
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलिलत गठन तथा सञ्चािन कार्यलिधी, 
२०७६ 

प्रस्तािनााः  

छथर जोरपाटी गाउँपालिका अन्तगगतका बालिन्दाहरुिाई खानेपानी तथा िरिफाईमा व्यवलथथत गनग िबैिाई थवच्छ 

खानेपानीको उपिब्धता गनग गराउनको िालग खानेपानी तथा िरिफाई उपभोक्ता िलमलतहरुमा गठन गरी िहलजकरण 

गनग गाउँपालिकाको पवूागधार लवकाि िम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ९ र १० को कायागन्वयन गनग िोही ऐन को दफा ४२ 

वमोलजम छथर जोरपाटी  गाउँकायगपालिकािे “छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा िरिफाई उपभोक्ता 

िलमलत गठन तथा िञ्चािन कायगलवलध, २०७६” बनाएको छ ।  

 
पररच्छेद – १ 

प्रारलभभक 

 

१. संलिप्त नाि र प्रारभभाः (१) यि कायगलवधीको नाम “छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा िरिफाई 

उपभोक्ता िलमलत गठन तथा िञ्चािन कायगलवलध, २०७५” रहकेो छ । 

(२) यो कायगलवलध तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषा र व्र्ाखर्ााः लवषय वा प्रिंगिे अको अथग निागेमा यि कायगलवधीमााः 

(क) “ऐन” भन्नािे पवूागधार लवकाि िम्बन्धी ऐन, २०७५ िम्झन ुपदगछ ।  

(ख) “गाउँपालिका” भन्नािे छथर जोरपाटी गाउँपालिका िम्झन ुपदगछ । 

(ग) “गाउँकायगपालिका” भन्नािे छथर जोरपाटी  गाउँकायगपालिका िम्झन ुपदगछ । 

(घ) “अध्यक्ष” भन्नािे यि गाउँकायगपालिकाको अध्यक्ष िम्झन ुपदगछ । 

(ङ) “उपाध्यक्ष” भन्नािे यि गाउँकायगपालिकाको उपाध्यक्ष िम्झन ुपदगछ ।  

(च) “प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत” भन्नािे यि गाउँकायगपालिकाको कायागियको प्रमखु प्रशािकीय 

अलधकृत िम्झन ुपदगछ । 

(छ) “खानेपानी तथा िरिफाई उपभोक्ता िलमलत” भन्नािे  यि कायगलवधी बमोलजम गाउँपालिकाद्धारा 

गठन तथा िञ्चािन हुने खानेपानी तथा िरिफाईिँग िम्बलन्धत उपभोक्ता िलमलत िम्झन ुपदगछ । 

(ज) “वडा िलमलत” भन्नािे गाउँकायगपालिकाको वडा िलमलत िम्झन ुपदगछ । 

(झ) “िभा” भन्नािे यि गाउँपालिकाको गाउँिभा िम्झन ुपदगछ । 

(ञ) “खानेपानी” भन्नािे घरेि ुतथा औद्योलगक उपयोगको िालग आपतूी गररने पानी िम्झन ुपदगछ । 

(ट) “श्रोत” भन्नािे यि गाउँपालिका लभत्र रहकेा भ-ूितह वा भलूमगत रुपमा रहकेो खानेपानीको श्रोत 

िम्झन ुपछग । 



(ठ) “िंरचना” भन्नािे श्रोतिे स्रोतबाट खानेपानी जम्मा गनग, लनयन्त्रण गनग, िलुद्धकरण गनग वा लवतरण 

गनग बनाईएको जिाशय र िो जिाशयिे चचेको के्षत्र िम्झन ुपछग र िो शब्दिे त्यथतै उदे्धश्यिे 

बनाईएको पानी ट्याङ्की, पाईप िाईन, लनकाश, धारा वा त्यथतै प्रकारका अन्य िंरचनािाई िमते 

जनाउँछ । 

(ड) “िवके्षण" भन्नािे िंरचनाको लनमागण, िंरचना लनमागण गदाग पने वातावरणीय अिर, श्रोतबाट उपयोग 

तथा लवतरण गनग िलकने खानेपानीको पररमाण, खानेपानीबाट िाभालन्वत हुनेहरुको िंख्या िगायत 

आलथगक तथा प्रालवलधक तथ्य तथ्याङ्क िमतेको लवशे्लषण गरी लवथततृ रुपबाट तयार गररएको 

अन्वषेण िंभाव्यता अध्ययन र तत ्िम्बन्धी लवथततृ इलन्जलनयररङ लडजाईन िमतेको कायग िम्झन ु

पछग । 

(ढ) “िेवा शकु्ि" भन्नािे नेपाि िरकार वा अनमुलतपत्र प्राप्त व्यलक्तिे उपिब्ध गराएको जिस्रोतिँग 

िम्बलन्धत िेवा उपयोग गरे बापत उपभोक्तािे बझुाउन ुपने शलु्क िम्झन ुपछग ।  

 

३. उदे्दश्र्हराः  

(१) टोि थतरमा  थवाच्छ खानेपानी तथा िरिफाई उपिब्धता गने, 

(२) खानेपानी तथा िरिफाई कायगिाई व्यवलथथत गने, 

(३) खानेपानी तथा िरिफाई उपभोक्ता िलमलत र गाउँपालिकािाई िमन्वय र िहयोग गने गराउने, 

 

४. खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलिलतिे गने कार्यहराः  

(१) खानेपानी तथा िरिफाई उपभोक्ता िलमलतहरुको महुान िंरक्षण तथा िंवद्धगन गने, 

(२) खानपेानी तथा िरिफाईको पँहुचमा िबै जानतािाई िहभागी गराउने । 

 

 

 

 

 

  



पररच्छेद – २ 

उपभोक्ता संस्थाको गठन तथा दताय 

५. उपभोक्ता संस्थाको गठनाः  

(१) िामलूहक िाभको िालग पररयोजनाको लवकाि तथा िञ्चािन गरी त्यिबाट िाभलन्वत हुन चाहने 

व्यक्तीहरुिे उपभोक्ता िंथथा गठन गनग िक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोलजम गठन गररने उपभोक्ता िंथथाको कायगकारी िलमलतमा कम्तीमा ३३ प्रलतशत 

मलहिा िलहत बढीमा पन्र जना िदथय रहन िक्नेछन ्। 

 

६. उपभोक्ता संस्थाको लिधानाः 

(१) उपभोक्ता िंथथाको एउटा लवधान हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लवधानमा दहेायका कुराहरु खिुाएको हुने पनेछाः- 

(क) उदे्धश्य तथा कायग क्षेत्र, 

(ख) िदथयताको िालग योग्यता, 

(ग) िदथयताको शलु्क र िदथयता प्रदान गने लवलध, 

(घ) िदथयताको अयोग्यता, 

(ङ) िाधारण िभाको गठन, 

(च) िाधारण िभाको अलधवेशन, 

(छ) िाधारण िभाको काम, कतगव्य र अलधकार, 

(ज) कायग िलमलतको गठन, 

(झ) कायग िलमलतको बैठक, 

(ञ) कायग िलमलतको काम, कतगव्य र अलधकार, 

(ट) पदालधकारीहरुको काम, कतगव्य र अलधकार, 

(ठ) लनवागचन िम्बन्धी व्यवथथा, 

(ड) अलवश्वािको प्रथताव, 

(ढ) आलथगक श्रोत, 

(ण) चि अचि िम्पलिको लववरण, 

(त) कोष, 

(थ) िेखा परीक्षण, 

(द) लवधानमा िंशोधन, 

(ध) लवलनयम बनाउन िक्ने कुरा, 

(न) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

 



७. उपभोक्ता संस्था दताय गनय दरखास्त लदनु पनेाः उपभोक्ता िंथथा दताग गनग चाहने व्यलक्तहरुिे  दईु िय रुपैयँा 

दथतरु, उपभोक्ता िंथथाको एक प्रलत लवधान र महुान दताग भइिकेको भए दतागको प्रमाण तथा नभएको भए 

स्रोतको लववरण िलहत अनिुुची – १ बमोलजमको ढाँचामा गाउँपालिकाको जिस्रोत र वातावरण हनेे शाखा 

िमक्ष दरखाथत लदन ुपनेछ । 

 

८. उपभोक्ता सलिलत दताय र प्रिाण पत्राः 

(१) दफा ७ बमोलजम दरखाथत प्राप्त भए पलछ गाउँपालिकािे उपभोक्ता िंथथािे लवकाि गनग प्रथतालवत 

गरेको पररयोजना आलथगक तथा प्रालवलधक दृलिकोण िमतेबाट लवकाि गनग उपयकु्त भए नभएको 

जाँचबझु गरी िो िम्बन्धमा िम्बलन्धत लनकायिँग परामशग िमते गदाग पररयोजना लवकाि गनग उपयकु्त 

दलेखएमा 

(२)  गाउँपालिकािे उपभोक्ता िंथथा दताग गरी दरखाथतवािािाई अनिुचूी – २ बमोलजमको ढाँचामा 

गाउँपालिकािे दतागको प्रमाण पत्र लदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम जाँचबुझ तथा परामशग गदाग उपभोक्ता िंथथा दताग गनग नलमल्ने भएमा िलमलतिे 

त्यिको कारण िलहतको जानकारी दरखाथतवािािाई लदन ुपनेछ । 

(४) यो कायगलवलध प्रारम्भ हुन ुअगाव ैप्रचलित काननु वमोलजम दताग भएका खानेपानी उपभोक्ता िंथथाहरू 

यिै कायगलवलध वमोलजम दताग भएको मालनन्छ ।  

 

९. श्रोतको पानीिा उपभोक्ता सलिलतको अलधकाराः  

(१) उपभोक्ता िलमलत दताग भए पलछ उपभोक्ता िलमलतिे उपयोग गनग तोलकएको हद िम्मको पररमाण 

बराबर पानीको श्रोतमा उपभोक्ता िलमलतको अलधकार कायम रहनेछ । 

 

१०. कार्यलिधीको व्र्ाखर्ा, सशंोधन तथा अनुसूची थपघटाः यि कायगलवलधको आवश्यक व्याख्या,िंशोधन 

तथा अनिुचूी थपघट गाउँकायगपालिकािे गनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



अनुसूची -१ 
(दफा ७ सभबलधधत) 

उपभोक्ता सलिलत दतायको िालग लदईने दरखास्त 

 
श्री प्रमखु प्रशाकीय अलधकृत ज्य,ू 
छथर जोरपाटी  गाउँकायगपालिकाको कायागिय, 
जोरपाटी, धनकुटा । 

 
महोदय, 
 हामीिे ......................................................... उपभोक्ता िंथथा गठन गरी दताग गराउन चाहकेोिे पवूागधार 

लवकाि िम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा  ९ र १० तथा खानेपानी तथा िरिफाइग उपभोक्ता िलमलत गठन तथा िञ्चािन 

कायगलवलध, २०७६ को दफा ७ वमोलजम उपभोक्ता िंथथा दताग गराउन दहेायको लववरण खिुाइ प्रथतालवत उपभोक्ता 

िंथथाको एक प्रलत लवधान र दइुग िय रूपैया दथतरु िलहत दरखाथत लदएका छ  ँ।   

१. उपभोक्ता िलमलतको नाम र ठेगानााः 

२. उपभोक्ता िलमलतको उदे्धश्याः  

३. श्रोत रहकेो प्रदशेाः........ लजल्िााः.................गाउँपालिकााः...................................... वडा नं...... 

४. उपयोग गने पानीको पररमाणाः 

५. पररयोजना शरुु गनग िाग्ने िमयाः 

६. पररयोजना िम्पन्न गदाग िाग्ने जाने अनमुालनत खचगाः 

७. दरखाथत िाथ पेश गनुग पने  कागजातहरुाः 

क) पररयोजनाको िम्बन्धी लवथततृ लववरण उल्िेख भएको कागजात । 

ख) पररयोजनाको िालग कुनै िंथथाबाट आलथगक िहायता व्यहोररने भए िो िम्बन्धमा त्यथतो िंथथािे व्यक्त 

गरेको प्रलत बद्धता र तत ्िम्बन्धी कागजाताः 
मालथ िेलखएको व्यहोरा लठक िाँच छ,  झटु्टा ठहरे काननू बमोलजम िहुिँा बुझाउिा । 

 
दरखाथत लदनेकोाः 
िलहाः 
नामाः 
ठेगानााः 
लमलताः 

 

 

 

 



अनुसूची – २ 
(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सभबलधधत) 

छथर जोरपाटी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
जोरपाटी, धनकुटा 

 
उपभोक्ता लसलिलतको दताय प्रिाण – पत्र 

 
दताग लमलताः  
दताग नम्बराः 

   
श्री ................................................ खानेपानी तथा िरिफाइग उपभोक्ता िलमलत, 
.................................................... । 

 
पवूागधार लवकाि िम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा  ९ र १० तथा खानेपानी तथा िरिफाइग उपभोक्ता िलमलत गठन तथा 

िञ्चािन कायगलवलध, २०७६ को दफा ८ बमोलजम यो दताग प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ ।   

 

 
प्रमाणपत्र लदने अलधकारीकोाः 
िलहाः 
नामाः 
कायागियाः 
लमलताः 


