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खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन काययववमि, २०७७ 

प्रस्तावना: िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका क्षेत्र मभत्र स्वच्छ्छ खानेपानीको पहुँच सबै 
गाउँवामसहरुिा परु् याउन े उद्देश्यिे स्वच्छ्छ खानपेानीको व्यवस्थापन गनय खानेपानी तथा 
सरसफाई उपभोक्ता समिमतहरुको स्थापना तथा दताय गने सम्वन्ििा व्यवस्था गनय 
बाञ्छनीय भएकोिे, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २(ि) 
बिोजिि िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका काययपामिकाबाट स्वीकृत भई खानेपानी उपभोक्ता 
समिमत व्यवस्थापन काययववमि बनाईएको छ। 

गाउँ काययपामिकाको मिमत २०७७ िंमसर २१ गतेको बैठकवाट स्वीकृत। 

 

१. संजक्षप्त नाि, ववस्तार र प्रारम्भ (१) यस काययववमिको नाि “खानेपानी तथा सरसफाई 
उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन काययववमि,२०७७” रहेको छ । 

(२) यो काययववमि िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका मभत्र िाग ुहनुेछ।  

(३) यो काययववमि तत्काि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेेिा यस काययववमििा:  

(क) “खानेपानी” भन्नािे स्वच्छ्छ वपउने पानी िाई सम्झनपुछय । 

(ख) “प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिकाका 
प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत सम्झन ुपछय । 

(ग) “समिमत” भन्नािे वविान अनसुार गठन भएको खानेपानी तथा 
सरसफाई उपभोक्ता समिमत सम्झन ुपछय । 

(घ) “तोवकएको” वा “तोवकए बिोजिि” भन्नािे यस काययववमि अन्तगयत 
बनेको मनयि, मनदेजशकािा तोवकएको वा तोवकए बिोजिि सम्झनपुछय 
। 

३. उपभोक्ता समिमत दताय गनुय पनेेः स्थानीयस्तरिा व्यजक्तगत वा सािदुावयक रुपिा 
आफ्नो मनमित्त खानपेानी तथा सरसफाई एवं अन्य घरेि ुप्रयोगको िामग खानेपानी 
तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत दताय गरेर िात्र उपभोक्ता समिमत स्थापना गनुय 
पनेछ । यस काययववमि बिोजिि दताय नगरी कसैिे पमन उपभोक्ता समिमत स्थापना 
गनुय हुँदैन । 

४. खानेपानीको ििु दताय गनुयपने: गाउँपामिकाको क्षेत्रिा खानेपानी उत्पादनको िखु्य 
श्रोत िहुान (ििु) बाट संकिन गरी खानेपानी व्यवस्थापन गनुय पने अवस्थािा सो 
ििु सवहत आमिकाररक खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत दताय गनुय 



2 
 

पनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमतिे खानेपानी व्यवस्थापन गरी 
सावयिमनक उपभोग ् गनयको िामग खानेपानी संकिन गने उत्पादनको िखु्यश्रोत 
िहुान (ििु) दताय को िामग गाउँपामिका सिक्ष िाग गनुय पनेछ । िाग भएपमछ 
मनम्न अनसुारको ५ (पाँच) सदस्यीय समिमतिे ििु दताय गनय मिल्ने नमिल्ने 
सम्वन्ििा स्थिगत अध्ययन सवहत छानववन गरी दताय गनय मिल्ने अवस्था देजखएिा 
ििु दताय सवहतको अनिुती ददन सक्नेछ। 

(क) संयोिक        -गाउँपामिका अध्यक्ष 

(ख) सदस्य         -गाउँपामिका उपाध्यक्ष 

(ग) सदस्य          -सम्वजन्ित वडाको अध्यक्ष 

(घ) सदस्य          -वडा अध्यक्षिे तोकेको सम्बजन्ित वडाको सदस्य (िवहिा) 

(ङ) सदस्य सजचब -प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 

५. समिमत दताय: (१) समिमत दताय गनय चाहने कुनै सात िना वा सो भन्दा बढी 
व्यजक्तहरुिे समिमत सम्वन्िी देहायको वववरण खुिाई समिमतको वविानको एक प्रमत 
र तोवकएको दस्तरु सवहत गाउँपामिका अध्यक्ष सिक्ष अनसूुची–१ को ढाँचािा 
मनवेदन ददन ुपनेछ । 

(क) समिमतको नाि,  

(ख) उद्देश्यहरु, 

(ग) समिमतका सदस्यहरुको नाि, ठेगाना, पेशा र नागररकताको प्रमतमिपी 

(घ) कायायियको ठेगाना, 

(ङ) समिमत संचािनको ववमि र प्रविया 

 (२) उपदफा (१) बिोजििको मनवेदन प्राप्त भएपमछ दफा ४ को समिमतको 
मनणययानसुार प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे आवश्यक िाेँचबझु गरी समिमत दताय 
गनय उजचत ठानेिा समिमत दताय गरी प्रिाण–पत्र ददनेछ । 

(३) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे कुनै समिमत दताय नगने मनणयय गरेिा 
त्यसको सूचना मनवेदकिाई ददन ुपनेछ र मनवेदकिे सूचना प्राप्त गरेको मिमतिे ३५ 
(पैमतस) ददनमभत्र त्यस्तो मनणयय उपर काययपामिका सिक्ष उिरु गनय सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजििको उिरु प्राप्त भएपमछ काययपामिकािे आवश्यक 
िांचबझु गरी त्यस्तो समिमत दताय गनय िनामसव ठहररएिा सो समिमत दताय गनय प्रिखु 
प्रशासकीय अमिकृतिाई आदेश ददन सक्नेछ र त्यस्तो भएपमछ प्रिखु प्रशासकीय 
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अमिकृतिे समिमत दताय गररददन ुपनेछ । 

(५) यस दफा अन्तगयत ददईने प्रिाण–पत्रको ढाचँा अनसूुजच–२ बिोजिि 
हनुेछ । नवीकरण दस्तरु तोवकए बिोजिि हनुेछ। 

(६) दताय भएको समिमत प्रत्येक आमथयक वषय सिाप्त भएको तीन िवहना मभत्र 
नवीकरण गनुय पनेछ । दताय दस्तरु रु १,०००।– (एक हिार), नवीकरण दस्तरु 
वावषयक रु ५००।– (पाँच सय) मतनुय पनेछ । समिमतिे सियिा नवीकरण 
नगरेिा िररवाना दस्तरु प्रमत िवहना रु.२००।– (दईु सय रुपैयाँ) थप िाग्नेछ । 

६.  समिमत संगदठत िामनने: (१) यस काययववमि अन्तगयत दताय भएको समिमत अववमछन्न 
उत्तरामिकारवािा स्वशामसत र संगदठत समिमत   हनुेछ। सो समिमतको सबै 
कािको मनमित्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(२) समिमतिे व्यजक्त सरह आफ्नो नािबाट नामिस उिरु गनय सक्नेछ र सो 
उपर पमन सोही नािबाट नामिस उिरु िाग्नेछ । 

७. संस्थाको सम्पत्ती: (१) समिमतको सदस्य वा कियचारी िगायत कुनै व्यजक्तिे 
समिमतको वविान ववरुद्ध संस्थाको कुनै सम्पत्ती दरुुपयोग गरेिा, कब्िा गरेिा वा 
रोक्का राखेिा गाउँपामिकािे त्यस्तो सम्पत्ती दरुुपयोग ्गने, कब्िा वा रोक्का राख्नेबाट 
मिई समिमतिाई वफताय बझुाईददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको समिमतको सम्पत्ती वफताय गने गरी 
गाउँपामिकािे गरेको कारवाहीिा जचत्त नबझु्ने व्यजक्तिे सम्वजन्ित अदाितिा उिरु 
गनय सक्नेछ । 

(३) समिमतको सदस्य वा कियचारी िगायत कुनै व्यजक्तिे समिमतको कुन ै
सम्पत्ती वा मिखत वा प्रमतष्ठा ववरुद्ध कुनै अपराि वा ववराि गरेिा समिमत वा 
समिमतको कुनै सदस्य उपर प्रचमित काननु बिोजिि गाउँपामिकािे कारवाही 
चिाउन सक्नेछ । 

८.  यस अजघ दताय भई वा नभई स्थापना भएका समिमतिे दताय गने : (१) यो काययववमि 
प्रारम्भ हनु ुभन्दा अजघ तत्काि प्रचमित काननु बिोजिि दताय भइ वा नभई स्थापना 
भईरहेका समिमतिे पमन यो काययववमि प्रारम्भ भएको मिमतिे ६ (छ) िवहनामभत्र यो 
काययववमि बिोजिि सजुचकृत गराउन ु पनेछ । सूजचकृत दताय हनुको िामग गत 
आ.व. सम्िको िेखा पररक्षण प्रमतवेदन र सािारण सभाको मनणयय अमनवायय रुपिा 
पेश गनुय पनेछ । 

९.  समिमतको उदेश्यहरुिा हेरफेरेः (१) समिमतको उद्देश्यहरुिा हेरफेर गनय आवश्यक 
देखेिा वा सो समिमतिाई कुनै अको समिमतिा गाभ्न उजचत देखेिा सो समिमतिे तत ्
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सम्वन्िी प्रस्ताब तयार पारी सो प्रस्ताब उपर छिफि गनय समिमतको वविान 
बिोजिि सािारणसभा बोिाउन ुपनेछ।  

(२) सािारणसभािा उपजस्थत भएका िम्िा सदस्य संख्याको दईु मतहाई 
सदस्यहरुिे प्रस्ताबिा सिथयन िनाएिा सो प्रस्ताब सािारण सभाबाट पाररत भएको 
िामननेछ । 

तर, सो प्रस्ताब िाग ुगनय गाउँपामिकाको पूवय स्वीकृत मिन ुपनेछ । 

१०. समिमतको वमगयकरण : दताय अनिुमत प्राप्त गरी गाउँपामिका क्षेत्र मभत्र संचािनिा 
रहेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमतहरुको व्यवस्थापनबाट खानेपानी 
उपिब्ि गराउने उपभोक्ता सदस्य संख्याको आिारिा मनम्न अनसुार उपभोक्ता 
समिमतको वमगयकरण हनुेछ । 

  १) १००१ िना वा सो भन्दा बवढ उपभोक्ता सदस्य भएको (क वगय)  

२) ५०१ देजख १००० िना उपभोक्ता सदस्य भएको (ख वगय) 

३) ५०० िना सम्ि उपभोक्ता सदस्य भएको (ग वगय) 

११. तदथय समिमत गठन गनय सवकने : यस अजघ दताय स्वीकृती प्राप्त गरी सञ्चािनिा 
रहेका र नयाँ अनिुमत प्राप्त गरी स्थापना हनु े उपभोक्ता समिमतहरुिे तोकजेए 
बिोजिि ६ िवहनामभत्र सािारण सभा गरी उपभोक्ता समिमत गठन प्रकृया परुा 
नगरेिा त्यस्ता तदथय समिमत वा अविजे परुा भएका उपभोक्ता समिमतहरुिाई 
ववघटन गरी संचािन मनयिजेत गनय गाउँपामिकाको तफय बाट सम्वन्िजेत उपभोक्ता 
सदस्यहरु िध्येबाट तदथय समिमत गठन गरी सािारण सभा सिेतका आवश्यक 
प्रकृया काि कारवाही गरी गराई व्यवस्थापन गनय सवकनेछ। 

१२. संघ गठन गनय सवकने : दताय स्वीकृती प्राप्त गरी गाउँपामिका क्षेत्र मभत्र संचािनिा 
रहेका खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमतहरु िध्येबाट एक उपभोक्ता 
समिमतिाई एक सदस्य िानी गाउँपामिका स्तररय खानपेानी तथा सरसफाई 
उपभोक्ता संघ गठन गरी सोही संघको प्रत्यक्ष रेखदेख सहयोग िातहतिा अन्य 
सम्पणुय उपभोक्ता समिमतहरुिाई व्यवजस्थत रुपिा संचािन गरीनेछ। 

१३. वहसाबको वववरण पठाउन ु पने : उपभोक्ता समिमतिे आफ्नो समिमतको वहसाबको 
वववरण िेखा परीक्षकको प्रमतवेदन सवहत प्रत्येक बषय   गाउँपामिकािा पठाउन ु
पनेछ । 

१४. वहसाब िाचँ गनेेः (१) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे आवश्यक देखेिा समिमतको 
वहसाव आफुिे मनयजुक्त गरेको कुनै अमिकृतद्वारा िाँच गराउन सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बिोजिि वहसाब िाँच गराए बापत गाउँपामिकािे वहसाब 
िाँचबाट देजखन आएको समिमतको िौज्दात रकिको सय कडा तीन प्रमतशतिा 
नबढाई आफुिे मनिायरण गरेको दस्तरु असिु गरी मिन सक्ने छ ।  

(३) वहसाब िाँच गने अमिकृतिे िागेको वववरण तथा कागिातहरु वा 
सोिेको प्रश्नको िवाफ ददन ु समिमतको पदामिकारी, सदस्य र कियचारीको कतयव्य 
हनुेछ । 

(४) वहसाब िाँच गने अमिकृतिे गाउँपामिकािे तोवकददएको म्याद मभत्र 
वहसाब िाँचको प्रमतवेदन गाउँपामिका सिक्ष पेश गनुय पनेछ र सो प्रमतवेदनको 
आिारिा समिमतको कुनै सम्पत्ती सो संस्थाको कुनै पदामिकारी, सदस्य वा 
कियचारीिे वहनामिना गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुुपयोग गरेको छ भन्न े
गाउँपामिकािाई िागेिा मनििे त्यस्तो पदामिकारी, सदस्य वा कियचारीबाट सो हानी 
नोक्सानी असूि गनय प्रचमित काननु बिोजिि कारवाही चिाउन सक्नेछ । 

तर, प्रचमित कानूनिे सिाय सिेत हनु े अपराि भएकोिा प्रचमित कानून 
बिोजिि िदु्धा चिाउन सक्नेछ । 

१५. मनदेशन ददने: गाउँपामिकािे समिमतिाई आवश्यक मनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो 
मनदेशनको पािना गनुय सम्वन्िजेत समिमतको कतयव्य हनुेछ । 

१६. दण्ड सिायेः (१) दफा (४) बिोजिि दताय नगराई समिमत स्थापना गरेिा वा दफा 
(५)बिोजिि दताय नगरी  समिमत संचािन गरेिा त्यस्ता समिमतका सदस्यहरुिाई 
गाउँपामिकािे िनही पाँच हिार रुपैया सम्ि िररवाना गनय सक्नेछ । 

(२) दफा (१३) बिोजिि वहसावको वववरण नपठाएिा प्रवन्ि समिमतका 
सदस्यहरुिाई गाउँपामिकािे िनही एक हिार रुपैयासम्ि िररवाना गनय सक्नेछ । 

तर, कुनै सदस्यिे दफा (१३) उल्िघंन हनु नददन सकभर प्रयत्न गरेको मथयो 
भन्न ेसन्तोष हनुे प्रिाण पेश गनय सकेिा मनििाई सिाय गररने छैन । 

(३) दफा (१४) को उपदफा (१) बिोजिि वहसाब िाँच गने सम्बन्िीत 
अमिकृतिे िागेको वववरण तथा कागिपत्र वा सोिेको प्रश्नको िवाफ नददन े
सम्वजन्ित पदामिकारी, सदस्य वा कियचारीिाई गाउँपामिकािे पाँच हिार रुपैँया 
सम्ि िनही िररवाना गनय सक्नेछ । 

(४) दफा (९) बिोजिि गाउँपामिकाको स्वीकृमत नमिई समिमतको उदेश्यिा 
हेरफेर गरेिा वा अको समिमतमसत गाभेिा वा समिमतिे आफ्नो उदेश्यको प्रमतकूि 
हनुे गरी काि कारवाही गरेिा वा गाउँपामिकािे ददएको मनदेशन पािना नगरेिा 
प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे त्यस्तो समिमतको दताय मनिम्वन गनय वा खारेि गनय 
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सक्नेछ । 

१७. पनुरावेदनेः दफा (१६) को उपदफा (४) बिोजिि प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे 
गरेको अजन्ति मनणयय उपर पैमतस ददन मभत्र सम्वजन्ित जिल्िा अदाितिा पनुरावेदन 
िाग्ने छ । 

१८. समिमतको ववघटन वा त्यस्को पररणाि: (१) समिमतको वविान बिोजिि कायय 
सञ्चािन गनय नसकी वा अन्य कुनै कारणवश समिमत ववघटन भएिा त्यस्तो 
समिमतको सम्पूणय िायिेथा गाउँपामिकािा सनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि ववघटन भएको समिमतको दावयत्वको हकिा सो 
समिमतको िायिेथािे भ्याए सम्ि त्यस्तो दावयत्व गाउँपामिकािे व्यहोने छ । 

(३) उपदफा (१) बिोजिि ववघटन भएको समिमतको दावयत्व समिमतको 
िायिेथािे नभ्याएिा नपगु दावयत्व समिमतका पदामिकारीको िायिेथाबाट प्रचमित 
काननु अनरुुप असिु उपर गररनेछ । 

१९. मनयि बनाउने अमिकारेः यस काययववमिको उदेश्य कायायन्वयन गनय  
गाउँपामिकापमिकािे मनयि बनाउन सक्नेछ । 

२०. ववघटन तथा संचािनेः समिमतिे आफ्नो वविान अनसुारको तोवकएको सियावमि 
मभत्रिा नयाँ काययसमिमत चयन हनु नसकेिा उक्त काययसमिमतको स्वतेः ववघटन 
भएको िानी अको काययसमिमत चयन नभए सम्ि गाउँपामिकािे तोकेको तदथय 
समिमतबाट समिमत संचािन गनेछ । 

२१. खारेिी र बचाउेः खानेपानी उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन काययववमि िाग ुहनु ुपवुय 
ििस्रोत ऐन २०४९ अन्तगयत दताय भएका समिमत यसै काययववमि बिोजिि दताय भए 
सरह िामननेछ । 
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अनसुचुी–१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग ्सम्बजन्ित) 

मनवेदन पत्रको ढाचँा 

श्रीिान ्गाउँपामिका अध्यक्षज्यू, 

िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका, िाहाचोक। 

 

िहोदय, 

 

हािीिे.................................उपभोक्ता संस्था गठन गरी दताय गराउन चाहेकोिे 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन काययववमि २०७७ दफा (५) को 
उपदफा (१) बिोजिि उपभोक्ता संस्था दताय गराउन देहायको वववरण खुिाई प्रस्ताववत 
उपभोक्ता संस्थाको एकप्रमत वविान र एक हिार रुपैयाँ दस्तरु सवहत दरखास्त ददएका 
छौँ । 

वववरण: 

१. उपभोक्ता संस्थाको नािेः  

२. काययक्षेत्रेः 

३. उद्देश्यहरेः 

(क) 

(ख) 

(ग) 

४. सदस्यहरको नाि ठेगाना पेशा र ना.प्र.प.नं. 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 



8 
 

(च) 

(छ) 
 

५. उपयोग गररने ििस्रोतको वववरण: 

(क) ििस्रोतका नाि र रहेको ठाउँ: 

(ख) ििस्रोतबाट गररने प्रयोगेः 

(ग)् उपभोक्ता संस्थािे उपयोग गनय चाहेको ििस्रोतको पररिाण: 

(घ) उक्त ििस्रोतको हाि भैरहेको उपयोगेः 
 

६. उपभोक्ता संस्थािे परु् याउन चाहेको सेवा सम्बन्िी वववरण: 

(क) सेवाको वकमसिेः 

(ख) सेवा परु् याउने क्षेत्रेः 

(ग)् सेवाबाट िाभाजन्वत हनुे उपभोक्ताहरको संख्याेः 

(घ) भववष्यिा सेवा ववस्तार गनय सवकने सम्भावनाेः  

७. आमथयक स्रोतको वववरण: 

८. कायायियको ठेगाना: 
 

मनवेदक, 

 

उपभोक्ता संस्थाको तफय बाट 
दरखास्त  

ददनेको 

सहीेः 

नािेः 

पदेः 

ठेगाना: 
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अनसुचुी–२ 

(दफा ५ को उपदफा ५ सँग सम्बजन्ित) 

उपभोक्ता संस्था दताय प्रिाण–पत्र 

दताय नम्बरेः 
 

 

िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय, िाहाचोक 

कास्की 
 

 

मिमतेः...................... 
  

श्री (सम्बजन्ित उपभोक्ता संस्थाको नाि) 
.................................. 

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

खानेपानी तथा सरफाई उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन काययववमि, २०७७ को दफा (५) 
को उपदफा (२) बिोजिि................साि..................िवहना............गतेिा यस 
कायायियिा दताय गरी यो दताय प्रिाणपत्र प्रदान गरीएको छ, खानेपानी तथा सरफाई 
उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन काययववमि, २०७७ बिोजिि आफ्नो कायय सञ्चािन गनुय 
होिा । 

 

सही : 

नाि, थर : 

पद : 
 

 


