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भाग - २ 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

सम्वि २०७८ सािको का्यववलि नं.  ३ 

खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि दिाय िथा नवीकरण व््वस्थापन 

का्यववलि, २०७८ 

प्रस्िावनाः 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र उपभोक्ता सलिलि िाफय ि खानेपानी आ्ोजना 

सञ्चािन, दिाय, नवीकरण िथा िियि सम्भार गने प्र्ोजनका िालग बदु्धशान्ति 



1 

गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ िथा स्वच्छिा ऐन, २०७८ को दफा ४४ िे 

ददएको अलिकार प्र्ोग गरी खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि दिाय िथा 

नवीकरण सम्बतिी कािकारबाहीिाई व््वन्स्थि गनय बदु्धशान्ति गाउँ का्यपालिकाको 

१८५ औ बैठकबाट ्ो खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि दिाय िथा 

नवीकरण व््वस्थापन का्यववलि, २०७८ पाररि गररएको छ । 

पररच्छेद- १ 

(संन्क्षप्त नाि, प्रारम्भ र पररभाषा) 

१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) ्ो का्यववलिको नाि “खानेपानी िथा सरसफाइ 

उपभोक्ता सलिलि दिाय िथा नवीकरण व््वस्थापन का्यववलि, २०७८" 

रहेको छ ।  

(२) ्ो का्यववलि बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र िरुुति 

प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषा:- ववष् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा ्स का्यववलििा  

(क) “ऐन” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको खानेपानी, 

सरसफाइ िथा स्वच्छिा ऐन, २०७८ सम्झन ुपछय । 

(ख) “का्यववलि” भन्नािे खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता 

सलिलि दिाय िथा नवीकरण व््वस्थापन का्यववलि, 

२०७८ िाई सम्झन ुपछय ।  
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(ग)  “गाउँपालिका” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकािाई सम्झन ु

पछय ।  

(घ)  “वडा" भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिका लभत्रका वडा 

का्ायि्हरु सम्झन ुपछय । 

(ङ)  “अध््क्ष” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको अध््क्षिाई 

सम्झन ुपछय । 

(च)  “उपाध््क्ष” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको 

उपाध््क्षिाई सम्झन ुपछय ।  

(छ)  “प्रिखु प्रशासकी् अलिकृि” भन्नािे बदु्धशान्ति 

गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकी् अलिकृििाई सम्झन ु

पछय । 

(ज)  “उपभोक्ता सलिलि” भन्नािे ्स का्यववलि बिोन्जि गठन 

गररने खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलििाई 

सम्झन ुपछय ।  

(झ)  “वडा अध््क्ष” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको 

सम्बन्तिि वडा अध््क्षिाई सम्झन ुपछय । 
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(ञ)  “दिाय" भन्नािे ्स का्यववलि बिोन्जि खानेपानीको स्रोि 

र खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि दिाय हनुे 

प्रवि्ािाई सम्झन ुपछय ।  

(ट)  “नवीकरण" भन्नािे न्जल्िा जिस्रोि सलिलि, न्जल्िा 

ववकास सलिलि वा ववलभन्न लनका्िा दिाय भई ्स 

गाउँपालिकाको क्षेत्रालिकार, दाव्त्व र न्जम्िेवारी लभत्र 

पने खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलिहरु साथै 

ऐन िथा का्यववलि बिोन्जि दिाय भई वावषयक रूपिा 

गररने नवीकरणको प्रवि्ािाई सम्झन ुपछय ।  

(ठ) “खानेपानीको स्रोि" भन्नािे खानेपानीको स्था्ी श्रोि 

रहेको स्थानिाई सम्झनपुछय । जसिे पानीको िूहान 

(िूि) पलन जनाउँछ । 

पररच्छेद - २ 

(खानेपानीको स्रोिको स्वालित्व र उप्ोग व््वस्था) 

३.  खानेपानीको स्रोिको स्वालित्व: ऐन, कानून वा अत् सन्ति सम्झौिािा 

उल्िेख भएको बाहेक गाउँपालिकाको सरहदलभत्र रहेको खानेपानीको 

स्रोिको स्वालित्व गाउँपालिकािा लनवहि हनुेछ ।  
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४.  खानेपानीको स्रोिको उप्ोग: (१) ऐनिे स्पष्ट व््वस्था गरेको बाहेक ्स 

का्यववलि बिोन्जि अनिुलि नलिई वा प्राप्त नगरी कसैिे पलन खानेपानीको 

स्रोिको उप्ोग गनय पाउने छैन । िर ्स अन्घ देन्ख परम्परागि रुपिा 

उप्ोग गरी आएको र प्रकृ्ा परुा गरी दिाय भई उप्ोग गरी आएको 

खानेपानीको स्रोिको उप्ोगको सम्बतििा ्स का्यववलििे बािा पाने 

छैन। 

(२)  उपदफा १ िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएिा पलन देहा्को 

अवस्थािा अनिुलि नलिएको कारण खानेपानीको स्रोिको उप्ोग 

गनय बािा पने छैन । 

(क)  लनजी/घरेि ुप्र्ोजनको िालग खानेपानी उप्ोग गनुय,  

(ख)  लनजी जग्गािा रहेको पानीको श्रोिबाट लसंचाई, खानेपानी 

िथा अत् घरेि ुप्र्ोजनका िालग उप्ोग गनय।  

(३)  खानेपानीको स्रोिको उप्ोग गनय चाहन े व््न्क्त वा संगदठि 

संस्थािे परम्परागि रुपिा उप्ोग गरर आएको खानेपानीको स्रोि 

उप्ोगिा कुनै वािा पने छैन। 
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पररच्छेद -३ 

(खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि गठन र दिाय प्रकृ्ा) 

५.  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि गठन: (१) ऐनको दफा ९ को 

उपदफा १ बिोन्जि सािूवहक िाभका िालग संस्थागि रूपिा खानेपानी 

िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि गठन गनय सवकनेछ । 

(२)  उपभोक्ता सलिलि गठन गनय चाहने उपभोक्ताहरुिे खानेपानी 

उप्ोग गने िाभान्तवि पररवारका कन्म्ििा एक जना सदस््को 

उपन्स्थलि एवि ् गाउँपालिका वा वडाको प्रलिलनलिको रोहवरिा 

भेिा गनुय पनेछ । 

(३)  उक्त भेिािे सवयसम्िि वा वहिुिद्वारा उपभोक्ताहरु िध््ेवाट १ 

जना अध््क्ष सवहि कन्म्ििा ७ सदस््ी् उपभोक्ता सलिलि गठन 

गनुय पनेछ । 

(४)  उपभोक्ता सलिलि गठन गदाय अध््क्ष, कोषाध््क्ष वा सन्चविध््े 

कुनै एक पदिा िवहिािाई अलनवा्य सिावेश गराई कुि सदस्् 

संख्ाको कन्म्ििा ३३ प्रलिशि िवहिा सदस्् अलनवा्य हन ु

पनेछ। 

(५)  उपभोक्ता सलिलि गठन गदाय एकाघर पररवारका एक सदस्् भतदा 

बढी उक्त सलिलििा रहन पाउन ेछैन । 
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(६)  उपभोक्ता सलिलिको सदस्् पदिा लनवायन्चि पदालिकारी, 

बहािवािा कियचारी, न्शक्षक वा िाभको पद िारण गरेका कुन ै

पलन व््न्क्त रहन सक्ने छैन । साथै बेरुज ु का्ि रहेका र 

आलथयक अलन्लिििािा संिग्न व््न्क्तहरु सलिलिको सदस््िा 

रहन सक्ने छैनन ्।  

(७)  उपभोक्ता सलिलि सञ्चािनको िालग ऐनको दफा १२ बिोन्जिको 

व््वस्थाहरू सिेवटएको वविान हनु ुपनेछ ।  

६.  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि संगदठि संस्था हनुे: (१) 

खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि अववलछन्न उत्तरालिकारवािा 

स्वशालसि र संगदठि संस्था हनुेछ ।  

(२)  सम्बन्तिि उपभोक्ता सलिलििे आफ्नो वविान लनिायण गरी 

गाउँपालिकाबाट स्वीकृि भए बिोन्जि का्ायतव्न गनुयपनेछ । 

(३)  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलिको सबै काि 

कारबाहीको लनलित्त आफनो छुटै्ट छापको प्र्ोग हनुेछ ।  

(४)  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलििे व््न्क्त सरह चि 

अचि सम्पन्त्त प्राप्त गनय, खररद लबकी गनय वा अत् वकलसििे 

आवश््क व््वस्था गनय सक्नेछ । िर अचि सम्पन्त्त वविी गदाय 

सम्बन्तिि लनका्को पूवय स्वीकृलि लिनपुनेछ । 
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(५)  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलििे व््न्क्त सरह उजरु 

गनय र उपभोक्ता सलिलि उपर सिेि उजरु िाग्न सक्नेछ ।  

७.  खानेपानीको प्राथलिकिा िोवकने: (१) खानेपानीको स्रोिको उप्ोग गदाय 

सािात्ि्ा देहा् बिोन्जि प्राथलिकिा लनिायरण गनुय पनेछ ।  

(क)  खानेपानी र घरेि ुउप्ोग,  

(ख)  लसंचाई  

(ग)  पश ुिथा ित्स््पािन जस्िा कृवषजत् उप्ोग 

(घ)  जिववद्यिु 

(ङ)  घरेि ुउद्योग 

(च)  औद्योलगक व््वसा् िथा खानीजत् उप्ोग 

(छ)  जि ्ािा्ाि र आिोद प्रिोदजत् उप्ोग 

(ज)  अत् 

८.  उपभोक्ता सलिलि दिायको िालग आवश््क कागजाि सवहि दरखास्ि ददन ु

पने: (१) का्यववलिको दफा ५ बिोन्जि गठन गररएको उपभोक्ता 

सलिलििाई संस्थागि रुपिा दिाय गने उपभोक्ताहरुिे २ प्रलि उपभोक्ता 

सलिलिको वविान सवहि अनसूुची १ बिोन्जिको ढाँचािा गाउँपालिकािा 

लनवेदन ददन ुपनेछ ।  
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(२)  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलििे पेश गने वविानिा 

ऐनको दफा १२ को उपदफा १ िा उल्िेख भए बिोन्जि 

हनुपुनेछ । 

(३)  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि संस्थागि रुपिा दिाय 

गनय चाहने उपभोक्ता सलिलििे लनम्नानसुार कागजाि संिग्न गरी 

पेश गरेको हनु ुपनेछ । 

(क)  अनसूुन्च १ बिोन्जिको लनवेदन, 

(ख)  उपभोक्ता सलिलिका का्यकारी सदस््हरूिे प्रत््ेक 

पषृ्ठको िि र िालथ दवैु लिर दस्िखि गरेको प्रिान्णि 

२ प्रलि वविान, 

(ग)  सलिलिको सदस््को नेपािी नागररकिाको प्रिाण-पत्रको 

प्रलिलिपी (प्रलिलिपीिा सम्बन्तिि व््न्क्तिे दस्िखि गरी 

प्रिान्णि गरेको हनु ुपने), 

(घ)  उपभोक्ताहरूको आि भेिािे उपभोक्ता सलिलि गठन 

गरेको लनणय् को प्रिान्णि प्रलिलिवप, 

(ङ)  खानेपानीको स्रोि रहेको िथा उप्ोग गररने क्षेत्रको 

अवस्था झन्ल्कने नक्शा, 
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(च)  गाउँपालिकािे िोके बिोन्जि दस्िरु बझुाएको नगदी 

रलसद, 

(छ)  खानेपानी श्रोि िथा उपभोक्ता सलिलि गठनिा कुनै 

वववाद छैन भन्ने वडा का्ायि्को लसफाररस पत्र । 

९.  खानेपानीको ििु दिाय गनुयपनेः (१) गाउँपालिकाको क्षेत्रिा खानेपानी 

उत्पादनको िखु् श्रोि िहुान (ििु) बाट संकिन गरी खानेपानी 

व््वस्थापन गनुय पने अवस्थािा सो िहुान सवहि आलिकाररक खानेपानी 

िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि दिाय गनुय पनेछ ।  

(२)  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलििे खानेपानी व््वस्थापन 

गरी सावयजलनक उपभोग गनयको िालग खानेपानी संकिन गनय 

उत्पादनको िखु्श्रोि िहुान (ििु) दिायको िालग गाउँपालिकािा 

लनवेदन ददन ु पनेछ। लनवेदन प्राप्त भएपलछ खानेपानीको स्रोिको 

उप्ोग, िहुान दिाय गनय लिल्ने नलिल्ने िथा उपभोक्ता सलिलि 

गठन सम्बतििा आवश््क अध्््न गरी रा् सझुाव सवहि 

लसफाररस पेश गने प्र्ोजनको िालग देहा् बिोन्जि को ५ (पाँच) 

सदस््ी् सलिलििे स्थिगि रूपिा छानववन गरी प्रलिवेदन ददन ु

पनेछ । 

(क) सम्बन्तिि वडा का्ायि्को वडा अध््क्ष - सं्ोजक 
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(ख) गाउँपालिकाको सािान्जक ववकास सलिलिको सं्ोजक वा 

का्यपालिकािे िोकेको सो सलिलिको सदस्् - सदस्् 

(ग) सम्बन्तिि वडा का्ायि्को िवहिा वडा सदस््   -सदस्् 

(घ) पूवायिार ववकास िथा वािावरण शाखा प्रिखु - सदस्् 

(ङ) संघ संस्था िथा सहकारी शाखा प्रिखु      - सदस्् सन्चव 

१०.  खानेपानीको स्रोि उप्ोगको िालग सावयजलनक सूचना प्रकान्शि गनुय पने: 

(१) का्यववलिको दफा ८ को उपदफा ३ बिोन्जि आवश््क कागजाि 

सवहि उपभोक्ता सलिलि िाफय ि खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि 

दिायको िालग कागजाि पेश हनु आए पलछ गाउँपालिकािे खानेपानी िहुान 

दिायको लनवेदन िखु् दिाय वकिाबिा दिाय गरी अनसूुची २ बिोन्जिको 

ढाँचािा सम्बन्तिि सबैको जानकारीका िालग १ प्रलि सम्बन्तिि वडा 

का्ायि्िा र अको १ प्रलि सम्बन्तिि खानेपानीको स्रोि (िहुान) रहेको 

क्षेत्र नन्जक बस्िीिा टाँस गने गरी १५ ददने सावयजलनक सूचना पठाउन ु

पनेछ ।  

(२)  गाउँपालिकाबाट १५ ददने सूचना प्राप्त हनु आए पलछ वडा 

सन्चविे सूचना टाँसेको देखी जान्ने कन्म्ििा ५ जनाको रोहवरिा 

वडा का्ायि्को सूचना पाटीिा टॉस गरी िचुलु्का सवहि 

गाउँपालिकािा पठाउन ुपनेछ । 
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११.  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि दिाय प्रकृ्ा िथा श्रोि 

उप्ोगिा उजरुी ददन सवकने: (१) का्यववलिको दफा १० बिोन्जि सूचना 

टाँस भए पलछ उपभोक्ता सलिलि गठन प्रकृ्ा र खानेपानीको स्रोि (िहुान) 

का सम्बतििा कोही कसैको कनै गनुासो वा उजरुी भएिा सूचना टाँस 

भएको लिलििे १५ ददन लभत्र प्रिाण सवहि गाउँपालिकािा उजरुी ददन 

सवकनेछ ।  

१२.  उजरुी उपर सनुवुाई र उजरुी वकनारा िगाउने: (१) का्यववलिको दफा 

११ बिोन्जि परेको उजरुी उपर आवश््क छानववन गरी लनरुपण गने 

दाव्त्व गाउँपालिकाको त्ाव्क सलिलिको हनुेछ । 

(२)  त्ाव्क सलिलििा परेको उजरुी उपर ६० ददन लभत्र लछनोफानो 

गररसक्न ुपनेछ । 

१३.  पनुरावेदन ददन सवकने: (१) त्ाव्क सलिलििे लछनोफानो गरेको िदु्दाको 

सम्बतििा न्चत्त नबझु्ने पक्षिे न्जल्िा अदािििा पनुरावेदन ददन सक्नेछ। 

१४. उपभोक्ता सलिलिको वलगयकरणः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रालिकार 

लभत्र सञ्चािनिा रहेका खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलिहरूको 

उपभोक्ता सदस्् संख्ाको आिारिा लनम्न अनसुार उपभोक्ता सलिलिको 

वगीकरण गनय सक्नेछ ।  
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(क) कम्िीिा पचास देखी दईु स् सम्ि उपभोक्ता सदस्् 

भएको (“ग” वगय) 

(ख)  दईु स् एक देन्ख पाँच स् सम्ि उपभोक्ता सदस्् 

भएको (“ख” वगय) 

(ग)  पाँच स् एक वा सो भतदा बवढ उपभोक्ता सदस्् भएको 

(“क” वगय) 

१५.  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि दिाय: (१) ररिपूवयकको प्राप्त 

लनवेदन उपर का्यववलिको दफा ९ को उपदफा २ बिोन्जिको सलिलिबाट 

प्रलिवेदन प्राप्त भए पश्चाि प्रिखु प्रशासकी् अलिकृि वा लनजिे िोकेको 

अलिकृि कियचारीिे अनसूुची ५ बिोन्जिको ढाँचािा खानेपानी िथा 

सरसफाइ उपभोक्ता सलिलिको दिाय प्रिाण पत्र जारी गनय सक्नेछ । 

(२) उपभोक्ता सलिलि दिाय बापि देहा् बिोन्जि दिाय दस्िरु 

िाग्नेछ। 

(क) “ग” वगयको उपभोक्ता सलिलिको िालग रु. 

२,०००।- (दईु हजार) 

(ख) “ख” वगयको उपभोक्ता सलिलिको िालग रु. 

३,०००।- (िीन हजार) 
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(ग)  “क” वगयको उपभोक्ता सलिलिको िालग रु. 

५,०००।- (पाँच हजार) 

१६.  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलििे दिाय नवीकरण गनुय पने: (१) 

दिाय भएको खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलिको दिाय प्रिाण पत्र 

प्रत््ेक आलथयक वषय सिाप्त भएको ३ िवहना लभत्र नवीकरण गनुय पनेछ ।  

(२)  नवीकरण गदाय देहा् बिोन्जि कागजाि पेश गनुय पनेछ । 

(क)  उपभोक्ता सलिलिको बैठकबाट नवीकरण गने 

गराउने सम्बतििा भएको लनणय् को प्रलिलिपी,  

(ख)  दिाय प्रिाण पत्रको प्रलिलिवप,  

(ग)  वावषयक आ् व््् सवहिको िेखा पररक्षण 

प्रलिवेदन,  

(घ)  सम्बन्तिि वडा का्ायि्को लसफाररस । 

(३)  उपभोक्ता सलिलिको दिाय बहाि रहने अवलि सिाप्त भएको लिलििे 

३ िवहनालभत्र सम्बन्तिि उपभोक्ता सलिलििे देहा् बिोन्जि 

नवीकरण दस्िरु बझुाई दिायको प्रिाण-पत्र नवीकरण गराउन ु

पनेछ । 
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(क) “ग” वगयको उपभोक्ता सलिलिको िालग रु. 

१,०००।- (एक हजार) 

(ख) “ख” वगयको उपभोक्ता सलिलिको िालग रु. 

२,०००।- (दईु हजार) 

(ग)  “क” वगयको उपभोक्ता सलिलिको िालग रु. 

३,०००।- (िीन हजार) 

(४)  उपदफा (३) बिोन्जि म््ाद नाघेपलछ कुनै सलिलििे दिायको 

प्रिाण-पत्र नवीकरणको िालग लनवेदन ददन आएिा प्रिखु 

प्रशासकी् अलिकृि वा लनजिे िोकेको अलिकृििे उपदफा (३) 

बिोन्जि िाग्ने दस्िरुिा देहा् बिोन्जिको थप दस्िरु लिई 

नवीकरण गरी ददन सक्नेछः 

(क) उपदफा (१) बिोन्जिको म््ाद नाघेपलछ िीन 

िवहनाको िालग रु. ५००।- 

(ख) खण्ड (क) को म््ाद नाघेपलछ आषाढ िसाति 

सम्िको िालग थप रु. १०००।- 

(ग) खण्ड (ख) को म््ाद नाघेपलछ प्रत््ेक आलथयक 

वषयको िालग िाग्ने नवीकरण दस्िरुको 
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अलिररक्त प्रत््ेक आलथयक वषयको िालग रु. 

२५००।- को दरिे वविम्ब दस्िरु िाग्नेछ। 

१७.  प्रचलिि कानून बिोन्जि सालबक न्जल्िा जिस्रोि सलिलििा दिाय भई 

सञ्चािन हदैु आएका िर म््ादलभत्र नवीकरण नगराएका उपभोक्ता 

सलिलिहरुिाई ्ो का्यववलि स्वीकृि भए पश्चाि एक पटकका िालग 

गाउँपालिकािे सबै खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलिहरूिाई 

नवीकरणको िालग आवेदन ददनका िालग ३० ददने सूचना जारी गनेछ ।  

१८.  प्रचलिि कानून बिोन्जि न्जल्िा जिस्रोि सलिलििा दिाय भई सञ्चािनिा 

रहेका उपभोक्ता सलिलििे दिाय नवीकरण गनुय पने: (१) न्जल्िा जिस्रोि 

सलिलििा दिाय भई गाउँपालिकाको क्षेत्रालिकार लभत्र पने खानेपानी िथा 

सरसफाइ उपभोक्ता सलिलिहरू सञ्चािन हुँदै आएका िर म््ादलभत्र 

नवीकरण नगराएका उपभोक्ता सलिलिहरूिे उपभोक्ता सलिलि नवीकरणको 

िालग देहा् बिोन्जिको कागजाि संिग्न गरी गाउँपालिकािा लनवेदन ददन ु

पनेछ । 

(क)  उपभोक्ता सलिलिको बैठकबाट नवीकरण गने 

गराउने सम्बतििा भएको लनणय् को प्रलिलिवप,  

(ख)  दिायको प्रिाणपत्र नवीकरण हनु नसकेको 

िनालसब कारण, 
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(ग) सक्कि दिाय प्रिाण पत्र,  

(घ) सलिलिको सालबक वविान, 

(ङ)  वावषयक आ् व््् सवहिको िेखा परीक्षण 

प्रलिवेदन,  

(च)  सम्बन्तिि वडा का्ायि्को लसफाररस । 

(२)  उपदफा (१) बिोन्जि लनवेदन प्राप्त भए पश्चाि सालबकको दिाय 

प्रिाण पत्र न्खँची का्यववलिको दफा १४ बिोन्जि सलिलि 

वगीकरण गरी अनसूुची ६ बिोन्जिको ढाँचािा दिायको प्रिाण-पत्र 

जारी गरी प्रत््ेक आलथयक वषयको िालग िाग्ने नवीकरण दस्िरुको 

अलिररक्त प्रत््ेक आलथयक वषयको िालग प्रिखु प्रशासकी् अलिकृि 

वा लनजिे िोकेको अलिकृििे देहा् बिोन्जिको दरिे थप 

जररबाना सिेि लिई नवीकरण गरर ददन सक्नेछ । 

(क) “ग” वगयको उपभोक्ता सलिलिको िालग रु. 

१,०००।- (एक हजार) 

(ख) “ख” वगयको उपभोक्ता सलिलिको िालग रु. 

१,५००।- (एक हजार पाचँ स्) 

(ग)  “क” वगयको उपभोक्ता सलिलिको िालग रु. 

२,०००।- (दईु हजार) 
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(३) दिायको प्रिाण-पत्र नवीकरण गने सलिलििे लनवेदन ददंदा का्य 

सलिलिका पदालिकारीहरुको नािाविी संिग्न गनुय पनेछ । 

१९.  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि एक आपसिा गालभन सक्ने: 

(१) ऐनको दफा ९ को उपदफा ११ बिोन्जि गाउँपालिकाको कुनै 

क्षेत्रिा सञ्चािन भएका खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलिहरू एक 

आपसिा गालभन चाहेिा उपभोक्ता सलिलििे देहा् बिोन्जिको प्रवि्ा परुा 

गरी एक आपसिा गालभन सक्नेछन ्। 

क. गाभ्न/ुगालभन ु वा प्रालप्तको आवश््किा र औन्चत्् सवहि 

उपभोक्ता सलिलििे आ-आफ्नो सािारण सभाबाट ववशेष 

प्रस्िाव पाररि गरी कुि सदस्् संख्ाको २/३ (दईु 

लिहाई) सदस््हरुिे अको सलिलििा गाभ्ने/गालभने भलन 

गरेको लनणय् , 

ख. गाभ्ने र गालभने उपभोक्ता सलिलिको अन्तिि वासिाि र 

िेखा परीक्षणको प्रलिवेदन,  

ग. गालभने र गाभ्ने उपभोक्ता सलिलिका अध््क्षहरूको 

लिन्खि सहिलि पत्र, 

घ. गाभ्न ेउपभोक्ता सलिलिको वविान, 
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ङ. गालभने र गाभ्ने उपभोक्ता सलिलिको चि अचि 

सम्पन्त्तको िूल््ाङ्कन, सम्पन्त्त र दाव्त्वको ्थाथय 

वववरण, 

च. गालभने र गाभ्ने उपभोक्ता सलिलििे गालभने सलिलिका 

अध््क्ष िथा सदस्् िथा कियचारीका सम्बतििा कुनै 

लनणय्  भएिा त््स्िो लनणय् को प्रलिलिवप,  

छ. उपभोक्ता सलिलिहरू बीच एक आपसिा गालभन सम्पन्न 

भएको सहिलि पत्र, 

ज. गालभन स्वीकृलि लिई गालभने उपभोक्ता सलिलिको सम्पूणय 

सम्पन्त्त िथा दाव्त्वहरू गाभ्ने उपभोक्ता सलिलििा 

सरेको िालननेछ,  

(२)  उपदफा (१) बिोजिको कागजाि सवहि उपभोक्ता सलिलिहरु 

एक आपसिा गालभन गाउँपालिकािा लनवेदन ददएिा अनसूुची ३ 

बिोन्जिको ढाँचािा सम्बन्तिि सबैको जानकारीका िालग १ प्रलि 

सम्बन्तिि वडा का्ायि्िा र अको १ प्रलि सम्बन्तिि 

खानेपानीको स्रोि (िहुान) रहेको क्षेत्र नन्जक बस्िीिा सूचना 

टाँस गने गरी १५ ददने सावयजलनक सूचना पठाउन ुपनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बिोन्जि १५ ददने सूचना प्राप्त हनु आए पलछ 

सम्वन्तिि वडा सन्चविे सूचना टाँसेको देखी जान्ने कन्म्ििा ५ 
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जनाको रोहवरिा वडा का्ायि्को सूचना पाटीिा टॉस गरी 

िचुलु्का सवहि गाउँपालिकाको का्ायि्िा जानकारी पठाउन ु

पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोन्जि सूचना टाँस भए पलछ उपभोक्ता सलिलि 

गाभ्ने/गालभने प्रवि्ा र खानेपानीको स्रोि (िहुान) का सम्बतििा 

कोही कसैको कुनै गनुासो वा उजरुी भएिा सूचना टाँस अवलि 

अथायि १५ ददन लभत्र प्रिाण सवहि गाउँपालिकािा उजरुी ददन 

सवकनेछ । ्सरी परेको उजरुी उपर आवश््क छानववन गरी 

लनरुपण गने दाव्त्व गाउँपालिकाको त्ाव्क सलिलिको हनुेछ । 

(५)  त्ाव्क सलिलििा परेको उजरुी उपर ६० ददन लभत्र लछनोफानो 

गररसक्न ुपनेछ । 

(६)  त्ाव्क सलिलििे लछनोफानो गरेको िदु्दाको सम्बतििा न्चत्त 

नबझु्ने पक्षिे न्जल्िा अदािििा पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

(७) ्स दफािा अत्त्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए िापलन 

एकालिकार वा अननु्चि व््ापाररक लन्तत्रण हनुे वा सावयजलनक 

वहिको ववपरीि हनुे देन्खएिा गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलिलिहरू 

एक आपसिा गालभने स्वीकृलि ददने छैन । 
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पररच्छेद - ४ 

(सेवा, शलु्क र दण्ड जररवाना) 

२०.  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलििे सेवा उप्ोगका शियहरु िोक्न 

र सेवा शलु्क असिु उपर गनय पाउने: (१) उपभोक्ता सलिलििे आफुिे 

सञ्चािन गरेको खानेपानी आ्ोजनाको लन्लिि िियि संभार र हेरचाहका 

िालग िाभान्तवि उपभोक्ताहरू सँग आपसी सल्िाह र सहिलििा सेवा 

शलु्क लनिायरण गनय, संकिन गनय िथा सेवा उप्ोगका शियहरु िोक्न िथा 

आवश््किा अनसुार दण्ड जररवाना िोक्न िथा असिु उपर गनय सक्नेछ।  

२१.  गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलिलिसँग वावषयक सेवा शलु्क लिन सक्नेः (१) 

गाउँपालिकािे खानेपानी उप्ोग गने जनसंख्ा र आम्दानीको आिारिा 

खानपेानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलिसँग वावषयक सेवा शलु्क लनिायरण 

गरी लिन सक्नेछ । 

(२)  सेवा शलु्क गाउँ का्यपालिकािे िोके बिोन्जि हनुेछ । 

२२.  सेवा रोक्न गनय सवकने: (१) उपभोक्ता सलिलििे िोके बिोन्जिको सेवा 

शलु्क नबझुाउने उपभोक्ताहरूिाई उपभोक्ता सलिलििे र िोवकए 

बिोन्जिको सेवा शलु्क नबझुाउने उपभोक्ता सलिलििाई गाउँपालिकािे 

प्रदान गदै आएको सेवा रोक्का गनय सक्नेछ । 
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(२)  ्सरी रोक्का गररएकोिा सम्बन्तिि उपभोक्ता वा उपभोक्ता 

सलिलििे िोवकए बिोन्जिको सेवा शलु्क बझुाए पलछ सेवा पनुः 

सचुारु गनय सवकनेछ । 

पररच्छेद - ५ 

(खानेपानी संरचना लनिायण र आवश््क प्रवि्ा) 

२३.  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलििे खानेपानी िथा सरसफाइ 

सम्बतिी संरचना लनिायण गनय सक्ने: (१) खानेपानी िथा सरसफाइ 

उपभोक्ता सलिलििे खानेपानी िथा सरसफाइसँग सम्बन्तिि भौलिक जिािार 

लनिायण गनय सक्नेछ ्सरी लनिायण गदाय त््स अन्घ लनिायण भई सकेका वा 

लनिायणालिन अवस्थािा रहेका भौलिक पूवायिार लनिायणिाई कुनै असर 

परु् ् ाउन पाईने छैन ।  

२४.  अरूको घर जग्गािा प्रवेश गनय सक्ने: (१) खानेपानी िथा सरसफाइ 

उपभोक्ता सलिलििे आ्ोजना सञ्चािनको िालग आवश््क परेिा सम्बन्तिि 

घर िथा जग्गा िनीको अनिुलि वा सहिलि लिई प्रवेश गनय पाउने छ।  

(२)  कसैको घर जग्गा उप्ोग गनय पने भएिा उपभोक्ता सलिलििे 

सम्बन्तिि व््न्क्तिाई उन्चि क्षलिपूलिय ददन पनेछ ।  

(३)  उपभोक्ता सलिलििे आवश््क पने का्यको िालग उपिब्ि गराउन े

क्षलिपूलिय गाउँपालिकािे व््होनय वाध्् हनुे छैन ।  
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२५.  खानेपानीसँग सम्बन्तिि संरचनाहरूको िियि िथा सरुक्षा: (१) उपभोक्ता 

सलिलि िाफय ि लनिायण गररएका खानेपानी िथा सरसफाइसँग सम्बन्तिि 

भौलिक संरचनाहरूको लन्लिि िियि सम्भार िथा सरुक्षा गने न्जम्िेवारी 

उपभोक्ता सलिलि र उपभोक्ताहरूको हनुेछ ।  

(२)  उपभोक्ता सलिलि िाफय ि लनिायण गररएका खानेपानी िथा 

सरसफाइसँग सम्बन्तिि भौलिक संरचनाहरूको सरुक्षा गने दाव्त्व 

सम्बन्तिि गाउँपालिकाको सिेि हनुेछ । 

पररच्छेद-६ 

(ववववि) 

२६.  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलििे खानेपानीको गणुस्िरी्िा 

का्ि गनुय पनेः (१) िानव जीवनको िालग अलि आवश््क पने र आि 

उपभोक्ताको स्वास्््सँग प्रत््क्ष सरोकार राख्न ेखानेपानीको गणुस्िरी्िाको 

सवाििा खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि अत््ति सजग हनु ु

पनेछ । सि् सि्िा खानेपानीको गणुस्िरी्िाको जाँच िथा 

गणुस्िरी्िा का्ि गनय सम्बन्तिि खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता 

सलिलिको कियव्् हनुेछ । 

२७.  खानेपानी श्रोििा प्रदूवषि गनय नहनुे: (१) खानेपानीको श्रोि िथा वरपरको 

क्षेत्रिा प्रदूवषि गनय पाईने छैन । ्सरी प्रदूवषि गरे गराएिा प्रदवुषि गने 

गराउनेिाई गाउँपालिकािे लन्िानसुार कारवाही गनेछ । 
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२८.  खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलिको दिाय प्रिाण पत्रको स्वालित्व 

िथा हक हस्िातिरण िथा वविी वविरण नहनुे: (१) ्स का्यववलि 

बिोन्जि दिाय भएको खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलिको दिाय 

प्रिाण पत्र सम्बन्तिि उपभोक्ता सलिलि बाहेक अत्त्र स्वालित्व िथा हक 

हस्िातिरण र ववकी वविरण गनय पाईने छैन । 

२९.  उपभोक्ता सलिलिको का्यक्षते्र ववस्िार हनु सक्ने: (१) दिाय भएको 

उपभोक्ता सलिलििे आवश््किा अनसुार वविानिा उल्िेख भए बिोन्जि 

आफनो का्य क्षेत्र ववस्िार गनय सक्नेछ । 

(२)  उपभोक्ता सलिलििे आफनो का्यक्षेत्र ववस्िार गनय गाउँपालिकाको 

अनिुलि लिन ुपनेछ । 

(३)  दिाय भएको उपभोक्ता सलिलििे का्यक्षेत्र ववस्िार गनय देहा् 

बिोन्जि आवश््क कागजाि पेश गरी ररिपूवयक गाउँपालिकािा 

लनवेदन ददनपुदयछ । 

(क)  का्यक्षेत्र ववस्िार गनुय पनायको कारण र औन्चत्् 

सवहि कुि सदस्् संख्ाको २/३ (दईु 

लिहाई) सदस््हरुिे सािारण सभाबाट पाररि 

गरेको लनणय् , 

(ख)  उपभोक्ता सलिलिको बैठकको लनणय् ,  
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(ग)  उपभोक्ता सलिलिको दिाय प्रिाण पत्रको 

प्रलिलिवप,  

(घ)  उपभोक्ता सलिलिको स्वीकृि वविान १ प्रलि  

(ङ)  लन्िानसुार शलु्क बझुाएको नगदी रलसद,  

(४)  उपदफा (३) बिोन्जिको कागजाि सवहि लनवेदन प्राप्त हनु आए 

पश्चाि ववस्िार गररने का्यक्षेत्र र का्ि गररने खानेपानीको स्रोि 

(िहुान) सिेिको वववरण उल्िेख गरर अनसूुची ४ बिोन्जिको 

ढाँचािा सम्बन्तिि सबैको जानकारीका िालग १ प्रलि सम्बन्तिि 

वडा का्ायि्िा र अको १ प्रलि का्यक्षेत्र ववस्िार गने क्षेत्र 

नन्जक बस्िीिा सूचना टाँस गने गरी ३० ददने सावयजलनक सूचना 

पठाउन ुपनेछ ।  

(५)  उपदफा (४) बिोन्जिको सूचना प्राप्त हनु आए पलछ सम्वन्तिि 

वडा सन्चविे सूचना टाँसेको देखी जान्ने कन्म्ििा ५ जनाको 

रोहवरिा वडा का्ायि्को सूचना पाटीिा टॉस गरी िचुल्का 

सवहि गाउँपालिकाको का्ायि्िा जानकारी पठाउन ुपनेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोन्जिको सूचना टाँस भए पलछ उपभोक्ता 

सलिलिको का्यक्षेत्र ववस्िार र का्ि गररने खानेपानीको स्रोि 

(िहुान) सम्बतििा कोही कसैको कुनै गनुासो वा उजरुी भएिा 

३० ददन लभत्र प्रिाण सवहि गाउँपालिकािा उजरुी ददन सवकनेछ। 
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(७) उपदफा (६) बिोन्जिको म््ाद लभत्र उजरुी पनय आएिा उजरुी 

उपर आवश््क छानववन गरी लनरुपण गने दाव्त्व 

गाउँपालिकाको त्ाव्क सलिलिको हनुेछ । सो उजरुी उपर 

गाउँपालिकाको त्ाव्क सलिलििा छिफि हुँदा उजरु गने पक्षिे 

उजरुी वफिाय गरेिा वा लििापत्र गरेिा का्यक्षेत्र ववस्िार र 

ववस्िाररि खानेपानीको स्रोि (िहुान) का्ि गनय बािा पने छैन। 

(८)  त्ाव्क सलिलििा परेको उजरुी उपर ६० ददन लभत्र लछनोफानो 

गररसक्न ुपनेछ । 

(९)  त्ाव्क सलिलििे लछनोफानो गरेको िदु्दाको सम्बतििा न्चत्त 

नबझु्ने पक्षिे न्जल्िा अदािििा पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

(१०)  उपदफा (६) बिोन्जिको म््ाद लभत्र कुनै उजरुी पनय नआएिा 

का्यपालिकािे उपभोक्ता सलिलिको आफनो का्यक्षेत्र ववस्िार र 

का्ि गररने खानेपानीको स्रोि (िहुान) को सम्बतििा आवश््क 

लनणय्  गनय सक्नेछ । का्यपालिकािे आवश््किा िहससु गरेिा 

का्यववलिको दफा ९ को उपदफा २ बिोन्जिको सलिलिको 

लसफाररस सिेि िाग गनय सक्नेछ ।  

३०.  आलथयक कारोबारको वववरण बझुाउन ु पनेः उपभोक्ता सलिलिहरूिे आफ्नो 

आलथयक कारोबारको वववरण (िेखा परीक्षकको प्रलिवेदन) प्रत््ेक बषय 

गाउँपालिकािा बझुाउन ुपनेछ । 
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३१.  लनदेशन ददन सक्नेः गाउँपालिकािे खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता 

सलिलििाई ऐनको दफा ४२ बिोन्जि आवश््क लनदेशन ददन सक्नेछ । 

३२.  आलथयक कारोबारको जाचँ गनेः (१) खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता 

सलिलििे राख्नपुने िेखा नराखेको िथा अलन्लिि वा बेिनालसब 

िररकािे आलथयक कारोवार गरेको भलन गनुासो आएिा प्रिखु प्रशासकी् 

अलिकृि वा लनजिे िोकेको अलिकृि कियचारीबाट जाँच गराउन सक्नेछ । 

(२) आलथयक कारोबारको जाँच गने अलिकृििे िागेको वववरण िथा 

कागजािहरु वा सोिेको प्रश्नको जवाफ ददन ु सलिलिको 

पदालिकारी, सदस्् र कियचारीको कियव्् हनुेछ । 

(३) आलथयक कारोवार जाँच गनय खवटएको अलिकृििे आवश््क 

जाँचबझु गरी गाउँपालिकािा प्रलिवेदन पेश गनुय पनेछ र सो 

प्रलिवेदनको आिारिा सलिलिको कुनै सम्पन्त्त सो सलिलिको कुनै 

पदालिकारी, सदस्् वा कियचारीिे वहनालिना गरेको, नोक्सान 

गरेको वा दरुुप्ोग गरेको प्रिान्णि भएिा का्यपालिकािे त््स्िो 

पदालिकारी, सदस्् वा कियचारीबाट सो हानी नोक्सानी असिु गनय 

प्रचलिि काननु बिोन्जि कारबाही चिाउन सक्नेछ । 

िर, प्रचलिि कानूनिे सजा् सिेि हनुे अपराि भएकोिा 

प्रचलिि कानून बिोन्जि िदु्दा चिाउन सक्नेछ। 
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३३. सलिलिको ववघटन र त््स्को पररणािः (१) उपभोक्ता सलिलििे वविान 

बिोन्जि का्य सञ्चािन गनय नसकी वा अत् कुनै कारणवश उपभोक्ता 

सलिलि ववघटन भएिा त््स्िो सलिलिको सम्पूणय जा्जेथा गाउँपालिकाको 

हनुेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोन्जि ववघटन भएको सलिलिको दाव्त्वको 

हकिा सो सलिलिको जा्जेथािे पगेु सम्ि त््स्िो दाव्त्व 

गाउँपालिकािे व््होने छ । 

(३)  उपदफा (१) बिोन्जि ववघटन भएको सलिलिको दाव्त्व 

सलिलिको जा्जेथािे नपगु भएिा नपगु दाव्त्व सलिलिका 

पदालिकारीको जा्जेथाबाट प्रचलिि काननु अनरुूप असिु उपर 

गररनेछ । 

३४. सलिलिको कुनै दफाहरू संशोिन वा खारेज (१) उपभोक्ता सलिलििे 

वविानका कुनै दफाहरू संशोिन वा खारेज गनय आवश््क देखेिा सो 

सलिलििे िि ्सम्बतिी प्रस्िाव ि्ार पारी सो प्रस्िाव उपर छिफि गनय 

सलिलिको वविान बिोन्जि सािारण सभा बोिाउन ुपनेछ । 

(२) कुि सदस्् संख्ाको २/३ (दईु लिहाई) सािारण सभा 

सदस््हरुिे प्रस्िाव अनिुोदन वा लनणय्  गरे पश्चाि िात्र 

सलिलिको वविानका कुनै दफा संशोिन वा खारेजको िालग प्रिखु 
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प्रशासकी् अलिकृि सिक्ष लसफाररस गरी पठाउन ुपनेछ र प्रिखु 

प्रशासकी् अलिकृििे आवश््क जाँचबझु गरी स्वीकृि गरे पश्चाि 

िात्र वविानको कुनै दफा संशोिन वा खारेज भएको िालनने छ । 

३५.  का्यसलिलि ववघटन िथा सञ्चािनः उपभोक्ता सलिलििे आफ्नो वविान 

अनसुार िोवकएको सि्ावलि लभत्र न्ाँ का्यसलिलि च्न गनय नसकेिा 

हािको का्यसलिलि स्विः ववघटन भएको िानी अको का्यसलिलि च्न 

नभए सम्ि गाउँपालिकािे िोकेको िदथय सलिलिबाट सलिलि सञ्चािन 

हनुेछ। 

३६.  दण्ड सजा्ः (१) का्यववलिको दफा (८) बिोन्जि दिाय नगराई सलिलि 

स्थापना गरेिा वा दफा (९) बिोन्जि दिाय नगरी सलिलि सञ्चािन गरेिा 

त््स्िा सलिलिका सदस््हरुिाई गाउँपालिकािे जनही पाँच हजार रुपै्ाँ 

सम्ि जररवाना गनय सक्नेछ । 

(२)  का्यववलिको दफा (३०) बिोन्जि कारोबारको वववरण नबझुाएिा 

सलिलिका सदस््हरुिाई गाउँपालिकािे जनही एक हजार 

रुपै्ासम्ि जररवाना गनय सक्नेछ । 

िर, कुनै सदस््िे का्यववलिको दफा (३०) उल्िङ्घन हनु नददन 

सकभर प्र्त्न गरेको लथ्ो भन्ने सतिोषजनक प्रिाण पेश गनय 

सकेिा लनजिाई सजा् गररने छैन । 
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(३)  का्यववलिको दफा (३२) को उपदफा (२) बिोन्जि वहसाब जाँच 

गने सम्बन्तिि अलिकृििे िागेको वववरण िथा कागज पत्र वा 

सोिेको प्रश्नको जबाफ नददने सम्बन्तिि पदालिकारी, सदस्् वा 

कियचारीिाई गाउँपालिकािे पाँच हजार रुपै्ाँ सम्ि जनही 

जररवाना गनय सक्नेछ । 

(४)  का्यववलिको दफा (३४) बिोन्जि गाउँपालिकाको स्वीकृलि नलिई 

सलिलिको वविानको कुनै दफा संशोिन वा खारेज गरेिा वा अको 

सलिलि सँग गाभेिा वा सलिलििे आफ्नो उदेश््को प्रलिकूि हनुे 

गरी काि कारवाही गरेिा वा गाउँपालिकािे ददएको लनदेशन 

पािना नगरेिा प्रिखु प्रशासकी् अलिकृििे त््स्िो सलिलिको 

दिाय लनिम्वन गनय वा खारेज गनय सक्नेछ । 

(५) उपभोक्ता सलिलिको सदस्् वा कियचारी िगा्ि कुनै व््न्क्तिे 

उपभोक्ता सलिलिको कुनै सम्पन्त्त दरुुप्ोग गरेिा, कब्जा गरेिा 

वा रोक्का राखेिा वा हालननोक्सानी गरेिा गाउँपालिकािे त््स्िो 

सम्पन्त्त दरुुप्ोग गने, कब्जा वा रोक्का राख्न े वा हालननोक्सानी 

गनेबाट क्षलिपूलिय भराई प्रचलिि कानून बिोन्जि कारबाही गनय 

सक्नेछ। 
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३७.  का्यववलििा संशोिनः ्स का्यववलििा संशोिन गनुयपने भएिा 

का्यपालिकािे आवश््क संशोिन गनय सक्नेछ। 

३८.  बािा अडकाउ फुकाउनेः  ्स का्यववलिको का्ायतव्नका िििा कुनै 

बािा अवरोि आएिा का्यपालिकािे बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 

३९.  खारेजी िथा बचाउ:- (१) बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको खानेपानी िथा 
सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि व््वस्थापन का्यववलि २०७८ खारेज गररएको 
छ । ्ो का्यववलि िागू हनु ुअगावै भए गरेका का्यहरु ्सै का्यववलि 
बिोन्जि भए गरेको िालनने छ ।  

(२)  ्स का्यववलििा उल्िेख भएका व््वस्थाहरु नेपािको प्रचलिि 

काननुसँग वान्झन गएिा बान्झएको हदसम्ि स्विः लनष्कृ् 

हनुेछ। 
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अनसूुची -१ 

(उपभोक्ता सलिलिको िफय वाट पेश गने लनवेदनको ढाँचा) 

 

श्रीिान ्प्रिखु प्रशासकी् अलिकृि ज््ू  

बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

गाउँ का्यपालिकाको का्ायि्, बिुबारे, झापा । 

 

िहोद्, 

 

हािीिे ............................................................ खानेपानी िथा सरसफाइ 

उपभोक्ता सलिलि गठन गरी संस्थागि रुपिा दिाय गनय चाहेकोिे बदु्धशान्ति 

गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ िथा स्वच्छिा ऐन एवि ् खानेपानी िथा 

सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि दिाय िथा नवीकरण व््वस्थापन का्यववलि २०७८ 

बिोन्जि उपभोक्ता सलिलि दिायको िालग अनरुोि छ।  

वववरण  

१) उपभोक्ता सलिलिको नािः 

२)  का्य क्षेत्र : 

३)  का्य उद्देश््हरु: 
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४)  का्य सलिलिका िदथय सदस््: 

ि.सं. 
पदालिकारीहरुको 

नाि, थर 

ठेगाना पद पेशा 
सम्पकय  

नं. 
दस्िखि कैवफ्ि 

१   अध््क्ष     

२   उपाध््क्ष     

३   कोषाध््क्ष     

४   सन्चव     

५   सदस््     

६   सदस््     

७   सदस््     

८   सदस््     

९   सदस््     

१०   सदस््     

११   सदस््     

आवश््किा अनसुार राख्न सवकने 

५  उप्ोग गररने खानेपानीको स्रोिको वववरण  

क)  खानेपानीको स्रोि (िूि) रहेको ठाउँको नाि र श्रोिको 

नािः 
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ख)  खानेपानीको स्रोि रहेको श्रोिको वकलसिः  

ग)  खानेपानीको स्रोिवाट गररने प्र्ोगः 

घ)  खानेपानीको स्रोि उप्ोग गनय चाहेको पररिाण 

खिुाउनेः  

ङ)  खानेपानीको स्रोिको हाि प्र्ोगको अवस्थाः  

६)  उपभोक्ता सलिलििे परु् ् ाउन चाहेको सेवा सम्बतिी वववरण 

क)  सेवाको वकलसिः  

ख)  सेवा परु् ् ाउने क्षेत्र:  

ग)  सेवावाट िाभान्तवि हनुे घर पररवार संख्ा:- ........... 

जनसंख्ा:……………. 

घ)  भववष््िा सेवा ववस्िार गनय सवकने वा नसवकनेः  

७)  आलथयक श्रोिको वववरणः 

८)  का्ायि् रहने ठेगानाः  

९)  संिग्न कागजाि  

(क)  उपभोक्ता सलिलिको वविान  

(ख)  उपभोक्ता सलिलिको पदालिकारीहरुको नागररकिाको 

प्रलिलिपी  
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(ग)  आि भेिाबाट उपभोक्ता सलिलि गठन सम्बतिी लनणय् को 

प्रलिलिपी   

(घ)  खानेपानीको स्रोि (िूि) रहेको िथा उप्ोग गरीने 

क्षेत्रको अवस्था झन्ल्कने नक्सा  

(च)  खानेपानीको श्रोि िथा उपभोक्ता सलिलि गठनिा कुनै 

वववाद छैन भनी वडा का्ायि्िे गरेको लसफारीस 

लनवेदक 

उपभोक्ता सलिलिको िफय बाट दरखास्ि ददनेको 

हस्िाक्षरः………………………….. 

नाि, थरः…………………………….. 

पदः…………………………………… 

ठेगानाः……………………………….. 

सम्पकय  नः……………………………. 
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अनसूुची -२ 

खानेपानी उपभोक्ता दिाय सम्बतिी १५ ददने सावयजलनक सूचना 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

गाउँ का्यपालिकाको का्ायि् 

बिुबारे, झापा 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका अतिगयि वडा नं. .......... िा रहेको ........................... 

श्रोिको पानी .................. श्रोिबाट उप्ोग गने गरी बदु्धशान्ति गाउँपालिका वाडय 

नं. ............................को .........................गाउँ/वस्िीहरुिा शदु्ध वपउने पानी 

आपूलियका िालग आ्ोजना संचािन िथा व््वस्थापन गनय श्री 

...................................... को अध््क्षिािा उपभोक्ता सलिलि गठन गरी श्री 

.................................................. खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि 

संस्थागि रुपिा दिाय गनय भनी आवश््क कागजि सवहि ्स का्ायि्िा लनवेदन 

पेश हनु आएको छ । ्स सम्बतििा उपभोक्ता सलिलि गठन िथा खानेपानीको 

स्रोिको उप्ोगको सम्बतििा कोही कसैको उजरुी िथा गनुासो छ भने प्रिाण 

सवहि सूचना प्रकान्शि भएको लिलििे १५ ददन लभत्र बदु्धशान्ति गाउँपालिका िा 

लनवेदन ददन ु हनु सम्बन्तिि सबैको जानकारीका िालग ्ो १५ ददने सावयजलनक 

सूचना जारी गररएको छ । सूचना अविी भर प्रिाण सवहि लनवेदन पेश हनु 

नआएिा सम्बन्तिि उपभोक्ता सलिलि दिाय हनुे र ्स ववष्िा पलछ सनुवुाई नहनु े

व््होरा सिेि ्सै सूचना िाफय ि ्जानकारी गराईतछ । 

प्रिखु प्रशासकी् अलिकृि 
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अनसूुची -३ 

खानेपानी उपभोक्ता सलिलि एक आपसिा गाभ्ने/गालभने सम्बतिी १५ ददने सावयजलनक 

सूचना 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

गाउँ का्यपालिकाको का्ायि् 

बिुबारे, झापा 

 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका अतिगयि वडा नं. ...................... िा रहेको 

...................................................... श्रोिको पानी उप्ोग गरररहेको 

...................................................... उपभोक्ता सलिलि र वडा नं 

..................... िा रहेको ........................................... श्रोिको पानी उप्ोग 

गरररहेको ...................................................... उपभोक्ता 

सलिलिहरु.....................................................सलिलििा गाभ्ने/गालभने गरी 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका वाडय नं. ................................. को 

.................................................. गाउँ/वन्स्िहरूिा शदु्ध वपउने पानी 

आपूलियका िालग आ्ोजना सञ्चािन िथा व््वस्थापन गनय श्री 

.............................................. को अध््क्षिािा उपभोक्ता सलिलि गठन गरी 

श्री ............................................... खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता 

सलिलि संस्थागि रुपिा दिाय गनय भनी आवश््क कागजि सवहि ्स का्ायि्िा 

लनवेदन पेश हनु आएको छ । ्स सम्बतििा उपभोक्ता सलिलिहरु एक आपसिा 

गालभई उपभोक्ता सलिलि गठन िथा खानेपानीको स्रोिको उप्ोगको सम्बतििा 
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कोही कसैको उजरुी िथा गनुासो छ भने प्रिाण सवहि सूचना प्रकान्शि भएको 

लिलििे १५ ददन लभत्र बदु्धशान्ति गाउँपालिका िा लनवेदन ददन ुहनु सम्बन्तिि सबैको 

जानकारीका िालग ्ो १५ ददने सावयजलनक सूचना जारी गररएको छ । सूचना 

अविी भर प्रिाण सवहि लनवेदन पेश हनु नआएिा सम्बन्तिि उपभोक्ता सलिलि दिाय 

हनुे र ्स ववष्िा पलछ सनुवुाई नहनुे व््होरा सिेि ्सै सूचना िाफय ि ्जानकारी 

गराईतछ । 

प्रिखु प्रशासकी् अलिकृि 
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अनसूुची -४ 

खानेपानी उपभोक्ता सलिलिको का्य क्षेत्र ववस्िार र का्ि हनुे खानेपानीको स्रोि 

(िहुान) सम्बतिी ३० ददने सावयजलनक सूचना 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

गाउँ का्यपालिकाको का्ायि् 

बिुबारे, झापा 

 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका अतिगयि वडा नं. ...................... िा रहेको 

...................................................... श्रोिको पानी उप्ोग गरररहेको 

...................................................... उपभोक्ता सलिलििे गाउँपालिकाको वडा 

नं ..................... िा सिेि का्यक्षेत्र ववस्िार गरर वडा नं…………………िा 

रहेको …………………. खानेपानीको स्रोि (िहुान) सिेिको उप्ोग गरी 

गाउँपालिकाको वाडय नं. .................. को .................................................. 

गाउँ/वन्स्िहरूिा सिेि शदु्ध वपउने पानी ववस्िारको िालग आवश््क कागजाि सवहि 

्स का्ायि्िा लनवेदन पेश हनु आएको छ । ्स सम्बतििा उपभोक्ता सलिलििे 

ववस्िार गने का्यक्षेत्र र का्ि गने खानेपानीको स्रोि (िहुान) सििेको उप्ोगको 

सम्बतििा कोही कसैको उजरुी िथा गनुासो छ भने प्रिाण सवहि सूचना प्रकान्शि 

भएको लिलििे ३० ददन लभत्र बदु्धशान्ति गाउँपालिका िा लनवेदन ददन ुहनु सम्बन्तिि 

सबैको जानकारीका िालग ्ो ३० ददने सावयजलनक सूचना जारी गररएको छ । 

सूचना अवलि भर प्रिाण सवहि उजरुी पेश हनु नआएिा सम्बन्तिि उपभोक्ता 
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सलिलििाई का्यक्षेत्र ववस्िार र खानेपानीको स्रोि (िहुान) सिेिको उप्ोगको 

अनिुलि ददईने र ्स ववष्िा पलछ कुनै सनुवुाइ नहनुे व््होरा सिेि ्सै सूचना 

िाफय ि जानकारी गराइतछ । 

प्रिखु प्रशासकी् अलिकृि 
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अनसूुची -५ 

खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि दिाय गरी उपिब्ि गराईने प्रिाण पत्रको ढाँचा 
बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

गाउँ का्यपालिकाको का्ायि् 

बिुवारे, झापा 
दिाय न:……………………..     

दिाय लिलि…………………..     

उपभोक्ता सलिलि दिाय प्रिाण पत्र 

 

श्री …………………………….... खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि,  

बदु्धशान्ति गाउँपालिका, वडा नं. ........... झापा । 

 

खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि दिाय िथा नवीकरण व््वस्थापन 

का्यववलि, २०७८ को दफा १५ बिोन्जि ्स गाउँपालिकाको लिलि 

………………. को लनणय् ानसुार ………………. सलिलि दिाय गरी ्ो प्रिाण पत्र 

प्रदान गररएको छ ।  

खानेपानीको स्रोिको (िहुान) को नािः- ................................................... 

दिाय प्रिाण पत्र जारी गने अलिकारीको  

दस्िखि…………………. 

नाि………………………  

पद……………….……….  

लिलि………………………. 

(…..) वगय 
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नवीकरण 

नवीकरण 

गरेको 

लिलि 

दिायको 

प्रिाणपत्र 

वहाि रहने 

अवलि 

भौचर/रलसद 

नं. 

नवीकरण 

दस्िरु 

नववकरण गने 

अलिकारीको 

दस्िखि 

कैवफ्ि 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

नोटः 

१) जनु आ.व.िा नवीकरण गररएको हो सोही आ.व. को आषाढ िसाति सम्ि िात्र बहाि रहन ेअवलि 

का्ि हनुछे 

२) नवीकरण गदाय प्रत््के आ.व. सिाप्त भएको ३ िवहना लभत्र गरर सक्न ुपदयछ ।  

३) आ.व. सिाप्त भएको ३ िवहना लभत्र नवीकरण नगरेिा लन्िानसुार वविम्ब दस्िरु िाग्न ेछ । 
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अनसूुची -६ 

न्जल्िा जिस्रोि सलिलििा दिाय गरी सञ्चािनिा रहेका उपभोक्ता सलिलििाई उपिब्ि 
गराईन ेप्रिाण पत्रको ढाँचा 

 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका 
गाउँ का्यपालिकाको का्ायि् 

बिुवारे, झापा 
 

दिाय न:……………………..     न्जल्िा जिस्रोि सलिलि दिाय न:………… 

दिाय लिलि…………………..     दिाय लिलि………………….. 

उपभोक्ता सलिलि दिाय प्रिाण पत्र 

 

श्री …………………………….... खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि,  

बदु्धशान्ति गाउँपालिका, वडा नं. ........... झापा । 

 

खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि दिाय िथा नवीकरण व््वस्थापन 

का्यववलि, २०७८ को दफा १८ बिोन्जि ्स गाउँपालिकाको लिलि 

………………. को लनणय् ानसुार ………………. सलिलि दिाय गरी ्ो प्रिाण पत्र 

प्रदान गररएको छ ।  

खानेपानीको स्रोिको (िहुान) को नािः- ................................................... 

दिाय प्रिाण पत्र जारी गने अलिकारीको  

दस्िखि…………………. 

नाि………………………  

पद……………….……….  

लिलि………………………. 

(…..) वगय 
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नवीकरण 

नवीकरण 

गरेको 

लिलि 

दिायको 

प्रिाणपत्र 

वहाि रहने 

अवलि 

भौचर/रलसद 

नं. 

नवीकरण 

दस्िरु 

नववकरण गने 

अलिकारीको 

दस्िखि 

कैवफ्ि 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

नोटः 
१) जनु आ.व.िा नवीकरण गररएको हो सोही आ.व. को आषाढ िसाति सम्ि िात्र बहाि रहन ेअवलि 
का्ि हनुछे 

२) नवीकरण गदाय प्रत््के आ.व. सिाप्त भएको ३ िवहना लभत्र गरर सक्न ुपदयछ ।  

३) आ.व. सिाप्त भएको ३ िवहना लभत्र नवीकरण नगरेिा लन्िानसुार वविम्ब दस्िरु िाग्न ेछ । 
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अनसूुची -७ 

(खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि दिाय नववकरण पनु्स्िकाको ढाँचा) 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

गाउँ का्यपालिकाको का्ायि् 

बिुबारे, झापा । 

नववकरण पनु्स्िका 

ि.

सं. 

प्रिाणपत्र 

दिाय 

नवीकरण गररएको 

उपभोक्ता सलिलि 

नवीकरण 

बहाि 

रहने 

अवलि नववकर

ण 

शलु्क 

नवीकरण

को िालग 

पेश 

गनेको 

नाि 

नवीकर

ण गने 

अलिका

री 
द

िाय 

नं 

लि

लि 

नवीकर

ण 

लिलि 

उपभो

क्ता 

सलिलि

को 

नाि 

ठेगा

ना 

दे

खी 

स

म्ि 
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अनसूुची -८ 

(खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलि दिाय पनु्स्िकाको ढाँचा) 

बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

गाउँ का्यपालिकाको का्ायि् 

बिुबारे, झापा । 

दिाय पनु्स्िका 

ि.

सं. 

प्रिाण पत्र 
दिाय गररएको उपभोक्ता 

सलिलि 

दिाय 
दस्िरु 

दिायको िालग 
पेश गनेको 
कियचारीको 

नाि 

प्रिाण 
पत्र जारी 

गने 
अलिकारी 

दिाय नं लिलि 

उपभोक्ता 
सलिलि
को नाि 

ठेगा
ना 

अध््
क्ष 
िथा 
सन्च
वको 
नाि 
थर 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

    आज्ञािे, 
्वुराज कटे्टि 

  प्रिखु प्रशासकी् अलिकृि 


