
-दफा ४ तथा अनसूुची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित_ 

 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः-४ सङ्खयाः-६ मिमतः-२०७७/७/१९ 

 
भाग-२ 

पौवादङुिा गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

च्याङे्र ,भोजपरु 

 

 

 
 

प्रस्तावनाः 
पौवादङुिा गाउँ के्षत्र मभत्र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सबै गाउँवासीहरुिा पयुायउने उद्देश्यिे स्वच्छ खानेपानीको 
व्यवस्थापन गनय खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितहरुको स्थापना तथा दताय गने सम्बधििा व्यवस्था गनय 
बाधछनीय भएकोिे, पौवादङुिा गाउँकाययपामिकाबाट नेपािको संवविान अनसूुची -८ को क्र.स. १९ को प्रत्याभतूी 
गनय स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११. उपदफा (२) खण्ड घ. देहाय (१) र (२) को 
प्रयोजनका िामग पौवादङुिा गाउँपामिको प्रशासकीय काययववमि (मनयमित गने) ऐन, २०७५ को दफा ४ बिोन्जि 
खानेपानी िूि दतायसिेत प्रयोजनको िामग खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन काययववमि 
बनाईएको छ । 

 



पररच्छेद-१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाि, ववस्तार र प्रारम्भः 
१) यस काययववमिको नाि “पौवादङुिा गाउँपामिकाको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन 

काययववमि, २०७७”रहेको छ । 

२) यो काययववमि पौवादङिा गाउँपामिका मभत्र िाग ुहनुछे । 

३) यो काययववमि प्रिान्िकरि भई पौवादङुिा राजपत्रिा प्रकाशन भए पश्चात प्रारम्भ हनुेछ । 
 

 

पररच्छेद-२ 

पररभाषा 
२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययववमििाः 

क) "खानेपानी" भन्नािे स्वच्छ वपउने पानी िाई सम्झनपुछय । 

ख) "प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत" भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकाका प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत सम्झन ुपछय । 

ग) "समिमत" भन्नािे वविान अनसुार गठन भएको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत सम्झन ुपछय । 

घ) "तोवकएको" वा "तोकीए बिोन्जि" भन्नािे यस काययववमि अधतगयत बनेको मनयि, मनदेन्शकािा तोवकएको 
वा तोवकएबिोन्जि सम्झनपुछय । 

ङ) “गाउँपामिका” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिका, च्याङ्र ेभोजपरुिाई सम्झन ुपदयछ । 

च) “मिटर ररडर” भन्नािे दफा १४ (१) बिोन्जि समिमतद्वारा मनयकु्त कियचारी सम्झन ुपदयछ । 

छ) “िियत सम्भारकताय” भन्नािे दफा १४ (२) बिोन्जि मनयकु्त िियत सम्भारकताय सम्झन ुपदयछ । 
 

 

पररच्छेद-३ 

समिमत दताय, उद्दशे्य तथा वमगयकरि 

 

३. उपभोक्ता समिमत दताय गनुय पनेः स्थानीय स्तरिा व्यन्क्तगत वा सािदुावयक रुपिा आफ्नो मनमित्त खानेपानी 
तथा सरसफाई एंव अधय घरेि ुप्रयोगको िामग खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत दताय गरेर िात्र 
उपभोक्ता समिमत स्थापना गनुय पनेछ ।यस काययववमि बिोन्जि दताय नगरी कसैिे पमन उपभोक्ता समिमत 
स्थापना गनुय हदैुन । 

 

४. खानेपानीको ििु दताय गनुयपनेः- (१) गाउँपामिकािे पामिकाको के्षत्रिा खानेपानी उत्पादनको िखुय श्रोत 
िहुान (ििु) बाट संकिन गरी खनेपानी व्यवस्थापन गनुय पने अवस्थािा सो ििु सवहत आमिकाररक 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत दताय गनुय पनेछ । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमतिे 
खानेपानी व्यवस्थापन गरी सावयजमनक उपभोग गनयको िामग खानेपानी संकिन गने िखुय श्रोत िहुान (ििु) 
दतायको िामग गाउँपामिका सिक्ष िाग गनुय पनेछ ।िाग भए पमछ मनम्न अनसुारको समिमतिे ििु दताय गनय 



मिल्ने नमिल्ने सम्बधििा स्थिगत अध्ययन सवहत छानववन गरी दताय गनय मिल्ने अवस्था देन्खएिा ििु दताय 
सवहतको अनिुती ददन सक्नछे। 

१) संयोजक- गाउँपामिका उपाध्यक्ष 

२) सदस्य- सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष 

३) सदस्य सन्चव - प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे तोकेको प्राववमिक 

(२) उपदफा (१) िा जेसकैु भए पमन २५ घर भधदा कि उपभोक्ता भएको िूि दताय गनय आमनवायय 
हनुेछैन। 

 

५. समिमत दतायः (१) समिमत दताय गनय चाहने उपभोक्ताहरूिे घटीिा ९ देन्ख बढीिा ११ जना व्यन्क्तहरु आफु   
िध्येबाट कन्म्तिा ३३ % िवहिा प्रमतमनमित्व हनु ेगरी (अध्यक्ष, सन्चब र कोषाध्यक्ष िध्य ेकन्म्तिा १ 
जना िवहिा हनु ुपने) देहायको वववरि खिुाई समिमतको वविानको दईु प्रमत र तोवकएको दस्तरु सवहत 
प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत सिक्ष मनवदेन ददन ुपनेछः- 
क) समिमतको नाि, 
ख) उद्देश्यहरु, 
ग) समिमतका सदस्यहरुको नाि, ठेगाना र पेशा, 
घ) कायायियको ठेगाना, 
ङ) समिमत संचािनको ववमि र प्रवक्रया 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको मनवेदन प्राप्त भएपमछ प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे आवश्यक जाँचबझुका िामग 
दफा ४ बिोन्जिको समिमतिा पठाई समिमत दताय गनय उन्चत ठानिेा १५ ददन मभत्र समिमत दताय गरी 
प्रिाि-पत्र ददनेछ । 

(३) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे कुन ैसमिमत दताय नगने मनियय गरेिा त्यसको सूचना मनवेदकिाई ददन ुपनेछ 
र मनवदेकिे सूचना प्राप्त गरेको मिमतिे पैमतस ददन मभत्र त्यस्तो मनियय उपर गाउँपामिका अध्यक्ष सिक्ष 
उजरु गनय सक्नेछ । 

(४)  उपदफा (३) बिोन्जिको उजरु प्राप्त भएपमछ गाउँपामिका अध्यक्षिे आवश्यक जाँचबझु गरी त्यस्तो 
समिमत दताय गनय िनामसव ठहररएिा सो समिमत दताय गनय प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिाई आदेश ददन 
सक्नेछ र त्यस्तो भएपमछ प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे समिमत दताय गररददन ुपनेछ । 

(५) यस दफा अधतगयत ददईने प्रिाि पत्रको ढाँचा अनसूुची १ बिोन्जि हनुेछ । नवीकरि दस्तरु तोवकए 
बिोन्जि हनुेछ । 

(६) दताय भएको समिमत प्रत्यके आमथयक वषय सिाप्त भएको तीन िवहना मभत्र नववकरि गररसक्न ुपनेछ । दताय 
दस्तरु रु. 2,000।- (दईु हजार), नवीकरि दस्तरु वावषयक रु.1,000।(एक हजार) मतनुय पनेछ । 
समिमतिे सियिा नवीकरि नगरेिा जररवाना दस्तरु प्रमत िवहना रु. 200।(दईु सय रुपैयाँ ) थप 
िाग्ने छ । 

 



६. समिमत संगदठत िामननःे (१) यस काययववमि अधतगयत दताय भएको समिमत आववविन उत्तरामिकारवािा 
स्वशामसत र संगदठत समिमत हनुेछ ।सो समिमतको सबै कािको मनमित्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ 
। 

(२) समिमतिे व्यन्क्त सरह आफ्नो नािबाट नामिस उजरु गनय सक्नेछ र सो उपर पमन सोही नाि बाट 
नामिस उजरु िाग्नछे । 

 

७. संस्थाको सम्पन्त्तः (१) समिमतको सदस्य वा कियचारी िगायत कुनै व्यन्क्तिे समिमतको वविान ववरुि 
संस्थाको कुनै सम्पत्ती दरुुपयोग गरेिा, कब्जा गरेिा वा रोक्का राखेिा गाउँपामिकािे त्यस्तो सम्पत्ती 
दरुुपयोग गने, कब्जा वा रोक्का राख्नबेाट मिई समिमतिाई वफताय बझुाईददन सक्नछे । 

 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको समिमतको सम्पन्त्त वफताय गने गरी गाउँपामिकािे गरेको कारवाईिा न्चत्त 
नबझु्ने ब्यन्क्तिे सम्वन्धित अदाितिा उजरु गनय सक्नेछ । 

 

(३) समिमतको सदस्य वा कियचारी िगायत कुनै व्यन्क्तिे मसमितको कुनै सम्पत्ती वा मिखत वा प्रमतष्ठा 
ववरुि कुन ैअपराि वा ववराि गरेिा समिमत वा समिमतको कुन ैसदस्य उपर प्रचमित काननु बिोन्जि 
गाउँपामिकािे कारबाही चिाउन सक्नछे । 

 

८. यस अन्घ दताय भई वा नभई स्थापना भएका समिमतिे दताय गनेः (१) यो काययववमि प्रारम्भ हनु ुभधदा अन्घ 
तत्काि प्रचमित काननु बिोन्जि दताय भई वा नभई स्थापना भईरहेका समिमतिे पमन यो काययववमि प्रारम्भ 
भएको मिमतिे ६ (छ) िवहनामभत्र यो काययववमि बिन्जि सचुीकृत गराउन ुपने छ । सनु्चकृत दताय हनुको 
िामग गत आ.व. सम्िको िेखा पररक्षि प्रमतवदेन र सािारि सभाको मनियय अमनवायय रुपिा पेश गनुय 
पनेछ । 

 

९. समिमतको उद्दशे्यहरुिा हेरफेरः (१) समितको उद्दशे्यहरुिा हेरफेर गनय आवश्यक देखेिा वा सो समिमतिाई 
कुनै अको समिमतिा गाभ्न उन्चत देखेिा सो समिमतिे तत ्सम्बधिी प्रस्ताव तयार पारी सो प्रस्ताव उपर 
छिफि गनय समिमतको वविान बिोन्जि सािारिसभा बोिाउन ुपने छ । 

 

(२) सािारि सभािा उपन्स्थत भएका जम्िा सदस्य संखयाको दईु मतहाई सदस्यहरुिे प्रस्ताविा सिथयन 
जनाएिा सो प्रस्ताव सािारि सभाबाट पारर भएको िामननछे ।तर, सो प्रास्ताव िाग ुगनुय गाउँपामिकाको 
पूवय स्वीकृत मिन ुपनेछ । 

 

१0. समिमतको वमगयकरिः- दताय अनिुमत प्राप्त गरी गाउँपामिका के्षत्र मभत्र संचािनिा रहेका खानेपानी तथा 
सरसफाई उपभोक्ता समिमतहरुको व्यवस्थापनबाट खानेपानी उपिब्ि गराउने उपभोक्ता सदस्य संखयाको 
आिारिा मनम्न अनसुार उपभोक्ता समिमतको वमगयकरि हनुेछ । 

१) 1001 जना वा सो भधदा बढी उपभोक्ता सदस्य भएको (क वगय) 
२) ५०१ देन्ख १००० जना उपभोक्ता सदस्य भएको (ख वगय) 



३) ५०० जना सम्ि उपभोक्ता सदस्य भएकव (ग वगय) 
११. तदथय समित गठन गनय सवकनेः- यस अन्घ दताय स्वीकृमत प्राप्त गरी सञ्चािनिा रहेका र नयाँ अनिुमत  

प्राप्त गरी स्थापन हनुे उपभोक्ता समिमतहरुिे तोवकए बिोन्जि ६ िवहना मभत्र सािारि सभा गरी उपभोक्ता 
समिमत गठन प्रकृया परुा नगरेिा त्यस्ता तदथय समिमत वा अवमि परुा भएका उपभोक्ता समिमतहरुिाई 
ववगठन गरी संचािन मनमित गनय गाउँपामिकाको तफय बाट सम्बन्धित उपभोक्ता सदस्यहरु िध्येबाट तदथय 
समिमत गठन गरी सािरि सभा सिेतका आवश्यक प्रकृया काि कारवाही गरी गराई व्यवस्थापन गनय 
सवकनछे । 

 

१२. संघ गठन गनय सवकनेः-  दताय स्वीकृती प्राप्त गरी गाउँपािवकका के्षत्र मभत्र संचािनिा रहेका खानेपानी 
तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमतहरु िध्य ेबाट एक उपभोक्ता समिमतिाई एक सदस्य िानी गाउँस्तररय 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संघ गठन गरी सोही संघको प्रत्यक्ष रेखदेख सहयोग िातहतिा अधय 
सम्पिुय उपभोक्ता समितहरुिाई व्यवन्स्थत रुपिा संचािन गररनेछ ।  

 

पररच्छेद-४ 

खानेपानीको ववतरि तथा िियत संभार 
१३. खानेपानी मिटर प्रिािी िाफय त ववतरि गनेः (१) यस काययववमि िाग ुभए अन्घ र पश्चात दताय भएका 

सबै खानेपानी आयोजनाहरूिा मिटर जाडान गदै िमगन ेछ । संघीय, प्रदेश वा यस गाउँ सरकारको 
िगानीिा बनकेा आयोजनाहरूिा मिटर जडान गरे पश्वात हाििाई सम्बन्धित खानपेानी तथा सरसफाई 
उपभोक्ता समिमत िाफय त खानेपानी उपभोग तथा िियत सम्भार शलु्क िागू गरी संकिन गररने छ । 

(२) दफा (१) बिोन्जि मिटर प्रिािी जडान गररएका उपभोक्ताहरूबाट मिटरिा उठेको यमुनटका आिारिा 
संकिन गने 

क. िामसक ७ यमुनट सम्ि भए रु. १००  

ख. िामसक ७ यमुनट भधदा बढी १५ यमुनट सम्ि खपत भएको भए सरुु ७ यमुनटको रु. १०० र 
पमछल्िो ८ यमुनटको प्रमतयमुनट रु ३० का दरिे हनु आउने शलु्क  

ग. १५ यमुनट भधदा वढी िामसक रुपिा खपत गने वीि िनीबाट सरुु २० यमुनटको रु. ३४० र 
१६ यमुनट भधदा जमतसकैु बढी यमुनट खपत गरे पमन थप प्रमत यमुनट रु ४० का दरिे हनु आउन े
रकि  

घ. िामसक रुपिा मबिम्ब गरी बीि रकि भकु्तानी नगने उपभोक्तािाई पवहिो िवहनाका िामग 
तोवकएको बीििा थप ५% जरीवाना, दोस्रो िवहना भए ७.५%, तेस्रो िवहना भए १०% र सोभधदा 
बढी अविी भकु्तानी नगरे सेवा बधद गरीने छ । 

ङ. सेवा बधद पश्चात पनुः सचुारु गनय मनवदेन गरे पवहिेको उक्त मिटरवािािे मतनुय बझुाउन ुपने रकि 
जररवाना सवहत असूि उपर गरी पनुः जडान शलु्क रु ५००० एकिषु्ट ददए मिई सेवा सचुारू गनय 
सवकनछे । 



च. कुनै घर पररवार छुट्टीई मभन्न भए वा वसाई सरर आई मिटरका िामग समिमतिा मनवदेन ददए सेवा 
प्रवाह गनय उपयकु्त देन्खए समिमतिे मनियय गरी मिटर जडान शलु्क रु. २००० मिई सेवा जडान 
गनय सवकने । 

छ. कुनै घर पररवार बसाई सरी जाने भए सोको मिन्खत जानकारी समिमतिाई ददई िाईन काट्न 
सवकने  । 

ज. मिटर बावहर पाईप टुटाई उपभोक्ता गरेको पाईए मनजिाई रु. २००० जरीवाना गरी उक्त मिटर 
कावटनेछ । 

(३) िामसक रुपिा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमतिे मनयकु्त गरेको मिटर ररडर तथा िियत 
कतायिे न्स्वकृत बीि भरपाई ददई मिटर ररमडङ गने छ । मिटर ररमडङ हरेक िवहनाको १० गते मभत्र 
गररसक्न ुपने छ । मिटर िनी उपभोक्तािे प्रत्यके िवहनाको २५ गते मभत्र अन्घल्िो िवहनाको बीि 
उपभोक्ता समिमतको कायायियिा गई मिटरररडर सिक्ष भकु्तान गनुय पने छ ।  

 

१४. मिटर ररडर र िियत संभार कायय र िियत सम्भारकतायको व्यवस्थाः (१) दफा १३ बिोन्जिको आमथयक 
कारोवार राख्न ेकायय र मिटरजडान भएका उपभोक्ताको मिटर रेकडय राख्न ेसिेतको काययका िामग १ जना 
मिटर ररडरको मनयकु्ती समिमतिे गने छ । मनजको पाररश्रमिक समिमतिे मनिायरि गरे बिोन्जि हनुेछ । 

(२) खानेपानीको मनयमित आपूती र सेवा प्रवाहको मनयमितताका िामग कन्म्तिा १ जना िियत संभार 
कतायको मनयकु्त समिमतिे गने छ । मनजको पाररश्रमिक समिमतिे मनिायरि गरे बिोन्जि हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बिोन्जि मनयकु्त हनु ेकियचारीको पारीश्रमिक दफा १३ बिोन्जि उठेको 
रकिबाट मनयिानसुार भकु्तानी हनुेछ । 

(४) दफा १५. बिोन्जिको खाताबाट आयोजनाको िियत सम्भार र आवश्यक िियतका सािारीहरू खरीद 
कानून बिोन्जि समिमतिे गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

ववववि 

१५. खाता संचािन सम्बन्धि व्यवस्थाः उपभोक्ता समिमतको आध्यक्ष र सन्चबको संयकु्त दस्तखतबाट संचािन 
हनुे गरी क बगयको वान्िज्य बैकिा चन्ल्त खाता समिमतको नाउँिा खोल्न ुपने छ । उक्त खातािा देहायका 
रकि जम्िा हनुछे । 

(क) दफा १३ बिोन्जि उठेको रकि 

(ख) गाउँपामिका, प्रदेश वा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

(ग) कुनै दाता, संघ संस्था वा उपभोक्ताहरूबाटै मिटर ररमडङबाहेक प्राप्त रकि 

१६. वहसाबको वववरि पठाउन ुपनेः- उपभोक्तािे आफ्नो समिमतको वहसाबको वववरि िेखा परीक्षकको प्रमतवदेन 
सवहत प्रत्यक वषय पौषिसाधत मभत्र गाउँपामिकािा पठाउन ुपनेछ । 

१७. वहसाब जाचँ गनेः- (१) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे आवश्यक देखेिा समिमतको वहसाब आफुिे मनयनु्क्त 
गरेको कुनै अमिकृतद्वारा जाँच गराउन सक्नेछ । 



(२) उपदफा (१) बिोन्जि वहसाब जाँच गराए वापत गाउँपामिकािे वहसाब जाँचबाट देन्खन आएका 
समिमतको िौज्दात रकिको सयकडा तीन प्रमतशतिा नबढाई आफुिे मनिायरि गरेको दस्तरु असिु गरी 
मिन सवकनेछ । 

(३) वहसाब जाँच गने अमिकृतिे िागेको वववरि तथा कागजातहरु वा सोिेको प्रश्नको जावाफ ददन ु
समितको पदामिकारी, सदस्य र कियचारीको कतयव्य हनुछे । 

(४) वहसाब जाँच गने अमिकृतिे गाउँपामिकािे तोवकददएको म्याद मभत्र वहसाब जाँचको प्रमतवेदन 
गाउँपामिका सिक्ष पेश गनुय पने छ र सो प्रमतवदेनको आिारिा समिमतको कुनै सम्पत्ती सो संस्थाको 
कुनै पदामिकारी, सदस्य वा कियचारीिे वहनामिना गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुुपयोग गरेको छ भने्न 
गाउँपामिकािाई िागेिा मनजिे त्यस्तो पदामिकारी, सदस्य वा कियचारीबाट सो हानी नोक्सानी असिु 
गनय प्रचमित काननु बिोन्जि कारवाई चिाउन सक्नेछ । 

  तर, प्रचमिन कानूनिे सजाय सिेत हनुे अपराि भएकोिा प्रचमिन कानून बिोन्जि ििुा चिाउन ुसक्नेछ । 

१८. मनदेशन ददनःे- गाउँपामिकािे समिमतिाई आवश्यक मनदेशन ददन सक्नछे र त्यस्तो मनदेशनको पािना 
गनुय सम्बन्धित समितको कतयव्य हनुछे । 

१९. दण्ड सजायः- (१) दफा ४ बिोन्जि दताय नगराई समिमत स्थापना गरेिा वा दफा (७) बिोन्जि दताय 
नगरी समिमत संचािन गरेिा त्यस्ता समिमतका सदस्यहरुिाई गाउँपािकािे जनही पाँच हजार रुपैयाँ सम्ि 
जररवाना गनय सक्नछे । 

(२) दफा (९) बिोन्जि वहसाबको वववरि नपठाएिा प्रवधि समिमतका सदस्यहरुिाई गाउँपामिकािे 
जनही एक हजर रुपैयासम्ि जररवाना गनय सक्नछे । 

 तर, कुन ैसदस्यिे दफा (९) उल्िघंन हनु नददन सकभर प्रयत्न गरेको मथयो भने्न सधतोष हनु ेप्रिाि 
पेश गनय सकेिा मनजिाई सजाय गररने छैन । 

(३) दफा (१०) को उपदफा (३) बिोन्जि वहसाब जाँच गने सम्बन्धित अमिकृतिे िागेको वववरि 
तथा कागजपत्र वा सोिेको प्रश्नको जवाफ नददन े सम्बन्धित पदामिकारी, सदस्य वा कियचारीिाई 
गाउँपामिकािे पाँच हजार रुपैँया सम्ि जररवाना गनय सक्नेछ । 

(४) दफा (८) बिोन्जि गाउँपामिकाको स्वीकृमत नमिई समिमतको उद्देश्यिा हेरफेर गरेिा वा अको 
समिमतमसत गाभेिा वा समिमतिे आफ्नो उद्देश्यको प्रमतकूि हनु े गरी काि कारवावह गरेिा वा 
गाउँपामिकािे ददएको मनदेशन पािना नगरेिा प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे त्यस्तो समिमतको दताय 
मनिम्बन गनय वा खारेज गनय सक्नेछ । 

२०. पनुरावेदनः दफा (१२) बिोन्जि प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे गरेको अन्धति मनियय उपर पैमतस ददन 
मभत्र सम्बन्धित न्जल्िा अदाितिा पनुरावदेन िाग्ने छ । 

२१. समिमतको ववघटन वा त्यसको पररिािः-(१) समिमतको वविान बिोन्जि कायय सञ्चािन गनय नसकी वा 
अधय कुनै कारिवश समिमत ववघटन भएिा त्यस्तो समिमतको सम्पिुय जायजेथा गाउँपामिकािा सानेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि ववघटन भएको समिमतको दावयत्वको हकिा सो समिमतको जायजेथािे भ्याए 
सम्ि त्यस्तो दावयत्व गाउँपामिकािे व्यहोनेछ । 



२२. मनयि बनाउने अमिकारः- यस काययववमिको उद्देश्य कायायधवयन गनय गाउँपामिकािे मनयि बनाउन सक्नेछ 
। 

२३. समितिे आफ्नो वविान अनसुारको तोवकएको सियावमि मभत्रिा नयाँ काययसमिमत चयन हनु नसकेिा उक्त 
कायय समिमतको स्वत ववघटन भएको िानी अको कायय समिमत चयन नभए सम्ि समिमत संचािन 
गाउँपामिकािे गनेछ । 

२४. खारेजी वा बचाउः- (१) खानेपानी उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन काययववमि िाग ुहनु ुपवुय जिस्रोत ऐन, 
२०४९ अधतगयत दताय भएका समित यसै काययववमि बिोन्जि दताय भए सरह िामननेछ । 

 

 

अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 
मनवेदन पत्रको ढाचँा 

श्रीिान ्प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत ज्यू 

पौवादङुिा गा.पा. च्याङ्र,े भोजपरु । 

िहोदय, 
 हािीिे.....................................उपभोक्ता संस्था गठन गरी दताय गराउन चाहेकोिे खानेपानी 
तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन काययववमि २०७७ दफा (५) को उपदफा (१) 
बिोन्जि उपभोक्ता संस्था दताय गराउन देहायको वववरि खिुाई प्रास्ताववत उपभोक्ता संस्थाको दईु 
हजार रुपैयाँ दस्तरु सवहत दरखास्त ददएका छौँ । 

वववरिः 
१. उपभोक्ता संस्थाको नािः 
२. काययक्षेत्रः 
३. उदे्दश्यहरुः 

(क)  

(ख) 
(ग) 

४. सदस्यहरुको नाि ठेगाना पेशा र ना.प्र.नं. 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 
(च) 



(छ) 
५. उपयोग गररने जिस्रोतको वववरिः 

(क) जिस्रोतका नाि र रहेको ठाउः 
(ख) जिस्रोतबाट गररने प्रयोगः 
(ग) उपभोक्ता संस्थािे उपयोग गनय चाहेको जिस्रोतको पररिािः 
(घ) उक्त जिस्रोतको हाि भैरहेको उपयोगः 

६. उपभोक्ता संस्थािे पयुायउन चाहेको सेवा सम्बधिी वववरिः 
(क) सेवाको वकमसिः 
(ख) सेवा पयुायउने क्षेत्रः 
(ग) सेवाबाट िाभान्धवत हनुे उपभोक्ताहरुको संखयाः 
(घ) भववष्यिा सेवा ववस्तार गनय सवकने सम्भावनाः 

७. आमथयक स्रोतको वववरिः 
८. कायायियको ठेगानाः 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

अनसूुची-२ 

(दफा ५ को उपदफा ५ सगँ सम्बन्धित) 
उपभोक्ता संस्था दताय प्रिाि पत्र 

पौवादङुिा गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

च्याङ्र, भोजपरु । 

                                               मिमतः 
श्री (सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको नाि) 
............................................... 
............................................... 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत व्यवस्थपन काययववमि, २०७७ को दफा (५) को उपदफा (२) 
बिोन्जि................साि..............िवहना....................गतेिा यस कायायियिा दताय गरी यो दताय प्रिािपत्र 

मनवदेक, 
उपभोक्ता संस्थाको तफय बाट दरखास्तददनेको 
सहीः 
नािः 
पदः 
ठेगानाः 



प्रदान गररएको छ, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन काययववमि, २०७५ बिोन्जि आफ्नो 
कायय सञ्चािन गनुय होिा । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

पौवादङुिा गाउँपामिकािा........................खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत, 
पौवादङुिा ...............िे पेश गरेको वविान, २०७७ 

पररच्छेद-१ 

1. संस्थाको नािः यस संस्थाको नाि......................................हनुछे । 

क. संस्थाको कायायिय रहन ेठेगानाः यस संस्थाको कायायिय .................... न्जल्िा ...... 
गाउँपामिका वडा नं.......िा रहनेछ । गाउँपामिकाको स्वीकृमत मिई यस संस्थाको कायायिय 
अधय स्थानिा सानय सवकने छ । 

ख. संस्थाको काययक्षेत्रः यस संस्थाको काययक्षेत्र................न्जल्िा...................गाउँपामिका वडा 
नं.............मभत्र रहने छ । 

पररच्छेद-२ 

2. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा । 

क. "गाउँपामिका" भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिका च्याङ्र ेभोजपरु भने्न बझु्नपुछय । 

ख. “उपाध्यक्ष” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकाको उपाध्यक्ष भनी बझु्न ुपदयछ । 

सहीः 
नाि, थरः 
पदः 

प्रिान्िकरि गनेकोः 
दरखास्तः 
नाि,थरः 
दजायः 
पषृ्ठ संखयाः ११ 

मिमतः 
कायायियको छापः 



ग. "प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत" भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकाको प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत भनी 
बझु्न ुपदयछ ।     

पररच्छेद-३ 

3. संस्थाको छाप र न्चधहः यस संस्थाको छाप र न्चधह मनम्न बिोन्जि हनुछे । 

 

पररच्छेद-४ 

4. संस्थाको उद्दशे्यः यस संस्थाको उद्दशे्य देहाय बिोन्जि हनुेछ र सो संस्था गैरराजमनमतक िनुाफारवहत 
जनवहतकारी संस्था हनुेछ ।   

क. 
ख.    

ग.   

5. संस्थाको उद्दशेय प्राप्त गनय गररने कािहरुः यस संस्थािे उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त गनय देहायका किहरु 
गनेछ । 

क. संस्थािे प्रचमित नेपाि काननु बिोन्जि सम्बन्धित नकायबाट अनिुमत वा इजाजत प्राप्त गरर िात्र 
उपरोक्त उद्देश्य कायायधवयन गनेछ । 

ख. संस्थािाई आवश्यक पने घर जग्गा खररद गने, भवन मनिायि गने वा भाडािा वा मिजिा मिने छ 
र कम््यूटर, टेमिफोन, फ्याक्स जस्ता कायायिय सािान तथा सवारी सािन खररद गनेछ वा भाडािा 
िाई प्रयोग गनेछ । 

ग. संस्थािाई आवश्यक पने कियचारी ववमनयि अनसुार मनयूक्त गने तथा मतनको सेवाका सतयहरु 
मनिायरि गनेछ । 

घ. संस्थािा प्राप्त रकि बैंकिा जम्िा गरी बैंक खाता संचािन गनेछ । 

ङ. अधय आवश्यक कुराहरुः 
 

 

राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमतः- संवत ्२०७७ साि कामतयक १९ रोज ४ 

 

आज्ञािे 

रिेश राई 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 

 


