्राववधिक रुपले उपयुतत िप कायमक्रि सञ्चालन गनम सतने छ । 

पररच्छेद ६ 

ववववि 

१९. कोष पररचालन तिा लेखापरीक्षणः  

 क. आयोजनावाट संकलन िएको रकि आयोजनाकै ििमत संिार, ववथतार तिा जनशस्तत 
  ब्यवथिापनिा खचम गररने छ । यसवाट रकि अपुग हुन गएिा नगरपाललकाले  
  रकि िप गनम र वढी िएिा अन्य क्षेत्रिा खचम गनम सतने छ । 
 ख. आयोजनाको लेखापरीक्षण नगरपाललकाले प्रचललत कानुन विोस्जि गराउने छ । 
२०. वािाअड्काउ फूकाउनेः यस कायमववधिका सषवन्ििा कुनै अथपथटता आएिा   
 नगरकायमपाललकाले सो सषवन्ििा आवश्यक ननणमय गरी वािाअड्काउ फुकाउने छ । 
२१. खारेजी र वचाउः यस अनघ ववतरण तिा जिान गररएका िाराहरु र संकलन गररएको 
 िहशुल, शुल्क यसै कायमववधि विोस्जि िए गरेको िाननने छ ।  
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अनुसूची १ 

र्दफा ४ संग सषवस्न्ित 

 
 

श्रीिान प्रिुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू  

लालीगुरााँस नगरपाललकाको कायामलय  

बसन्तपुर- तेह्रििु । 
 

ववषयः खानेपानी िारा जिान गरी पाउ । 
िहोर्दय,  

     उपरोतत सषवन्ििा यस लालीगुरााँस नगरपाललका विा नं. ............... को 
.......................... का नाििा र्दताम कक.नं................. िा ननिामण िइ हाल वसोवास िइ रहेको 
घर नं............  िा लिटरजडित खानेपानी िारा जिान गनमका लाधग तपशीलका कागजात 
सषलग्न राखख यो ननवेर्दन पेश गरेको छु । प्रचललत कानुन विोस्जि उपिोतताले पालन गनुम पने 
सवै सतम पालन गनम िेरो िन्जुरी छ ।  

तपशीलः 
१. सषवस्न्ित विाकायामलको लसफाररस 

२. नेपाली नागररकताको प्रिाण पत्रको प्रनतललवप 

३. घर िएको कक.नं. को जग्गािनी प्रिाण पूजामको प्रनतललवप 

४. िालपोत/राजश्व नतरेको रलसर्द   

 

                       ननवेर्दकको 
                      हथताक्षरः 
                     नाि िरः 
                   ठेगानाः 

 


