
दिलत तथा अित िवप न प रवारह को लािग खानेपानी िमटर सहयोग 
काय मस ब धी मापद ड, २०७७ 

पृ भमूी: 

        संघीयता काया वयनसँगै गठन भएका तीन तहका सरकारह  म ये जनताको िनकट सरकार थानीय तह भएको 
हदँा आ ना  नीित तथा काय म माफत लि त वगको दिैनक जीवन तरमा सधुार तथा प रवतन याउने गरी काम 
गनपुन देिख छ । सोही कुरालाई यानमा राखी भिूमका थान नगरपािलकाको आ.व. २०७७/०७८ को बािषक 
काय म अनसुार दिलत तथा अित िवप न प रवारह को लािग खानेपानी िमटर सहयोग काय म याएको हो । उ  
काय मलाई बढी पारदश  र जवाफदेही बनाउनका लािग भिूमका थान नगरपािलकाले यो मापद ड बनाएकोछ । 

१, दिलत तथा अित िवप न प रवारह को लािग खानेपानी िमटर सहयोग काय म स ब धी मापद ड, २०७७ 

भिूमका थान नगरपािलका िभ  खानेपानीको काय म स प न भई एक घर एक धारा काय म संचालन भएका 
गाउ, टोल र व तीमा लाग ुहनेछ । 

२, यस मापद डमा उ लेख भएका श दावलीह लाई िन न अनुसार या या ग रएकोछ: 

(क) "मापद ड" भ नाले पानी िमटर िवरणमा एक पता, पारदश  र जवाफदेही बनाउनका लागी बनाइएको 

िविधलाई जनाउछ । 
(ख) "नगर मखु" भ नाले भिूमका थान नगरपािलकाको नगर मखुलाई जनाउछ । 
(ग) "नगर उप मखु" भ नाले भिूमका थान नगरपािलकाको नगर उप मखुलाई जनाउछ । 
(घ) " मखु शसक य अिधकृत" भ नाले भिूमका थान नगरपािलकाको मखु शासक य अिधकृतलाई 

जनाउछ । 
(ङ) "िमटर" भ नाले उपभो ाले दैिनक पमा घरायसी योजनमा योग ग रएको पानीको अकं सिहत उ लेख 

हने मिेसन (िमटर) लाई जनाउछ । 
(च) "लाभ ाही" भ नाले िमटर ा  गन यो य यि  वा उपभो ालाई जनाउछ । 
(छ) "सिमित" भ नाले लाभ ाहीलाई पानी िमटर िवतरणका लािग नगर तर र वडा तरमा गठन भएको 

सिमितलाई जनाउछ । 

३, यस मापद डको उ े य पानी िमटर ा  गन यो य लाभ ाहीह लाई सहज, सरल, एक पता,पारदिश र जवाफदेही 

बनाउन ुहो । 

४, िमटर िवतरण गदा नगरपािलकाले अबल बन गन ुपन आधारह :- 

४.१, एक घर एक धारा काया वयन हने वडाका दिलत तथा अित िवप न प रवारह को सं या यिकन गन । 

४.२, िमटर ा  गन लाभ ाहीह लको त याङ्क संकलन गनुपन । 



 ४.३, िमटर िवतरणका लागी यनुतम ७ (सात) िदने सचुना काशन गन ।                                              

४.४, वडा माफत काय म काय वयन गन गाउ, टोल वि तका लाभ ाहीह लाई अनसुचूी १ अनसुारको ढाँचामा 
िनवदेन पैश गन यव थािमलाउने । 

४.५,  िमटर ा ीका लािग ाथिमकता म अनसुार वडाबाट िसफा रस भई आएका लाभ ाहीह  छनोट गरी िमटर 
िवतरण गन यव था िमलाउने । 

 ४.६, वडा तहमा स बि धत लाभ ाहीह ले एकैपटक िमटर ा  गन गरी आव यक यब था िमलाउने । 

 ४.७ लाभ ाहील ेिमटर ा  गरी सकेपिछ दु पयोग गरेको पाईएमा आव यक कारवाही गन । 

 ४.७, िमटर िवतरण अगािड, सँगै वा पछािड अनगुमनको यव था गन । 

 

५, लाभ ाही छनोटका आधारह ः 

   ५.१ स बि धत वडामा बसोवास गरी एक घर एक धारा काय म लाग ुभएको यि को घर प रवार । 

    ५.२, नेपाल सरकारले ग रबीको प रभाषा गरे अनसुारको घर प रवार । 

    ५.३  दिलत घर प रवार । 

    ५.४ खानेपानी िमटर जोड्न इ छुक लाभ ाही । 

 ६, लाभ ाहील ेिमटर ा ीका लािग तोिकएको ढाँचामा स बि धत वडा कायालयको िसफा रस सिहत तोिकएको 
समयमा नै स बि धत वडामा िनवदेन िदनु पनछ । 

७, नगर तरीय यव थापन सिमितः िमटर िवतरण कायलाई बढी भावकारी देहायबमोिजमको एक  नगर तरीय 

यव थापन सिमित रहनेछः- 

     (क)नगर मखु                                                                                            संयोजक 

     (ख) नगर उप मखु                                                                                      सद य 

     (ग) मखु शासक य अिधकृत                                                                       सद य 

     (घ) परूवाधार िवकास सिमित संयोजक                                                              सद य 

     (ङ) योजना अिधकृत                                                                                     सद य 

      (च) िज सी फाँट हने मखु                                                                              सद य 



      (छ) आिथक शासन शाखा मखु                                                                   सद य 

      (ज) नगर मखुले तोकेको दिलत मिहला ितिनिध                                               सद य 

      (झ) स बि धत ािविधक शाखा मखु                                                              सद य सिचव 

सिमितले बैठकमा बढीमा तीन जनालाई आमि त सद यको पमा रा न स नेछ । 

बैठक स ब धी कायिविध सिमित आफैले तय गरे बमोिजम हनेछ । 

९, सिमितको काम कत य र अिधकार मु य बुँदाको ४ मा उ लेख भए बमोिजम हनेछ । 

१०, वडा तरीय यव थापन सिमितः काय म काया वयन गनका लािग दहेायबमोिजमको एक वडा तरीय 

यव थापन सिमित रहनेछः- 

(क) स बि धत वडाको वडा अ य                                                              संयोजक 
(ख)  सबै वडा सद यह                                                                          सद य 
(ग) वडा सिचव                                                                                    सद य सिचव  

बैठकमा बढीमा तीन जना स मलाई आमि त सद यको पमा रा न सिकनेछ । 
बैठक स ब धी कायिविध सिमित आफैलेिनधारण गरे बमिेजमहनेछ । 

११, वडाको भूिमकाः  

    ११.१, लाभ ाहीको त याङ्क संकलन गन । 

    ११.२, तोिकएबमोिजमको ढाँचामा िनवेदन संकलन गन । 

    ११.३, िमटर ाि का लािग िसफा रस गन । 

    ११.४, तोक एको आधारमा लाभ ाहीह को ाथिमक करण गरी व तुगत अनदुानका लािग  नगरपािलकामा 
िसफा रस गन । 

   ११.५, नगरपािलकाबाट छनोट भइ आएका लाभ ाहीह लाई तोिकए बमोिजमको भरपाई गराई यथासमयमा नै 
िमटर िवतरण गन । 

   ११.६, िवतरण ग रएका िमटरह को लाभ ाहीले उपयोग गरे नगरेको अनगुमन गरी नगरपािलकामा ितवदेन पेश 
गन । 

१२, िवतरण ग रएका िमटरह मा कुनै सम या आएमा लाभ ाहील ेस बि धत वडामा समयमा नै गनुासो दता गराउनु 

पनछ । 

१३, िमटर िवतरण स ब धी कुनै सम या वा ि िवधा देिखएमा नगर पािलकाको िनणय बमोिजम हनेछ । 



अनसुचूी  १ 
िनवेदनको ढाँचा 

ीमान मुख शासक य अिधकृत यू 

भिूमका थान नगरपािलका, नुवाकोट, अघाखाँची । 
 

िबषयः- खानेपानी िमटर उपल ध गराई िदनहुन । 

महोदय, 

 तुत िबषयमा तहाँको िमित........।…...।…...को सचूना अनसुार दिलत तथा अित िवप न प रवारह का लािग 
खानेपानी िमटर सहयोग काय म अ तरगत म सो कृयाका लािग यो य भएकोले खानेपानी िमटर उपल ध गराई 
िदनुहन िन न कागजात संल न रािख अनरुोध गदछु । 

िमटर ा  ग र सकेपिछ सोको सदपुयोग गनछु । बेचीमासी खाएमा िनयमानसुार कारवाही भो न समते तयार रहकेो 
यहोरा समते अनरुोध गदछु । 

तपिसलः- 

(क) नेपाली नाग रकताको माण प को ितिलिप 
(ख) वडा कायालयको िसफा रस 

                                                                                                िनवदेकः- 
                                                                                                 ह ता रः- 
                                                                                                नामः- 
                                                                                                ठेगानाः- 
                                                                                                स पक फोन नः- 

ीमान ्सयंोजक य,ू भिूमका थान नगरपािलका, नवुाकोट, अघाखाँची ।                                                     
नीज िनवदेक अित िवप न/दिलतभएकोले खानेपानी िमटर  उपल ध गराई िदनहुन िसफा रस साथ अनरुोध गदछु । 

                                                                        ह ता रः- 

कायालयको छाप                                                                            नामः- 

        पदः-  

 


