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खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सधभधत व्मिस्थाऩन कामयविधी, २०७७ 
                                                                                  प्रभाणणकयण धभधत् २०७७/०७/१९ 

प्रस्तािना  ्

ऩौिादङुभा गाउॉ ऺेत्र धबत्र स्िच्छ खानेऩानीको ऩहुॉच सफै गाउॉिासीहरुभा ऩमुायउने उद्देश्मरे स्िच्छ खानेऩानीको 
व्मिस्थाऩन गनय खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सधभतहरुको स्थाऩना तथा दताय गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनय 
फान्छनीम बएकोरे, ऩौिादङुभा गाउॉकामयऩाधरकाफाट नेऩारको सॊविधान अनसूुची -८ को क्र.स. १९ को 
प्रत्माबतूी गनय स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११. उऩदपा (२) खण्ड घ. देहाम (१) य (२) 
को प्रमोजनका राधग ऩौिादङुभा गाउॉऩाधरको प्रशासकीम कामयविधध (धनमधभत गने) ऐन, २०७५ को दपा ४ 
फभोणजभ खानेऩानी भूर दतायसभेत प्रमोजनको राधग खानेऩानी तथा सयसपाई  
उऩबोक्ता सधभधत व्मिस्थाऩन कामयविधध फनाईएको छ । 

१. सॊणऺप्त नाभ, विस्ताय य प्रायम्ब ्

१) मस कामयविधधको नाभ "ऩौिादङुभा गाउॉऩाधरकाको खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सधभधत व्मिस्थाऩन 
कामयविधध, २०७७" यहेको छ । 

२) मो कामयविधध ऩौिादङभा गाउॉऩाधरका धबत्र राग ुहनुेछ । 

३) मो कामयविधध प्रभाणणकयण बई ऩौिादङुभा याजऩत्रभा प्रकाशन बए ऩश्चात प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा  ्विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा  ्

a) "खानेऩानी" बन्नारे स्िच्छ वऩउने ऩानी राई सम्झनऩुछय । 

b)  "प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत " बन्नारे ऩौिादङुभा गाउॉऩाधरकाका प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 
सम्झन ुऩछय । 

c) "सधभधत" बन्नारे विधान अनसुाय गठन बएको खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सधभधत 
सम्झन ुऩछय । 

d) "तोवकएको" िा "तोकीए फभोणजभ" बन्नारे मस कामयविधध अन्तगयत फनेको धनमभ, धनदेणशकाभा 
तोवकएको िा तोवकएफभोणजभ सम्झनऩुछय । 

e) “गाउॉऩाधरका” बन्नारे ऩौिादङुभा गाउॉऩाधरका, च्माङ्ग्र ेबोजऩयुराई सम्झन ुऩदयछ । 

(च) “धभटयरयडय” बन्नारे दपा १४ (१) फभोणजभ सधभधतद्वाया धनमकु्त कभयचायी सम्झन ुऩदयछ । 

(छ) “भभयत सम्बायकताय” बन्नारे दपा १४ (२) फभोणजभ धनमकु्त भभयत सम्बायकताय सम्झन ुऩदयछ । 

३. उऩबोक्ता सधभधत दताय गनुय ऩने् स्थानीम स्तयभा व्मणक्तगत िा साभदुावमक रुऩभा आफ्नो धनधभत्त खानेऩानी 
तथा सयसपाई एॊि अन्म घयेर ुप्रमोगको राधग खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सधभधत दताय गयेय भात्र 
उऩबोक्ता सधभधत स्थाऩना गनुय ऩनेछ ।मस कामयविधध फभोणजभ दताय नगयी कसैरे ऩधन उऩबोक्ता सधभधत स्थाऩना 
गनुय हदैुन । 

४. खानेऩानीको भरु दताय गनुयऩने् - (१) गाउॉऩाधरकारे ऩाधरकाको ऺेत्रभा खानेऩानी उत्ऩादनको भखु्म श्रोत 
भहुान (भरु) फाट सॊकरन गयी खनेऩानी व्मिस्थाऩन गनुय ऩने अिस्थाभा सो भरु सवहत आधधकारयक खानेऩानी 
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तथा सयसपाई उऩबोक्ता सधभधत दताय गनुय ऩनेछ । खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सधभधतरे खानेऩानी 
व्मिस्थाऩन गयी साियजधनक उऩबोग गनयको राधग खानेऩानी सॊकरन गने भखु्म श्रोत भहुान (भरु) दतायको राधग 
गाउॉऩाधरका सभऺ भाग गनुय ऩनेछ ।भाग बए ऩधछ धनम्न अनसुायको सधभधतरे भरु दताय गनय धभल्ने नधभल्ने 
सम्फन्धभा स्थरगत अध्ममन सवहत छानविन गयी दताय गनय धभल्ने अिस्था देणखएभा भरु दताय सवहतको अनभुती 
ददन सक्नेछ। 

१) सॊमोजक- गाउॉऩाधरका उऩाध्म  ऺ

२) सदस्म- सम्फणन्धत िडाको अध्म  ऺ

३) सदस्म सणचि - प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे तोकेको प्राविधधक 

(२) उऩदपा (१) भा जेसकैु बए ऩधन २५ घय बन्दा कभ उऩबोक्ता बएको भूर दताय गनय आधनिामय हनुेछैन । 

५. सधभधत दताय  ्(१) सधभधत दताय गनय चाहने उऩबोक्ताहरूरे घटीभा ९ देणख फढीभा ११ जना व्मणक्तहरु आपु 
भध्मेफाट कणम्तभा ३३ % भवहरा प्रधतधनधधत्ि हनुे गयी (अध्मऺ, सणचफ य कोषाध्मऺ भध्मे कणम्तभा १ जना 
भवहरा हनु ुऩने) देहामको विियण खरुाई सधभधतको विधानको दईु प्रधत य तोवकएको दस्तयु सवहत प्रभखु 
प्रशासकीम अधधकृत सभऺ धनिेदन ददन ुऩनेछ्- 
क) सधभधतको नाभ, 
ख) उद्देश्महरु, 
ग) सधभधतका सदस्महरुको नाभ, ठेगाना य ऩेशा, 
घ) कामायरमको ठेगाना, 
ङ) सधभधत सॊचारनको विधध य प्रवक्रमा 
(२) उऩदपा (१) फभोणजभको धनिेदन प्राप्त बएऩधछ प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे आिश्मक जाॉचफझुका राधग 
दपा ४ फभोणजभको सधभधतभा ऩठाई सधभधत दताय गनय उणचत ठानेभा १५ ददन धबत्र सधभधत दताय गयी प्रभाण-ऩत्र 
ददनेछ । 

(३) प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे कुनै सधभधत दताय नगने धनणयम गयेभा त्मसको सूचना धनिेदकराई ददन ुऩनेछ य 
धनिेदकरे सूचना प्राप्त गयेको धभधतरे ऩैधतस ददन धबत्र त्मस्तो धनणयम उऩय गाउॉऩाधरका अध्मऺ सभऺ उजयु गनय 
सक्नेछ । 

(४)  उऩदपा (३) फभोणजभको उजयु प्राप्त बएऩधछ गाउॉऩाधरका अध्मऺरे आिश्मक जाॉचफझु गयी त्मस्तो 
सधभधत दताय गनय भनाधसि ठहरयएभा सो सधभधत दताय गनय प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतराई आदेश ददन सक्नेछ य 
त्मस्तो बएऩधछ प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे सधभधत दताय गरयददन ुऩनेछ । 

(५) मस दपा अन्तगयत ददईने प्रभाण ऩत्रको ढाॉचा अनसूुची १ फभोणजभ हनुेछ । निीकयण दस्तयु तोवकए 
फभोणजभ हनुेछ । 

(६) दताय बएको सधभधत प्रत्मेक आधथयक िषय सभाप्त बएको तीन भवहना धबत्र नविकयण गरयसक्न ुऩनेछ । दताय 
दस्तयु रु. 2,000।- (दईु हजाय), निीकयण दस्तयु िावषयक रु.1,000।(एक हजाय) धतनुय ऩनेछ । सधभधतरे 
सभमभा निीकयण नगयेभा जरयिाना दस्तयु प्रधत भवहना रु. 200।(दईु सम रुऩैमाॉ ) थऩ राग्ने छ । 

६. सधभधत सॊगदठत भाधनने्  (१) मस कामयविधध अन्तगयत दताय बएको सधभधत आविविन उत्तयाधधकायिारा 
स्िशाधसत य सॊगदठत सधभधत हनुेछ ।सो सधभधतको सफै काभको धनधभत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाऩ हनुेछ । 
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(२) सधभधतरे व्मणक्त सयह आफ्नो नाभफाट नाधरस उजयु गनय सक्नेछ य सो उऩय ऩधन सोही नाभ फाट नाधरस 
उजयु राग्नेछ । 

७. सॊस्थाको सम्ऩणत्त् (१) सधभधतको सदस्म िा कभयचायी रगामत कुनै व्मणक्तरे सधभधतको विधान विरुि 
सॊस्थाको कुनै सम्ऩत्ती दरुुऩमोग गयेभा, कब्जा गयेभा िा योक्का याखेभा गाउॉऩाधरकारे त्मस्तो सम्ऩत्ती दरुुऩमोग 
गने, कब्जा िा योक्का याख्नफेाट धरई सधभधतराई वपताय फझुाईददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोणजभको सधभधतको सम्ऩणत्त वपताय गने गयी गाउॉऩाधरकारे गयेको कायिाईभा णचत्त नफझु्ने 
ब्मणक्तरे सम्िणन्धत अदारतभा उजयु गनय सक्नेछ । 

(३) सधभधतको सदस्म िा कभयचायी रगामत कुनै व्मणक्तरे धसधभतको कुनै सम्ऩत्ती िा धरखत िा प्रधतष्ठा विरुि 
कुनै अऩयाध िा वियाभ गयेभा सधभधत िा सधभधतको कुनै सदस्म उऩय प्रचधरत काननु फभोणजभ गाउॉऩाधरकारे 
कायफाही चराउन सक्नेछ । 

८. मस अणघ दताय बई िा नबई स्थाऩना बएका सधभधतरे दताय गने्  (१) मो कामयविधध प्रायम्ब हनु ुबन्दा अणघ 
तत्कार प्रचधरत काननु फभोणजभ दताय बई िा नबई स्थाऩना बईयहेका सधभधतरे ऩधन मो कामयविधध प्रायम्ब बएको 
धभधतरे ६ (छ) भवहनाधबत्र मो कामयविधध फभणजभ सचुीकृत गयाउन ुऩने छ । सणुचकृत दताय हनुको राधग गत 
आ.ि. सम्भको रेखा ऩरयऺण प्रधतिेदन य साधायण सबाको धनणयम अधनिामय रुऩभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

९. सधभधतको उद्देश्महरुभा हेयपेय  ् (१) सधभतको उद्देश्महरुभा हेयपेय गनय आिश्मक देखेभा िा सो सधभधतराई 
कुनै अको सधभधतभा गाभ्न उणचत देखेभा सो सधभधतरे तत ्सम्फन्धी प्रस्ताि तमाय ऩायी सो प्रस्ताि उऩय छरपर 
गनय सधभधतको विधान फभोणजभ साधायणसबा फोराउन ुऩने छ । 

(२) साधायण सबाभा उऩणस्थत बएका जम्भा सदस्म सॊख्माको दईु धतहाई सदस्महरुरे प्रस्तािभा सभथयन जनाएभा 
सो प्रस्ताि साधायण सबाफाट ऩारय बएको भाधननेछ । 

तय, सो प्रास्ताि राग ुगनुय गाउॉऩाधरकाको ऩूिय स्िीकृत धरन ुऩनेछ । 

१0. सधभधतको िधगयकयण्- दताय अनभुधत प्राप्त गयी गाउॉऩाधरका ऺेत्र धबत्र सॊचारनभा यहेका खानेऩानी तथा 
सयसपाई उऩबोक्ता सधभधतहरुको व्मिस्थाऩनफाट खानेऩानी उऩरब्ध गयाउने उऩबोक्ता सदस्म सॊख्माको आधायभा 
धनम्न अनसुाय उऩबोक्ता सधभधतको िधगयकयण हनुेछ । 

१) 1001 जना िा सो बन्दा फढी उऩबोक्ता सदस्म बएको (क िगय) 
२) ५०१ देणख १००० जना उऩबोक्ता सदस्म बएको (ख िगय) 
३) ५०० जना सम्भ उऩबोक्ता सदस्म बएकि (ग िगय) 
११. तदथय सधभत गठन गनय सवकने -् मस अणघ दताय स्िीकृधत प्राप्त गयी सञ्चारनभा यहेका य नमाॉ अनभुधत  प्राप्त 
गयी स्थाऩन हनुे उऩबोक्ता सधभधतहरुरे तोवकए फभोणजभ ६ भवहना धबत्र साधायण सबा गयी उऩबोक्ता सधभधत 
गठन प्रकृमा ऩयुा नगयेभा त्मस्ता तदथय सधभधत िा अिधध ऩयुा बएका उऩबोक्ता सधभधतहरुराई विगठन गयी 
सॊचारन धनधभत गनय गाउॉऩाधरकाको तपय फाट सम्फणन्धत उऩबोक्ता सदस्महरु भध्मेफाट तदथय सधभधत गठन गयी 
साधयण सबा सभेतका आिश्मक प्रकृमा काभ कायिाही गयी गयाई व्मिस्थाऩन गनय सवकनेछ । 

१२. सॊघ गठन गनय सवकने -्  दताय स्िीकृती प्राप्त गयी गाउॉऩारवकका ऺेत्र धबत्र सॊचारनभा यहेका खानेऩानी तथा 
सयसपाई उऩबोक्ता सधभधतहरु भध्मे फाट एक उऩबोक्ता सधभधतराई एक सदस्म भानी गाउॉस्तरयम खानेऩानी तथा 
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सयसपाई उऩबोक्ता सॊघ गठन गयी सोही सॊघको प्रत्मऺ येखदेख सहमोग भातहतभा अन्म सम्ऩणुय उऩबोक्ता 
सधभतहरुराई व्मिणस्थत रुऩभा सॊचारन गरयनेछ । 

१३. खानेऩानी धभटय प्रणारी भापय त वितयण गने् (१) मस कामयविधध राग ुबए अणघ य ऩश्चात दताय बएका सफै 
खानेऩानी आमोजनाहरूभा धभटय जाडान गदै रधगने छ । सॊघीम, प्रदेश िा मस गाउॉ सयकायको रगानीभा फनेका 
आमोजनाहरूभा धभटय जडान गये ऩश्वात हारराई सम्फणन्धत खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सधभधत भापय त 
खानेऩानी उऩबोग तथा भभयत सम्बाय शलु्क रागू गयी सॊकरन गरयने छ । 

(२) दपा (१) फभोणजभ धभटय प्रणारी जडान गरयएका उऩबोक्ताहरूफाट धभटयभा उठेको मधुनटका आधायभा 
सॊकरन गने 

क. भाधसक ७ मधुनट सम्भ बए रु. १००  
ख. भाधसक ७ मधुनट बन्दा फढी १५ मधुनट सम्भ खऩत बएको बए सरुु ७ मधुनटको रु. १०० य ऩधछल्रो   
८ मधुनटको प्रधतमधुनट रु ३० का दयरे हनु आउने शलु्क  
ग. १५ मधुनट बन्दा िढी भाधसक रुऩभा खऩत गने िीर धनीफाट सरुु २० मधुनटको रु. ३४० य १६ मधुनट 
बन्दा जधतसकैु फढी मधुनट खऩत गये ऩधन थऩ प्रधत मधुनट रु ४० का दयरे हनु आउने यकभ  
घ. भाधसक रुऩभा धफरम्फ गयी फीर यकभ बकु्तानी नगने उऩबोक्ताराई ऩवहरो भवहनाका राधग तोवकएको 
फीरभा थऩ ५% जयीिाना, दोस्रो भवहना बए ७.५%, तेस्रो भवहना बए १०% य सोबन्दा फढी अिधी बकु्तानी 
नगये सेिा फन्द गयीने छ । 

ङ. सेिा फन्द ऩश्चात ऩनु् सचुारु गनय धनिेदन गये ऩवहरेको उक्त धभटयिारारे धतनुय फझुाउन ुऩने यकभ जरयिाना 
सवहत असूर उऩय गयी ऩनु् जडान शलु्क रु ५००० एकभषु्ट ददए धरई सेिा सचुारू गनय सवकनेछ । 

च. कुनै घय ऩरयिाय छुट्टीई धबन्न बए िा िसाई सरय आई धभटयका राधग सधभधतभा धनिेदन ददए सेिा प्रिाह गनय 
उऩमकु्त देणखए सधभधतरे धनणयम गयी धभटय जडान शलु्क रु. २००० धरई सेिा जडान गनय सवकने । 

छ. कुनै घय ऩरयिाय फसाई सयी जाने बए सोको धरणखत जानकायी सधभधतराई ददई राईन काट्न सवकने  । 

ज. धभटय फावहय ऩाईऩ टुटाई उऩबोक्ता गयेको ऩाईए धनजराई रु. २००० जयीिाना गयी उक्त धभटय कावटनेछ 
। 

(३) भाधसक रुऩभा खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सधभधतरे धनमकु्त गयेको धभटय रयडय तथा भभयत कतायरे 
णस्िकृत फीर बयऩाई ददई धभटय रयधडङ गने छ । धभटय रयधडङ हयेक भवहनाको १० गते धबत्र गरयसक्न ुऩने छ 
। धभटय धनी उऩबोक्तारे प्रत्मेक भवहनाको २५ गते धबत्र अणघल्रो भवहनाको फीर उऩबोक्ता सधभधतको 
कामायरमभा गई धभटयरयडय सभऺ बकु्तान गनुय ऩने छ ।  
१४. धभटय रयडय य भभयत सॊबाय कामय य भभयत सम्बायकतायको व्मिस्था्  (१) दपा १३ फभोणजभको आधथयक 
कायोिाय याख्न ेकामय य धभटयजडान बएका उऩबोक्ताको धभटय येकडय याख्न ेसभेतको कामयका राधग १ जना धभटय 
रयडयको धनमकु्ती सधभधतरे गने छ । धनजको ऩारयश्रधभक सधभधतरे धनधाययण गये फभोणजभ हनुेछ । 

(२) खानेऩानीको धनमधभत आऩूतॉ य सेिा प्रिाहको धनमधभतताका राधग कणम्तभा १ जना भभयत सॊबाय कतायको 
धनमकु्त सधभधतरे गने छ । धनजको ऩारयश्रधभक सधभधतरे धनधाययण गये फभोणजभ हनुेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोणजभ धनमकु्त हनुे कभयचायीको ऩायीश्रधभक दपा १३ फभोणजभ उठेको यकभफाट 
धनमभानसुाय बकु्तानी हनुेछ । 
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(४) दपा १५. फभोणजभको खाताफाट आमोजनाको भभयत सम्बाय य आिश्मक भभयतका साभारीहरू खयीद कानून 
फभोणजभ सधभधतरे गनय सक्नेछ । 

१५. खाता सॊचारन सम्फणन्ध व्मिस्था् उऩबोक्ता सधभधतको आध्मऺ य सणचफको सॊमकु्त दस्तखतफाट सॊचारन 
हनुे गयी क फगयको िाणणज्म फैकभा चणल्त खाता सधभधतको नाउॉभा खोल्न ुऩने छ । उक्त खाताभा देहामका 
यकभ जम्भा हनुेछ । 

(क) दपा १३ फभोणजभ उठेको यकभ 

(ख) गाउॉऩाधरका, प्रदेश िा सॊघीम सयकायफाट प्राप्त अनदुान 

(ग) कुनै दाता, सॊघ सॊस्था िा उऩबोक्ताहरूफाटै धभटय रयधडङफाहेक प्राप्त यकभ 

१६. वहसाफको विियण ऩठाउन ुऩने-् उऩबोक्तारे आफ्नो सधभधतको वहसाफको विियण रेखा ऩयीऺकको प्रधतिेदन 
सवहत प्रत्मक िषय ऩौषभसान्त धबत्र गाउॉऩाधरकाभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

१७. वहसाफ जाॉच गने्- (१) प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे आिश्मक देखेभा सधभधतको वहसाफ आपुरे धनमणुक्त 
गयेको कुनै अधधकृतद्वाया जाॉच गयाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोणजभ वहसाफ जाॉच गयाए िाऩत गाउॉऩाधरकारे वहसाफ जाॉचफाट देणखन आएका सधभधतको 
भौज्दात यकभको समकडा तीन प्रधतशतभा नफढाई आपुरे धनधाययण गयेको दस्तयु असरु गयी धरन सवकनेछ । 

(३) वहसाफ जाॉच गने अधधकृतरे भागेको विियण तथा कागजातहरु िा सोधेको प्रश्नको जािाप ददन ुसधभतको 
ऩदाधधकायी, सदस्म य कभयचायीको कतयव्म हनुेछ । 

(४) वहसाफ जाॉच गने अधधकृतरे गाउॉऩाधरकारे तोवकददएको म्माद धबत्र वहसाफ जाॉचको प्रधतिेदन गाउॉऩाधरका 
सभऺ ऩेश गनुय ऩने छ य सो प्रधतिेदनको आधायभा सधभधतको कुनै सम्ऩत्ती सो सॊस्थाको कुनै ऩदाधधकायी, सदस्म 
िा कभयचायीरे वहनाधभना गयेको, नोक्सान गयेको िा दरुुऩमोग गयेको छ बने्न गाउॉऩाधरकाराई रागेभा धनजरे 
त्मस्तो ऩदाधधकायी, सदस्म िा कभयचायीफाट सो हानी नोक्सानी असरु गनय प्रचधरत काननु फभोणजभ कायिाई 
चराउन सक्नेछ । 

तय, प्रचधरन कानूनरे सजाम सभेत हनुे अऩयाध बएकोभा प्रचधरन कानून फभोणजभ भिुा चराउन ुसक्नेछ । 

१८. धनदेशन ददने्- गाउॉऩाधरकारे सधभधतराई आिश्मक धनदेशन ददन सक्नेछ य त्मस्तो धनदेशनको ऩारना गनुय 
सम्फणन्धत सधभतको कतयव्म हनुेछ । 

१९. दण्ड सजाम -् (१) दपा ४ फभोणजभ दताय नगयाई सधभधत स्थाऩना गयेभा िा दपा (७) फभोणजभ दताय नगयी 
सधभधत सॊचारन गयेभा त्मस्ता सधभधतका सदस्महरुराई गाउॉऩारकारे जनही ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जरयिाना गनय 
सक्नेछ । 

(२) दपा (९) फभोणजभ वहसाफको विियण नऩठाएभा प्रिन्ध सधभधतका सदस्महरुराई गाउॉऩाधरकारे जनही एक 
हजय रुऩैमासम्भ जरयिाना गनय सक्नेछ । 

 तय, कुनै सदस्मरे दपा (९) उल्रघॊन हनु नददन सकबय प्रमत्न गयेको धथमो बने्न सन्तोष हनुे प्रभाण 
ऩेश गनय सकेभा धनजराई सजाम गरयने छैन । 

(३) दपा (१०) को उऩदपा (३) फभोणजभ वहसाफ जाॉच गने सम्फणन्धत अधधकृतरे भागेको विियण तथा 
कागजऩत्र िा सोधेको प्रश्नको जिाप नददने सम्फणन्धत ऩदाधधकायी, सदस्म िा कभयचायीराई गाउॉऩाधरकारे ऩाॉच 
हजाय रुऩैँमा सम्भ जरयिाना गनय सक्नेछ । 
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(४) दपा (८) फभोणजभ गाउॉऩाधरकाको स्िीकृधत नधरई सधभधतको उद्देश्मभा हेयपेय गयेभा िा अको सधभधतधसत 
गाबेभा िा सधभधतरे आफ्नो उद्देश्मको प्रधतकूर हनुे गयी काभ कायिावह गयेभा िा गाउॉऩाधरकारे ददएको धनदेशन 
ऩारना नगयेभा प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे त्मस्तो सधभधतको दताय धनरम्फन गनय िा खायेज गनय सक्नेछ । 

१९. ऩनुयािेदन  ्दपा (१२) फभोणजभ प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे गयेको अणन्तभ धनणयम उऩय ऩैधतस ददन धबत्र 
सम्फणन्धत णजल्रा अदारतभा ऩनुयािेदन राग्ने छ । 

२०. सधभधतको विघटन िा त्मसको ऩरयणाभ-्(१) सधभधतको विधान फभोणजभ कामय सञ्चारन गनय नसकी िा अन्म 
कुनै कायणिश सधभधत विघटन बएभा त्मस्तो सधभधतको सम्ऩणुय जामजेथा गाउॉऩाधरकाभा सानेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोणजभ विघटन बएको सधभधतको दावमत्िको हकभा सो सधभधतको जामजेथारे भ्माए सम्भ 
त्मस्तो दावमत्ि गाउॉऩाधरकारे व्महोनेछ । 

२१. धनमभ फनाउने अधधकाय्- मस कामयविधधको उद्देश्म कामायन्िमन गनय गाउॉऩाधरकारे धनमभ फनाउन सक्नेछ 
। 

२२. सधभतरे आफ्नो विधान अनसुायको तोवकएको सभमािधध धबत्रभा नमाॉ कामयसधभधत चमन हनु नसकेभा उक्त 
कामय सधभधतको स्ित विघटन बएको भानी अको कामय सधभधत चमन नबए सम्भ सधभधत सॊचारन गाउॉऩाधरकारे 
गनेछ । 

२३. खायेजी िा फचाउ्- (१) खानेऩानी उऩबोक्ता सधभधत व्मिस्थाऩन कामयविधध राग ुहनु ुऩिुय जरस्रोत ऐन, 
२०४९ अन्तगयत दताय बएका सधभत मसै कामयविधध फभोणजभ दताय बए सयह भाधननेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दपा ५ को उऩदपा (१) सॉग सम्फणन्धत) 
धनिेदन ऩत्रको ढाॉचा 

श्रीभान ्प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत ज्मू 

ऩौिादङुभा गा.ऩा. च्माङ्ग्र,े बोजऩयु । 

भहोदम, 
 हाभीरे.....................................उऩबोक्ता सॊस्था गठन गयी दताय गयाउन चाहेकोरे 
खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सधभधत व्मिस्थाऩन कामयविधध २०७७ दपा (५) को उऩदपा 
(१) फभोणजभ उऩबोक्ता सॊस्था दताय गयाउन देहामको विियण खरुाई प्रास्तावित उऩबोक्ता 
सॊस्थाको दईु हजाय रुऩैमाॉ दस्तयु सवहत दयखास्त ददएका छौँ । 

विियण् 
१. उऩबोक्ता सॊस्थाको नाभ् 
२. कामयऺ ेत्र् 
३. उदे्दश्महरु् 
(क)  

(ख) 
(ग) 
४. सदस्महरुको नाभ ठेगाना ऩेशा य ना.प्र.नॊ. 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 
(च) 
(छ) 
५. उऩमोग गरयने जरस्रोतको विियण् 
(क) जरस्रोतका नाभ य यहेको ठाउ् 
(ख) जरस्रोतफाट गरयने प्रमोग् 
(ग) उऩबोक्ता सॊस्थारे उऩमोग गनय चाहेको जरस्रोतको ऩरयभाण् 
(घ) उक्त जरस्रोतको हार बैयहेको उऩमोग् 
६. उऩबोक्ता सॊस्थारे ऩमुायउन चाहेको सेिा सम्फन्धी विियण् 
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(क) सेिाको वकधसभ् 
(ख) सेिा ऩमुायउने ऺेत्र् 
(ग) सेिाफाट राबाणन्ित हनुे उऩबोक्ताहरुको सॊख्मा् 
(घ) बविष्मभा सेिा विस्ताय गनय सवकने सम्बािना् 
७. आधथयक स्रोतको विियण् 
८. कामायरमको ठेगाना् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धनिेदक, 
उऩबोक्ता सॊस्थाको तपय फाट दयखास्तददनेको 
सही् 
नाभ् 
ऩद् 
ठेगाना् 
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अनसूुची-२ 

(दपा ५ को उऩदपा ५ सॉग सम्फणन्धत) 
उऩबोक्ता सॊस्था दताय प्रभाण ऩत्र 

ऩौिादङुभा गाउॉऩाधरका 
गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम 

च्माङ्ग्र, बोजऩयु । 

                                               धभधत  ्

श्री (सम्फणन्धत उऩबोक्ता सॊस्थाको नाभ) 

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

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

खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सधभधत व्मिस्थऩन कामयविधध, २०७७ को दपा (५) को उऩदपा (२) 
फभोणजभ................सार..............भवहना....................गतेभा मस कामायरमभा दताय गयी मो दताय 
प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएको छ, खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सधभधत व्मिस्थाऩन कामयविधध, २०७५ 
फभोणजभ आफ्नो कामय सञ्चारन गनुय होरा । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सही् 
नाभ, थय् 
ऩद् 

प्रभाणणकयण गनेको् 
दयखास्त् 
नाभ,थय् 
दजाय् 
ऩषृ्ठ सॊख्मा् ११ 

धभधत् 
कामायरमको छाऩ् 
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ऩौिादङुभा गाउॉऩाधरकाभा........................खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सधभधत, ऩौिादङुभा 
...............रे ऩेश गयेको विधान, २०७७ 

ऩरयच्छेद १ 

1. सॊस्थाको नाभ् मस सॊस्थाको नाभ......................................हनुेछ । 

a) सॊस्थाको कामायरम यहने ठेगाना् मस सॊस्थाको कामायरम .................... णजल्रा ...... 
गाउॉऩाधरका िडा नॊ.......भा यहनेछ । गाउॉऩाधरकाको स्िीकृधत धरई मस सॊस्थाको 
कामायरम अन्म स्थानभा सानय सवकने छ । 

b) सॊस्थाको कामयऺ ेत्र् मस सॊस्थाको कामयऺ ेत्र................णजल्रा...................गाउॉऩाधरका 
िडा नॊ.............धबत्र यहने छ । 

2. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा । 

a) "गाउॉऩाधरका" बन्नारे ऩौिादङुभा गाउॉऩाधरका च्माङ्ग्र ेबोजऩयु बने्न फझु्नऩुछय । 

b) “उऩाध्मऺ” बन्नारे ऩौिादङुभा गाउॉऩाधरकाको उऩाध्मऺ बनी फझु्न ुऩदयछ । 

c) "प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत" बन्नारे ऩौिादङुभा गाउॉऩाधरकाको प्रभखु प्रशासकीम 
अधधकृत बनी फझु्न ुऩदयछ ।     

3. सॊस्थाको छाऩ य णचन्ह् मस सॊस्थाको छाऩ य णचन्ह धनम्न फभोणजभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद 

4. सॊस्थाको उद्देश्म् मस सॊस्थाको उद्देश्म देहाम फभोणजभ हनुेछ य सो सॊस्था गैययाजधनधतक 
भनुापायवहत जनवहतकायी सॊस्था हनुेछ । 

a)    

b)     

c)    

5. सॊस्थाको उद्देशम प्राप्त गनय गरयने काभहरु् मस सॊस्थारे उऩयोक्त उद्देश्म प्राप्त गनय देहामका 
कभहरु गनेछ । 

a) सॊस्थारे प्रचधरत नेऩार काननु फभोणजभ सम्फणन्धत नकामफाट अनभुधत िा इजाजत प्राप्त 
गरय भात्र उऩयोक्त उद्देश्म कामायन्िमन गनेछ । 

b) सॊस्थाराई आिश्मक ऩने घय जग्गा खरयद गने, बिन धनभायण गने िा बाडाभा िा धरजभा 
धरने छ य कम््मूटय, टेधरपोन, फ्माक्स जस्ता कामायरम साभान तथा सिायी साधन 
खरयद गनेछ िा बाडाभा राई प्रमोग गनेछ । 

c) सॊस्थाराई आिश्मक ऩने कभयचायी विधनमभ अनसुाय धनमूक्त गने तथा धतनको सेिाका 
सतयहरु धनधाययण गनेछ । 

d) सॊस्थाभा प्राप्त यकभ फैंकभा जम्भा गयी फैंक खाता सॊचारन गनेछ । 

अन्म आिश्मक कुयाहरु  ्ङ) 


