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खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता समभमत व्मवस्थाऩन कामयववधी, २०७९ 

स्वीकृत मभमत् २०७९।०१।०७ 

प्रस्तावना 
भहाफ ुगाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र स्वच्छ खानेऩानीको ऩहुॉच सफै गाउॉऩामरकावासीहरुभा ऩयुमाउने उदेश्मरे स्वच्छ 
खानेऩानीको व्मवस्थाऩन गनय खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता समभमतहरुको स्थाऩना तथा दताय गने 
सम्वन्धभा व्मवस्था गनय फान्छनीम बएकोरे, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ उऩदपा 
२(ध) फभोजजभ भहाफ ु कामयऩामरकाफाट स्वीकृत बई खानेऩानी उऩबोक्ता समभमत व्मवस्थाऩन कामयववमध, 
२०७९ फनाईएकोछ । 

 

१. सॊजऺप्त नाभ, ववस्ताय य प्रायम्ब् 

१) मस कामयववमधको नाभ “खानऩेानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता समभमत व्मवस्थाऩन कामयववमध, २०७९” 
यहेको छ । 

२) मो कामयववमध भहाफ ुगाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र राग ुहनुेछ । 

३) मो कामयववमध तत्कार प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववमधभा् 

क) “खानऩेानी” बन्नारे स्वच्छ वऩउने ऩानी राई सम्झनऩुछय । 

ख) “अध्मऺ” बन्ने भहाफ ुगाउॉऩामरका दैरेखको अध्मऺराई सम्झन ुऩछय ।  

ग) "उऩाध्मऺ" बने्नरे भहाफ ुगाउॉऩामरका दैरेखको उऩाध्माऺराई सम्झन ुऩछय । 

घ) “प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत” बन्नारे भहाफ ुगाउॉऩामरकाका प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत सम्झनऩुछय । 

ङ) “समभमत” बन्नारे ववधान अनसुाय गठन बएको खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता समभमत सम्झनऩुछय 
। 

घ) “तोवकएको” वा “तोवकए फभोजजभ” बन्नारे मस कामयववमध अन्तगयत फनेको मनमभ, मनदेजशकाभा 
तोवकएको वा तोवकए फभोजजभ सम्झनऩुछय । 

३. उऩबोक्ता समभमत दताय गनुय ऩने् 

स्थानीमस्तयभा व्मजक्तगत वा साभदुावमक रुऩभा आफ्नो मनमभत्त खानऩेानी तथा सयसपाई एवॊ अन्म घयेर ु
प्रमोगको रामग खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता समभमत दताय गयेय भात्र उऩबोक्ता समभमत स्थाऩना गनुय ऩनेछ 
। मस कामयववमध फभोजजभ दताय नगयी कसैरे ऩमन उऩबोक्ता समभमत स्थाऩना गनुय हुॉदैन । 



3 

 

 

 

४. खानऩेानीको भरु दताय गनुयऩने् 

भहाफ ु गाउॉऩामरकाको ऺेमत्रत्बभा खानेऩानी उत्ऩादनको भखु्म श्रोत भहुान(भरु)फाट सॊकरन गयी खानेऩानी 
व्मवस्थाऩन गनुय ऩने अवस्थाभा सो भरु सवहत आमधकारयक खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता समभमत दताय 
गनुय ऩनेछ । खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता समभमतरे खानऩेानी व्मवस्थाऩन गयी सावयजमनक उऩबोग 
गनयको रामग खानेऩानी सॊकरन गने उत्ऩादनको भखु्मश्रोत भहुान (भरु) दताय को रामग गाउॉऩामरका सभऺ 
भाग गनुय ऩनेछ । भाग बएऩमछ मनम्न अनसुायको ७ (सात) सदस्मीम समभमतरे भरु दताय गनय मभल्न ेनमभल्न े
सम्वन्धभा स्थरगत अध्ममन सवहत छानववन गयी दताय गनय मभल्ने अवस्था देजखएभा भरु दताय सवहतको 
अनभुती ददन सक्नेछ  

१) सॊमोजक्  गाउॉऩामरका अध्मऺ 

२) सदस्म्  गाउॉऩामरका उऩाध्मऺ 

३) सदस्म्  सम्वजन्धत वडाको अध्मऺ 

४) सदस्म्  अध्मऺरे तोकेको सम्वजन्धत ऺेत्रको जानकाय सभाजसेवी व्मक्ती १ जना। 

५) सदस्म्  वडा अध्मऺरे तोकेको सम्फजन्धत वडाको सदस्म (भवहरा) 

६) सदस्म सजचफ्  प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत  

७) पोकर ऩसयन्  खानेऩानी तथा सयसपाई इकाई प्रभखु 

    आवश्मकताअनसुाय ववषम ववऻका रुऩभा २ जना आभजन्त्रत याख्न सवकनेछ ।  

५. समभमत दताय 

(१) समभमत दताय गनय चाहने कुनै सात जना वा सो बन्दा फढी व्मजक्तहरुरे समभमत सम्वन्धी देहामको 
वववयण खरुाई समभमतको ववधानको एक प्रमत य तोवकएको दस्तयु सवहत गाउॉऩामरका अध्मऺ सभऺ 
अनसूुची–१ वभोजजभको ढाॉचाभा मनवेदन ददनऩुनेछ । 

क) समभमतको नाभ, 

ख) उदेश्महरु, 

ग) समभमतका सदस्महरुको नाभ,  ठेगाना,  ऩेशा, नागरयकताको प्रमतमरऩी य ऩासऩोटय साइजको पोटो 

घ) कामायरमको ठेगाना, 

ङ) समभमत सॊचारनको ववमध य प्रविमा 
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभको मनवेदन प्राप्त बएऩमछ दपा ४ को समभमतको मनणयमानसुाय प्रभखु प्रशासकीम 
अमधकृतरे आवश्मक जाॉचफझु गयी समभमत दताय गनय उजचत ठानेभा समभमत दताय गयी प्रभाण–ऩत्र        
ददनेछ । 

(३) प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतरे कुनै समभमत दताय नगने मनणयम गयेभा त्मसको सूचना मनवेदकराई ददन ु
ऩनेछ य मनवेदकरे सूचना प्राप्त गयेको मभमतरे ३५ (ऩैमतस) ददनमबत्र त्मस्तो मनणयम उऩय कामयऩामरका 
सभऺ उजयु गनय सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभको उजयु प्राप्त बएऩमछ कामयऩामरकारे आवश्मक जाॊचफझु गयी त्मस्तो समभमत 
दताय गनय भनामसव ठहरयएभा सो समभमत दताय गनय प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतराई आदेश ददन सक्नेछ य 
त्मस्तो बएऩमछ प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतरे समभमत दताय गरयददन ुऩनेछ । 

(५) मस दपा अन्तगयत ददईने प्रभाण–ऩत्रको ढाॉचा अनसूुजच–२ फभोजजभ हनुेछ । नवीकयण दस्तयु 
तोवकए फभोजजभ हनुेछ । 

(६) दताय बएको समभमत प्रत्मेक आमथयक वषय सभाप्त बएको तीन भवहना मबत्र नववकयण गनुय ऩनेछ । दताय 
दस्तयु रु १,०००।… (एक हजाय),  नववकयण दस्तयु वावषयक रु ५००।…(ऩाॉच सम) मतनुय ऩनेछ । 
समभमतरे सभमभा नववकयण नगयेभा जरयवाना दस्तयु प्रमत भवहना रु.२००।…(दईु सम रुऩैमाॉ) थऩ   
राग्नेछ । 

६. समभमत सॊगदठत भामनने्  

१) मस कामयववमध अन्तगयत दताय बएको समभमत अववमछन्न उत्तयामधकायवारा स्वशामसत य सॊगदठत समभमत  
हनुेछ । सो समभमतको सफै काभको मनमभत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाऩ हनुेछ । 

(२) समभमतरे व्मजक्त सयह आफ्नो नाभफाट नामरस उजयु गनय सक्नेछ य सो उऩय ऩमन सोही नाभफाट 
नामरस उजयु राग्नेछ । 

७. सॊस्थाको सम्ऩत्ती् 

(१) समभमतको सदस्म वा कभयचायी रगामत कुनै व्मजक्तरे समभमतको ववधान ववरुद्ध सॊस्थाको कुनै सम्ऩत्ती 
दरुुऩमोग गयेभा, कब्जा गयेभा वा योक्का याखेभा गाउॉऩामरकारे त्मस्तो सम्ऩत्ती दरुुऩमोग गने, कब्जा वा 
योक्का याख्नफेाट मरई समभमतराई वपताय फझुाईददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको समभमतको सम्ऩत्ती वपताय गने गयी गाउॉऩामरकारे गयेको कायवाहीभा जचत्त 
नफझु्ने व्मजक्तरे सम्वजन्धत अदारतभा उजयु गनय सक्नेछ । 

(३) समभमतको सदस्म वा कभयचायी रगामत कुनै व्मजक्तरे समभमतको कुनै सम्ऩत्ती वा मरखत वा प्रमतष्ठा 
ववरुद्ध कुनै अऩयाध वा ववयाभ गयेभा समभमत वा समभमतको कुनै सदस्म उऩय प्रचमरत काननु फभोजजभ 
गाउॉऩामरकारे कायवाही चराउन सक्नेछ । 
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८. मस अजघ दताय बई वा नबई स्थाऩना बएका समभमतरे दताय गने् 

(१) मो कामयववमध प्रायम्ब हनु ु बन्दा अजघ तत्कार प्रचमरत काननु फभोजजभ दताय बइ वा नबई स्थाऩना 
बईयहेका समभमतरे ऩमन मो कामयववमध प्रायम्ब बएको मभमतरे ६(छ) भवहनामबत्र मो कामयववमध फभोजजभ 
सजुचकृत गयाउन ु ऩनेछ । सूजचकृत दताय हनुको रामग गत आ.व. सम्भको रेखा ऩरयऺण प्रमतवेदन य 
साधायण सबाको मनणयम अमनवामय रुऩभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

९. समभमतको उदेश्महरुभा हेयपेय् 

(१) समभमतको उदेश्महरुभा हेयपेय गनय आवश्मक देखेभा वा सो समभमतराई कुनै अको समभमतभा गाभ्न उजचत 
देखेभा सो समभमतरे तत ्सम्वन्धी प्रस्ताफ तमाय ऩायी सो प्रस्ताफ उऩय छरपर गनय समभमतको ववधान 
फभोजजभ साधायणसबा फोराउन ुऩनेछ । 

(२) साधायणसबाभा उऩजस्थत बएका जम्भा सदस्म सॊख्माको दईु मतहाई सदस्महरुरे प्रस्ताफभा सभथयन 
जनाएभा सो प्रस्ताफ साधायणसबाफाट ऩारयत बएको भामननेछ । तय, सो प्रस्ताफ राग ुगनय गाउॉऩामरकाको 
ऩूवय स्वीकृत मरन ुऩनेछ । 

१०.समभमतको वमगयकयण् दताय अनभुमत प्राप्त गयी गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र सॊचारनभा यहेका खानेऩानी तथा 
सयसपाई उऩबोक्ता समभमतहरुको व्मवस्थाऩनफाट खानेऩानी उऩरब्ध गयाउने उऩबोक्ता सदस्म सॊख्माको 
आधायभा मनम्न अनसुाय उऩबोक्ता समभमतको फमगयकयण हनुेछ । 

१) १००१ जना वा सो बन्दा फवढ उऩबोक्ता सदस्म बएको(क वगय) 

२) ५०१ देजख १००० जना उऩबोक्ता सदस्म बएको(ख वगय) 

३) ५०० जनासम्भ उऩबोक्ता सदस्म बएको(ग वगय) 

११. तदथय समभमत गठन गनय सवकने्  मस अजघ दताय स्वीकृती प्राप्त गयी सञ्चारनभा यहेका य नमाॉ अनभुमत प्राप्त 
गयी स्थाऩना हनुे उऩबोक्ता समभमतहरुरे तोकीए फभोजजभ ६ भवहनामबत्र साधायण सबा गयी उऩबोक्ता 
समभमत गठन प्रकृमा ऩयुा नगयेभा त्मस्ता तदथय समभमत वा अवधी ऩयुा बएका उऩबोक्ता समभमतहरुराई 
ववघटन गयी सॊचारन मनमभीत गनय गाउॉऩामरकाको तपय फाट सम्वन्धीत उऩबोक्ता सदस्महरु भध्मेफाट तदथय 
समभमत गठन गयी साधायण सबा सभेतका आवश्मक प्रकृमा काभ कायवाही गयी गयाई व्मवस्थाऩन गनय 
सवकनेछ । 

१२. सॊघ गठन गनय सवकने् –  दताय स्वीकृती प्राप्त गयी नगयऩामरका ऺेत्र मबत्र सॊचारनभा यहेका खानेऩानी 
तथा सयसपाई उऩबोक्ता समभमतहरु भध्मेफाट एक उऩबोक्ता समभमतराई एक सदस्म भानी गाउॉऩामरका 
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स्तरयम खानऩेानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊघ गठन गयी सोही सॊघको प्रत्मऺ येखदेख सहमोग भातहतभा 
अन्म सम्ऩणुय उऩबोक्ता समभमतहरुराई व्मवस्थीत रुऩभा सॊचारन गयीनेछ । 

१३. वहसाफको वववयण ऩठाउन ुऩने् उऩबोक्ता समभमतरे आफ्नो समभमतको वहसाफको वववयण रेखा ऩयीऺकको 
प्रमतवेदन सवहत प्रत्मेक फषय गाउॉऩामरकाभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 

१४. वहसाफ जाॉच गने् 

(१) प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतरे आवश्मक देखेभा समभमतको वहसाव आपुरे मनमजुक्त गयेको कुनै 
अमधकृतद्धाया जाॉच गयाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ वहसाफ जाॉच गयाए फाऩत गाउॉऩामरकारे वहसाफ जाॉचफाट देजखन आएको 
समभमतको भौज्दात यकभको सम कडा तीन प्रमतशतभा नफढाई आपुरे मनधाययण गयेको दस्तयु असरु 
गयी मरन सक्ने छ । 

(३) वहसाफ जाॉच गने अमधकृतरे भागेको वववयण तथा कागजातहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाप ददन ु
समभमतको ऩदामधकायी, सदस्म य कभयचायीको कतयव्म हनुेछ । 

(४) वहसाफ जाॉच गने अमधकृतरे गाउॉऩामरकारे तोवकददएको म्मादमबत्र वहसाफ जाॉचको प्रमतवेदन 
गाउॉऩामरका सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ य सो प्रमतवेदनको आधायभा समभमतको कुनै सम्ऩत्ती सो सॊस्थाको 
कुनै ऩदामधकायी, सदस्म वा कभयचायीरे वहनामभना गयेको, नोक्सान गयेको वा दरुुऩमोग गयेको छ बने्न 
गाउॉऩामरकाराई रागेभा मनजरे त्मस्तो ऩदामधकायी, सदस्म वा कभयचायीफाट सो हानी नोक्सानी असूर 
गनय प्रचमरत काननु फभोजजभ कायवाही चराउन सक्नेछ । तय, प्रचमरत कानूनरे सजाम सभेत हनु े
अऩयाध बएकोभा प्रचमरत कानून फभोजजभ भदु्धा चराउन सक्नेछ । 

१५. मनदेशन ददने्  भहाफ ुगाउॉऩामरकारे समभमतराई आवश्मक मनदेशन ददन सक्नेछ य त्मस्तो मनदेशनको 
ऩारना गनुय सम्वन्धीत समभमतको कतयव्म हनुेछ । 

१६. दण्ड सजाम् (१) दपा (४) फभोजजभ दताय नगयाई समभमत स्थाऩना गयेभा वा दपा (५) फभोजजभ 
दताय नगयी समभमत सॊचारन गयेभा त्मस्ता समभमतका सदस्महरुराई गाउॉऩामरकारे जनही ऩाॉच हजाय 
रुऩैमा सम्भ जरयवाना गनय सक्नेछ । 

(२) दपा (१३) फभोजजभ वहसावको वववयण नऩठाएभा प्रवन्ध समभमतका सदस्महरुराई गाउॉऩामरकारे 
जनही एक हजाय रुऩैमासम्भ जरयवाना गनय सक्नेछ ।तय, कुनै सदस्मरे दपा (१३) उल्रघॊन हनु 
नददन सकबय प्रमत्न गयेको मथमो बने्न सन्तोष हनु ेप्रभाण ऩेश गनय सकेभा मनजराई सजाम गरयने छैन 
। 



7 

 

(३) दपा (१४) को उऩदपा (१) फभोजजभ वहसाफ जाॉच गने सम्फन्धीत अमधकृतरे भागेको वववयण 
तथा कागजऩत्र वा सोधेको प्रश्नको जवाप नददन े सम्वजन्धत ऩदामधकायी, सदस्म वा कभयचायीराई 
गाउॉऩामरकारे ऩाॉच हजाय रुऩैँमा सम्भ जनही जरयवाना गनय सक्नेछ । 

(४) दपा (९) फभोजजभ गाउॉऩामरकाको स्वीकृमत नमरई समभमतको उदेश्मभा हेयपेय गयेभा वा अको 
समभमतमसत गाबेभा वा समभमतरे आफ्नो उदेश्मको प्रमतकूर हनुे गयी काभ कायवाही गयेभा वा 
गाउॉऩामरकारे ददएको मनदेशन ऩारना नगयेभा प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतरे त्मस्तो समभमतको दताय 
मनरम्वन गनय वा खायेज गनय सक्नेछ । 

१७. ऩनुयावेदन् दपा (१६) को उऩदपा (४) फभोजजभ प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतरेगयेको अजन्तभ मनणयम 
उऩय ऩैमतस ददन मबत्र सम्वजन्धत जजल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन राग्ने छ । 

१८. समभमतको ववघटन वा त्मस्को ऩरयणाभ् (१) समभमतको ववधान फभोजजभ कामय सञ्चारन गनय नसकी वा 
अन्म कुनै कायणवश समभमत ववघटन बएभा त्मस्तो समभमतको सम्ऩूणय जामजेथा गाउॉऩामरकाभा सनेछ 
। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ववघटन बएको समभमतको दावमत्वको हकभा सो समभमतको जामजेथारे 
भ्माए सम्भ त्मस्तो दावमत्व गाउॉऩामरकारे व्महोनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ ववघटन बएको समभमतको दावमत्व समभमतको जामजेथारे नभ्माएभा नऩगु 
दावमत्व समभमतका ऩदामधकायीको जामजेथाफाट प्रचमरत काननु अनरुुऩ असरु उऩय गरयनेछ । 

१९. मनमभ फनाउन ेअमधकाय् मस कामयववमधको उदेश्म कामायन्वमन गनय गाउॉऩामरकारे मनमभ फनाउन सक्नेछ  

२०. ववघटन तथा सॊचारन् समभमतरे आफ्नो ववधान अनसुायको तोवकएको सभमावमध मबत्रभा नमाॉ कामयसमभमत 
चमन हनु नसकेभा उक्त कामयसमभमतको स्वत् ववघटन बएको भानी अकाय कामयसमभमत चमन नबए सम्भ 
गाउॉऩामरकारे तोकेको तदथय समभमतफाट समभमत सॊचारन गनेछ ।  

२१. खायेजी य फचाउ् खानेऩानी उऩबोक्ता समभमत व्मवस्थाऩन कामयववमध राग ुहनु ुऩवुय जरस्रोत ऐन, २०४९ 
अन्तगयत दताय बएका समभमत मसै कामयववमध फभोजजभ दताय बए सयह भामननेछ । 
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अनसुचुी–१ 

(दपा ५ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत) 

मनवेदन ऩत्रको ढाॉचा 
श्रीभान ्अध्मऺज्मू, 

भहाफ ुगाउॉऩामरका, गैडाफाज दैरेख। 

भहोदम, 

हाभीरे.................................  उऩबोक्ता सॊस्था गठन गयी दताय गयाउन चाहेकोरे खानेऩानी तथा 
सयसपाई उऩबोक्ता समभमत व्मवस्थाऩन कामयववमध २०७५ दपा (५) को उऩदपा (१) फभोजजभ उऩबोक्ता 
सॊस्था दताय गयाउन देहामको वववयण खरुाई प्रस्ताववत उऩबोक्ता सॊस्थाको एकप्रमत ववधान य एक हजाय रुऩैमाॉ 
दस्तयु सवहत दयखास्त ददएका छौँ । 

वववयण् 
१. उऩबोक्ता सॊस्थाको नाभ् 
२. कामयऺ ेत्र्                                         चायवकल्रा वववयण् 

      उत्तय्         दजऺण्         ऩूवय्          ऩजिभ् 
३. उदे्दश्महर् 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

४. सॊचारक समभमतका ऩदामधकायी य सदस्महरको नाभ, ठेगाना, ऩेशा, ना.प्र.ऩ.नॊ., सम्ऩकय  नॊ य  पोटो 
(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

(च) 

(छ) 

५. उऩमोग गरयन ेजरस्रोतको वववयण् 
(क) जरस्रोतका नाभ य यहेको ठाउॉः् 
(ख) जरस्रोतफाट गरयने प्रमोग् 
(ग) उऩबोक्ता सॊस्थारे उऩमोग गनय चाहेको जरस्रोतको ऩरयभाण् 
(घ) उक्त जरस्रोतको हार बैयहेको उऩमोग् 
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६. उऩबोक्ता सॊस्थारे ऩयुमाउन चाहेको सेवा सम्फन्धी वववयण् 
(क) सेवाको वकमसभ् 
(ख) सेवा ऩयुमाउने ऺेत्र् 
 

(ग) सेवाफाट राबाजन्वत हनुे उऩबोक्ताहरको जनसॊख्मा्          घयऩरयवाय सॊख्मा्  

(घ) बववष्मभा सेवा ववस्ताय गनय सवकने सम्बावना् 
७.  आमथयक स्रोतको वववयण् आम्             व्मम्                कुर फचत् 
८. कामायरमको ठेगाना् 

 

    मनवेदक, 

        उऩबोक्ता सॊस्थाको तपय फाट दयखास्त ददनकेो 
सही् 
नाभ् 
ऩद् 

            ठेगाना् 
             मभमत् 
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अनसुचुी–२ 

(दपा ५ को उऩदपा ५ सॉग सम्फजन्धत) 

भहाफ ुगाउॉऩामरका 
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम, दैरेख 

उऩबोक्ता सॊस्था दताय प्रभाण–ऩत्र (....वगय) 
दताय नम्फय् 
           मभमत् २०७९। 

श्री (सम्फजन्धत उऩबोक्ता सॊस्थाको नाभ) 

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

.................................. 
खानेऩानी तथा सयपाई उऩबोक्ता समभमत व्मवस्थाऩन कामयववमध, २०७५ को दपा (५) को उऩदपा (२) 

फभोजजभ...................सार....................भवहना............. ...गतेभा मस कामायरमभा दताय गयी मो दताय 
प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएको छ, भहाफ ु गाउॉऩामरका खानेऩानी तथा सयपाई उऩबोक्ता समभमत व्मवस्थाऩन 
कामयववमध, २०७८ फभोजजभ आफ्नो कामय सञ्चारन गनुय होरा । 

 

 

       ………………………………………… 

   (प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत) 


