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भाग-२ 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको 
“खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा तथा नवीकरण व्यवस्थापन कायाववलि, 

२०७७" 
 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र उपभोक्ता सलमलत माफा त खानेपानी आयोजना सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा ममात सम्भार 
गने प्रयोजनका िालग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ उप दफा २ को ८) िे ददएको अलिकार 
प्रयोग गरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमलत दताा सम्बन्जिी काम कारबाहीिाई व्यवस्स्थत गना कोन्ज्योसोम गाउँ 
कायापालिकाको बैंठकबाट यो खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा तथा नवीकरण व्यवस्थापन कायाववलि, 
२०७७ पाररत गररएको छ। 

पररच्छेद- १ 
(संस्क्षप्त नाम, प्रारम्भ र पररभाषा) 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ:- 
(१) यो कायाववलिको नाम “खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा तथा नवीकरण व्यवस्थापन 
कायाववलि,२०७७" रहेको छ। 
(२) यो कायाववलि तरुुन्जत िाग ुहनुेछ । 
२. पररभाषा :- ववषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेमा यस कायाववलिमा 
क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनपुछा . 
ख) “कायाववलि” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा तथा नवीकरण व्यवस्थापन कायाववलि, २०७७ 
िाई सम्झनपुछा । 
ग) “गाउँपालिका” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिका सम्झनपुछा । 
घ) “वडा” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिका लभत्रका वडाहरु सम्झनपुछा । 
ङ) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँकायापालिकाका अध्यक्षिाई सम्झनपुछा । 



च) “उपाध्यक्ष” भन्नािे गाउँकायापालिकाका उपाध्यक्षिाई सम्झनपुछा । 
छ) “उपभोक्ता सलमलत” भन्नािे यस कायाववलि बमोस्जम गठन गररने खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतिाई 
सम्झनपुछा । 
ज) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको सम्बस्न्जित वडा अध्यक्षिाई सम्झनपुछा । 
झ) “दताा” भन्नािे यस कायाववलि बमोस्जम जिश्रोत (मूि) र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा हनु े
प्रकृयािाई सम्झनपुछा ।. 
ज) “नवीकरण” भन्नािे दताा भई सके पलछ वावषाक रुपमा गररन ेनवीकरणको प्रकृयािाई सम्झनपुछा । 
ट) “जिश्रोत” भन्नािे खानेपानीको स्थायी श्रोत रहेको स्थानिाई सम्झनपुछा । जसिे पानीको मूि पलन जनाउँछ । 

पररच्छेद - २ 
(जिश्चोतको स्वालमत्व र उपयोग व्यवस्था) 

३. जिश्रोतको स्वालमत्व :- 
ऐन, काननु वा अन्जय सस्न्जि सम्झौतामा उल्िेख भएको बाहेक नेपािको सरहदलभत्र रहेको जिश्रोतको स्वालमत्व नेपाि 
सरकारमा लनवहत हनुेछ । 
४. जिश्चोतको उपयोग :- 
 

(१) ऐनिे स्पष्ट व्यवस्था गरेको बाहेक यस कायाववलि बमोस्जम अनमुलत नलिई वा प्राप्त नगरी कसैिे पलन जिश्रोतको 
उपयोग गना पाउन ेछैन । तर यस अस्घ देस्ख परम्परागत रुपमा उपयोग गरी आएको र प्रकृया परुा गरी दताा भई उपयोग 
गरी आएको जिस्रोतको उपयोगको सम्बन्जिमा यस कायाववलििे बािा पाने छैन । 
 

(२) उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको भएता पलन देहायको अवस्थामा अनमुलत नलिएको कारण जिश्रोतको 
उपयोग गने बािा पने छैन . 
अ) लनजी/घरेि ुप्रयोजनको िालग खानेपानी उपयोग गनुा, 
आ) लनजी जग्गामा रहेको पानीको श्रोतबाट लसंचाई, खानेपानी तथा अन्जय घरेि ुप्रयोजनका िालग उपयोग गना । 
(३) जिश्रोतको उपयोग गना चाहन ेव्यस्क्त वा संगदठत संस्थािे परम्परागत रुपमा उपयोग गरर आएको जिश्रोत उपयोगमा 
कुनै वािा पने छैन । 

पररच्छेद - ३ 
(खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत गठन र दताा प्रकृया) 

 

१. खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत गठनः- 
(१) यस कायाववलि बमोस्जम सामवुहक िाभका िालग संस्थागत रुपमा खानेपानी तथा सरसफाईउपभोक्ता सलमलत गठन गना 
सवकनेछ । 
(२) उपभोक्ता सलमलत गठन गना चाहने उपभोक्ताहरुिे खानेपानी उपयोग गने िाभास्न्जवत पररवारका कस्म्तमा एक जना 
सदस्यको उपस्स्थलत एवं गाउँपालिका वा वडाको प्रलतलनलिको रोहवरमा भेिा गनुा पनेछ । 
(३) उक्त भैिािे सवासम्मत वा वहमुतद्वारा उपभोक्ताहरु मध्येवाट १ जना अध्यक्ष सवहत कस्म्तमा ७ सदस्यीय उपभोक्ता 
सलमलत गठन गनुा पनेछ । 
(४) उपभोक्ता सलमलत गठन गदाा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष वा सस्चवमध्ये कुनै एक पदमा मवहिािाई अलनवाया समावेश गराई 
कूि सदस्य संख्याको कस्म्तमा ३३ प्रलतशत मवहिा सदस्य अलनवाया हनु ुपनेछ । 
(५) उपभोक्ता सलमलत गठन गदाा एकाघर पररवारका एक सदस्य भन्जदा बढी उक्त सलमलतमा रहन पाउने छैन । 



(६) उपभोक्ता सलमलतको सदस्य पदमा लनवाास्चत पदालिकारी, बहािवािा कमाचारी, स्शक्षक वा िाभको पद िारा 
गरेका कुनै पलन व्यस्क्त रहन सक्न ेछैन । यसै गरी बेरुज ुकायम रहेका र आलथाक अलनयलमततामा संिग्न व्यस्क्तहरु 
सलमलतको सदस्यमा रहन सक्ने छैनन ्। 
(७) उपभोक्ता सलमलत सञ्चािनको छुटै्ट वविान हनुपुनेछ ।  
६. खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत संगदठत संस्था हनु:े- 
(१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत अववलछन्न उत्तरालिकारवािा स्वशालसत र संगदठत संस्था हनुेछ । 
(२) सम्बस्न्जित उपभोक्ता सलमलतिे आफ्नो वविान लनमााण गरी गाउँपालिकाबाट स्वीकृत भए बमोस्जम कायाान्जवयन गनुापनेछ 
। 
(३) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतको सबै काम कारबाहीको लनलमत्त आफनो छुटै्ट छापको प्रयोग हनुेछ । 
(४) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतिे व्यस्क्त सरह चि अचि सम्पस्त्त प्राप्त गना, खररद लबकी गना वा अन्जय 
वकलसमिे आवश्यक व्यवस्था गना सक्नेछ । 
(५) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतिे व्यस्क्त सरह उजरु गना र उपभोक्ता सलमलत उपर समेत उजरु िाग्न 
सक्नेछ । 
७. खानेपानीको प्राथलमकता तोवकने;- 
जिश्रोतको उपयोग गदाा सामान्जयतया देहाय बमोस्जम प्राथलमकता लनिाराण गनुा पनेछ । 
क) खानेपानी र घरेि ुउपयोग, 
ख) लसंचाई 
ग) पश ुतथा मत्स्यपािन जस्ता कृवषजन्जय उपयोग 
घ) जिववद्यतु 
ङ) घरेि ुउद्योग 
च) औद्योलगक व्यवसाय तथा खानीजन्जय उपयोग 
छ) जि यातायात र आमोद प्रमोदजन्जय उपयोग 
ज) अन्जय 
८. उपभोक्ता सलमलत दतााको िालग आवश्यक कागजात सवहत दरखास्त ददन ुपने:- 
१) दफा ५ को उपदफा १ बमोस्जम गठन गररएको उपभोक्ता सलमलतिाई संस्थागत रुपमा दताा गने 
उपभोक्ताहरुिे २ प्रलत उपभोक्ता सलमलतको वविान सवहत अनसूुस्च १ बमोस्जमको ढांचामा 
गाउँपालिकामा लनवेदन ददन ुपनेछ । 

२) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतिे पेश गने वविानमा अन्जय कुराहरुका अलतररक्त कस्म्तमा देहायका 
कुराहरु अलनवाया उल्िेख गरेको हनु ुपनेछ । 
क) उपभोक्ता सलमलतको पूरा नाम र ठेगाना 
ख) उद्देश्य, कायाक्षेत्र, 
ग) सदस्यको िालग आवश्यक योग्यता 
घ) सदस्यता शलु्क 
ङ) सदस्यको लनस्कासन र रास्जनामा 
च) हक दावी, नामसारी, हकवािाको मनोनयन 
छ) उपभोक्ता सलमलतको बैठक र सािरण सभा सम्बन्जिी व्यवस्था 
ज) काया सलमलतका सदस्यहरुको लनवााचन, काम, कताव्य र अलिकार 
झ) काया सलमलतको वहाि र पदावलि 



ज) कोष र िेखापरीक्षण व्यवस्था 
ट) वविान संशोिन 
ठ) ववघटन 
ड) ववववि 
 

३) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत संस्थागत रुपमा दताा गना चाहने उपभोक्ता सलमलतिे लनम्नानसुार कागजात 
संिग्न गरी पेश गरेको हनु ुपनेछ । 
क) अनसूुस्च १ बमोस्जमको लनवेदन, 
ख) उपभोक्ता सलमलतका कायाकारी सदस्यहरुिे प्रत्येक पषृ्ठको ति र मालथ दवैु लतर दस्तखत गरेको प्रमास्णत २ प्रलत 
वविान, 
ग) सलमलतको सदस्यको नेपािी नागररकताको प्रमाण-पत्रको प्रलतलिपी (प्रलतलिपीमा सम्बस्न्जित व्यस्क्तिे दस्तखत गरी 
प्रमास्णत गरेको हनु ुपने), 
घ) उपभोक्ताहरुको आम भेिािे उपभोक्ता सलमलत गठन गरेको लनणायको प्रमास्णत प्रलतलिवप, 
ङ) जिश्रोत रहेको तथा उपयोग गररने क्षेत्रको अवस्था झस्ल्कने नक्शा, 
च) गाउँपालिकािे तोके बमोस्जम दस्तरु बझुाएको नगदी रलसद, 
छ) खानेपानी श्रोत तथा उपभोक्ता सलमलत गठनमा कुनै वववाद छैन भन्न ेवडा कायााियको 
लसफाररस पत्र 
९. खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दतााका िालग लसफाररस उप-सलमलत गठन गना 
सवकने:- 

१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत गठन तथा खानेपानीको स्रोत वववाद रवहत हनु ुपनेछ। उपभोक्ता 
सलमलत गठन तथा खानेपानीको उपयोगका सम्बन्जिमा आवश्यक अध्ययन गरी राय सझुाव सवहत लसफारीस गना 
गाउँपालिकािे छुटै्ट उप-सलमलत गठन गना सक्नेछ । 

२) जिश्रोतको उपयोग तथा उपभोक्ता सलमलत गठन सम्बन्जिमा आवश्यक अध्ययन गरी राय सझुाव सवहत लसफाररस 
पेश गने प्रयोजनको िालग देहाय बमोस्जम उपसलमलत गठन गना सवकनेछ । 
क) सम्बस्न्जित वडाका अध्यक्ष - संयोजक 
ख) गाउँपालिकाको सामास्जक ववकास सलमलतको संयोजक वा कायापालिकािे तोकेको सो 
सलमलतको सदस्य - सदस्य 
ग) गाउँपालिकाका कृवष शाखा /पश ुशाखा प्रमखु “-सदस्य 
घ) सम्बस्न्जित काया सम्पादन गने गरी तोवकएको कमाचारी -सदस्य- सस्चव 

 

१० जिश्रोत उपयोगको िालग सावाजलनक सूचना प्रकास्शत गनुा पनेः- 
 

१) दफा ८ को उपदफा ३ बमोस्जम आवश्यक कागजात सवहत उपभोक्ता सलमलत माफा त खानेपानी तथा सरसफाई 
उपभोक्ता सलमलत दतााको िालग कागजात पेश हनु आए पलछ गाउँ कायापालिकाका कायााियिे खानेपानी महुान 
दतााको लनवेदन मूख्य दताा वकताबमा दताा गरी सम्बस्न्जित सबैका जानकारीका िालग १ प्रलत सम्बस्न्जित वडा 
कायााियमा र अको १ प्रलत सम्बस्न्जित जिश्रोत (महुान) रहेको क्षेत्र नस्जक बस्तीमा टाँस गने गरी ३० ददन े
सावाजलनक सूचना पठाउन ुपनेछ ।सूचनाको ढाँचा अनसूुस्च २ बमोस्जम हनुेछ । 



२) गाउँ कायापालिकाको कायााियबाट ३० ददन ेसूचना प्राप्त हनु आए पलछ वडा सस्चविे सूचना टाँसेको देखी जान्ने 
कस्म्तमा ५ जनाको रोहवरमा वडा कायााियको सूचना पाटीमा टाँस गरी मचुलु्का सवहत गाउँ कायापालिकाको 
कायााियमा जानकारी पठाउन ुपनेछ । 

 

११. खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा प्रकृया तथा श्रोत उपयोगमा उजरुी ददन सवकनःे- 
(१) यसरी सूचना टाँस भए पलछ उपभोक्ता सलमलत गठन प्रकृया र जिस्रोत (मूि) का सम्बन्जिमा कोही कसैको कुनै 
गनुासो वा उजरुी भएमा सूचना टाँस अवलि अथाात ३० ददन लभत्र प्रमाण सवहत गाउँ कायापालिकाको कायााियमा उजरुी 
ददन सवकनेछ । 
१२. उजरुी उपर सनुवुाई र उजरुी वकनारा िगाउनःे- 
(१) यसरी परेको उजरुी उपर आवश्यक छानववन गरी लनरुपण गने दावयत्व गाउँपालिकाको न्जयावयक सलमलतको हनुेछ । 
(२) न्जयावयक सलमलतमा परेको उजरुी उपर ३० ददन लभते्र लछनोफानो गररसक्न ुपनेछ । 
१३. पनुरावेदन ददन सवकनःे- 
(१) न्जयावयक सलमलतिे लछनोफानो गरेको मदु्दाको सम्बन्जिमा स्चत्त नबझु्ने पक्षिे स्जल्िा अदाितमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ 
। 
१४, खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा :- 
(१) ररतपूवाकको लनवेदन उपर आवश्यक सबै प्रक्या पूरा भएपलछ गाउँ कायापालिकाको कायााियिे खानेपानी तथा 
सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा सम्बन्जिी लनणाय गना सक्नेछ । 
२) गाउँकायाापालिकाको कायााियबाट जिश्रोत (महुान) दताा सम्बन्जिमा लनणाय भईसकेपलछ प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 
वा लनजिे तोकेको अलिकृत कमाचारीिे लनणायानसुार अनसूुस्च ३ बमोस्जमको ढाँचामा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
सलमलतको दताा प्रमाण पत्र जारी गनुापछा । 
३) दताा प्रमाण पत्रको आवश्यक शलु्क गाउँपालिकािे तोके बमोस्जम हनुेछ । 
१५. खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतिे दताा नवीकरण गनुा पनेः- 
 

(१) दताा भएको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतको दताा प्रमाण पत्र प्रत्येक आलथाक वषा समाप्त भएको ६ 
मवहना लभत्र नवीकरण गनुा पनेछ । 
(२) दताा नबीकरण गदाा देहाय बमोस्जम कागजात पेश गनुा पनेछ । 
(ख) उपभोक्ता सलमलतको बैठकबाट नवीकरण गने गराउन ेसम्बन्जिमा भएको लनणाय प्रलतलिपी १ प्रलत, 
(ग) दताा प्रमाण पत्रको १ प्रलत प्रलतलिवप, 
(घ) वावषाक आय व्यय सवहतको िेखा पररक्षण प्रलतवेदन १ प्रलत, 
ङ) सम्बस्न्जित वडा कायााियको लसफाररस 
३) उपभोक्ता सलमलतको नवीकरण दस्तरु गाउँपालिकािे तोके बमोस्जम हनुेछ । 
(४) तोवकएको समय अवलि लभत्र दताा नवीकरण गना नआउने उपभोक्ता सलमलतिाई गाउँपालिकािे तोके बमोस्जमको 
वविम्ब दस्तरु लिई नवीकरण गना सक्नेछ। तर यो कायाववलि स्वीकृत भएको ३ मवहना लभत्र सूचना जारी गरी सूचना 
जारी गररएको अवलि लभत्र आउने उपभोक्ता सलमलतको दताा नवीकरणमा भने वविम्ब दस्तरु िाग्न ेछैन । 

पररच्छेद - ४ 
(सेवा, शलु्क र दण्ड जररवाना) 

१६. खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतिे सेवा उपयोगका शताहरु तोक्न र सेवा शलु्क असिु उपर गना पाउन:े- 



१) उपभोक्ता सलमलतिे आफूिे संचािन गरेको खानेपानी आयोजनाको लनयलमत ममात संभार र हेरचाहका िालग िाभास्न्जवत 
उपभोक्ताहरुसंगका आपसी सल्िाह र सहमलतमा सेवा शलु्क लनिाारण गना, संकिन गना तथा सेवा उपयोगका शताहरु 
तोक्न तथा आवश्यकता अनसुार दण्ड जररवाना तोक्न तथा असिु उपर गना सक्नेछ । 
१७ गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलमलतसँग वावषाक सेवा शलु्क लिन सक्नःे 
(१) गाउँपालिकािे खानेपानी उपयोग गने जनसंख्या र आम्दानीको आिारमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतसँग 
वावषाक सेवा शलु्क लनिाारण गरी लिन सक्नेछ । 
 

(२) सेवा शलु्क गाउँपालिकािे तोके बमोस्जम हनुेछ । 
 

१८. सेवा रोक्न गना सवकनःे- 
 

१) उपभोक्ता सलमलतिे तोके बमोस्जमको सेवा शलु्क नबझुाउनेको उपभोक्ताहरुिाई उपभोक्ता सलमलतिे र तोवकए बमोस्जमको 
सेवा सवुविा र शलु्क नबझुउने उपभोक्ता सलमलतिाई गाउँपालिकािे प्रदान गदै आएको सेवा रोक्न सक्नेछ । 
 

(२) यसरी रोक्का गररएकोमा सम्बस्न्जित उपभोक्ता वा उपभोक्ता सलमलतिे तोवकए बमोस्जमको सेवा शलु्क लतरे पलछ सेवा 
पनु: सचुारु गना सवकनेछ । 

पररच्छेद - ५ 
(खानपेानी संरचना लनमााण र आवश्यक प्रविया) 

 

१९. खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतिे खानपेानी तथा सरसफाई सम्बन्जिी संरचना लनमााण जने सक्न:े- 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतिे खानेपानी तथा सरसफासँग सम्बस्न्जित भौलतक जििार लनमााण गना सक्नेछ  
यसरी लनमााण गदाा त्यस अस्घ लनमााण भई सकेका वा लनमााणालिन अवस्थामा रहेका भौलतक पूवाािार लनमााणिाई कुनै असर 
पयुााउन पाईने छैन । 
20. अरुको घर जग्गामा प्रवेश गना सक्न:े- 
१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतिे आयोजना सञ्चािनको िालग आवश्यक परेमा सम्बस्न्जित घर तथा जग्गा 
िनीको अनमुलत वा सहमलत लिई प्रवेश गना पाउने छ। 
२) कसैको घर जग्गा उपयोग गनुा पने भएमा उपभोक्ता सलमलतिे सम्बस्न्जित व्यस्क्तिाई उस्चत क्षलतपूलता ददन ुपनेछ । 
३) उपभोक्ता सलमलतिे आवश्यक पने कायाको िालग उपिव्ि गराउने क्षलतपूलता गाउँपालिकािे व्यहोना वाध्य हनु ेछैन । 
21. खानपेानीसँग सम्बस्न्जित संरचनाहरुको ममात तथा सरुक्षा:- 
(1) उपभोक्ता सलमलत माफा त लनमााण गररएका खानेपानी तथा सरसफाईसँग सम्बस्न्जित भौलतक 
संरचनाहरुको लनयलमत ममात संहार तथा सरुक्षा गने स्जम्मेवारी उपभोक्ता सलमलतर उपभोक्ताहरुको 
हनुेछ । 
(२) उपभोक्ता सलमलत माफा त लनमााण गररएका खानेपानी तथा सरसफाईसँग सम्बस्न्जित भौलतक 
संरचनाहरुको सरुक्षा गने दावयत्व सम्बस्न्जित गाउँपालिकाको समेत हनुेछ । 

पररच्छेद-६ 
लबववि 

 

22. खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतिे खानपेानीको गणुस्तरीयता कायम गनुा पने- मानव जीवनको िालग अलत 
आवश्यक पने र आम उपभोक्ताको स्वास््यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न ेखानेपानीको गणुस्तरीयताको सवािमा खानेपानी तथा 



सरसफाई उपभोक्ता सलमलत अत्यन्जत सजग हनु ुपनेछ समय समयमा खानेपानीको गणुस्तरीयताको जाँच तथा गणुस्तरीयता 
कायम गनुा सम्बस्न्जित खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतको कताव्य हनुेछ । 

 

२३. खानपेानी श्रोतमा प्रदवुषत गना नहनु:े-  
खानेपानीको श्रोत तथा वरपरको क्षेत्रमा प्रदवुषत गना पाईने छैन। यसरी प्रदवुषत गरे गराएमा प्रदवुषत गने गराउनेिाई 
गाउँपालिकािे लनयमानसुार कारवाही गनेछ । 
२४. खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतको दताा प्रमाण पत्रको स्वालमत्व तथा हक हस्तान्जतरण तथा वविी ववतरण 
नहनु:े- 
(१) यस कायाववलि बमोस्जम दताा भएको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतको दताा प्रमाण पत्र सम्बस्न्जित 
उपभोक्ता सलमलत बाहेक अन्जयत्र स्वालमत्व तथा हक हस्तान्जतरण र ववकी ववतरण गना पाईने छैन । 
25. उपभोक्ता सलमलतको कायाक्षते्र ववस्तार हनु सक्न:े- 
(१) दताा भएको उपभोक्ता सलमलतिे आवश्यकता अनसुार वविानमा उल्िेख भए बमोस्जम आफनो काया क्षेत्र ववस्तार 
गना सक्नेछ । 
(२) उपभोक्ता सलमलतिे आफनो कायाक्षेत्र ववस्तार गना गाउँपालिकाको अनमुलत लिन ुपनेछ । 
(३) दताा भएको उपभोक्ता सलमलतिे कायाक्षेत्र ववस्तार गना देहाय बमोस्जम आवश्यक कागजात पेश गरी ररतपूवाक 
गाउँपालिकामा लनवेदन ददनपुदाछ । 
(क)कायाक्षेत्र लबस्तार गनुा पनााका कारण र औस्चत्य सवहत सािारण सभािे पाररत गरेको लनणाय, 
(ख)उपभोक्ता सलमलतको बैठकको लनणाय, 
(ग) उपभोक्ता सलमलतको दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप, 
(घ) उपभोक्ता सलमलतको स्वीकृत वविान १ प्रलत 
(ङ) लनयमानसुार शलु्क लतरेको नगदी रलसद, 
(४) ररतपूवाक कायाक्षेत्र ववस्तारको िालग गाउँपालिकामा लनवेदन पेश हनु आए पलछ ववस्तार गररने कायाक्षेत्र र कायम 
गररन ेजिश्रोत (मूि) समेतको वववरण उल्िेख गरर ववस्तार गना िालगएको सम्बस्न्जित कायाक्षेत्र र वडा कायााियमा १/१ 
प्रलत ३० ददने सूचना टासँ गना पत्र सवहत पठाउन ुपनेछ । वडा कायााियबाट सूचना टाँस गरेको सावाजलनक मचुलु्का 
सवहतको जानकारी गाउँपालिकामा पठाउन ुपनेछ । 
५) यसरी सूचना टाँसको जानकारी प्राप्त भए पश्चात कुनै उजरुी पना नआएमा ववस्ताररत जिश्रोत क्षेत्र र कायाक्षेत्र समेत 
कायम गरी गाउँपालिकावाट लनणाय गना सवकनेछ । गाउँपालिकाि आवश्यकता महससु गरेमा उप-सलमलतको लसफाररस 
समेत माग गना सक्नेछ । 
६) कुनै उजरुी पना आएमा सो उजरुी उपर गाउँपालिकाको न्जयावयक सलमलतमा छिफि हुँदा उजरु गने पक्षिे उजरुी वफताा 
गरेमा वा लमिापत्र गरेमा खानेपानी उपभोक्ता सलमलत दताा गना बािा पने छैन। 
२६. स्जल्िा जिश्रोत सलमलतबाट दताा भई सकेका खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा नवीकरण गनापने:- 
(१) यो कायाववलि स्वीकृत भए पश्चात एक पटकका िारर गाउँपालिकािे स्जल्िा जिश्रोत सलमलतको सस्चवाियवाट यस 
अस्घ दताा भई कायाान्जवयनमा रहेका आफनो गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सब खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतहरुिाई 
नवीकरणको िालग आवेदन ददनका िालग १ मवहन ेसूचना जारी गनुा पनेछ । 
२) सूचना जारी भए पश्चात यस अस्घ दताा भई कायाान्जवयमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतहरुिे 
सम्बस्न्जित गाउँपालिकामा दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप सवहत नवीकरणको आवेदन ददन ुपनेछ । 



२७ खारेजी:- (१) संघीय एवं प्रदेश काननुिे अन्जयथा व्यवस्था गरेमा यो कायाववलि स्वतः खारेज भएको मालननेछ।(२) 
यस कायाववलिमा उल्िेख भएका व्यवस्थाहरु नेपािको प्रचलित काननुसँग वास्झन गएमा बास्झएको हदसम्म स्वतः 
लनस्कृय हनुेछ । 
  



अनसूुस्च -१ 
(दफा (८) को उपदफा () बमोस्जम) 

(उपभोक्ता सलमलतको तफा वाट पेश गने लनवेदनको ढांचा) 
श्रीमान ्अध्यक्ष ्यू 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
गाउँकायापालिकाको कायाािय 
चौघरे, िलितपरु । 
 

महोदय, 
 हामीिे .................... का खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत गठन गरी संस्थागत रुपमा दताा गना 
चाहेकोिे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा तथा नववकरण व्यवस्थापन कायाववलि 
बमोस्जम उपभोक्ता सलमलत दतााको िालग अनरुोि छ। 
वववरण 
१) उपभोक्ता सलमलतको नाम:- 
२) काया क्षेत्र :- 
३) काया उद्देश्यहरु:- 
४) काया सलमलतका तदथा सदस्यः  
 

ि.सं. पदालिकारीहरुको 
नाम, थर 

ठेगाना पद पेशा  सम्पका  नं. दस्तखत कैवफयत 

1   अध्यक्ष     

2   उपाध्यक्ष     

3   कोषाध्यक्ष     

4   सस्चव     

5   सदस्य     

6   सदस्य 
    

7   सदस्य 
    

8   सदस्य 
    

9   सदस्य 
    

 

आवश्यकता अनसुार राख्न सवकने 
५ उपयोग गररने जिश्रोतको वववरण 

क) जिश्रोत (मूि) रहेको ठाउँको नाम र श्रोतको नाम 
ख) जिस्रोत रहेको श्रोतको वकलसम: 
ग) जिश्चोतवाट गररने प्रयोग 
घ) जिश्रोत उपयोग गना चाहेको पररमाण खिुाउने: 
ङ) जिश्रोतको हाि प्रयोकको अवस्था: 
६) उपभोक्ता सलमलतिे पयुााउन चाहेको सेवा सम्बन्जिी वववरण 



क) सेवाको वकलसम 
ख) सेवा पगु्याउन ेक्षेत्रः 
ग) सेवावाट िाभास्न्जवत हनुे घर पररवार संख्या:- ........... जनसंख्या:- ......... 
घ) भववष्यमा सेवा ववस्तार गना सवकने वा नसवकने: 
७) आलथाक श्रोतको वववरण 
८) कायाािय रहने ठेगानाः 
९) संिग्न कागजात लनवेदक 
(क) उपभोक्ता सलमलतको वविान दस्तखतः 
(ख) उपभोक्ता सलमलतको पदालिकारीहरुको नागररकताको प्रलतलिपी नामः 
(ग) आम भेिाबाट उपभोक्ता सलमलत गठन सम्बन्जिी लनणायको प्रलतलिपी पद: 
(घ) जिश्रोत(मूि) रहेको तथा उपयोग गरीने क्षेत्रको अवस्था झस्ल्कने नक्सा ठेगाना: 
(ङ) गाउँपालिका दताा वापत दस्तरु बझुाएको नगदी रलसद सम्पका  नं.: 
(च) खानेपानीको श्रोत तथा उपभोक्ता सलमलत गठनमा कुनै वववाद छैन भनी वडा कायााियिे गरेको लसफारीस लमलतः 
 

 

 

  



 

अनसूुस्च -२ 
 

(दफा (१०) को उपदफा (१) बमोस्जम) 
गाउँपालिकाको खानेपानी उपभोक्ता दताा सम्बन्जिी ३० ददने सावाजलनक सूचना) 

 

 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका अन्जतगात वडा नं. .......... मा रहेको .......................................श्रोतको पानी............ 
श्रोतबाट उपयोग गने गरी कोन्ज्योसोम गाउँपालिका वाडा नं. .......................को .........................गाउँ/वस्तीहरुमा 
शदु्ध वपउन ेपानी आपूलताका िालग आयोजना संचािन तथा व्यवस्थापन गना श्री................ को अध्यक्षतामा उपभोक्ता 
सलमलत गठन गरी श्री ................................ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत संस्थागत रुपमा दताा गना भनी 
आवश्यक कागजत सवहत यस कायााियमा लनवेदन पेश हनु आएको छ। यस सम्बन्जिमा उपभोक्ता सलमलत गठन तथा 
जिश्रोतको उपयोगको सम्बन्जिमा कोही कसैको उजरुी तथा गनुासो छ भने प्रमाण सवहत सूचना प्रकास्शत भएको लमलतिे 
३० ददन लभत्र बारपाक शिुीकोट गाउँपालिका गाउँ कायापालिकाको कायााियमा लनवेदन ददन ु हनु सम्बस्न्जित सबैको 
जानकारीका िालग यो ३० ददन ेसावाजलनक सूचना जारी गररएको छ । सूचना अविी भर कारण सवहत लनवेदन पेश हनु 
आएमा सम्बस्न्जित उपभोक्ता सलमलत दताा हनुे र यस ववषयमा पलछ सनुवुाई नहनुे व्यहोरा समेत यसै सूचना माफा त ्जानकारी 
गराईन्जछ । 
 

  

 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 
 

  



अनसूुस्च-३ 
खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा गरी उपिव्ि गराईन ेप्रमाण पत्रको ढाचंा) 

 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
गाउँ कायापालिकाको कायाािय 

चौघरे, िलितपरु 

दताा नः- 
दताा लमलतः- 
 

श्री ........................... खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत, 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका वडा नं. ........... 
................................ िलितपरु ।  
 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उप दफा २ को (ि) वमोस्जम यस गाउँपालिकाबाट स्वीकृत 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा तथा नवीकरण व्यवस्थापन कायाववलि, २०७७ बमोस्जम कायााियमा दताा 
गरी यो प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ । वविान बमोस्जम खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा प्रमाण - पत्र 
आफना कायाहरु संचािन गनुा होिा । 
 

जिश्रोतको (महुान) को नामः- ................................................................ 
 

 

     दताा प्रमाण पत्र जारी गने अलिकारीको 
     दस्तखत.......................................... 
     नाम.............................................. 
     पद................................................ 
     लमलत........................................... 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



अनसूुस्च-४ 
(खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा नववकरण पत्रको ढांचा) 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 

चौघरे, िलितपरु ।  
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतको नामः- 
ठेगानाः- 
प्रमाण पत्र दताा नः- 
प्रमाण पत्र दताा लमलतः- 
 

 

 

 

 

 

नोटः 
१) जनु आ.व.मा नववकरण गररएको हो सोही आ.व. को आषाढ मसान्जत सम्म मात्र वहाि रहने अवलि कायम हनुेछ 

।  
२) नववकरण गदाा प्रत्येक आ.व. समाप्त भएको ६ मवहना लभत्र गररसक्न ुपदाछ ।  
३) आ.व. समाप्त भएको ६ मवहना लभत्र नववकरण नगरेमा लनयमानसुार वविम्ब शलु्क िाग्ने छ ।  
 

 

  

दताा नं. नववकरणको 
वववरण 

नववकरण 
लमलत 

नववकरण 
वहाि रहने 
अवलि 

नववकरण 
दस्तरु 

नववकरण गने 
अलिकारीको 
दस्तखत 

कैवफयत 

       

       

       

       

       

       

       



अनसूुची-५ 
(खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत दताा नववकरण पसु्स्तकाको ढाँचा) 

 

 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 

गाउँ कायापालिकाको कायाािय 

चौघरे, िलितपरु ।  

 

 

ि.सं. प्रमाण पत्र 
दताा 

नववकरण गररएको उपभोक्ता 
सलमलत 

नववकरण 
वहाि रहने 

अवलि 

नववकरण 
शलु्क 

नववकरणको 
िालग पेश 
गनेको नाम 

पेश गने 
कमाचारी 

प्रमास्णत 
गने 

अलिकारी 
 दताा 

नं. 
लमलत नववकरण 

लमलत 
उपभोक्ता 
सलमलतको 
नाम 

ठेगाना देस्ख सम्म    

            

            

            

            

            
 

आज्ञािे, 

ववकाश शमाा ररजाि 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 


