
भाग-२ 

खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त र 

महुानँ दतार् तथा न�वकरण सम्बन्धी 

कायर्�व�ध,२०७८ 
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चोयगा,गलु्मी 
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�स्तावना:  छ�कोट गाउँपा�लका के्ष� �भ� उपभो�ा स�म�त माफर् त 

खानेपानी आयोजना सञ् चालन,व्यवस्थापन तथा ममर्त सम्भार गन� �योजनका 

ला�ग स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन,2074 को  दफा 11 उपदफा 2 

को(ध) ले �दएको अ�धकार �योग गर� खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा 

स�म�त र महुान दतार् सम्बन्धी काम कारवाह�लाई व्यविस्थत गनर् छ�कोट 

गाउँ कायर्पा�लकाले यो कायर्�व�ध जार� गरेको छ । 

गाउँ कायर्पा�लकाको �म�त 2078।10।25 गतेकोको वैठकवाट स्वीकृत। 

प�रच्छेद-१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ:(१)यस कायर्�व�धको नाम “छ�कोट 

गाउँपा�लकाको खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त र महुान 

दतार् तथा न�वकरण सम्बन्धी कायर्�व�ध,२०७८” रहेको छ । 

(२) यो कायर्�व�ध तरुुन्त लाग ु हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा:- 

(क) "ऐन" भ�ाले “स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४” 
सम्झन ुपदर्छ । 

(ख) "कायर्�व�ध" भ�ाले खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा 

स�म�त दतार् तथा न�वकरण सम्बन्धी कायर्�व�ध,२०७८ 

लाई सम्झन ुपदर्छ। 



खण्ड-५                               संख्या-१०          �म�त २०७८।१०।२८ 

3 
 

(ग) गाउँपा�लका भ�ाले छ�कोट गाउँपा�लका सम्झन ु

पदर्छ। 

(घ) वडा भ�ाले छ�कोट गाउँपा�लका �भ�का वडाहरु 

सम्झन ुपदर्छ। 

(ङ) “अध्यक्ष” भ�ाले गाउँपा�लकको अध्यक्ष सम्झन ुपदछर् 

। 

(च) “उपाध्यक्ष” भ�ाले गाउँपा�लकको अध्यक्ष सम्झन ुपदछर् 

। 

(छ) “उपभो�ा स�म�त” भ�ाले यस कायर्�व�ध बमोिजम गठन 

ग�रने खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तलाई 

सम्झन ुपदर्छ। 

(ज) “वडाध्यक्ष” भ�ाले छ�कोट गाउँपा�लकाको सम्बिन्धत 

वडा अध्यक्षलाई सम्झन ुपदर्छ। 

(झ) महुान/मलु भ�ाले गाउँपा�लका �भ�को भ-ूसतहमा वा 

भ�ूमगत वा अन्य जनुसकैु अवस्थामा रहेको पानीको �ोत 

सम्झन ुपदर्छ। 

(ञ) “दतार्” भ�ाले यस कायर्�व�ध बमोिजम मूल र खानेपानी 

तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त दतार् हनुे �कृयालाई 

सम्झन ुपदर्छ। 
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(ट) “न�वकरण” भ�ाले दतार् भई सके प�छ वा�षर्क रुपमा 

ग�रने न�वकरणको ���यालाई सम्झनपुछर्। 

(ठ) “जल�ोत” भ�ाले खानेपानीको स्थायी �ोत रहेको 

स्थानलाई सम्झनपुछर्।जसले मूल प�न जनाउँछ। 

(ड) “खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त र महुान 

दतार् गन� अ�धकार�” भ�ाले �मखु �शास�कय अ�धकृत 

वा �नजले तोकेको कमर्चार� सम्झन ुपदर्छ। 

 

प�रच्छेद-2 

(जल�ोतको स्वा�मत्व र उपयोग व्यवस्था) 

३. जल�ोतको स्वा�मत्वः- ऐन काननु वा अन्य सिन्ध सम्झौतामा 

उल्लख भएकोमा बाहेक नपेालको सरहद�भ� रहेको जल�ोतको 

स्वा�मत्व नेपाल सरकारमा �न�हत हनुेछ। 

४. जल�ोतको उपयोगः- 

१. ऐनले स्प� व्यवस्था गरेको बाहेक यस  कायर्�व�ध बमोिजम 

अनमु�त न�लई वा �ा� नगर� कसैले प�न जल�ोतको उपयोग गनर् 

पाउने छैन।तर यस अिघ देिख परम्परागत रुपमा उपयोग ग�र 

आएको वा �कृया पूरा ग�र दतार् भई उपयोग ग�र आएको 

जल�ोतको उपयोगको सम्बन्धमा यस कायर्�व�धले बाधा पान� छैन। 
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२. उपदफा 1 मा ज ेलेिखएको भएता प�न देहायको अवस्थामा 

अनमु�त न�लएको कारण जल�ोतको उपयोग गनर्  बाधा पन� छैन। 

           अ) �नजी/घरेल ु�योजनको ला�ग खानेपानी उपयोग गनर्। 

     आ) �नजी जग्गामा रहेको पानीको �ोतवाट �सँचाई,खानेपानी 

तथा अन्य घरेल ु�योजनका ला�ग उपयोग गनर्। 

३. जल�ोतको उपयोग गनर् चाहने व्यि� वा संग�ठत संस्थाले 

परम्परागत रुपमा उपयोग ग�र आएको जल�ोत उपयोगमा कुन ै

बाधा पन� छैन। 

 

  

 

प�रच्छेद-3 

(खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा  स�म�त गठन र दतार् ���या) 

५. खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त गठनः- 

१. यस कायर्�व�ध बमोिजम साम�ुहक लाभका ला�ग संस्थागत 

रुपमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त गठन गनुर्पन�छ। 

२. उपभो�ा स�म�त गठन गनर् चाहने उपभो�ाहरुले खानेपानी 

उपयोग गन� लाभािन्वत प�रवारका किम्तमा एक जना सदस्यको 

उपिस्थ�त एवं गाउँपा�लका वा वडाको ��त�न�धको रोहवरमा भेला 

गनुर्पन�छ। 
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३. उ� भेलाले सवर्सम्मत वा बहमुत�ारा उपभो�ाहरु 

मध्यवेाट 1 जना अध्यक्ष स�हत किम्तमा 7 सदस्यीय उपभो�ा 

स�म�त गठन गनुर्पन�छ। 

४. उपभो�ा स�म�त गठन गदार् अध्यक्ष,कोषाध्यक्ष वा सिचव 

मध्ये कुनै एक पदमा म�हलालाई अ�नवायर् समावेश गराई कुल 

सदस्य संख्याको किम्तमा 33 ��तशत म�हला सदस्य अ�नवायर् हनु ु

पन�छ। 

५. उपभो�ा स�म�त गठन गदार् एकाघर प�रवारका एक सदस्य 

भन्दा वढ� उ� स�म�तमा रहन पाउने छैन। 

६. उपभो�ा स�म�तमा  �नवार्िचत पदा�धकार�,बहालवाला 

कमर्चार�,िशक्षक वा लाभको पद धारण गरेका कुनै प�न व्यि� 

रहन सक्न े छैन।यसै गर� बेरुज ु कायम रहेका र आ�थर्क 

अ�नय�मततामा संलग्न व्यि�हरु स�म�तको सदस्यमा रहन सक्न े 

छैनन।् 

७. उपभो�ा स�म�त सञ् चालनको छु�ै �वधान हनुपुन�छ। 

६. खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त संग�ठत संस्था हनुेः- 

१. खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त अ�व�छ� 

उ�रा�धकारवाला स्वशा�सत र संग�ठत संस्था हनुेछ। 

२. सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�तले आफ्नो �वधान �नमार्ण ग�र 

गाउँपा�लकावाट स्वीकृत भएबमोिजम कायार्न्वयन गनुर्पन�छ। 
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३. खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तको सबै काम 

कारबाह�को �न�म� आफ्नो छु�ै छापको  �योग हनुेछ। 

४. खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तले व्यि� सरह 

चल अचल सम्पि� �ा� गन�,ख�रद �व�� गनर् वा अन्य �क�समले 

आवश्यक व्यवस्था गनर् सक्नेछ। 

५. खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तले व्यि� सरह 

उजरु गनर् र उपभो�ा स�म�त उपर समेत उजरु लाग्न सक्नेछ। 

७. खानेपानीको �ाथ�मकता तो�कनेः- जल�ोतको उपयोग गदार् 

सामान्यतया देहाय बमिजम �ाथ�मकता �नधार्रण गनुर्पन�छ। 

(क) खानेपानी र घरेल ुउपयोग 

(ख) �संचाई 

(ग) पश ुतथा मत्स्यपालन जस्ता कृ�षजन्य उपयोग 

(घ) जल�व�तु 

(ङ) घरेल ुउ�ोग 

(च) औ�ो�गक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोग 

(छ) जल यातायात र आमोद �मोदजन्य उपयोग 

(ज) अन्य। 

८. उपभो�ा स�म�त र मूल/महुान दतार्को ला�ग आवश्यक कागजात 

स�हत दरखास्त �दनपुन�ः- 

१. दफा 5 को उपदफा 1 बमोिजम गठन ग�रएको उपभो�ा 

स�म�तलाई संस्थागत रुपमा  दतार् गनर् चाहन ेउपभो�ाहरुले 2 
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��त उपभो�ा स�म�तको �वधान स�हत अनसूुची 1 बमोिजमको 

ढाँचामा गाउँपा�लकामा �नवेदन �दन ुपन�छ। 

२. खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तले पेश गनुर्पन� 

�वधानमा अन्य कुराहरुका अ�त�र� किम्तमा देहायका कुराहरु 

अ�नवायर् उल्लेख गरेको हनुपुन�छ। 

(क) उपभो�ा स�म�तको पूरा नाम र ठेगाना 

(ख) उ�ेश्य र कायर्के्ष� 

(ग) सदस्यका ला�ग आवश्यक योग्यता 

(घ) सदस्यता शलु्क 

(ङ) सदस्यको �नस्कासन र रािजनामा 

(च) हक दावी,नामसार�,हकवालाको  मनोनयन  

(छ) उपभो�ा स�म�तको बैठक र साधारण सभा सम्बन्धी 

व्यवस्था 

(ज) कायर् स�म�तका सदस्यहरुको �नवार्चन,काम,कतर्व्य र 

अ�धकार 

(झ) कायर् स�म�तको बहाल र पदाव�ध 

(ञ) कोष सं�ालन र लेखापर�क्षण व्यवस्था 

(ट) �वधान संशोधन 

(ठ) �वघटन 

(ड) �व�वध 
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३. खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त तथा महुान 

संस्थागत रुपमा दतार् गनर् चाहने उपभो�ा स�म�तले �नम्नानसुार 

कागजात संलग्न ग�र पेश गरेको हनुपुन�छ। 

(क) अनसूुिच 1 बमोिजमको �नवदेन 

(ख) उपभो�ा स�म�तका कायर्कार� सदस्यहरुले �त्येक प�ृको 

तल र मा�थ दबैु�तर दस्तखत गरेको �मािणत 2 ��त �वधान 

(ग) स�म�तका सदस्यको नेपाल� नाग�रकताको �माण प�को 

�मािणत ��त�लपी 

(घ) उपभो�ाहरुको आम भेलाले उपभो�ा स�म�त गठन गरेको 

�नणर्यको �मािणत ��त�लपी 

(ङ) जल�ोत रहेको तथा उपयोग ग�रने  के्ष�को अवस्था 

झिल्कने स्केच नक्शा 

(च) गाउँपा�लकाले तोके बमोिजम दस्तरु बझुाएको नगद� र�सद, 

(छ) खानेपानी �ोत तथा उपभो�ा स�म�त गठनमा कुन ै�ववाद 

छैन भ�े खलेुको उपभो�ा स�म�त तथा महुान दतार् ग�र�दन े

सम्बन्धमा वडा कायार्लयको �नणर्य स�हतको �सफा�रस प� 

९. गाउँपा�लकाको जल�ोत स�म�तको गठन- 

१. छ�कोट गाउँपा�लका �भ� रहेको जल�ोत उपयोग 

आवश्यक अध्ययन,अनसुन्धान गन� एवं जल�ोत उपयोगको 

सम्बन्धमा �ववाद भएमा छलफल ग�र �नकास �नकाल्ने तथा 

कायर्�व�ध बमोिजम दतार् भएर तो�कए बमोिजम नगरेमा अनमु�त प� 
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खारेज गन� �योजनको ला�ग एक स्थानीय जल�ोत स�म�त रहनेछ 

।स्थानीय जल�ोत स�म�तमा देहायका पदा�धकार� रहनेछन।् 

(क) गाउँपा�लका अध्यक्ष  -संयोजक 

(ख) उपाध्यक्ष-सदस्य 

(ग) �मखु �शासक�य अ�धकृत-सदस्य 

(घ) �ा�व�धक शाखा �मखुः- सदस्य 

(ङ) सम्बिन्धत वडाको वडा अध्यक्ष-सदस्य 

(च) सम्बिन्धत वडाको कायर्पा�लका सदस्य-सदस्य 

(छ) योजना शाखा �मखु -सदस्य सिचव 

२. आवश्यकता अनसुार सम्बिन्धत वडाका वडा सदस्य तथा 

अन्य वडाका वडा अध्यक्षलाई आमिन्�त गनर् स�कनछे। 

३. गाउँपा�लकाको जल�ोत स�म�तको काम कतर्व्य र 

अ�धकारः 

(क) महुानको उपयोग सम्बन्धमा �ववाद भएमा समाधान गन� 

तथा कायर्�व�ध बमोिजम दतार् भएर तो�कए बमोिजम नगरेमा दतार् 

�माण प� तथा अनमु�त प� खारेज गन�। 

(ख) महुानको उपयोग सम्बन्धमा समसाम�यक 

अध्ययन,अनसुन्धान तथा आवश्यक सझुाव संकलन ग�र छ�कोट 

गाउँपा�लका गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय समक्ष पेश गन�। 

(ग) महुान संरक्षणमा कुनै �� उठेमा वा �ववाद उठेमा 

आवश्यक जाँचबझु ग�र �ववाद �मलान गन�। 
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(घ) तो�कएबमोिजम अन्य कायर् गन�। 

१०. जल�ोत उपयोगका ला�ग सावर्ज�नक सूचना �कािशत गनुर् 

पन�ः- 

१. दफा 8 को उपदफा 3 बमोिजम आवश्यक कागजात 

स�हत उपभो�ा स�म�त माफर् त खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा 

स�म�त र महुान दतार्को ला�ग कागजात पेश हनु आए प�छ गाउँ 

कायर्पा�लकाको कायार्लयले खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा 

स�म�त र महुान दतार्को �नवेदन मखु्य दतार् �कतावमा दतार् ग�र 

सम्बिन्धत सबैको जानकार�का ला�ग 1 ��त सम्बिन्धत वडा 

कायार्लयमा र अक� 1 ��त सम्बिन्धत जल�ोत(मूल) रहेको के्ष� 

निजक बस्तीमा टाँस गन� ग�र 15 �दन ेसावर्ज�नक सूचना जार� 

गनर् पठाउन ुपन�छ।सम्बिन्धत एउटै वडामा गठन हनुे उपभो�ा 

स�म�त र मलु/महुान दतार्को ला�ग सम्बिन्धत वडाले र दईु वा दईु 

भन्दा व�ढ वडामा सम्बिन्धत �वषयमा गाउँपा�लकाले सूचना 

�कािशत गनुर्पन�छ।सूचनाको ढाँचा अनसूुची 2 बमोिजम हनुेछ। 

२. सम्बिन्धत वडाले सूचना �कािशत गरेको अवस्थामा 

उपदफा 1 बमोिजम सूचना टाँस ग�र वडाको फेसबकु पेजमा समते 

रा�पुन�छ। साथै 1 ��त गाउँपा�लकामा समते पठाउनपुन�छ।गाउँ 

कायर्पा�लकाको कायार्लयवाट 15 �दने सूचना �ा� हनु आएमा 

सम्बिन्धत वडा सिचवले वडा कायार्लयको सूचना पाट�मा टाँस ग�र 

गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयमा जानकार� पठाउनपुन�छ। 
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११. खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त दतार् ���या 

तथा �ोत उपयोगमा उजरु� �दन स�कनेः-  

१. यसर� सूचना टाँस भए प�छ उपभो�ा स�म�त गठन ��या र 

जल�ोत(मूल) का सम्बन्धमा कोह� कसैको कुन ैगनुासो वा उजरु� 

भएमा सूचना टाँस अव�ध अथार्त ्15 �दन�भ� �माण स�हत सूचना 

जार� भएको वडा कायार्लयमा उजरु� �दन स�कनेछ।वडा कायार्लयले 

�ा� उजरु�को �ववरण गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयमा 

पठाउनपुन�छ।साथै उजरु� नपरेको खण्डमा उजरु�/गनुासो नपरेको 

भ�न �सफा�रस पेश गनुर्पन�छ।तर गाउँपा�लकावाट �कािशत 

सूचनाको हकमा  गाउँपा�लकाको कायार्लयमा उजरु� गनुासो दतार् 

गराउनपुन�छ। 

१२. उजरु� उपर सनुवुाई र उजरु� �कनारा लगाउनेः- 

१. यसर� परेको उजरु� उपर आवश्यक छान�वन ग�र �नरुपण 

गन� दा�यत्व गाउँपा�लकाको न्या�यक स�म�तको हनुेछ। 

२. न्यायक स�म�तमा  परेको उजरु� उपर 10 �दन�भ� 

�छनोफानो ग�रसक्न ुपन�छ। 

१३. पनुरावेदन �दन स�कनःे- 

१. न्यायक स�म�तले �छनोफानो गरेको म�ुाको सम्बन्धमा 

िच� नबझु्ने पक्षले िजल्ला अदालतमा पनुरावदेन �दन सक्नेछ। 

१४. खानेपानी तथा उपभो�ा स�म�त दतार्ः- 
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१. �रतपूवर्क �नवेदन उपर आवश्यक सबै ���या परुा भएप�छ 

गाउँपा�लकाको जल�ोत स�म�तको बैठकले महुान स�हत खानेपानी  

तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त दतार् सम्बन्धी �नणर्य गनर् 

सक्नेछ।. 

२. गाउँपा�लकाको जल�ोत स�म�तवाट जल�ोत(मूल) स�हत 

खानेपानी  तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त दतार् सम्बन्धमा �नणर्य 

भईसकेप�छ �मखु �शासक�य अ�धकृत वा �नजले तोकेको अ�धकृत 

कमर्चार�ले �नणर्यानसुार अनसूुिच 3 बमोिजमको ढाँचामा खानेपानी 

तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तको दतार् �माण प� जार� 

गनुर्पन�छ। 

३. दतार् �माण प�को शलु्क यस आ.व को ला�ग रु 

1000।(एक हजार) र आगामी आ.वको ला�ग गाउँपा�लकाको 

आ�थर्क ऐनले तोके बमोिजम हनुेछ। 

१५. खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तले दतार् न�वकरण 

गनुर् पन�ः- 

१. दतार् भएको खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तको 

दतार् �माण प� �त्येक आ�थर्क वषर् समा� भएको 6 म�हना �भ� 

नवीकरण गनुर्पन�छ। 

२. दतार् न�वकरण गदार् देहायबमोिजम कागजात पेश 

गनुर्पन�छ। 
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(क) उपभो�ा स�म�तका अध्यक्ष वा सिचवको नवीकरण 

ग�रपाउँ भ�े व्यहोराको �नवदेन - 1 थान 

(ख) उपभो�ा स�म�तको बैठकवाट नवीकरण गन� गराउने सम्बन्धमा 

भएको �नणर्यको ��त�लपी- 1 थान  

(ग) दतार् �माणप�को ��त�लपी- 1 थान 

(घ) बा�षर्क आय व्यय स�ह�तको लेखा प�रक्षण ��तवदेनको 

��त�लपी- 1 थान 

(ङ) सम्बिन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस 

३. उपभो�ा स�म�तको नवीकरण दस्तरु यस आ.व को ला�ग 

रु 500 (पाँच सय) र आगामी आ.वको ला�ग गाउँपा�लकाको 

आ�थर्क ऐनले तोके बमोिजम हनुेछ। 

४. तो�कएको समय�भ� दतार् नवीकरण गनर् नआउने उपभो�ा 

स�म�तलाई गाउँपा�लकाले तोके बमोिजमको �वलम्ब दस्तरु �लई 

नवीकरण गनर् सक्नछे।तर यो कायर्�व�ध स्वीकृत भएको 3 म�हना 

�भ� सूचना जार� ग�र सूचना जार� ग�रएको अव�ध �भ� आउने 

उपभो�ा स�म�तको दतार् न�वकरणमा भने �बलम्ब दस्तरु  लाग्ने 

छैन। 
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प�रच्छेद-4 

(सेवा,शलु्क र दण्ड ज�रवाना) 

१६. खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तले सेवा 

उपयोगका शतर्हरु तोक्न र सेवा शलु्क असलु उपर गनर् पाउनेः- 

१. उपभो�ा स�म�तले आफुले संचालन गरेको खानेपानी 

आयोजनाको �नय�मत ममर्त सम्भार र हेरचाहका ला�ग लाभािन्वत 

उपभो�ाहरु सँगको आपसी सल्लाह र सहम�तमा सेवा शलु्क 

�नधार्रण गनर्,संकलन गनर् तथा सेवा उपयोगका शतर्हरु तोक्न तथा 

आवश्यकता अनसुार दण्ड ज�रवाना तोक्न तथा असलु उपर गनर् 

सक्नेछ। 

१७. गाउँपा�लकाले उपभो�ा स�म�तसँग वा�षर्क सेवा शलु्क 

�लन सक्नेः- 

१. गाउँपा�लकाले खानेपानी उपयोग गन� जनसंख्या र 

आम्दानीको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तसँग 

वा�षर्क सेवा शलु्क �नधार्रण ग�र �लन सक्नेछ। 

२. सेवा शलु्क गाउँपा�लकाले तोके बमोिजम हनुछे। 

१८. सेवा रोक्न स�कनःे- 

१. उपभो�ा स�म�तले तोके बमोिजमको सेवा शलु्क न�तन� 

उपभो�ाहरुलाई उपभो�ा स�म�तले र तो�कए बमोिजमको सेवा 

शलु्क न�तन� उपभो�ा स�म�तलाई गाउँपा�लकाले �दान गद� आएको 

सेवा रोक्न सक्नेछ। 
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२. यसर� रोक् का ग�रएमा सम्बिन्धत उपभो�ा वा उपभो�ा 

स�म�तले तो�कए बमोिजमको सेवा शलु्क �तरे प�ात सेवा पनुःसचुारु 

गनर् स�कनेछ। 

३. उपभो�ा स�म�तले गरेको कायर्ले आ�थर्क अ�नय�मतता वा 

अपचलन भएको भ�े कुरा  �मखु �शासक�य अ�धकृतलाई लागेमा 

कुनै प�न वलेा आफु वा आफ्नो मातहतको कमर्चार� खटाई छान�वन 

गनर् र आवश्यक परेमा आ�थर्क कारोवार समेत रो�ा रा� सक्नेछ। 

 

प�रच्छेद-5 

(खानेपानी संरचना �नमार्ण र आवश्यक ���या) 

 

१९. खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तले खानेपानी तथा तथा 

सरसफाई सम्बन्धी संरचना �नमार्ण गनर् सक्नेः- खानपेानी तथा 

सरसफाई उपभो�ा स�म�तले खानेपानी तथा तथा सरसफाई सँग 

सम्बिन्धत भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण गनर् सक्नछे।यसर� �नमार्ण गदार् 

त्यस अिघ �नमार्ण भई वा �नमार्णा�धन अवस्थामा रहेका भौ�तक 

पूवार्धार �नमार्णलाई कुन ैअसर परु् याउन पाईनछैेन। 
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२०. अरुको घर जग्गामा �वेश गनर् सक्नेः- 

१. खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तले आयोजना 

सं�ालनको ला�ग आवश्यक परेमा सम्बिन्धत घर तथा जग्गा 

ध�नको अनमु�त वा सहम�त �लई �वेश गनर् पाउने छ। 

२. कसैको घर जग्गा उपयोग गनुर्पन� भएमा उपभो�ा 

स�म�तले सम्बिन्धत व्यि�लाई उिचत क्ष�तपू�तर् �दन ुपन�छ। 

३. उपभो�ा स�म�तले आवश्यक पन� कायर्का ला�ग उपलब्ध 

गराउने क्ष�तपू�तर् गाउँपा�लकाले व्यहोनर् बाध्य हनुेछैन। 

२१.  खानेपानी सँग सम्बिन्धत संरचनाहरुको ममर्त तथा सरुक्षाः- 

१. उपभो�ा स�म�त माफर् त �नमार्ण ग�रएका खानेपानी तथा 

सरसफाईसँग सम्बिन्धत भौ�तक संरचनाहरुको �नय�मत ममर्त संहार 

तथा सरुक्षा गन� िजम्मेवार� उपभो�ा स�म�त र उपभो�ाहरुको 

हनुेछ। 

२. उपभो�ा स�म�त माफर् त �नमार्ण ग�रएका खानेपानी तथा 

सरसफाईसँग  सम्बिन्धत भौ�तक संरचनाहरुको सरुक्षा गन� दा�यत्व 

सम्बिन्धत गाउँपा�लकाको समेत हनुेछ।  
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प�रच्छेद-6 

(�व�वध) 

२२.  खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तले खानेपानीको 

गणुस्तर�यता कायम गनुर् पन�ः-मानव िजवनको ला�ग अ�त आवश्यक 

पन� र आम उपभो�ाको स्वास्थ्य सँग सरोकार रा� ेखानेपानीको 

गणुस्तर�यताको सवालमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त 

अत्यन्त सजग हनु ुपन�छ।समय समयमा गणुस्तर�यताको सवालमा 

खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त अत्यन्त सजग हनु ु

पन�छ।समय समयमा खानपेानीको गणुस्तर�यताको जाँच तथा 

गणुस्तर�यता कायम गनुर् सम्बिन्धत खानेपानी तथा सरसफाई 

उपभो�ा स�म�तको कतर्व्य हनुेछ। 

२३. खानेपानी �ोतमा �द�ुषत गनर् नहनुेः- खानेपानीको �ोत तथा 

वरपरको के्ष�मा �द�ुषत गनर् पाईने छैन।यसर� �द�ुषत गरे गराएमा 

�द�ुषत गन� गराउनलेाई गाउँपा�लकाले �नयमानसुार कारवाह� 

गन�छ। 

२४.  खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तको दतार् �माण प�को 

स्वा�मत्व तथा हक हस्तान्तरण तथा �व�� �वतरण नहनुःे- 

१. यस कायर्�व�ध बमोिजम दतार् भएको खानेपानी तथा सरसफाई 

उपभो�ा स�म�तको दतार् �माण प� सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�त 

बाहेक अन्यन्� स्वा�मत्व तथा हक हस्तान्तरण र �व�� गनर् पाईन े

छैन। 
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२५. उपभो�ा स�म�तको कायर्के्ष� �वस्तार हनु सक्नःे- 

१. दतार् भएको उपभो�ा स�म�तले आवश्यकता अनसुार �वधानमा 

उल्लेख भए बमोिजम आफ्नो कायर् के्ष� �वस्तार गनर् सक्नेछ। 

२. उपभो�ा स�म�तले आफ्नो कायर्के्ष� �वस्तार गनर् गाउँपा�लकाको 

अनमुती �लनपुन�छ। 

३. दतार् भएको उपभो�ा स�म�तले कायर्के्ष� �वस्तार गनर् देहाय 

बमोिजम आवश्यक कागजात पेश ग�र �रतपूवर्क गाउँपा�लकामा 

�नवदेन पेश गनुर्पन�छ। 

(क) कायर्के्ष� �वस्तार गनर्को कारण र औिचत्य स�हत साधारण सभाले 

पा�रत गरेको �नणर्य, 

(ख) उपभो�ा स�म�तको बैठकको �नणर्य, 

(ग) उपभो�ा स�म�तको दतार् �माण प�को ��त�लपी, 

(घ) उपभो�ा स�म�तको स्वीकृत �वधान 1 ��त 

(ङ) �नयमानसुार शलु्क �तरेको नगद� र�सद, 

४. �रतपूवर्क कायर्के्ष� �वस्तारको ला�ग गाउँपा�लकामा �नवेदन पेश 

हनु आए प�छ �वस्तार ग�रने कायर्के्ष� र कायम ग�रन े

जल�ोत(मूल) समतेको �ववरण उल्लेख ग�र �वस्तार गनर् ला�गएको 

सम्बिन्धत कायर्के्ष� र वडा कायार्लयमा 1/1 ��त 15 �दने सूचना 

टाँस गनर् प� स�हत पठाउन ुपन�छ।वडा कायार्लयवाट सूचना टाँस 

गरेको सावर्ज�नक मचुलु्का स�हतको जानकार� गाउँपा�लकामा 

पठाउनपुन�छ। 
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५. यसर� सूचना टाँसको जानकार� �ा� भए प�ात कुनै उजरु� पनर् 

नआएमा �वस्ता�रत जल�ोत के्ष� र कायर्के्ष� समेत कायम ग�र 

गाउँपा�लकावाट �नणर्य गनर् सक्नेछ। 

६. कुनै उजरु� पनर् आएमा सो उजरु� उपर गाउँपा�लकाको न्या�यक 

स�म�तमा छलफल हुँदा उजरु गन� पक्षले उजर� �फतार् गरेमा वा 

�मलाप� गरेमा खानेपानी उपभो�ा स�म�त दतार् गनर् वाधा पन�छैन। 

२६. िजल्ला जल�ोत स�म�तवाट दतार् भईसकेका खानेपानी तथा 

सरसफाई उपभो�ा स�म�त दतार् नवीकरण गनुर्पन�ः- 

१. यो कायर्�व�ध स्वीकृत भए प�ात एक पटकका ला�ग गाउँपा�लकाले 

िजल्ला जल�ोत स�म�तको सिचवालयवाट यस अिघ दतार् भई 

कायार्न्वयनमा रहेका आफ्नो गाउँपा�लका के्ष� �भ�का सबै 

खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तहरुलाई नवीकरणको 

ला�ग आवदेन �दनको ला�ग 1 म�हने सूचना जार� गनुर्पन�छ। 

२. सूचना जार� भए प�ात यस अिघ दतार् भई कायार्न्वयनमा रहेका 

खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तहरुले सम्बिन्धत 

गाउँपा�लकामा दतार् �माण प�को ��त�लपी स�हत �नकरणको 

आवेदन �दन ुपन�छ। 

२७. खारेजी र बचाउः- 

१. सङ् घीय एवं �देश काननुले अन्यथा व्यवस्था गरेमा यो कायर्�व�ध 

स्वतःखारेज भएको मा�ननेछ। 
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२. यस कायर्�व�धमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु नेपालको �च�लत 

काननुसँग बािझन गएमा बािझएको हद सम्म स्वत �नस्कृय हनुेछ। 

३. यस अिघ महुान दतार् सम्बिन्ध कायर्�व�ध,2077  बमोिजम भए 

गरेका कायर् यसै कायर्�व�ध बमोिजम भए गरेको मा�ननछे। 

४. महुान दतार् सम्बिन्ध कायर्�व�ध,2077 खारेज ग�रएको छ। 
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अनसूुिच-1 
दफा(8) को उपदफा 1 सँग सम्बिन्धत 

उपभो�ा स�म�तको तफर् वाट पेश गन� �नवेदन ढाचँा 
 

�ीमान ्�मखु �शासक�य अ�धकृत ज्यू, 
छ�कोट गाउँपा�लका,गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 
चोयगा,गलु्मी। 
 
 
महोदय, 
       हा�मले ....................... खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त 
गठन ग�र मूल/महुान स�हत संस्थागत रुपमा दतार् गनर् चाहेकोले छ�कोट 
गाउँपा�लकाको खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त र महुान दतार् तथा 
नवीकरण व्यवस्थापन कायर्�व�ध,२०७८ बमोिजम उपभो�ा  स�म�त दतार्को ला�ग 
अनरुोध छ। 
�ववरण 

१. उपभो�ा स�म�तको नामः- 
२. कायर्क्षे�ः- 
३. कायर् उ�ेश्यहरुः- 
४. कायर् स�म�तका  तदथर् स�म�तहरु 

�.सं. पदा�धकार�हरुको 
नाम थर 

ठेगाना पद पेशा सम्पकर्  
नं. 

दस्तखत कै�फयत 

1   अध्यक्ष     
2   उपाध्यक्ष     
3   कोषाध्यक्ष     
4   सिचव     
5   सदस्य     
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6   सदस्य     
7   सदस्य     
8        
9        

आवश्यकता अनसुार रा� स�कन े
५. उपयोग ग�रने जल�ोतको �ववरणः- 

(क) जल�ोत(मूल) रहेको ठाउँको नाम र �ोतको 
नामः- 

(ख) जल�ोत रहेको �ोतको �क�समः- 
(ग) जल�ोतवाट ग�रने �योगः- 
(घ) जल�ोत उपयोग गनर् चाहेको प�रमाण खलुाउनेः- 
(ङ) जल�ोतको हाल �योगको अवस्थाः- 

६. उपभो�ा स�म�तले परु् याउन चाहेको सेवा सम्बन्धी �ववरणः- 
(क) सेवाको �क�समः- 
(ख) सेवा पयुार्उने क्षे�ः- 
(ग) सेवावाट लाभािन्वत हनुे घर प�रवार संख्याः-

................... जनसंख्याः-................. 
(घ) भ�वस्यमा सेवा �वस्तार गनर्  स�कने वा नस�कनेः- 

७. आ�थर्क �ोतको �ववरणः- 
८. कायार्लय रहेन ठेगानाः- 
९. संलग्न कागजातहरुः- 

(क) उपभो�ा स�म�तको �वधानः- 
(ख) उपभो�ा स�म�तको पदा�धकार�हरुको 

नाग�रकताको ��त�लपी 
(ग) आम भेलावाट उपभो�ा स�म�त गठन सम्बन्धी 

�नणर्यको ��त�लपी 
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(घ) जल�ोत रहेको तथा उपयोग ग�रने क्षे�को अवस्था 
झिल्कने नक्सा 

(ङ) गाउँपा�लकामा दतार् वापत दस्तरु बझुाएको नगद� 
रसद 

(च) खानेपानीको �ोत तथा उपभो�ा स�म�त गठनमा 
कुनै �ववाद  छैन भनी वडा कायार्लयले गरेको 
दतार् ग�र�दने व्यहोराको �सफा�रस प� 

 

               �नवेदक 

                                                    
दस्तखत....................... 
नाम थरः- 
पदः 
ठेगाना 
सम्पकर्  नं. 
�म�तः- 
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अनसूुिच-2 
दफा(10) को उपदफा 1 सँग सम्बिन्धत 

गाउँपा�लकाको खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त र महुान दतार् 

सम्बन्धी 15 �दने सावर्ज�नक सूचना 

 

छ�कोट गाउँपा�लका अन्तगर्त वडा नं-.....................मा रहेको 

...........................�ोतको पानीवाट �ोत उपयोग गन� ग�र छ�कोट 

गाउँपा�लका वडा नं. ...........को......................गाउँ/बस्तीहरुमा श�ु 

�पउने पानी आपू�तर्का ला�ग आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन गनर् �ी 

.............................को अध्यक्षतामा उपभो�ा स�म�त गठन ग�र �ी 

....................खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त संस्थागत रुपमा 

दतार् गनर् भनी आवश्यक कागजात स�हत यस कायार्लयमा �नवदेन पेश हनु 

आएको छ।यस सम्बन्धमा उपभो�ा स�म�त गठन तथा जल�ोतको 

उपयोगका सम्बन्धमा को�ह कसैको उजरु� तथा गनुासो छ भने �माण स�हत 

सूचना �कािशत भएको �म�तले 15 �दन�भ� वडा कायार्लय/छ�कोट 

गाउँपा�लका गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयमा �नवदेन �दनहुनु सम्बिन्धत 

सबैको जानकार�का ला�ग योग सूचाना �कािशत ग�रएको छ।सूचना अव�ध 

भर कारण स�हत �नवदेन पेश हनु नआएमा जल�ोतको महुान स�हत 

सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�त दतार् हनु ेर यस �वषयमा प�छ सनुवुाई नहनु े

व्यहोरा समते यसै सूचना माफर् त ्जानकार� गराईन्छ। 

 

वडा अध्यक्ष/�मखु �शासक�य अ�धकृत 
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अनसूुिच-3 
(खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त दतार् ग�र उपलब्ध गराईने 

�माण प�को ढाचँा) 

छ�कोट गाउँपा�लका 
गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

चोयगा,गलु्मी 
लिुम्बनी �देश, नेपाल  

 

खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त र मूल दतार् �माण- प� 

 
दतार् नः-.......... 
दतार् �म�तः-.............. 
 
 
�ी ......................खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त, 
छ�कोट गाउँपा�लका वडा नं.......... 
....................,गलु्मी। 

 
 
स्थानीय सरकार स�ालन ऐन,2074 को दफा 11 को उपदफा 2 को 
(ध) बमोिजम यस गाउँपा�लकावाट स्वीकृत खानेपानी तथा सरसफाई 
उपभो�ा स�म�त र खानेपानी महुान दतार् तथा नवीकरण व्यवस्थापन 
कायर्�व�ध,२०७८ बमोिजम छ�कोट गाउँपा�लकाको 
�म�त........................... को जल�ोत स�म�तको बैठकको �नणर्य  अनसुार 
�व.सं. ................साल ..................म�हना ..........गतेमा यस 
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कायार्लयमा दतार् ग�र यो �माण प� �दान ग�रएको छ।�वधान बमोिजम 
आफ्ना कायर्हरु संचालन गनुर्होला। 
 
(जल�ोतको महुान/मूलको) नामः- 
.......................................................................) 

स्थानः- 
 

�माण दतार् प� जार� गन� अ�धकार�को 
                                                   

दस्तखतः-............................. 
                              नामः- 
                             पदः- 
                             �म�तः 
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अनसूुिच-4 
(खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त र मूल दतार् न�वकरण सम्बन्धी 

�ववरण) �माण प�को पछाडी 
 

न�वकरण सम्बन्धी �ववरण 
 
दतार् 
नं- 

अश�ुल 
आ.व. 

नवीकरण 
गरेको 
�म�त 

न�वकरण 
बहाल 
रहने 
अव�ध 

कर/नवीकरण 
दस्तरु/शलु्क/ज�रवाना 
�तरेको र�सद नं. 

न�वकरण 
गन� 
अ�धकार�को 
दस्तखत 

कै�फयत 

       

       

       

       

 

नोटः 

१. जनु आ.व.मा न�वकरण ग�रएको हो सोह� आ.व. को असार मसान्त 

सम्म मा� बहाल रहने अव�ध कायम हनुेछ। 

२. न�वकरण गदार् �त्येक आ.व. समा� भएको 6 म�हना �भ� ग�रसक्न ु

पदर्छ। 

३. आ.व. समा� भएको 6 म�हना �भ� न�वकरण नगरेमा �नयमानसुार 

�वलम्ब दस्तरु लाग्नेछ।  
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अनसूुिच-5 
(खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त दतार् न�वकरण पिुस्तकाको 

ढाँचा) 

छ�कोट गाउँपा�लका 
गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

चोयगा,गलु्मी 
लिुम्बनी �देश, नेपाल  

 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त दतार् तथा न�वकरण अ�भलेख �कताब 

दतार् नः-.......... 
दतार् �म�तः-.............. 

 
गलु्मी िजल्ला छ�कोट गाउँपा�लका, ................वडा नं.......................टोलमा 
खानेपानी आयोजना स�ालन,व्यवस्थापन तथा ममर्त संभार गन� �योजनका ला�ग  
छ�कोट गाउँपा�लकाको खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�त र महुान दतार् तथा 

नवीकरण व्यवस्थापन कायर्�व�ध,२०७८ बमोिजम 
�ी.........................................................खानेपानी तथा सरसफाई 
उपभो�ा स�म�तलाई �नम्न �ववरण स�हत दतार् ग�र �माण प� जार� ग�रयो। 
 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तको नामः- 

ठेगानाः- 

महुान/मलुको नामः- 

स्थानः- 
 

उपभो�ा स�म�त अध्यक्षको स�ह                     तयार गन�को स�ह                

जार�  गन�को स�ह 
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न�वकरण सम्बन्धी �ववरण 

दतार् 
नं- 

अश�ुल आ.व. नवीकरण 
गरेको 
�म�त 

न�वकरण 
बहाल रहने 
अव�ध 

कर/नवीकरण 
दस्तरु/शलु्क/ज�रवाना 
�तरेको र�सद नं. 

न�वकरण गन� 
अ�धकार�को 
दस्तखत 

कै�फयत 

       

       

       

       

       

       

 
 

आज्ञाले 
कृष्ण �साद पन्थी 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 


