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खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितत व्यवस्थापन काययववधी, २०७८ 

 

प्रस्तावनााः  कमल गाउँपाललका क्षेत्र लित्र स्वच्छ खानेपानीको पहँुच सबै नागरीकहरुमा पुर्ााउने 
उदेश्र्ले स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्थापन गना खानेपानी तथा सरसफाई उपिोक्ता सलमततहरुको 
स्थापना तथा दताा गने सम्वन्धमा व्र्वस्था गना बान्छनीर् िएकोले, स्थानीर् सरकारसञ्चालन  ऐन, 

२०७४ को दफा ११ उपदफा २(ध) बमोजिम कमल गाउँ कार्ापाललकाबाट स्वीकृत िई खानेपानी 
उपिोक्ता सलमतत व्र्वस्थापन कार्ाववधध बनाईएको छ ।  

१. संक्षिप्त नाि, ववस्तार र प्रारम्भाः  

१) र्स कार्ाववधधको नाम “खानेपानी तथा सरसफाई उपिोक्ता सलमतत व्र्वस्थापन कार्ाववधध, 

२०७८” रहेको छ । 

२) र्ो कार्ाववधध कमल गाउँपाललका लित्र लागु हुनेछ ।  

३) र्ो कार्ाववधध तत्काल प्रारम्ि हुनेछ ।  

२. पररभाषााः ववषर् वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा र्स कार्ाववधधमा 
 क) “खानेपानी” िन्नाले स्वच्छ वपउने पानी लाई सम्झनुपछा । 

 ख) “प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत” िन्नाले कमल गाउँपाललकाका प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत सम्झन ु
पछा ।  

ग) “सलमतत” िन्नाले ववधान अनुसार गठन िएको खानेपानी तथा सरसफाई उपिोक्ता सलमतत 
सम्झनु पछा ।  

घ) “तोककएको” वा “तोककए बमोजिम” िन्नाले र्स कार्ाववधध अन्तगात बनेको तनर्म, तनदेलशकामा 
तोककएको वा तोककए बमोजिम सम्झनुपछा ।  

३. उपभोक्ता समितत दताय गननय पने :  

स्थानीर्स्तरमा व्र्जक्तगत वा सामुदातर्क रुपमा आफ्नो तनलमत्त खानेपानी तथा सरसफाई एवं अन्र् 
घरेलु प्रर्ोगको लाधग खानेपानी तथा सरसफाई उपिोक्ता सलमतत दताा गरेर मात्र उपिोक्ता सलमतत 
स्थापना गनुा पनेछ । र्स कार्ाववधध बमोजिम दताा नगरी कसैलेपतन उपिोक्ता सलमतत स्थापना 
गनुा हँुदैन ।  

४. खानेपानीको िनल दताय गननयपने :  

गाउँपाललकाको क्षेत्रमा खानेपानी उत्पादनको मुख्र् श्रोत मुहान (मुल) बाट संकलन गरी खानेपानी 
व्र्वस्थापन गनुा पने अवस्थामा सो मुल सहहत आधधकाररक खानेपानी तथा सरसफाई उपिोक्ता 
सलमतत दताा गनुा पनेछ । खानेपानी तथा सरसफाई उपिोक्ता सलमततले खानेपानी व्र्वस्थापन गरी 
सावाितनक उपिोग गनाको लाधग खानेपानी संकलन गने उत्पादनको मुख्र्श्रोत मुहान (मुल) दताा को 
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लाधग गाउँपाललका समक्ष माग गनुा पनेछ । माग िएपतछ तनम्न अनुसारको ५ (पाँच) सदस्र्ीर् 
सलमततले मुल दताा गना लमल्ने नलमल्ने सम्वन्धमा स्थलगत अध्र्र्न सहहत छानववन गरी दताा 
गना लमल्ने अवस्था देखखएमा मुल दताा सहहतको अनुमती हदन सक्नेछ । 

 १) संर्ोिक — अध्र्क्ष 

२) सदस्र् — उपाध्र्क्ष  

३) सदस्र् — सम्वजन्धत वडाको अध्र्क्ष  

४) सदस्र् — वडा अध्र्क्षले तोकेको सम्बजन्धत वडाको सदस्र् (महहला)  

५) सदस्र् सधचब — प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत  

 

५. समितत दताय:  

(१) सलमतत दताा गना चाहने कुनै सात िना वा सो िन्दा बढी व्र्जक्तहरुले सलमतत सम्वन्धी 
देहार्को वववरण खुलाई सलमततको ववधानको एक प्रतत र तोककएको दस्तुर सहहत नगर प्रमुख समक्ष 
अनुसूची–१ को ढाँचामा तनवेदन हदनुपनेछ । 

 क) सलमततको नाम,  

ख) उदेश्र्हरु,  

ग) सलमततका सदस्र्हरुको नाम, ठेगाना, पेशा र नागररकताको प्रततललपी 
घ) कार्ाालर्को ठेगाना,  
ङ) सलमतत संचालनको ववधध र प्रकिर्ा घ (२) उपदफा (१) बमोजिमको तनवेदन प्राप्त िएपतछ दफा 
४ को सलमततको तनणार्ानुसार प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृतले आवश्र्क िाचबुझ गरी सलमतत दताा 
गना उधचत ठानेमा सलमतत दताा गरी प्रमाण–पत्र हदनेछ ।  

(३) प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृतले कुनै सलमतत दताा नगने तनणार् गरेमा त्र्सको सूचना तनवेदकलाई 
हदनु पनेछ र तनवेदकले सूचना प्राप्त गरेको लमततले ३५ (पैततस) हदनलित्र त्र्स्तो तनणार् उपर 
कार्ापाललका समक्ष उिुर गना सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिमको उिुर प्राप्त िएपतछ कार्ापाललकाले आवश्र्क िांचबुझ गरी त्र्स्तो 
सलमतत दताा गना मनालसव ठहररएमा सो सलमतत दताा गना प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृतलाई आदेश 
हदन सक्नेछ र त्र्स्तो िएपतछ प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृतले सलमतत दताा गररहदनु पनेछ ।  

(५) र्स दफा अन्तगात हदईने प्रमाण–पत्रकोढाँचा अनुसूधच–२ बमोजिम हुनेछ । नवीकरण दस्तुर 
तोककए बमोजिम हुनेछ ।  

(६) दताा िएको सलमतत प्रत्रे्क आधथाक वषा समाप्त िएको तीन महहना लित्र नववकरण गनुा पनेछ 
। दताा दस्तुर रु १,०००।– (एक हिार), नववकरण दस्तुर वावषाक रु ५००।– (पाँच सर्) ततनुा पनेछ । 
सलमततले समर्मा नववकरण नगरेमा िररवाना दस्तुर प्रतत महहना रु.२००।– (दईु सर् रुपैर्ाँ) थप 
लाग्नेछ ।  



 

4 
 

६. समितत संगठित िातनने : 
 १) र्स कार्ाववधध अन्तगात दताा िएको सलमतत अववतछन्न उत्तराधधकारवाला स्वशालसत र संगहठत 
सलमतत हुनेछ । सो सलमततको सबै कामको तनलमत्त आफ्नोएउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।  

(२) सलमततले व्र्जक्त सरह आफ्नो नामबाट नाललस उिुर गना सक्नेछ र सो उपर पतन सोही 
नामबाट नाललस उिुर लाग्नेछ ।  

७. संस्थाको सम्पत्ती :  

(१) सलमततको सदस्र् वा कमाचारी लगार्त कुनै व्र्जक्तले सलमततको ववधान ववरुद्ध संस्थाको कुनै 
सम्पत्ती दरुुपर्ोग गरेमा, कब्िा गरेमा वा रोक्का राखेमा गाउँपाललकाले त्र्स्तो सम्पत्ती दरुुपर्ोग गने, 
कब्िा वा रोक्का राखे्नबाट ललई सलमततलाई कफताा बुझाईहदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सलमततको सम्पत्ती कफताा गन े गरी गाउँपाललकाले गरेको कारवाहीमा 
धचत्त नबुझ्ने व्र्जक्तले सम्वजन्धत अदालतमा उिुर गना सक्नेछ । (३) सलमततको सदस्र् वा 
कमाचारी लगार्त कुनै व्र्जक्तले सलमततको कुनै सम्पत्ती वा ललखत वा प्रततष्ठा ववरुद्ध कुनै अपराध 
वा ववराम गरेमा सलमतत वा सलमततको कुनै सदस्र् उपर प्रचललत कानुन बमोजिम गाउँपाललकाले 
कारवाही चलाउन सक्नेछ । 

८. यस अति दताय भई वा नभई स्थापना भएका समिततले दताय गने : 
 (१) र्ो कार्ाववधध प्रारम्ि हुनु िन्दा अतघ तत्काल प्रचललत कानुन बमोजिम दताा िइ वा निई 
स्थापना िईरहेका सलमततले पतन र्ो कार्ाववधध प्रारम्ि िएको लमततले 

६ (छ) महहनालित्र र्ो कार्ाववधध बमोजिम सुधचकृत गराउनु पनेछ । सूधचकृत दताा हुनको लाधग गत 
आ.व. सम्मको लेखा पररक्षण प्रततवेदन र साधारण सिाको तनणार् अतनवार्ा रुपमा पेश गनुा पनेछ । 

९. समिततको उदेश्यहरुिा हेरफेर :  

(१) सलमततको उदेश्र्हरुमा हेरफेर गना आवश्र्क देखेमा वा सो सलमततलाई कुनै अकााेे सलमततमा 
गाभ्न उधचत देखेमा सो सलमततले तत ्सम्वन्धी प्रस्ताब तर्ार पारी सो प्रस्ताब उपर छलफल गना 
सलमततको ववधान बमोजिम साधारणसिा बोलाउनु पनेछ ।  

(२) साधारणसिामा उपजस्थत िएका िम्मा सदस्र् संख्र्ाको दईु ततहाई सदस्र्हरुले प्रस्ताबमा 
समथान िनाएमा सो प्रस्ताब साधारणसिाबाट पाररत िएको मातननेछ । तर, सो प्रस्ताब लागु गना 
गाउँपाललकाको पूवा स्वीकृत ललनु पनेछ ।  

१०.समिततको वर्गयकरण :–  

दताा अनुमतत प्राप्त गरी गाउँपाललका क्षेत्र लित्र संचालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाई उपिोक्ता 
सलमततहरुको व्र्वस्थापनबाट खानेपानी उपलब्ध गराउने उपिोक्ता सदस्र् संख्र्ाको आधारमा तनम्न 
अनुसार उपिोक्ता सलमततको बधगाकरण हुनेछ । छ  

१) १००१ िना वा सो िन्दा बहढ उपिोक्ता सदस्र् िएको(क वगा)  
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२) ५०१ देखख १००० िना उपिोक्ता सदस्र् िएको(ख वगा)  

३) ५०० िना सम्म उपिोक्ता सदस्र् िएको(ग वगा)  

११. तदथय समितत गिन गनय सककने :–  

र्स अतघ दताा स्वीकृती प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र नर्ाँ अनुमतत प्राप्त गरी स्थापना हुने 
उपिोक्ता सलमततहरुले तोकीए बमोजिम ६ महहनालित्र साधारण सिा गरी उपिोक्ता सलमतत गठन 
प्रकृर्ा पुरा नगरेमा त्र्स्ता तदथा सलमतत वा अवधी पुरा िएका उपिोक्ता सलमततहरुलाई ववघटन 
गरी संचालन तनर्मीत गना गाउँपाललकाको तफा बाट सम्वन्धीत उपिोक्ता सदस्र्हरु मध्रे्बाट तदथा 
सलमतत गठन गरी साधारण सिा समेतका आवश्र्क प्रकृर्ा काम कारवाही गरी गराई व्र्वस्थापन 
गना सककनेछ ।  

१२. संि गिन गनय सककने :–  

दताा स्वीकृती प्राप्त गरी गाउँपाललका क्षेत्र लित्र संचालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाई उपिोक्ता 
सलमततहरु मध्रे्बाट एक उपिोक्ता सलमततलाई एक सदस्र् मानी नगर स्तररर् खानेपानी तथा 
सरसफाई उपिोक्ता संघ गठन गरी सोही संघको प्रत्र्क्ष रेखदेख सहर्ोग मातहतमा अन्र् सम्पुणा 
उपिोक्ता सलमततहरुलाई व्र्वस्थीत रुपमा संचालन गरीनेछ ।  

: १३. ठहसाबको वववरण पिाउनन पने 
 उपिोक्ता सलमततले आफ्नो सलमततको हहसाबको वववरण लेखा परीक्षकको प्रततवेदन सहहत प्रत्रे्क 
बषा गाउँपाललकामा पठाउनु पनेछ ।  

१४. ठहसाब जााँच गने :  

(१) प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृतले आवश्र्क देखेमा सलमततको हहसाव आफुले तनर्ुजक्त गरेको कुनै 
अधधकृतद्वारा िाँच गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम हहसाब िाँच गराए बापत गाउँपाललकाले हहसाब िाँचबाट देखखन आएको 
सलमततको मौज्दात रकमको सर् कडा तीन प्रततशतमा नबढाई आफुले तनधाारण गरेको दस्तुर असुल 
गरी ललन सक्ने छ ।  

ट (३) हहसाब िाँच गने अधधकृतले मागेको वववरण तथा कागिातहरु वा सोधेको प्रश्नको िवाफ 
हदनु सलमततको पदाधधकारी, सदस्र् र कमाचारीको कताव्र् हुनेछ । 

 (४) हहसाब िाँच गने अधधकृतले गाउँपाललकाले तोककहदएको म्र्ाद लित्र हहसाब िाँचको प्रततवेदन 
गाउँपाललका समक्ष पेश गनुा पनेछ र सो प्रततवेदनको आधारमा सलमततको कुनै सम्पत्ती सो संस्थाको 
कुनैपदाधधकारी, सदस्र् वा कमाचारीले हहनालमना गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुुपर्ोग गरेको छ िन्ने 
गाउँपाललकालाई लागेमा तनिले त्र्स्तो पदाधधकारी, सदस्र् वा कमाचारीबाट सो हानी नोक्सानी असूल 
गना प्रचललत कानुन बमोजिम कारवाही चलाउन सक्नेछ । तर, प्रचललत कानूनले सिार् समेत हुने 
अपराध िएकोमा प्रचललत कानून बमोजिम मुद्धा चलाउन सक्नेछ । 
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 १५. तनदेशन ठदने : गाउँपाललकाले सलमततलाई आवश्र्क तनदेशन हदन सक्नेछ र त्र्स्तो तनदेशनको 
पालना गनुा सम्वन्धीत सलमततको कताव्र् हुनेछ । 

 १६. दण्ड सजाय :  

(१) दफा (४) बमोजिम दताा नगराई सलमतत स्थापना गरेमा वा दफा (५) बमोजिम दताा नगरी 
सलमतत संचालन गरेमा त्र्स्ता सलमततका सदस्र्हरुलाई गाउँपाललकाले िनही पाँच हिार रुपैर्ा 
सम्म िररवाना गना सक्नेछ । 

(२) दफा (१३) बमोजिम हहसावको वववरण नपठाएमा प्रवन्ध सलमततका सदस्र्हरुलाई गाउँपाललकाले 
िनही एक हिार रुपैर्ासम्म िररवाना गना सक्नेछ । तर, कुनै सदस्र्ले दफा (१३) उल्लघंन हुन 
नहदन सकिर प्रर्त्न गरेको धथर्ो िन्ने सन्तोष हुने प्रमाण पेश गना सकेमा तनिलाई सिार् गररने 
छैन । 

 (३) दफा (१४) को उपदफा (१) बमोजिम हहसाब िाँच गने सम्बन्धीत अधधकृतले मागेको वववरण 
तथा कागिपत्र वा सोधेको प्रश्नको िवाफ नहदने सम्वजन्धत पदाधधकारी, सदस्र् वा कमाचारीलाई 
गाउँपाललकाले पाँच हिार रुपैँर्ा सम्म िनही िररवाना गना सक्नेछ । 

 (४) दफा (९) बमोजिम गाउँपाललकाको स्वीकृतत नललई सलमततको उदेश्र्मा हेरफेर गरेमा वा अको 
सलमततलसत गािेमा वा सलमततले आफ्नो उदेश्र्को प्रततकूल हुने गरी काम कारवाही गरेमा वा 
गाउँपाललकाले हदएको तनदेशन पालना नगरेमा प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृतले त्र्स्तो सलमततको दताा 
तनलम्वन गना वा खारेि गना सक्नेछ । 

१७. पननरावेदन : दफा (१६) को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृतलेगरेको अजन्तम 
तनणार् उपर पैततस हदन लित्र सम्वजन्धत जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ ।  

१८. समिततको वविटन वा त्यसको पररणाि :  

(१) सलमततको ववधान बमोजिम कार्ा सञ्चालन गना नसकी वा अन्र् कुनै कारणवश सलमतत ववघटन 
िएमा त्र्स्तो सलमततको सम्पूणा िार्िेथा गाउँपाललकामा सनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम 
ववघटन िएको सलमततको दातर्त्वको हकमा सो सलमततको िार्िेथाले भ्र्ाए सम्म त्र्स्तो दातर्त्व 
गाउँपाललकाले व्र्होने छ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम ववघटन िएको सलमततको दातर्त्व सलमततको िार्िेथाले नभ्र्ाएमा नपुग 
दातर्त्व सलमततका पदाधधकारीको िार्िेथाबाट प्रचललत कानुन अनुरुप असुल उपर गररनेछ ।  

१९. तनयि बनाउने अर्धकार : र्स कार्ाववधधको उदेश्र् कार्ाान्वर्न गना गाउँपाललकाले तनर्म 
बनाउन सक्नेछ ।  

२०. वविटन तथा संचालन : सलमततले आफ्नो ववधान अनुसारको तोककएको समर्ावधध लित्रमा नर्ाँ 
कार्ासलमतत चर्न हुन नसकेमा उक्त कार्ासलमततको स्वतः ववघटन िएको मानी अको कार्ासलमतत 
चर्न निए सम्म गाउँपाललकाले तोकेको तदथा सलमततबाट सलमतत संचालन गनेछ ।  
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 २१. खारेजी र बचाउ : खानेपानी उपिोक्ता सलमतत व्र्वस्थापन कार्ाववधध लागु हुनु पुवा िलस्रोत 
ऐन २०४९ तथा तनर्मावली अन्तगात दताा िएका सलमतत र्सै कार्ाववधध बमोजिम दताा िए सरह 
मातननेछ ।  

 

 

  



 

8 
 

 

अनुसुची–१  
तनवेदन पत्रको ढाँचा 

 

श्रीमान ्अध्र्क्षज्र्,ू  

कमल गाउँपाललका 
तोपगाछी, झापा  

महोदर्,  

हामीले.................................उपिोक्ता संस्था गठन गरी दताा गराउन चाहेकोले खानेपानी तथा 
सरसफाई उपिोक्ता सलमतत व्र्वस्थापन कार्ाववधध २०७५ दफा (५) को उपदफा (१) बमोजिम 
उपिोक्ता संस्था दताा गराउन देहार्को वववरण खुलाई प्रस्ताववत उपिोक्ता संस्थाको एकप्रतत 
ववधान र एक हिार रुपैर्ाँ दस्तुर सहहत दरखास्त हदएका छौँ ।  

वववरणः  

१. उपिोक्ता संस्थाको नामः  

२. कार्ाक्षेत्रः  

३. उद्देश्र्हरः  

(क)  (ख)  (ग)  

४. सदस्र्हरको नाम ठेगाना पेशा र ना.प्र.प.न.ं  

(क)  

(ख) 
(ग)  

(घ)  

(ङ) 
(च)  

(छ)  



 

 

५. उपर्ोग गररने िलस्रोतको वववरणः  

(क) िलस्रोतका नाम र रहेको ठाउँः 
 (ख) िलस्रोतबाट गररने प्रर्ोगः  

(ग) उपिोक्ता संस्थाले उपर्ोग गना चाहेको िलस्रोतको पररमाणः  

(घ) उक्त िलस्रोतको हाल िैरहेको उपर्ोगः  

६. उपिोक्ता संस्थाले पुर् र्ाउन चाहेको सेवा सम्बन्धी वववरणः  

(क) सेवाको ककलसमः  

(ख) सेवा पुर् र्ाउने क्षेत्रः  

(ग) सेवाबाट लािाजन्वत हुने उपिोक्ताहरको संख्र्ाः  

(घ) िववष्र्मा सेवा ववस्तार गना सककने सम्िावनाः  

७. आधथाक स्रोतको वववरणः  

८. कार्ाालर्को ठेगानाः  

तनवेदक,  

उपिोक्ता संस्थाको तफा बाट दरखास्त हदनेको 
सहीः  

नामः  

पदः 
ठेगानाः  
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अनुसुची–२ (दफा ५ को उपदफा ५ सँग सम्बजन्धत) 

 

कमल गाउँपाललका 
गाउँ कार्ापाललकाको कार्ाालर् 

तोपगाछी, झापा 
उपिोक्ता संस्था दताा प्रमाण–पत्र 

दताा नम्बरः                                                 
लमतत................ 
श्री (सम्बजन्धत उपिोक्ता संस्थाको नाम) ..................................  

.................................. खानेपानी तथा सरफाई उपिोक्ता सलमतत व्र्वस्थापन कार्ाववधध, २०७५ को दफा (५) को 
उपदफा (२) बमोजिम...................साल....................महहना................गतमेा र्स कार्ाालर्मा दताा गरी 
र्ो दताा प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ, खानेपानी तथा सरफाई उपिोक्ता सलमतत व्र्वस्थापन कार्ाववधध, 

२०७५ बमोजिम आफ्नो कार्ा सञ्चालन गनुा होला ।  

सही :  

नाम, थर : 
 पद :  

प्रमाखणकरण गनेको :  

दस्तखत :  

नाम थर :  

 दिाा : प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत  

 

आज्ञाले, 
काजिमान राई 

प्रमुख प्रशासककर् अधधकृत 


