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हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका खानऩेानी उऩबोक्ता सलभलत व्मवस्थाऩन कामयववधी‚ २०७८ 

प्रस्तावना : 
हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र एक घय एक धाया अलबमान सॊचारन गने तथा स्वच्छ खानेऩानीको ऩहुॉच 
सफै गाउॉऩालरकाफासीहरुभा ऩमुायउने उदेश्मरे स्वच्छ खानेऩानीको व्मवस्थाऩन गनय‚ सम्फन्धधत भहुानफाट 
लसॊचाइयको व्मवस्था गनय‚ जरस्रोतको उऩमोग सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गनय गाउॉऩालरका लबत्रका भूर, नदद 
तथा खोराहरुको ऩानीको उऩमोग, ऩानीभा आधारयत मोजना तथा व्मवसाम सॊचारन‚ स्थाऩना तथा दताय गने 
सम्फधधभा व्मवस्था गनय फाधछनीम बएकोरे‚ स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ११ को 
उऩदपा (२) (ध) को अलधकाय फभोन्जभको कामय गनय सोवह ऐनको दपा १०२ रे ददएको अलधकाय प्रमोग 
गरय फनेको हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको जरश्रोत उऩमोग सम्फधधी ऐन, २०७७ को दपा २८ फभोन्जभ 
हरयहयऩगुढी गाउॉ कामयऩालरकारे खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत व्मवस्थाऩन कामयववलध, २०७८ स्वीकृत गरय 
जायी गयेको छ । 

ऩरयच्छेद – १ (एक) 
सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब 

१. सॊन्ऺप्त नाभ ववस्ताय य प्रायम्ब : 
क) मस कामयववधीको नाभ “ हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका खानऩेानी उऩबोक्ता सलभलत व्मवस्थाऩन 

कामयववधी‚ २०७८” यहेको छ । 

ख) मस कामयववलध हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाका लबत्र रागू हनुेछ । 

ग) मस कामयववलध गाउॉकामयऩालरकाफाट स्वीकृत बएको लभलत फाट रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा :  

ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा  

क) खानऩेानी : बन्नारे घयेर ुतथा अधम प्रमोगभा आऩलुतय हनुे स्वच्छ वऩउने ऩानी राइय सम्झन ुऩछय । 

ख) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत : बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
सम्झन ुऩछय । 

ग)  सलभलत : बन्नारे मस कामयववलध अनसुाय गठन बएको खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत सम्झन ुऩछय । 

घ) जरस्रोत : बन्नारे गाउॉऩालरका लबत्र यहेका ब-ुसतह वा बलुभगत वा अधम जनुसकैु अवस्थाभा 
यहेको ऩानी सम्झन ुऩदयछ । 

ङ) प्रभाणऩत्र  : बन्नारे दपा (९) फभोन्जभ ददइने प्रभाणऩत्रराइय सम्झन ुऩदयछ । 

च) उऩबोक्ता : बन्नारे जरस्रोत सॊग सम्फन्धधत सेवा उऩमोग गने व्मन्क्त वा सॊगठनराइय सम्झन ु
ऩदयछ । 

छ)  गाउॉऩालरका :  बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका लसधधरुीराइय सम्झनऩुदयछ । 

 



ऩरयच्छेद -२ (दइुय) 
जरस्रोत सलभलतको व्मवस्था 

३. स्थानीम  जरस्रोत सलभलत 

(१) मस गाउॉऩालरकाभा यहेको भहुान दताय गनय‚ खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत दताय गनय‚ उऩबोक्ता 
सलभलतको ववधान स्वीकृत गनय‚सॊशोधन गनय ,उऩबोक्ता सलभलतहरु गालबएय नमाॉ फन्न 
स्वीकृलत ददन, ऩानीको उऩमोगको प्रथालभकता तोक्न, ऩानीभा आधारयत व्मवसाम 
सॊचारनको स्वीकृलत ददन वा नददन खानेऩानी तथा भहुान सम्फन्धध वववाद लभराउन उजयुी 
उऩय कायफाही गनय उऩबोक्ता सलभलतरे लरन े शलु्क स्वीकृत गनय तथा मस कामयववलध 
फभोन्जभका अधम अलधकाय प्रमोग गनय देहाम फभोन्जभको एक गाउॉऩालरका स्तयीम स्थानीम 
जरस्रोत सलभलत यहनेछ । 

     क)�  अध्मऺ – गाउॉऩालरका  प्रभखु 

       ख)  सदस्म – गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ 

       ग)  सदस्म – प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

       घ)  सदस्म – गाउॉकामयऩालरकाको फैठकरे भनोलनत गाउॉ सबा सदस्महरु भध्मेफाट 
एक जना  

       ङ) सदस्म सन्चव – प्रशासन शाखाको प्रभखु 

(२)  सलभलतको वैठक सलभलतका अध्मऺरे तोकेको सभम लभलत य स्थानभा फस्नेछ । 

(३)  सलभलतका सदस्मको ५१ प्रलतशत उऩन्स्थलत बएभा सलभलतको फैठक फस्न गणऩयुक सॊख्मा 
ऩगेुको भालननेछ । 

(४)  कुनै ववषमभा भतदानफाट लनणयम गनुय ऩने बएभा सलभलतको उऩन्स्थत सदस्म सॊख्माको दइुय 
लतहाइय सदस्महरुको भतराइय गाउॉ जरस्रोत सलभलतको लनणयम भालननेछ । 

(५) मस सलभलतको वैठक सम्फन्धध अधम कामयववलध सलभलतरे तोके फभोन्जभ हनुेछ । 

(६) सलभलतको लनणयम सलभलतका सदस्म सन्चवद्धाया प्रभान्णत गरयनेछ । 

(७) सलभलतको कामायरम हरयहयऩयुगढी गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा यहनेछ । 

(८) मस सलभलतभा सलभलतरे आवश्मक देखेभा गाउॉऩालरकाका प्राववलधक‚ लफषमगत शाखा 
प्रभखुहरु न्जल्रा तहका कामायरम प्रलतलनलध‚ साभदुावमक वन उऩबोक्ता सलभलतको प्रलतलनलध‚ 
लछभेकी ऩालरकाका प्रलतलनलध ववषशेऻ आददराइय आभन्धत्रत गनय सक्नेछ । 

ऩरयच्छेद -३ 

भहुान तथा उऩबोक्ता सलभलत दताय य सॊचारन 

४. उऩबोक्ता सलभलत दताय गनुय ऩने : 



स्थानीम स्तयभा व्मन्क्तगत वा साभदुावमक रुऩभा आफ्नो लनलभत्त खानेऩानी तथा सयसपाई एवॊ अधम 
घयेर ुप्रमोगका रालग गाउॉऩालरकाभा  खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत दताय गयेय भात्र उऩबोक्ता सलभलत 
सॊचारनभा ल्माउन ु ऩनेछ ।मस कामयववलध फभोन्जभ दताय नगयी कसैरे ऩलन उऩबोक्ता सलभलत 
सॊचारनभा ल्माउन ुहदैुन । 

५. खानऩेानी भहुान दताय गनुय ऩने : 

 (१) गाउॉऩालरकाको ऺेत्रभा खानेऩानी उत्ऩादनको भखु्म श्रोत (भरु/ भहुान) फाट  व्मवस्थाऩन गनुय ऩने 
अवस्थाभा सो भरु सवहत आलधकारयक खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत दताय गनुय ऩनेछ । खानेऩानी 
उऩबोक्ता सलभलतरे खानेऩानी व्मवस्थाऩन गयी सावयजलनक उऩबोग गनयको रालग खानेऩानी सॊकरन 
गने भखु्म श्रोत भहुान (भरु) दतायको रालग गाउॉऩालरका सभऺ लनवेदन गनुय ऩनेछ । भाग लनवेदन 
बए ऩलछ दपा (३) अनसुायको गाउॉऩालरका स्तयीम स्थानीम जरस्रोत सलभलतरे भरु दताय गनय लभल्न े
नलभल्न ेसम्वधधभा स्थरगत अध्ममन सवहत छानववन गयी दताय सवहतको अनभुती ददन सक्ने छ । 
उक्त भरुको ऩानीको उऩमोगभा उऩबोक्ता सलभलतको अलधकाय यहनेछ ।  

(२) कुनै व्मन्क्तको जग्गाभा यहेको भरु खानेऩानी सलभलतको नाभभा दताय गनुय ऩयेभा उक्त जग्गा धनीको 
भधजयुीनाभा ऩेश गनुय ऩनेछ । तय भालथ रेन्खए फभोन्जभको भधजयुीनाभा लफना ऩलन लफगत देन्ख नै 
साभदुावमक रुऩभा प्रमोग बएको लनजी भरु वा भहुान गाउॉऩालरका स्तयीम स्थानीम जरश्रोत सलभलतरे 
अलत आवश्मक ठानकेो लनजी जग्गाभा यहेको भरु स्थानीम जरस्रोत सलभलतरे लनणयम गयी साफयजालनक 
प्रमोगको रालग ब्मवस्था गरय ददन सक्नेछ । 

 

 

६. उऩबोक्ता सलभलत दताय्  

(१) सलभलत दताय गनय चाहन ेकुनै सात जना वा सो बधदा फढी व्मन्क्तहरुरे सलभलत सम्फधधी देहामको 
वववयण खरुाइय तोवकएको दस्तयु लतयेको यलसद सवहत गाउॉऩालरका  स्तयीम स्थानीम जरस्रोत सलभलत 
सभऺ अनसूुन्च -१ फभोन्जभको लनवेदन ददन ु ऩनेछ। लनवेदन ऩेश गदाय अनसूुची -२ फभोन्जभका 
कागजऩत्रहरु सॊरग्न याखी देहामको वववयण सवहत ऩेश गनुय ऩनेछ।  

 क) सलभलतको नाभ 

       ख) उदेश्महरु 

       ग) सलभलतका सदस्महरुको नाभ ठेगाना य ऩेशा 



       घ) कामायरमको ठेगाना 

       ङ) सलभलत सॊचारनको ववलध य प्रविमा 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको लनवेदन प्राप्त बए ऩलछ गाउॉऩालरका अध्मऺको आदेशानसुाय प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृतरे आवश्मक जाॉचफझुको रालग सम्वन्धधत सयोकायवाराहरुको जानकायीको रालग 
३५ ददने सावयजलनक सूचना प्रकाशन गरय सम्वन्धधत वडा, भहुान ऺेत्र तथा सावयजलनक ऺेत्रभा सूचना 
टाॉस गरय याम भागी वववाद बए नबएको जाॉचफझु गनुय ऩनेछ। 

(३) जाॉचफझुको िभभा कुनै कागजात नऩगु बएभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे १५ ददन लबत्र 
आवश्मक थऩ कागजात ऩेश गनय रगाउन सक्नेछ। 

(४) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराइय आवश्मक रागेभा गाउॉऩालरकाका प्राववलधकहरुराइय स्थरगत 
सवेऺणको रालग खटाउन सक्नेछ। मसयी खवटने प्राववलधक सलभलतरे भहुानको न्स्थलत, ऩानीको भात्रा 
वतयभान प्रमोग, आलथयक साभान्जक वातावयणीम तथा अधम प्रबाव वववादको न्स्थलत रगामतका 
ववषमहरु खरुाइय प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सभऺ प्रलतवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(५) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे आवश्मक जाॉचफझु गयी उऩबोक्ता सलभलत दताय गनय उन्चत ठानभेा 
दपा (३) फभोन्जभको गाउॉऩालरका स्तयीम स्थानीम जरस्रोत सलभलतभा ऩेश गरय सलभलतको लनणयम 
फभोन्जभ  सलभलतको लफधान स्वीकृत गयेय उऩबोक्ता सलभलत दताय गरय प्रभाण ऩत्र ददनेछ । 
गाउॉऩालरका स्तयीम स्थानीम जरस्रोत सलभलतभा कुनै उऩबोक्ता सलभलत दताय नगने लनणयम गयेभा सो 
को जानकायी प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे लनणयम बएको ३० ददन लबत्र सम्वन्धधत लनवेदकराइय ददन ु
ऩनेछ। 

(६) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे प्रायन्म्बक जाॉचफझु फभोन्जभ कुनै सलभलत दताय नगने लनणयम गयेभा 
त्मसको सूचना लनवेदकराइय लनवेदन ददएको ३० ददन लबत्र ददन ुऩनेछ य लनवेदकरे सूचना प्राप्त गयेको 
लभलतरे ऩैंलतस ददन लबत्र त्मस्तो लनणयम उऩय गाउॉऩालरका अध्मऺ सभऺ उजयु गनय सक्नेछ। 

(७) उऩदपा (६) फभोन्जभको  उजयुी प्राप्त बए ऩलछ गाउॉऩालरका प्रभखुरे आवश्मक जाॉचफझु गयी 
त्मस्तो सलभलत दताय गनय भनालसव ठहरयएभा सो सलभलत दताय गने प्रकृमाको रालग गाउॉऩालरका स्तयीम 
स्थानीम जरस्रोत सलभलतभा ऩेश गनय प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराइय आदेश ददन सक्नछे य 
गाउॉऩालरका स्तयीम स्थानीम जरस्रोत सलभलतरे दताय गनय उन्चत यहेको लनणयम गयेभा प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृतरे उऩबोक्ता सलभलत दताय गरय ददन ुऩनेछ। 

७. दोहोयो उऩबोक्ता सलभलत दताय नगरयन:े 



कुनै स्रोतको उऩमोग गनय कुनै सलभलत दताय बइय सकेऩलछ त्मस्तो उऩबोक्ता सलभलतरे उऩमोग गने 
ऩानीको ऩरयभाणभा कटैती हनुे गरय सोवह सलभलतको नाभभा दताय बएको भहुानभा अको सलभलत दताय 
गरयने छैन।  

८. सलभलत गठन प्रविमा:  

(१) साभूवहक राबका रालग सॊस्थागत रुऩभा जरस्रोतको उऩमोग गनय चावहने ब्मन्क्तहरुरे मस 
कामयववलधभा तोवकए फभोन्जभ खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत गठन गनय सक्नेछन ्। 

(२) उऩबोक्ता सलभलत गठन गदाय कन्म्तभा १५ ददन सावयजलनक सूचना जारय गरय तोवकएको सभम य 
स्थानभा सम्वन्धधत भहुान बएको ऺेत्र वरयऩरयका तथा भहुान उऩबोग गने उऩबोक्ता राबग्राही तथा 
प्रबाववतहरुको आभ बेरा फलस बेराको लनणयम फभोन्जभको कामय सलभलत चमन गरय अनसूुन्च -५ राइय 
आधाय भानी तमाय गरयए फभोन्जभको ववधान स्वीकृत गरय भहुान दतायको रालग अध्मऺ, कोषाध्मऺ 
तथा सन्चवराइय अन्ख्तमाय ददइय गाउॉऩालरकाभा ऩठाउने लनणयम गनुय ऩनेछ। 

३. कामय सलभलत गठन गदाय ७ देन्ख ११ सदस्मीम हनु ेगरय लनभायण गनुय ऩनेछ। प्रभखु ४ ऩदभध्मे 
एक ऩद अलनवामय रुऩभा भवहरा सदस्मको रालग छुट्ट्याउन ुऩनेछ। कामय सलभलतभा कुर सॊख्माको 
३३ प्रलतशत भवहरा हनु ुऩनेछ। 

४. खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत दतायको रालग सम्वन्धधत वडारे सलभलतको लनवेदन प्राप्त गरय 
सावयजालनक सूचना भापय त राबान्धवत व्मन्क्तहरुको बेराफाट सावयजलनक भचुलु्का गरय सलभलत दताय गदाय 
कुनै ऩलन साभान्जक, धालभयक, जातीम, वातावयणीम, आलथयक तथा अधम ऺेत्रभा नकायात्भक प्राबाव ऩने 
नऩाने खरुाइय भचुलु्का तमाय ऩानुय ऩनेछ। साथै वडाध्मऺरे वडा सलभलतको लनणयम सॊरग्न यान्ख 
सलभलत दतायको रालग कुनै वववाद तथा नकयात्भक प्रबाव नयहेको खरुाइय अनसूुन्च -४ फभोन्जभको 
लसपारयस ददइय ऩठाउन ुऩनेछ। 

९. प्रभाण ऩत्र तथा नवीकयण: 

(१) मस दपा अधतगयत ददइयने खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत दतायको प्रभाणऩत्रको ढाॉचा अनसूुन्च -३ 
फभोन्जभ हनुेछ। उक्त प्रभाणऩत्र प्रत्मेक आलथयक वषय अधत्म बएको लभलतरे ३ भवहना लबत्र अलनवामय 
रुऩभा नववकयण गनुय ऩनेछ। तीन भवहनासम्भ ऩलन नववकयण नगयेभा ६ भवहना (ऩौष भसाधत) लबत्र 
नवीकयण गनय आएभा तोवकएको जरयवाना लरइय नवीकयण गरय ददन सवकनेछ । ६ भवहना सम्भ ऩलन 
नवीकयण नगने खानेऩानी सलभलत स्वत: खायेज बएको भालननेछ ।  

(२) उऩबोक्ता सलभलत दतायको रालग लनफेदन दताय दस्तयु ,सलभलत दताय दस्तयु, नवीकयण दस्तयु 
आलथयक ऐनभा तोवकए फभोन्जभ हनुेछ। आलथयक ऐनभा उल्रेख नबए सम्भका रालग लनफेदन दताय 



दस्तयु रु. १००।(एक सम ) सलभलत दताय दस्तयु रु.१०००।–(एक हजाय) नवीकयण दस्तयु 
वावषयक रु. ५००- (ऩाॉच सम) य लफरम्फ जरयवाना रु. ५०० (ऩाॉच सम) लतनुय ऩनेछ । 

१०. सलभलत सॊगदठत सॊस्था भालनन े

(१) मस कामयववलध अधतगयत दताय बएको सलभलत अववलछन्न उत्तयालधकायवारा स्वशालसत य सॊगदठत 
सलभलत हनुेछ। सो सलभलतको सफै काभको लनलभत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाऩ हनुेछ ।  

(२) सलभलतरे व्मन्क्त सयह आफ्नो नाभफाट नालरस उजयु गनय सक्नछे य सो उऩय ऩलन सोही 
नाभफाट नालरस उजयु राग्नछे। 

११. सॊस्थाको सम्ऩलत : 

(१) सलभलतरे सदस्म वा कभयचायी रगामत कुनै व्मन्क्तरे सलभलतको ववधान ववऩरयत सॊस्थाको कुनै 
सम्ऩलत दरुुऩमोग गयेभा कब्जा गयेभा वा योक्का याखेभा गाउॉऩालरकारे त्मस्तो सम्ऩलत दरुुऩमोग गने 
कब्जा वा योक्का याख्नफेाट लरइय सलभलतराइय वपताय फझुाइय ददन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको सलभलतको सम्ऩलत वपताय गने गयी गाउॉऩालरकारे गयेको कायवाहीभा 
न्चत्त नफझु्न ेव्मन्क्तरे सम्वन्धधत अदारतभा उजयु गनय सक्नेछ । 

(३) सलभलतको सदस्म वा कभयचायी रगामत कुनै व्मन्क्तरे सलभलतको कुनै सम्ऩलत वा लरखत वा 
प्रलतष्ठा ववरुद्ध कुनै अऩयाध वा ववयाभ ववरुद्ध कुनै अऩयाध वा ववयाभ गयेभा सलभलत वा सलभलतको कुनै 
सदस्म उऩय प्रचलरत कानून फभोन्जभ गाउॉऩालरकारे कायवाही चराउन सक्नेछ।  

१२. मस अन्घ दताय बइय वा नबइय स्थाऩना बएका सलभलतरे दताय गनुय ऩने : 

(१) मो कामयलफलध प्रायम्ब हनु ु बधदा अन्घ तत्कार प्रचलरत कानून फभोन्जभ दताय बइय वा नबइय 
स्थाऩना बइय गाउॉऩालरका लबत्र सॊचारनभा यहेका सलभलतरे ऩलन मो कामयलफलध प्रायम्ब बएको लभलतरे 
एक वषय लबत्र मो कामयलफलध फभोन्जभ गाउॉऩालरकाभा सनु्चकृत हनु ु ऩनेछ। ऩवहल्मै दताय बएका 
सलभलतरे गाउॉऩालरकाभा सनु्चकृत दताय हनुको रालग गत आ. व. सम्भको रेखा ऩरयऺण प्रलतवेदन य 
साधायण सबाको लनणयम अलनवामय रुऩभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

१३. सलभलतको उद्दशे्महरुभा हेयपेय तथा ववधान सॊशोधन 

 (१) सलभलतको उद्देश्महरुभा हेयपेय  गनय आवश्मक देखेभा वा सलभलतको ववधानभा कुनै सॊशोधन गनुय 
ऩयेभा वा सो सलभलतराइ कुनै अको सलभलतभा गाभ्न उन्चत देखेभा सो सलभलतरे सम्फन्धधत प्रस्ताफ 
तमाय ऩायी सो प्रस्ताफ उऩय छरपर गनय सलभलतको ववधान फभोन्जभ साधायणसबा फोराउन ुऩने छ। 



(२) साधायण सबाभा उऩन्स्थत बएका जम्भा सदस्म सॊख्माको दइु लतहाई सदस्महरुरे प्रस्ताफभा 
सभथयन जनाएभा सो प्रस्ताफ साधायण सबाफाट ऩारयत बएको भालननछे। मसयी साधायण सबाफाट 
ऩारयत बएको सॊसोलधत लफधान गाउॉऩालरकाफाट स्वीकृत बएऩलछ भात्र रागू हनुछे ।  

१४. सलभलतको वलगयकयण : 

दताय अनभुलत प्राप्त गयी गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र सॊचारनभा यहेका खानेऩानी उऩबोक्त्ता सलभलतहरुको 
व्मवस्थाऩनफाट खानेऩानी उऩरब्ध गयाउने उऩबोक्ता  सदस्म सॊख्माको अधायभा लनम्न अनसुाय 
उऩबोक्ता सलभलतको फलगयकयण हनुेछ ।  

१. १००१ जना वा सो बधदा फढी उऩबोक्ता सदस्म बएको (क) वगय 
२. ५०१ देखी १००० जना उऩबोक्ता सदस्म बएको   (ख) वगय  

३. ५०० जना सम्भ उऩबोक्ता सदस्म बएको  (ग) वगय  

१५. तदथय सलभलत गठन गनय सवकन े: 

मस अन्घ दताय स्वीकृलत प्राप्त गयी सञ्चारनभा यहेका य नमाॉ अनभुलत प्राप्त गयी स्थाऩना हनुे उऩबोक्ता 
सलभलतहरुरे तोवकए फभोन्जभ एक वषय लबत्र साधायण सबा गयी उऩबोक्ता सलभलत गठन प्रकृमा ऩूया 
नगयेभा त्मस्ता तदथय सलभलत वा अवलध ऩूया बएका उऩबोक्ता सलभलतहरुराई ववघटन गयी सॊचारन 
लनमलभत गनय गाउॉऩालरकाको तपय फाट सम्फन्धधत उऩबोक्ता सदस्महरु भध्मेफाट तदथय सलभलत गठन 
गयी साधायण सबा सभेतका आवश्मक प्रकृमा ऩूया गयी गयाई व्मवस्थाऩन गनय सवकनेछ । 

१६. भहासॊघ गठन गनय सवकन े: 

(१)  दताय स्वीकृलत प्राप्त गयी गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र सॊचारनभा यहेका खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलतहरु 
भध्मेफाट एक उऩबोक्ता सलभलतराई एक सदस्म भानी गाउॉऩालरका स्तयीम खानेऩानी उऩबोक्ता 
भहासॊघ गठन गयी सोही सॊघको प्रत्मऺ येखदेख, सहमोगभा अधम भातहतका सम्ऩूणय उऩबोक्ता 
सलभलतहरुराई व्मवन्स्थत रुऩभा सॊचारन गनय सवकनछे।  

१७.  सेवा प्रदान गनुय ऩने: 

(१)  खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलतरे आफ्नो प्रस्ताववत ऺेत्र लबत्रका उऩबोक्ताराई सभानताका आधायभा 
ऩानी तथा राबको ववतयण गनुय ऩनेछ। मसयी सेवा ववतयण गदाय ववधारम, स्वास््म सॊस्था आदद राई 
प्राथालभक्ता ददन ुऩनेछ ।  

(२) सलभलतरे अफ्नो  प्रास्ताववत ऺेत्र लबत्रका कसैराई ऩलन साधायण सदस्म फन्न नददन वा सेवा प्राप्त 
गनयफाट फन्ञ्चत गनय ऩाइने छैन।  

(३)    सलभलतरे खानेऩानी आऩूलतय गदाय गाउॉऩालरकाभा दय स्वीकृत गयाई राबग्राहीफाट सॊचारन खचयको 
रालग धमनुतभ सेवा शलु्क लरन सवकनछे। 



(४) सलभलतको ववधान ऩारना गनुय , तोवकएको सभमभा शलु्क लतनुय, ऩानीको गणुस्तय कामभ गनय भदत 
गनुय, लनभायण बएका सॊयचनाको सॊयऺण तथा भभयतभा सहमोग गनुय सलभलतका सदस्म तथा उऩबोक्ताको 
कतयव्म हनुेछ। 

१८. साधायण सबा तथा रेखा ऩरयऺण : 

(१) सलभलतरे ववधान फभोन्जभ वावषयक साधायण सबा गरय त्मसको प्रलतवेदन प्रत्मेक फषय असोज 
भसाधत लबत्र गाउॉऩालरकाभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩबोक्ता सलभलतरे ववलबन्न ऺेत्रफाट प्राप्त गयेको आम्दानी य खचयको स्ऩष्ट रेखा याखी प्रत्मेक 
आ.व.को दतायवार रेखा ऩरयऺकफाट रेखा ऩरयऺण गयाई अफ्नो सलभलतको वहसाफको वववयण 
सवहतको रेखा ऩयीऺकको प्रलतवेदन, साभान्जक ऩरयऺणको प्रलतवेदन प्रत्मेक फषय असोज भसाधत लबत्र 
गाउॉऩालरकाभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

  (३) उऩदपा (१) य (२) फभोन्जभको प्रलतवेदन प्राप्त नबएभा गाउॉऩालरकारे सलभलत नववकयण गने    
छैन। 

(१९)  वहसाफ जाॉच गने : 

( १) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे आवश्मक देखेभा सलभलतको वहसाव आपूरे लनमनु्क्त गयेको कुनै 
अलधकृत द्धाया सभेत जाॉच गयाउन सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ वहसाफ जाॉच गयाए फाऩत गाउॉऩालरकारे जाॉच फाट देन्खन आएको 
सलभलतको भौज्दात यकभको सम कडा लतन प्रलतशतभा नफढाई आपूरे लनधाययण गयेको दस्तयु असरु 
गयी लरन सक्नेछ। 

(३) वहसाफ जाॉच गने अलधकृतरे भागेको वववयण तथा कागजातहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाप ददन ु
सलभलतका ऩदालधकायी, सदस्म य कभयचायीको कतयव्म हनुछे। 

(४)  वहसाफ जाॉच गने अलधकृतरे गाउॉऩालरकारे तोवकएको म्माद लबत्र वहसाफ जाॉची सो को प्रलतवेदन 
गाउॉऩालरका सभऺ ऩेश गनुय ऩने छ य सो प्रलतवेदनको आधायभा सलभलतको कुनै सम्ऩलत कुनै 
ऩदालधकायी, सो सॊस्थाको सदस्म वा कभयचायीरे वहनालभना गयेको, नोक्सान गयेको वा दरुुऩमोग गयेको 
छ बने्न गाउॉऩालरकाराई रागेभा त्मस्तो ऩदालधकायी, सदस्म वा कभयचायीफाट सो हानी नोक्सानी 
असूर गनय प्रचलरत कानून फभोन्जभ कायफाही  गयाउन सक्नेछ। 

तय, प्रचलरत कानूनरे सजाम सभेत हनु े अऩयाध बएकोभा प्रचलरत कानून फभोन्जभ भदु्दा चराउन 
सक्नेछ। 



२०. लनदेशन ददन े: 
गाउॉऩालरकारे सलभलतराई आफश्मक लनदेशन ददन सक्नेछ य त्मस्तो लनदेशनको ऩारन गनुय सम्फन्धधत 
सलभलतको कतयब्म हनुछे । 

२१. सलभलतको लफघटन : 
(१)सलभलतको लफधान फभोन्जभ कामय सॊचारन गनय नसवक वा अधम कुनै कायण फश सलभलत लफघटन 
बएभा त्मस्तो सम्ऩूणय जाम जेथा गाउॉऩालरकभा सनेछ । 

(२) उऩदपा(१) फभोन्जभ लफघटन बएको सलभलतको दावमत्वको हकभा सो सलभलतको जामजेथारे 
भ्माए सम्भ त्मस्तो दावमत्व गाउॉऩालरकारे ब्महोनेछ ।सलभलतको जामजेथारे  नभ्माएको दावमत्वको 
न्जम्भेवायी गाउॉऩालरकारे लरने छैन ।दावमत्व ब्महोने प्रवकमा िभ य प्राथालभकताभा जरश्रोत 
सलभलतरे लनधाययण गये फभोन्जभ हनुेछ । 

२२. नमाॉ कामयसलभलत चमन : 
सलभलतरे आफ्नो ववधान अनसुायको तोवकएको सभमावलध लबत्रभा नमाॉ कामय सलभलत चमन गनुय ऩनेछ 
। सभमावलध लबत्र नमाॉ कामय सलभलत चमन हनु नसकेभा उक्त कामय सलभलतको स्वत लफघटन बएको 
भानी अको कामय सलभलत चमन नबए सम्भ दपा (१५) फभोन्जभ गठन गयी सॊचरानको व्मवस्था 
गाउॉऩालरकारे  गनेछ । 

ऩरयच्छेद -४ (चाय) 

दण्ड, जरयवाना तथा ऩनुयावेदन 

२३. दण्ड सजाम : 
(१) दपा ४ फभोन्जभ भरु दताय नगयाई सलभलत स्थाऩना गयेभा वा दपा ६ फभोन्जभ दताय नगयी 
सलभलत सॊचारन गयेभा त्मस्ता सलभलतका सदस्महरुराई गाउॉऩालरकारे जनही ऩाॉच हजाय रुऩैमा सम्भ 
जरयवाना गनय सक्नछे । 

(२) दपा (१८) फभोन्जभका वववयणहरु गाउॉऩालरकाभा नऩठाएभा कामय सलभलतका सदस्महरुराई 
गाउॉऩालरकारे जनही एक हजाय रुऩैमासम्भ जरयवाना गनय सक्नेछ। 

तय , कुनै सदस्मरे दपा (१८) उल्रॊघन हनु नददन सकबय प्रमत्न गयेको लथमो बने्न सज्तोषजनक 
प्रभाण ऩेश गनय सकेभा लनजराई सजाम गरयन ेछैन। 

( ३) दपा (१९) को उऩदपा  (३) फभोन्जभ वहसाफ जाॉच गने सम्फन्धधत अलधकृतरे भागेको वववयण 
तथा कागजऩत्र वा सोधेको प्रश्नको जवाप नददने सम्फन्धधत ऩदालधकायी,सदस्म वा कभयचायीराई  

गाउॉऩालरकारे ऩाॉच हजाय रुऩैँमा सम्भ जरयवना गनय सक्नेछ। 

(४) दपा (१३) फभोन्जभ गाउॉऩालरकाको स्वीकृत नलरई सलभलतको उदेश्म तथा ववधानभा हेयपेय 
गयेभा वा अको सलभलत लसत गाबेभा वा सलभलतरे अफ्नो उद्देश्मको प्रलतकूर हनुे गयी काभ कायवाही 



गयेभा वा गाउॉऩालरकारे ददएको लनदेशन ऩारना नगयेभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे त्मस्तो गने 
सलभलतको दताय लनरम्वन वा खायेज गनय सक्नेछ। 

(५) कसैरे फदलनमतऩूवयक ऩानीको भहुान, सॊयचना अददभा ऺलत ऩगु्ने काभ गयेभा ,ववगायेभा,बत्काएभा तथा 
कुनै ऩलन ऩदाथय मा यसामन प्रमोग गरय ऩानी प्रदवुषत वा ववशक्त ऩायेभा गाउॉऩालरकारे प्रचलरत कानून 
फभोन्जभ कायवाही गनय तथा लफगो असरु उऩय गनय सक्नछे। 

  २४. ऩनुयावेदन तथा उजयुी : 
(१) दपा (२३)  फभोन्जभ प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे गयेको अन्धतभ लनणयम उऩय ३५(ऩैलतस) ददन 
लबत्र सम्फन्धधत न्जल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन राग्ने छ।  

(२) कुनै जर स्रोतको कुनै सलभलतरे उऩमोग गदाय कसैराई भकाय ऩयेको व्मन्क्त वा सॊगठनरे त्मसको 
व्महोया खरुाई गाउॉऩालरका स्तयीम स्थानीम जरस्रोत सलभलतभा उजयुी ददन सक्नेछ। 

 

 

ऩरयच्छेद -५  (ऩाॉच) 

सॊशोधन फचाउ  य  खायेजी 
२५. खायेजी वा फचाउ :  

(१) मो कामयलफलध सॊशोधन वा खायेज गनय अवश्मक देखेभा गाउॉकामयऩालरकारे सॊशोधन वा खायेज गनय 
सक्नेछ।   

(२) मो कामयलफलधभा उल्रेख गरयएका कुयाहरुको हकभा मस कामयलफलध अनसुाय य उल्रेख नबएभा 
हकभा प्रचलरत ऐन लनमभ अनसुाय हनुेछ। 

(३) खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत व्मवस्थाऩन कामयलफलध रागू हनु ु ऩूवय जरस्रोत ऐन २०४९ तथा 
जरस्रोत लनमभावरी ,२०५० अधतगयत दताय बएका सलभलत मसै कामयववलध फभोन्जभ दताय बए सयह 
भालननेछ। 

(४)  मो कामयलफलधभा बएको व्मवस्थाऩन सॊघीम कानून , प्रदेश कानून  तथा  स्थानीम सयकाय  सॊचारन 

ऐन, २०७४ सॉग  फान्झएभा फान्झएको हद सम्भ स्वत: लनष्कृम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
हनुेछ । 

 

 

 

 



 

अनसुचुी- १ 

दपा ६(१) सॊग सम्फन्धधत ) 

लनवेदन ऩत्रको ढाॉचा 
श्री अध्मऺ ज्मू , 

स्थानीम जरस्रोत सलभलत, 

हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका  

झनझन,े लसधधरुी । 

 

भहोदम, 

          हाभीरे ................................उऩबोक्ता सलभलत गठन गयी दताय गयाउन चाहेकोरे तहाॉ 
गाउॉऩालरकाको खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत व्मवस्थाऩन कामयववलध २०७८ को दपा (५) य (६) फभोन्जभ 
उऩबोक्ता सलभलत दताय गयाउन देहामको वववयण खरुाई प्रस्ताववत उऩबोक्ता सलभलतको २ प्रलत ववधान य एक 
सम रुऩैमा दस्तयु सवहत दयखास्त ददएका छौँ । 

 

वववयण    

१. उऩबोक्ता सॊस्थाको नाभ : 
२. कामयऺ ेत्र  : 
३. उद्देश्महरु : 

(क) 

          (ख) 

(ग) 

४. सलभलतको वववयण    

ि.सॊ. नाभ ठेगाना ऩेशा सम्ऩकय  नॊ. 
     

     

     

     

     

     

     

 

५. उऩमोग गरयने जरस्रोतको वववयण 

क) जरस्रोतका नाभ य यहेको ठाउॉ : 



ख) जरस्रोतफाट गरयने प्रमोग : 
ग) उऩबोक्ता सॊस्थारे उऩमोग गनय चाहेको जरस्रोतको ऩरयभाण : 
घ) उक्त जरस्रोतको हार बैयहेको उऩमोग : 

६. उऩबोक्ता सॊस्थारे  ऩमुायउन चाहेको सेवा सम्फधधी  वववयण  

(क) सेवाको वकलसभ  

(ख) सेवा ऩमुायउन ेऺेत्र 

(ग) सेवाफाट राबान्धवत हनुे उऩबोक्ताहरुको सॊख्मा  

(घ) बववश्मभा सेवा ववस्ताय गनय सवकने सम्बावना  

 

७. अनभुालनत रागत तथा आलथयक स्रोतको वववयण : 
८. कामायरमको ठेगाना : 

"हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत व्मवस्थाऩन कामयववलध,२०७८'' को सम्ऩणुय 
प्रावधानहरुको ऩारना गनय भञु्जय छौँ । भालथ उल्रेन्खत व्महोया ठीक साॉचो  छ, झठुा ठहयेभा कानून 
फभोन्जभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

                                                                      लनवेदक, 

                      उऩबोक्ता सॊस्थाको तपय फाट दयखास्त  ददनकेो 
      सलभलतको छाऩ 

 

                     सही  : 
                     नाभ : 
                     ऩद : 
                     ठेगाना : 

                                                लभलत : 
                                                सम्ऩकय  नॊ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची - २ 

(दपा ६(१)सॊग सम्फन्धधत ) 

लनवेदन साथ सॊरग्न गनुय ऩने कागजातहरु 

१. अनसूुची -१ फभोन्जभको लनवेदन पायभ थान १ । 

२. अनसूुन्च  -५ फभोन्जभको ववधान ३ प्रलत  (हयेक ऩानाभा सम्ऩूणय सदस्महरुरे सही गयी 
सलभलतको छाऩ   रगाईएको । 

३. ऩदालधकायीहरुको नागरयकताको प्रभान्णत प्रलतलरवऩ । 

४. सजयलभन भचुलु्काभा हस्ताऺय गने सवयसाधायणको नागरयकताको प्रलतलरवऩ । 

५.  वडा कामायरमको लनणयम सवहतको अनसुनु्च -४ फभोन्जभको  लसपारयश ऩत्र । 

६. साधायण सबाको लनणयमको प्रलतलरवऩ (सॊस्था दताय सम्फन्धध भनसाम, ऩदलधकायी चमन, अन्ख्तमायी 
प्रदान । (शरुु आभ बेराभा वडाको लनवायन्चत ऩदालधकायीको उऩन्स्थलत सवहतको लनणयमको 
प्रलतरवऩ )। 

७. भहुानको प्राववलधक नक्शा वा साभदुावमक नक्शा (प्रभान्णत ) । 

८. उऩबोक्ता तथा सभदुाम देन्ख भहुानको दयुी  ।  

९. भहुान व्मन्क्तगत बएभा भञु्जयीनाभा तथा रारऩजुायको प्रलतलरवऩ । 

१०.सम्फन्धधत वडा कामायरमरे तमाय ऩायेको सजयलभन भचुलु्का । 

११. गाउॉऩालरकाको याजश्व शाखाभा रु.१००। लतयेको नगदद यलसद । 

१२.  सम्फन्धधत वडाभा वन उऩबोक्ता सलभलत गठन बएको उक्त वन ऺेत्र लबत्र खानेऩानी 
उऩबोक्ता सलभलतको भहुान ऩने  नऩने हो सो  सम्फधधभा वन उऩबोक्ता सलभलतको  
सलभलतको लसपारयस ऩत्र । 

१३. खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत दतायका रालग सहमोग गने सॊस्था बए सॊस्थाको आलथयक     
प्रलतवद्धता सवहतको लसपारयस ऩत्र । 

१४.सलभलतको  छाऩ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची - ३ 

(दपा -९(१) सॉग सम्फन्धधत ) 

हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका 
गाउॉकामयऩालरकाको कामायरम 

झनझने लसधधरुी । 

दताय नम्फय .... 
 दताय लभलत ……………………….. 

खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत दताय प्रभाण -ऩत्र 

श्री  ………………………………… 

  

हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका स्तयीम स्थानीम जरस्रोत सलभलतको लभलत …….......................... को  लनणयमानसुाय 
………………………………….(सम्फन्धधत       उऩबोक्ता       सलभलतको  नाभ )      …… 

           …………………………राई खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत व्मफस्थाऩन कामयववलध ,२०७८ को   दपा  ५ य 
६ फभोन्जभ …………………………        ……सार…………..………….. भवहना .......................गतेभा मस 
कामायरमभा दताय गयी मो दताय प्रभाण प्रदान गरयएको  छ , हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको खानेऩानी उऩबोक्ता 
सलभलत व्मवस्थाऩन कामयववलध ,२०७८ फभोन्जभ आफ्नो कामय सञ्चारन गनुय होरा ।  

 

 

१. उऩमोग गने भहुानको नाभ य ठेगाना ; 

 

                                     सही  

                                         नाभ ,थय  

                                                                                                ऩद 

 

ि.स. नवीकयण 

बएको लभलत 
नवीकयण दस्तयु 

/बौचय न./लभलत 
नवीकयण गने  

अलधकायीको 
दस्तखत 

कैवपमत 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

१. मो प्रभाणऩत्र प्रत्मेक आ. व. अधत्म  बएको ३ भवहना लबत्र नवीकयण गनुय ऩनेछ । अधमथा तोके 
फभोन्जभको जरयवाना  राग्नछे । ३ वषय सम्भ नववकयण नहनुे सलभलत स्वत : खायेज  हनुेछ । 

२.  उऩबोक्ता सलभलत सॊचारन गदाय तथा भहुानको उऩमोग गदाय "हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको खानेऩानी  

       उऩबोक्ता सलभलत व्मवस्थाऩन कामयववलध ,२०७८'' को ऩूणय रुऩभा ऩारना गनुय ऩनेछ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची - ४ 

(दपा- ८  (४) सॊग सम्फन्धधत) 

वडाको लसपारयशको ढाॉचा  

श्री स्थानीम जरस्रोत सलभलत ,                                    लभलत ……………. 

हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका  

झनझन,े लसधधरुी  । 
ववषम:- खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत दताय सम्फधधभा । 

       उऩयोक्त सम्वधधभा हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका अधतगयत वडा  नॊ ……….. भा सॊचारन हनु े ....... 
मोजनाको रालग …………….. भहुानको ऩानी उऩमोग गने    गरय…………………………उऩबोक्ता सलभलत गठन 
बएकोरे उक्त सलभलत तथा भहुान दताय गदाय कुनै ऩलन साभान्जक,  आलथयक वातावयणीम,……………..रगामतका 
ऺेत्रभा नकायात्भक प्रबाव नऩने बएको हुॉदा उक्त खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत दताय गनय लसपारयस गरयधछ । 
साथै सो सम्वधधभा वडा सलभलतको लनणयमको प्रलतलरवऩ तथा सावयजलनक भचुलु्का मसै ऩत्रसाथ सॊरग्न यान्ख 
ऩठाएको  छ ।  

 
 ……………………………… 

 (……………………………) 

                                                                                                                                                               
वडाध्मऺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुन्च - ५ 

(दपा ८ (२) सॊग सम्वन्धधत ) 

ववधानभा सॊरग्न गनुय ऩने वववयण तथा ववधानको नभूना 
उऩबोक्ता सलभलतको ववधानभा सलभलत सम्वधधी देहामका वववयण खरुाउन ुऩनेछ 

(क) ऩयुा नाभ य ठेगाना,  

(ख)  उद्दशे्म तथा कामय ऺेत्र , 
(ग) सदस्मको रालग मोग्मता य सदस्मता शलु्क, 

(घ) सदस्मको लनस्काशन य याजीनाभा ,  

(ङ) हकदावी, नाभसायी वा हकवाराको भनोनमन , 

(च) साधायण सबा सम्फधधी  सञ्चारक सलभलतको गठन   (लनवायचन एवॊ काभ,कतयव्म तथा अलधकाय 

सम्फधधी, 
(छ)  सञ्चारक ऩदभा वहार यहन नसक्ने अवस्था, 
(ज)  सञ्चारक सलभलतको फैठक सम्फधधी कामयववलध, 

(झ) कोष य रेखा ऩरयऺण 

(ञ)  ववधान सॊशोधन, 

(ट) ववघटन, 
(ठ) ववववध ।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



खानऩेानी उऩबोक्ता सलभलतको ववधानको नभूना 
 

………………………………………..उऩबोक्ता सलभलतको ववधान ,२०……………… 

प्रस्तावना :  

               गाउॉका खाॉचोहरु ऩूया गनय भालनसहरु सॊगदठत बई जनसहबालगताफाट स्थानीम ववकास लनभायणका 
कामयिभ सॊचारन गनुय आजको  आवश्मक्ता हो । मसै सधदबयभा गाॉउफासीका कामयिभ सॊचारन गने चाहना 
आवश्मक्ताराई आफ्नो थरोभा फसी कामयिभहरुको छनौट गयी कामयिभको तजुयभा ,कामायधवमन, 

अनगुभन,सभीऺा , भूल्माॊकन, सॊचारन य भभयत सम्बाय सभेत स्थानीम स्तयभा नै  गने सेवाभूरक गैय सयकायी सॊस्थाको 
स्थाऩना गनय फाधछनीम देन्खएकोरे गाॉउफासीहरुको तत्ऩयताभा मस ववधान तजुयभा गयी उऩबोक्ता सभूह गठन 
गरयएको छ। 

ऩरयच्छेद -१ 

प्रायन्म्बक 

१.सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब : 
(क) मस ववधानको नाभ ................................................उऩबोक्ता सलभलतको  ववधान 
,२०………….यहनेछ । 

(ख)मो ववधान गाउॉऩालरका स्तयीम स्थानीम जरस्रोत सलभलतफाट स्वीकृत बएको लभलत देन्ख रागू हनुछे 
। 

२. ऩरयबाषा : 
ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस ववधानभा प्रमोग बएभा शब्दको अथय लनम्न अनसुाय हनुेछ। 

२.१  ''कामयववलध '' बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको खानेऩानी उऩबोक्ता सलभलत व्मवस्थाऩन कामयववलध 
, २०७८ "राई जनाउॉछ । 

२.२   '' सभूह '' बन्नारे मस ववधान अनसुाय गदठत उऩबोक्ताहरुको सभूहराई सम्झन ुऩदयछ । 

२.३  '' लनमभ'' बन्नारे मस ववधान अधतगयतको कामय सलभलतरे फनाई  रागू गयेको  लनमभराई जनाउॉछ । 

२.४  '';सलभलत'' बन्नारे उऩबोक्ता सभूहको कामयसलभलत जनाउॉछ  ।  

२.५  '' उऩबोक्ता सलभलतका सदस्म'' बन्नारे उऩबोक्ता सलभलतका अध्मऺ,उऩाध्मऺ,सन्चव,कोषाध्मऺ य 
उऩबोक्ता सलभलतका अधम सदस्महरुराई जनाउॉछ ।  

२.६   '' उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायी ''बन्नारे अध्मऺ ,उऩाध्मऺ ,सन्चव ,य कोषाध्मराई भात्र जनाउॉछ । 

२.७    "अध्मऺ '' बन्नारे मस ववधान फभोन्जभ लनवायन्चत अध्मऺराई जनाउॉछ । 

२.८    '' सन्चव ,,कोषाध्मऺ ''बन्नारे मस ववधान फभोन्जभ लनवायन्चत सन्चव, कोषाध्मऺराई जनाउॉछ । 

२.९     '' सदस्म ''सदस्म बन्नारे मस ववधान फभोन्जभ सदस्मता प्राप्त गने ब्मन्क्तबने्न जनाउॉछ ।  

२.१०   ''कामायरम सन्चव''बन्नारे मस ववधान फभोन्जभ लनमकु्त कभयचायी बने्न जनाउॉछ । 

२.११ ''उऩ -सलभलत '' बन्नारे मस ववधान फभोन्जभको कामय सलभलत वा उऩबोक्ता सभूहद्धाया गदठत 
उऩसलभलतराई जनाउॉदछ । 

२.१२ '' गैयसयकायी  सॊस्था'' बन्नारे मस उऩबोक्ता सलभलतरे याखेको उद्दशे्म सॊग भेर खाने केधरीम 
स्तयका दताय  बएका सेवा बावरे गदठत गैयसयकायी सॊस्थाराई जनाउॉछ । 



२.१३ '' दात ृसॊस्था '' बन्नारे यावष्डम, अधतयावष्डम,सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थाराई जनाउॉछ । 

२.१४ ''उऩबोक्ता ''बन्नारे मस ववधान अनसुाय गदठत सभूहको आमोजनाफाट प्राप्त सेवा सवुवधा उऩबोग 
गने  व्मन्क्तराई सम्झनऩुछय । 

२.१५  ''ऺेत्र ''बन्नारे मस ववधान अनसुाय गदठत उऩबोक्ता सभहुरे  उऩरब्ध गयाउने  सेवा सवुवधा वा लनभायण 
गरयने  बौगोलरक कामय ऺेत्र सम्झनऩुछय । 

२.१६  ''आमोजना '' बन्नारे मस ववधान अनसुाय गदठत सभहुरे सॊचारन गने कामयिभराई जनाउॉछ । 

२.१७  '' सेवा शलु्क '' बन्नारे मस ववधान अनसुाय गदठत सभूहरे सॊचारन गयेको आमोजनाफाट सेवा उऩबोग 
गये  फाऩत राग्ने भालसक , फावषयक रुऩभा उठाउने गयी तोवकएको यकभराई जनाउॉछ । 
 

२.१८  '' सलभलत '' बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका स्तयीम स्थानीम जरस्रोत सलभलत सम्झन ुऩदयछ ।  

३.   न्चधह  य  छाऩ : 
    मस  सभूहको  औऩचारयक प्रमोगको लनलभत्त लनम्न अनसुायको न्चधह य छाऩ हनुछे । 

    ३.१ न्चधहको वववयण ( करश)  

          ३.२ छाऩको वववयण (अण्डाकाय) 

४. कामायरम 

    मस सभूहको................................................................................भा हनुेछ । 

 
ऩरयच्छेद - २ 

उद्दशे्म य कामयिभ 

५.उऩबोक्ता सभूहको उद्दशे्म : 
मस सभूहको भखु्म उद्दशे्महरु प्रचलरत कानूनका ऩरयलध लबत्र यवह कामय सॊचारन गने गयी लनम्नानसुाय 
हनुेछ : 

५.१  आफ्नो ऺेत्रभा सॊचारन हनु रागेका  आमोजनाका उऩबोक्ता सभूहभा एकजटु गयाउने । 

५.२  आफ्नो  ऺेत्रका उऩबोक्ताहरुराई ऩयेको खाॉचो ऩूया गनय ऺेत्रको आवश्मक्ता छनौट गयी    कामायधवमन गने 
। 

५.३ आफ्नो ऺेत्रभा सॊचारन हनुे सफै ववकास लनभायणका काभका रालग आमोजनाका  सफै उऩबोक्ताहरुराई 
सहबागी फनाउने । 

५.४   आफ्नो ऺेत्रभा कामायधवमन ऩूया बएको आमोजनाको सभम-सभमभा चावहन ेभभयत सॊम्बाय, येखदेख तथा 
पाईदा  फाॉडपाॉटको ब्मवस्था आमोन्जत तरयकारे गने । 

५.५ आफ्नो ऺेत्रभा कामायधवमन हनुे आमोजना छनौट , तमायी ,कामायधवमन  आदद काभका रालग चावहन े
ऩूॉजी ,अधम  व्मवस्था गने । मी  श्रोतको ऩरयचारनको व्मवस्था सभेत गने ।  

५.६       सभूहको  कामयिभ य नीलत मस  ववधानको अधीनभा यवह सलभलतरे तोके अनसुाय हनुेछ । 

 
ऩरयच्छेद -३ 

सदस्मता 



६. सदस्मता :   मस सभूहरे तोकेको लसभा लबत्रका ऺेत्रभा कामायधवमन  हनु  रागेको आमोजनाफाट ऩाईन े
सेवा तथा   सवुवधाहरु प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩफाट उऩबोक्ताहरुको घयका भूरी मसका सदस्म          
हनुेछन ्। 

६.१    सदस्मताको  मोग्मता   : देहामको ब्मन्क्त सॊस्थाको सदस्म हनु  सक्ने छैन : 
     क)  १६ फषय उभेय ऩूया नबएको   ब्मन्क्त, 

     ख)   भानलसक असधतरुन बएको ब्मन्क्त । 

६.२ सदस्मता शलु्क :  सदस्मरे साधायण सबाफाट लनधाययण गरयए फभोन्जभ प्रवेश शलु्क तथा              
फावषयक सदस्मता शलु्क सॊस्थाभा फझुाउन ुऩनेछ । 

६.३  सदस्मको लनष्काशन य याजीनाभा ;- देहामको अवस्थाभा सदस्मताफाट लनष्काशन हनुेछ । 

        क)   सलभलतराई फझुाउन  ऩने  यकभ नफझुाएभा , 

        ख)    सलभलतको लनणयमहरु फायम्फाय उरॊघन  गयेभा , 

        ग) याजीनाभा  गयेभा  । 

६.४   हक दावी नाभासायी य हकवाराको  भनोनमन :    हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको खानेऩानी  उऩबोक्ता  
व्मवस्थाऩन  कामायववलध ,२०७८ फभोन्जभ  हनुेछ । 
 

ऩरयच्छेद -४ 

उऩबोक्ता  सलभलत  तथा उऩबोक्ता  सभूह 

७ . उऩबोक्ता सभूहको गठन :  

सभूहको लफधान फभोन्जभ सदस्मता प्राप्त  प्रत्मेक ब्मन्क्त वा सदस्म उऩबोक्ता सभूहको गठनभा सहबागी 
हनुेछ। 

८.  उऩबोक्ता  सभूहको फैठक : 
८.१  उऩबोक्ता सलभलतरे तोकेको स्थान,  लभलत य सभमभा उऩबोक्ता सभूहको फैठक फस्नेछ । 

८.२   उऩबोक्ता सभूहको फैठक हनु ु ७ ददन अगालड सदस्महरुराई फैठक हनुे लभलत ,स्थान सभम य प्रस्तावहरुलरन्खत  
रुऩभा जानकायी ददन ुऩनेछ । 

८.३ कुर सदस्म भध्मे  ५१ प्रलतशत सदस्मको उऩन्स्थलत  यहेको अवस्थाभा उऩबोक्ता सभूहको काभ 
कायवाही  हनुेछ। 

८.४    ५१ प्रलतशत  सदस्मको  उऩन्स्थलत तोकेको लभलत , ददन य सभमभा नबएभा उऩबोक्ता सभूहको  फैठक 
स्थालगत   गयी अको २४ घण्टा लबत्र ऩनु :फैठक फस्नेछ। 

९.    उऩबोक्ता सभूहको काभ ,कतयव्म य अलधकाय ;- 

           सभूहको काभ कतयव्म य अलधकाय तर उल्रेख गये अनसुाय हनुेछ । 

९.१  प्राववलधक ; 

(क) आफश्मक्ताहरुको छनौट गने । 

(ख) आफश्मक्ताहरुको प्राथलभकता लनधाययण गने । 

(ग) आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन गयी लनधो लरन।े 

(घ) उऩबोक्ता सभूह गठन गने । 



(ङ)  उऩबोक्ता सलभलत गठन गने । 

(च) जनसहबालगता  जटुाउन े। 

(छ) फैठक याख्न े। 

(ज) आमोजना तमाय गने ।  

(झ) उऩबोक्ताहरुफाट आमोजना ऩास गने । 

(ञ) गाउॉऩालरका  वा दात ृसॊस्थाफाट आमोजना ऩास गने । 

(ट) आमोजना  ऩास बएको सूचना उऩबोक्ताहरुराई ददने । 

(ठ) आमोजनाको  कामय मोजना तमाय गने । 

(ड) ऩूॉजी , श्रभ ,सीऩ य साभाग्री व्मफस्था गने । 

(ढ) आमोजना कामायधवमन गने । 

(ण) आमोजना कामायधवमन सम्फन्धध शे्रस्ता याख्न े।  

(त) लनयीऺण गने । 

(थ) बरु सधुाय गने । 

(द) सम्फन्धधत लनकाम सॊग सहकामय गने । 

(ध) आमोजना  भूल्माॊकन गने । 

(न) खचय पयपायक गने । 

(ऩ) आमोजना  उऩबोक्ता सभूहभा हस्ताधतयण गने । 

(ऩ)  सेवा सॊचारन ,सॊयऺण य भभयत सम्बाय सफैको रालग नमाॉ उऩबोक्ता सलभलत गठन गने । 

(प) आमोजना सेवा सधचारन गने । 

(फ)  आमोजनाको सॊयऺण य भभयत सॊम्बाय गने । 

(ब) सॊयऺण य भभयत सॊबायका रालग श्रभ,सीऩ ,ऩूॉजी य साभाग्री व्मवस्था गने । 

(भ) आमोजना  ववस्ताय गने । 

(म) आमोजना  ववस्ताय गने । 

  ९.२.  प्रशासलनक :  

(क) उऩबोक्ता सलभलतरे ऩेश गयेको प्रलतवेदन भालथ ववचाय गयी लनणयम गने । 

(ख) रेखा ऩरयऺकको लनमनु्क्त य  ऩारयश्रलभक तोक्ने । 

(ग) उऩबोक्ता सभूहरे ववचाय य लनणयम बनी ववधानभा उल्रेन्खत कुयाहरुभा छरपर य            
लनणयम  गने  ।  

(घ)   उऩबोक्ता सलभलतरे ववचाय.छरपर य लनणयमका रालग ऩेश गयेको लनणयम  ददने । 

(ङ) उऩबोक्ता सलभलतको लनवायचन  गने । 

(च) सभूहको ववधानरे तोकेको उद्दशे्म ,नीलत य कामयिभ लबत्र ऩने कुयाहरुराई कामायधवमन गने लनदेशन   
ददन े। 

 १०.  उऩबोक्ता सभूहको अध्मऺ 



उऩबोक्ता सलभलतको अध्मऺरे नै उऩबोक्ता सभूहको अध्मऺता गनेछ ।अध्मऺको अनऩुन्स्थलतभा उऩाध्मऺ 
य लनज   ऩलन नबएको अफस्थाभा सलभलतका जेष्ठ सदस्म  भध्मेफाट लनफायन्चत व्मन्क्तरे अध्मऺता गनेछ 
। 

११.  उऩबोक्ता सभूहको छरपर य लनणयम् 
    ११. १. उऩबोक्ता सभूहभा ऩेश गरयने सफै प्रस्तावहरु छरपरद्धाया उऩन्स्थत सदस्मको साभाधम 
फहभुतफाट  ऩारयत हनुछे । फयाफय बएभा अध्मऺरे लनणायमक भत ददने छ । 

    ११.२.  उऩबोक्ता सभूहको काभ कायफाही उऩन्स्थलत आदद उल्रेख गनय एउटा फैठक ऩनु्स्तका हनुछे । 

 १२.  उऩबोक्ता सलभलत् 
उऩबोक्ता सभूहरे  आफ्ना ऺेत्र लबत्र सॊचारन हनु े ववलबन्न वकलसभका ववकास लनभायणका काभ                                   
सयर तरयकारे सभमभा ऩूया गनय एक उऩबोक्ता सलभलत गठन गनेछ ।  

१२.१  उऩबोक्ता सलभलत गठन्-  
उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायीहरु छनौट गदाय आमोजना सॊचारन हनुे ऺेत्रका सफै उऩबोक्ताहरुराई 
प्रलतलनलधत्व गयाईनेछ । सलभलतका प्रलतलतलनलधहरु छनौट  गदाय उऩबोक्ता सभूहको कामयऺ ेत्रराई 
उऩबोक्ताहरुको सॊस्था य घय यहेको ठाॉउ हेयी फढीभा ११ ऺेत्रभा फाॉडी एक ऺते्रफाट कन्म्तभा एक जना 
प्रलतलनलध छालनन े छ । सलभलतका सदस्महरुको सॊख्मा कन्म्तभा ७ देखी ११ जनाको  हनुे छ 
।सदस्महरुफाट  १ जना अध्मऺ, १ जना उऩाध्मऺ, १ जना सन्चव, १ जना  कोषाध्मऺ  य फाॉकी 
सदस्म यहने छन ्। उल्रेन्खत प्रलतलनलधहरुको जभघट नै उऩबोक्ता सलभलत हनुे छ। मस सलभलतभा प्रभखु 
४ ऩद भध्मे १ ऩदभा अलनवामय भवहरा य सम्ऩूणय ऩद भध्मे  धमनुतभ ३३ प्रलतशत भवहराको अलनवामय 
भवहराको अलनवामय रुऩभा प्रलतलनलधत्व हनुे छ। जसराई सलभलतका ऩदालधकायी बलनधछ ।  

 

 १२.२. उऩबोक्ता सलभलतको ऩदफाट हट्ट्न ेव्मफस्थाहरु् 
क. उऩबोक्ता सलभलतको सदस्मफाट यान्जनाभा ददएभा । 

ख. सदस्मको भतृ्म ुबएभा । 

ग. उचीत कायण नददई रगाताय तीन ऩटक सम्भ सलभलतको फैठकभा अनऩुन्स्थत यहेभा। 

घ. सभूहको  वहत ववऩरयत कामय फायम्फाय गयेको ऩाइएभा । 

ङ. सभूह नै ववघवटत बएभा ।          

१२.३. रयक्त स्थानको ऩदऩूलतय् - कुनै ऩलन कायणफश रयक्त बएको ऩदभा प्रलतलनलधत्व गरययहेको          
ऺेत्रफाटै उऩबोक्ता सलभलतको फाॉकी अवलधको लनलभत्त नमाॉ ऩदऩूलतय गरयन ेछ। 

१३. उऩबोक्ता सलभलतको फैठक  

१३.१. उऩबोक्ता सलभलतको फैठक अध्मऺरे तोकेको स्थान लभलत य सभमभा आफश्मकता अनसुाय फस्नछे 
।   

१३.२.गणऩयुक  साधायण फहभुत सदस्मरे तोकेको स्थान लभलत य सभमभा आफश्मकता अनसुाय फस्नेछ 
। 

१३. ३. गणऩयुक सॊख्मा्- कुर सदस्म सॊख्माको फहभुत सदस्महरु उऩन्स्थत बएभा सलभलतको फैठकको 
रालग गणऩयुक सॊख्मा ऩगेुको भालनने छ। 



१४. लनणयम प्रविमा् 
   फैठक छरपर य लनणयमको रालग ऩेश गरयएका सफै ववषमहरुभा ७५ प्रलतशत सदस्महरुफाट ऩारयत हनुे 
छन ्। 

१५.  उऩबोक्ता सलभलतको काभ कतयव्म य अलधकाय् 
    १५.१ सभूहको सम्ऩूणय प्रशासकीम अलधकाय कामय सलभलतभा यहनेछ।सम्ऩूणय काभको उद्देश्मअलबप्राम, 

नीलत य कामयिभको लनन्ित उऩबोक्ता सलभलतरे नै गनेछ। 
१५.२ सभूहको उदेश्म ऩूलतयका रालग आवश्मक ऩने कामायलफलध सलभलतरे लनधाययण गयी रागू गनेछ। 

१५.३ उऩबोक्ता सलभलतरे आम ब्ममको वववयण सभूहफाट अनभुोदन गयाई कामायधवमन गनेछ। 

१५.४  सलभलतरे सदस्महरुको य ब्मवस्थाऩकीम  अलधकायीहरुको चनुाफ य छनौट प्रविमा लनधाययण 
गनेछ। 

१५.५ सलभलतरे आपूभा नीवहत सम्ऩूणय वा आॊन्शक अलधकाय प्रत्मामोजन गने गयी उऩ सलभलत  गठन 
गनय सक्नेछ। 

१५.६ सलभलतरे तोवकएको अलधकायी य सभूह सभऺ तोवकए अनसुाय आलथयक य रेखा ऩरयऺण  
प्रलतवेदन ऩेश गने। 

१५.७ उऩबोक्ता सभूह वा सलभलतका कागज ऩत्र य वहसाफ वकतावराई व्मफन्स्थत याख्न े। 

१५.८ सभूहको हयेक छरपरराई फढी सहबालगता जटुाई प्रजातान्धत्रक फनाउन ेभाध्मभको  रुऩभा 
काभ गने । 

१५. ९ सम्फन्धधत ववषमका नीलत, लनमभ य राबकायी जानकायीहरु खोजतरास गयी सभूहराई 
जानकायी ददन।े 

१५.१० दातसृॊस्था वा अधम लनकाम सॊग सभूहको तपय फाट काभ गने । 

१५.११ सॊचालरत काभहरुको प्रगलत य वहसाफ वकताफको वववयण सभूहभा लनमलभत रुऩभा ददने। 

 

                              ऩरयच्छेद – ५ 

                        ऩदालधकायीहरुको काभ कतयव्म य अलधकाय 

१६. अध्मऺको काभ कतयव्म य अलधकाय् 
१६.१ सभूह य सलभलतरे समु्ऩेको सम्ऩूणय काभ,कतयव्मको ऩारना य अलधकायको प्रमोग गने। 

१६.२ सभूह य सलभलतको अध्मऺता गनुयका साथै तोवकएको अफस्थाभा भात्र लनणायमक भत ददन।े 

१६.३ सभूहराई सविम नेततृ्व प्रदान गयी सभूहको उद्देश्म ऩयुा हनुे कुयाहरुभा सम्ऩकय  फढाउने य  

     साधन जटुाउन सघाउने । 

१६.४ सभूहको दैलनक कामय सॊचारन लनलभत्त लनदेशन ददने य आकन्स्भक अफस्थाभा लनणयम ददन।े 

१६.५ सलभलतको फैठक आफश्मक्ता अनसुाय फोराउन।े 
१६.६ फैठकका रागी छरपर गने ववषमहरु तमाय गने । 

१६.७ सलभलतरे गयेका लनणयमहरु कामायधवमन गयाउने । 

१६.८ सयकायी गैयसयकायी लनकामसॊग सम्फधध याखी श्रोतको व्मफस्थाभा लनणयम ददन।े 

१६. ९ आफ्नो उऩऺेत्रका उऩबोक्ताहरुको आमोजना सम्फन्धध काभका रालग सहबालगता जटुाउने। 



१६. १०आमोजनाको चर अचर सम्ऩलत हेयववचाय गने गयाउने । 

१६.११ आपू अनऩुन्स्थत बएभा आफ्नो कामयबाय उऩाध्मऺ राई ददन।े 

१७. उऩाध्मऺको काभ कतयव्म य अलधकाय् 
  १७.१ अध्मऺको अनऩुन्स्थलतभा अध्मऺको कामयबाय सम्हाल्ने ।  

  १७.२ सभूहको लनमभावरी य कामय ऩद्धलतभा उल्रेन्खत उदेश्म हाॉलसर हनु ेकाभ गने, 

१८.सन्चफको काभ कतयव्म य अलधकाय् 
१८.१ सभूहको कामयिभ य काभ कामयफाहीराई प्रबाफकायी ढॊगफाट सॊचारन गनय कामायरम          

   व्मफस्थाऩनको काभ गने। 

१८.२ सलभलत य सभूहको फैठकको रालग आवश्मक व्मफस्था लभराउने । 

१८.३ सभूह य सलभलतको लनणयम फैठक ऩनु्स्तकाभा रेख्न े। 

१८.४ प्रत्मेक फैठकको लनणयम सफै सदस्महरुराई जानकायी गयाउने । 

१८.५ आमोजनाको कामायधवमन  सम्फधधभा याख्न ुऩने सफै शे्रस्ताहरु याख्न ेय सो को  

     जानकायी फैठकभा ऩेश गने । 

१८.६ आफ्नो उऩऺते्रका उऩबोक्ताको आमोजना सम्फन्धध सहबालगता जटुाउन े। 

१९.  कोषाध्मऺको काभ कतयव्म य अलधकाय् 
१९.१ आमोजनाको आलथयक कायोफायको येखदेख य लनमधत्रण गने। 

१९.२ आम्दानी, खचय य फजेट सलभलतभा ऩेश गयी ऩारयत गयाउने।  

१९.३ सभूहरे असरु गनुयऩने  शलु्कहरु असरु गने य बकु्तानी लरन ुऩने वहसाफ लभराउने। 

१९.४ सलभलतरे तोकेको अधम काभ गने । 

१९.५ रेखा ऩरयऺण गयाउने । 

१९.६ आमोजनाको रालग चावहने श्रभ,सीऩ,ऩूॉजी य साधनहरु,प्राप्त बएको श्रभ,सीऩ,ऩूॉजी य साभग्री य       
उऩबोक्ताहरु,दात ृसॊस्था आददको शे्रस्ता दठक-दठक तरयकारे याख्न।े 

१९.७ प्राप्त बएको श्रभ,सीऩ,ऩूॉजी य साभग्री कुन काभको रागी प्रमोग बमो य कलत फाॉकी छ बने्न 
वहसाफ याख्न।े 

१९.८ आमोजनाराई प्राप्त बएको श्रभ,सीऩ, ऩूॉजी य साभग्रीको न्जम्भा लरने य मसको प्रमोगको 
उऩबोक्ता सभूहफाट कायण लरन।े 

१९.९ आफ्नो उऩऺते्रका उऩबोक्ताको आमोजना सम्फन्धध जनु सकैु काभका रालग सहबालगता 
जटुाउन।े 

२०. सदस्महरुको काभ कतयव्म य अलधकाय् 
२०.१ आमोजना कामायधवमन  न्स्थलतको लनरयऺण  गने । 

२०.२ आमोजनाको कामायधवमन सचुारु रुऩरे सॊचारन गनय चावहने श्रभ,सीऩ,य ऩूॉजी य साभग्रीको  
भात्रा लनधो गने। 

२०. ३ आवश्मकता अनसुाय आफ्नो उऩ-ऺेत्रका उऩबोक्ताहरुको सहबालगता जटुाउने । 

२०.४ आमोजनाको न्स्थलत आफ्नो ऺेत्रका उऩबोक्ताहरुराई अवगत गयाउन।े 

२१.  लनवायचन : ववधान स्वीकृत बएको लभलतरे ६ भवहना लबत्र साधायण सबा गयी लनवायचन गरयने छ। 



२२. कभयचायी लनमनु्क्त : 
सलभलतको लनलभत्त आफश्मक ऩने कामायरम सन्चव,चौकीदाय तथा आमोजना येखदेख गनेसभेत ऩद लसजयना     
गयी कभयचायी बनाय गनय सक्ने छ। मस्ता कभयचायीको ऩारयश्रलभक य सवुवधा  सलभलतफाट स्वीकृत लनमभ 
अनसुाय हनुे छ । 

ऩरयच्छेद – ६ 

आलथयक व्मफस्था 
२३ आलथयक श्रोत् 

२३.१ कयाय य सम्झौता अधतगयत अधम सॊस्थाहरुफाट प्राप्त हनुे यकभ य अनदुान । 

२३.२ उऩबोक्ताहरुफाट आमोजनाको सेवा सवुवधा उऩबोग गये फाऩत प्राप्त हनुे यकभ सेवा,शलु्क य  

     अनदुान। 

२३. ३ सयकायी गैय सयकायी सॊस्था एवॊ स्थानीम दात ृसॊस्थाफाट प्राप्त हनुे अनदुान सहमोग य  

     बौलतक साधन । 

२३.४ सहबालगताफाट प्राप्त हनुे श्रभ, ऩूॉजी य साभग्रीहरु। 

२३.५ अधम स्रोतहरु। 

२४.  चर अचर सम्ऩलत व्मफस्था् 
सभूह अववलछन्न उत्तयालधकायवारा एक स्वशालसत य सॊगदठत सॊस्था हनुेछ।मसरे प्रचलरत कानूनको 
अधीनभा यही चर अचर सम्ऩन्त्त प्राप्त गने य फेचववखन गनय सक्ने छ । मसरे आफ्नो नाभफाट 
नालरस य उजयु गनय सक्ने य मस उऩय ऩलन सोही नाभफाट नालरस उजयु राग्न सक्न ेछ । 

२५. कोषको व्मफस्था् 
२५.१ सभूहको आफ्नो छुटै्ट कोष हनुेछ। सभूहको सम्ऩूणय खचय मसै कोषफाट गरयने छ। 

२५.२ फैंक खाता सॊचारन सलभलतको फैठकरे तोकेको दईुजना सलभलतका ऩदालधकायीहरु भध्मे  फाट 
सॊचारन हनुे छ । 

२५.३ सलभलतरे लनधाययण गयेको कामयनीलत अनसुाय कोषको येखदेख य सऩुय लबजनभा 
कोषकोउऩबोगगरयनेछ। 

२५.४ सभम-सभमभा सलभलतरे कोषको उन्चत उऩमोग बए नबएको जाॉच गने य आवश्मक  लनदेशन 
ददन सक्नेछ।   

२५.५ कोष ऩरयचारन,रेखा प्रणारी,रेखा ऩरयऺण य कोष सम्फन्धध अधम प्रविमाहरु सलभलतफाट 
लनधाययण गये अनसुाय हनुेछ। 

  २६. श्रभ,सीऩ, ऩूॉन्ज य व्मफस्थाऩन प्रविमा् 
२६.१ उऩबोक्ता सभूहरे गने काभका रालग चावहने श्रभ,सीऩ,ऩूॉजी य साभग्री उऩबोक्ताहरु य दात ृ
सॊस्थाफाट व्मफस्था गरयने छ ।  

२६.२ आमोजनाका रालग चावहने श्रभ गाउॉघयकै उऩबोक्ताहरुराई काभ गयाई व्मफस्था गरयनेछ। 

२६.३ उऩबोक्ताहरुफाट व्मवस्था हनु नसक्ने श्रभ,सीऩ,ऩुॉजी य साभग्री भात्र दात ृसॊस्थाफाट व्मफस्था 
गरयने छ, तय अधतयावष्डम दात ृसॊस्थासॉग सहमोग लरन ुऩूवय नेऩार सयकायको स्वीकृत लरन ुऩनेछ 

२७. आमोजना कामायधवमनका रालग चावहन ेश्रभ सीऩ ऩूॉजी य साभग्री व्मवस्थाऩन : 



आमोजना कामायधवमनका रालग चावहन ेश्रभ, सीऩ ऩूॉजी य साभग्री चावहन ेभात्र य उऩबोक्ताहरुको सॊस्था हेयी 
गरयनेछ । मो व्मवस्था गदाय आमोजनाफाट ऩाइन ेसेवा उऩबोक्ताहरुरे उऩबोग गने भात्रराई ख्मार गरयनेछ 
। 

२८. आमोजनाको भभयत तथा सम्बायको रालग चावहन ेश्रभ सीऩ ऩॉजी य साभग्री व्मवस्थाऩन : 
आमोजनाको भभयत तथा सम्बायको रालग चावहने श्रभ, सीऩ, ऩूॉजी य साभग्री उऩबोक्ताफाट उठाइनेछ  वा सेवा 
शलु्क उठाई एउटा कोष खडा गरयनेछ ।सहबालगता वा सेवा शलु्क कलत गने बने्न लनणयम उऩबोक्ता सभूह वा 
सलभलतको लनणयमरे ऩारयत गये फभोन्जभ हनुेछ । श्रभ, सीऩ, ऩूॉजी य साभग्री व्मवस्थाऩन सम्फधधी शे्रस्ता 
यान्खनेछ । जनश्रभ गनय नसक्ने उऩबोक्ताहरुफाट फयाफयको सेवा नगदभा उठाइनेछ । 

२९. रेखा ऩरयऺण सम्फधधी व्मवस्था : 
२९.१   उऩबोक्ता सभूहको फैठकरे लनमनु्क्त गयेको नेऩार सयकायको स्वीकृत प्राप्त रेखा ऩरयऺक 
फाट आमोजनाको काभ सम्ऩन्न हनुा साथ रेखाऩरयऺण गयाइनेछ ।  

२९.२ आलथयक प्रलतफेदन य रेखा ऩरयऺण प्रलतफेदन सम्फन्धध लनकामभा ऩेश गरयनेछ । 

३०. लनवायचन सम्फधधी व्मवस्था : उऩबोक्ता सलभलतका सदस्महरुरे आपू भध्मेफाट उऩबोक्ता  सलभलतका 
सदस्महरुको लनवायचन गनेछ । लनवायन्चत सदस्म तथा ऩदालधकायीहरुको ऩदावलध ३ फषयको हनुेछ । 

 

३१ . उम्भेदवायको मोग्मता  : 
देहामको कुनै ब्मन्क्त उऩबोक्ता सलभलतको सदस्मको रालग लनवायन्चत वा भनोलनत हनु वा सो ऩदभा 
फहार यहन सक्ने छैन । 

३१.१ २१ फषय उभेय नऩगेुको । 

३१.२ भगज लफग्रकेो बनी स्वीकृत न्चवकत्सकरे लनस्सा ददएको । 

३१.३ नैलतक ऩतनको अलबमोगभा अदारतफाट सजाम ऩाएको । 

३१.४ सभूहको वहत लफऩरयत काभ कायवाही गयेको प्रभान्णत बएको । 

३२. अलफश्वासको प्रस्ताफ : 
सलभलतको कुनै प्रस्ताफ उऩय सभूहभा अलफश्वासको प्रस्ताफ ऩेश गनय सवकनेछ । मस्तो ऩरयन्स्थलतभा 
उऩन्श्थत सदस्म सॊख्माको दईु लतहाई फहभुत द्धाया त्मस्तो प्रस्ताफ ऩारयत गयेभा लनजको सदस्मता 
सभाप्त हनुेछ । 

 

३३. लनमभ फनाउन े 

सभूहको लफधानभा उल्रेन्खत उद्देश्म प्रालप्त गनय सलभलतरे लनमभहरु फनाई रागू गनय सवकनेछ ।  

३४. सभूहको प्रगलत प्रलतफेदन तथा अधम : सभूहको प्रगलत प्रलतफेदन सभूह सॉग सम्फन्धधत लनकामको भाग 
तथा आफश्मक्ता अनसुाय उऩरब्ध गयाइनेछ । 

३५. सभूहको उद्दशे्म  य कामयिभ सम्फन्धध कुयाहरु :  

३५.१ कामयसलभलतको लसपारयशभा ऩालरका वा दात ृसॊस्था सभेत सभाजका ववन्शष्ट व्मन्क्तत्व बएको 
सल्राहकाय सलभलत गठन गनय सवकनेछ । 

३५.२ सल्राहकाय सलभलतरे सभूहराई ववकास कामय सॊचरान गने कुयाभा सल्राह ददनेछ । 



३५.३ सभूहको उद्देश्म थऩघट गनुय ऩयेभा सभूहका सदस्मको लनणयमफाट ऩारयत प्रस्ताफ अनसुाय 
सम्फन्धधत लनकामफाट स्वीकृत लरई कामायधवमनभा ल्माईनेछ । 

३६. फदय हनु े: 
मस ववधानभा रेन्खएका कुयाहरु प्रचलरत ऐन कानूनसॉग फान्झएभा फान्झएको हद सम्भ स्वत लनष्कृम 
हनुेछ । 

३७. दण्ड जरयवाना सम्फधधी व्मवस्था : 
उऩबोक्ता सभूह  सलभलतका सदस्महरुभा अनशुासन कामभ गनय तर रेन्खए अनसुाय दण्ड सजाम 
गरयने व्मवस्था गरयएको छ : 
३७.१ उऩबोक्ता सभूह वा   सलभलतको फैठकभा ववना जानकायी वा उन्चत कायण लफना अनऩुन्श्थत 
उऩबोक्ताहरुराई सलभलतरे जरयवाना गनय सवकनेछ । मस्ता गन्ल्त ऩटक ऩटक दोहोरयएभा लनजराई 
फढी दण्ड सजाम गने सक्नछे । 

३७.२ उऩबोक्ताहरुरे उऩबोक्ता सभूह वा सलभलतको फैठकरे लनधो गये अनसुायको जनहसबालगताभा 
नजटुाएभा  ऩलन दण्ड जरयवाना गनय सक्नेछ ।ऩटक ऩटक सहबालगता नजटुाएभा सलभलतरे ऩारयत गये 
फभोन्जभ फढी जरयवाना हनुछे।  

३७.३ आमोजनाको कसैरे हानी नोक्सानी गयेभा सलभलतको फैठकरे लनधो गये  अनसुाय ऺलत ऩूलतय 
बयाइनेछ । 

  ३८. खचय पयपायक गनुय ऩने : 
आमोजनाको लनभायण कामय सम्ऩन्न बए ऩलछ आमोजनासॉग सम्फन्धधत सफै आम्दानी खचयहरु पयपायक 
गनुय ऩनेछ । 

  ३९. आमोजना हस्ताधतयण : 
आमोजनाको वहसाफ पयपायक बए ऩलछ सलभलतरे सम्ऩन्न बएको आमोजना सभूहराई हस्ताधतयण 
गनेछ । 

४०. ऩयुानो सलभलत लफघटन य नमाॉ सलभलत गठन :  

आमोजनाको लनभायण कामय सम्ऩन्न बई सभूहराई हस्तधतयण बएको अवस्थाभा फहारी यहेको 
सलभलतको उत्तयदावमत्व सवकएको भालननेछ । आमोजनको सेवा सॊचारन, भभयत सम्बाय तथा पाइदा 
फाॉडपाॉटको रालग नमाॉ सलभलत लनवायचन प्रविमाफाट गठन गरयनेछ । 

४१.  आमोजनाको सेवा सॊचारन : 
कामय सम्ऩन्न बए ऩलछ उऩबोक्ताहरुभा सेवा सॊचारन गरयनेछ । मसका रालग उऩबोक्ताहरुफाट सेवा 
शलु्क लरन सवकनेछ । 

४२. आमोजना भभयत तथा सम्बाय सम्फधधी व्मवस्था : 
आमोजनराई ददगो रुऩरे सॊचारन गनय लनमलभत य आकन्स्भक भभयत सम्बायको व्मवस्था गरयनेछ । 

४३. उऩबोकता सलभलतका ऩदालधकायीहरुरे उऩबोक्ताको वहत ववऩरयत  काभ कायवाही गयेको ऩाइएभा 
उऩबोक्त सभूहरे सो सलभलत खायेज गयी नमाॉ सलभलत गठन गनय सक्नछे । 

४४. उऩबोक्ता सभूहको सहभलतफाट सलभलतरे सयकाय वा अधम गैय सयकायी लनकामसॉग आमोजना 
सॊचारन तथा कामायधवमन सम्फधधभा सम्झौता गनय सवकनेछ । 



४५. उऩबोक्ता सभूह बधदा फावहयका व्मन्क्तहरु वा सभूहको आमोजनाफाट ऩाइने पाइदा लरन फाहेक सेवा 
शलु्क वा अधम शतयहरु कामभ गयी त्मस्ता इच्छुक व्मन्क्त वा सभदुामराई फैठकको लनणयमफाट 
पाइदा उऩबोग गनय ददन सक्नेछ ।  

४६. आमोजनासॉग सम्फन्धधत काभ कायवाहीभा ऩालरका वा दातसृॊस्था वा साभूवहक ऩूॉजी,  श्रभ, साभग्री 
आददको प्रमोग हधुछ बने ऩालरकाका प्रलतलनलधराई अलनवामय रुऩभा सभूह वा सलभलतको फैठकभा 
सहबालगता गयाइनेछ । 

४७.  कामयववलधभा उल्रेन्खत कुया फान्झएभा फदय हनु े: 
मस ववधानभा रेन्खएका कुयाहरु खानऩानी उऩबोक्ता सलभलत व्मवस्थाऩन सम्फधधी कामयववलध २०७८ 
सॉग फान्झएको हद सम्भ स्वत : लनष्कृम हनुेछ । 

४८. सॊस्थाको लफघटन :  

सॊस्थाको सम्ऩूणय सदस्म सॊख्माको तीन चौथाईको फहभुतको लनणयमरे सॊस्था लफघटन गनय सक्नेछ ।उक्त 
अवस्थfभा सॊस्थाको सम्ऩलत कानून फभोन्जभ हनुेछ । 

४९. प्रत्मेक फषयको कामय प्रगलत रेखा ऩरयऺण प्रलतफेदन एक आलथयक फषय सभाप्त बई अको आ.फ. को 
आन्श्वन भसाधत सम्भभा गाउॉऩालरका स्तयीम स्थानीम जरस्रोत सलभलत सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ अधमथा 
सॊस्था लफघटन बए सयह भान्न सवकनछे । 

५०. आफश्मक देखेभा गाउॉऩालरका स्तयीम स्थानीम जरस्रोत सलभलतरे सभेत रेखा ऩरयऺण गयाउन 
सक्नेछ । 

५१. लफधान सॊशोधन : ववधान सॊशोधन गनय आफश्मक ऩने देन्खएभा सो कुया सभूहभा ऩेश गयी सबाको 
सम्ऩूणय सदस्महरुको दईु लतहाई फहभुतरे ऩारयत गयेभा सम्फन्धधत लनकामफाट स्वीकृत लरई सॊशोलधत 
ववधान रागू हनुेछ । 

         आऻारे  

    नववन गाङतान राभा 
  प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


