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भाग-२ 

लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको खानेपानी मूि दर्ाा र्था खानेपानी उपभोक्ता 
सलमलर् व्यवस्थापन कायाववलि, २०७८ 

 

लिम्चङुबङु गाउँसभाको वैठकबाट स्वीकृर् भएको ऐन, स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) 
बमोजजम लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्िी 
कायाववलि २०७४ अनसुार सवासािरणको जानकारीको िालग 
प्रकाशन गररएको छ ।   

संबर् ्२०७८ सारको कायाववलि नं ०१  
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1 लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको खानेपानी मूि दर्ाा र्था खानेपानी उपभोक्ता सलमलर् व्यवस्थापन कायाववलि, २०७८ 

लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको खानेपानी मूि दर्ाा र्था खानेपानी उपभोक्ता सलमलर् व्यवस्थापन कायाववलि, २०७८ 

कायापालिकाबाट स्वीकृर् लमलर्:- २०७८/०८/२६         

 
प्रस्र्ावना :-  

लिम्चङुबङु गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सबै गाउँवासीहरुमा पयुााउने उद्देश्यिे स्वच्छ खानेपानी 
व्यवस्थापन गना खानेपानी मूि दर्ाा र्था खानेपानी उपभोक्ता सलमलर्हरुको गठन र व्यवस्थापन गना वाञ्छनीय भएकोिे 
स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ि) र (प) बमोजिम गाउँ कायापालिकाबाट 
लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको खानेपानी मूि दर्ाा र्था खानेपानी उपभोक्ता सलमलर् व्यवस्थापन कायाववलि, २०७८ 
बनाइएको छ ।  

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : 
   १) यस कायाववलिको नाम लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको खानेपानी मूि दर्ाा र्था खानेपानी उपभोक्ता सलमलर् 
व्यवस्थापन कायाववलि, २०७८ रहेको छ ।  

   २) यो कायाववलि लिम्चङुबङु गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िाग ुहनुेछ ।  

   ३) यो कायाववलि गाउँ कायापालिकाबाट जस्वकृर् भएको लमलर्बाट िाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषा :- ववषय र प्रसंगिे अको अथा निागेमा यस कायाववलिमा : 
   (क) “खानेपानी” भन् नािे स्वच्छ वपउने पानीिाई सम्झन ुपदाछ ।  

   (ख) “अध्यक्ष” भन् नािे लिम्चङुबङु गाउँपालिकाका अध्यक्ष सम्झन ुपदाछ ।  

   (ग) “उपाध्यक्ष” भन् नािे लिम्चङुबङु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सम्झन ुपदाछ । 

   (घ) “स्थानीय अलिकारी “ भन् नािे गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृर् वा नीििे र्ोकेको अलिकृर् 
स्र्रको कमाचारी सम्झन ुपदाछ ।  

   (ङ) “ सलमलर्” भन् नािे वविान अनसुार गठन भएको खानेपानी उपभोक्ता सलमलर् सम्झन ुपदाछ ।  

   (च) “र्ोवकएको” वा “र्ोवकए बमोजिम” भन् नािे यस कायाववलि अन्र्गार् बनेका लनयम, लनदेजशकामा र्ोवकएको वा 
र्ोवकए बमोजिम सम्झनपुछा । 

   (छ) “न्यावयक सलमलर्” भन् नािे स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ बमोजिम गठठर् न्यावयक सलमलर् सम्झन ु
पदाछ ।   

३. दर्ाा नगरी उपभोक्ता सलमलर् खोल्न नहनुे : यस कायाववलि बमोजिम दर्ाा नगरी कसैिे पलन सलमलर् स्थापना गनुा 
हुँदैन।  

४. खानेपानीको मूि दर्ाा गनुापने : 
  १) गाउँपालिका क्षेत्रमा खानेपानीको मखु्य श्रोर् (मूि, महुान) बाट संकिन गरर खानेपानी व्यवस्थापन गनुापने 
अवस्थामा सो मूि सवहर् आलिकाररक खानेपानी उपभोक्ता सलमलर् दर्ाा गनुा पनेछ । खानेपानी उपभोक्ता सलमलर्िे 
खानेपानी व्यवस्थापन गरी सावािलनक उपभोगका िालग खानेपानी संकिन गने मखु्य श्रोर् ,महुान (मूि) दर्ााको िालग 
स्थानीय अलिकारी समक्ष लनवेदन ठदन ुपनेछ । लनवेदन प्राप्त भएपछी देहायको मूि दर्ाा सलमलर्िे खानेपानीको मूि 
दर्ाा गना लमल् न ेवा न लमल्ने सम्बन्िमा स्थिगर् अध्ययन सवहर् छानलबन गरर दर्ाा गने वा नलमल्ने सम्बन्िमा लनर्ाय 
गनेछ। 

गाउँपालिका स्र्रीय खानेपानी मूि र्था उपभोक्ता सलमलर् दर्ाा सलमलर् :-  

१. स्थानीय अलिकारी :- संयोिक  

२. सम्बजन्िर् वडाका वडा अध्यक्ष :- सदस्य  

३. खानेपानी महुानको नजिकको सम्बजन्िर् वडाको वडा सदस्य :- सदस्य  

४. आिारभरू् स्वास््य र्था सरसफाई शाखा प्रमखु :- सदस्य  

५. खानेपानी इकाईमा कायारर् कमाचारी :- सदस्य सजचव  

२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ाा गदाा िाग् ने शलु्क दस्र्रु अनसूुची ३ मा उल्िेख बमोजिम हनुेछ ।  
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५. खानेपानी उपभोक्ता सलमलर् दर्ाा : 
 १)  स्थानीय स्र्रमा व्यजक्तगर् वा सामदुावयक रुपमा आफ्नो लनलमत्त खानेपानी उपभोक्ता सलमलर् दर्ाा गरेर मात्र 
उपभोक्ता सलमलर्िे कायासञ् चािन गनुापनेछ । यस कायाववलि बमोजिम दर्ाा नगरी कुनै पलन उपभोक्ता सलमलर्िे आफ्नो 
काया सञ् चािन गना हँदैन ।  

२) सलमलर् दर्ाा गना चाहने कुनै सार् िना वा सोभन्दा बढी व्यक्तीहरुिे सलमलर् सम्बन्िी देहायको वववरर् खिुाई 
सलमलर्को वविान एक प्रलर् र र्ोवकएको दस्र्रु सवहर् स्थानीय अलिकारी समक्ष लनवेदन ठदन ुपनेछ :-  

 (क) सलमलर्को नाम  

 (ख) उद्देश्यहरु,  

(ग) सलमलर्को सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र पेशा र नागररकर्ाको प्रलर्लिवप 

३) उपदफा (२) बमोजिमको लनवेदन प्राप्त भएपलछ स्थानीय अलिकारीिे आवश्यक िाँचबझु गरी सलमलर् दर्ाा गना 
उजचर् ठानेमा सलमलर् दर्ाा गरी प्रमार्-पत्र ठदनेछ ।  

४) स्थानीय अलिकारीिे कुनै सलमलर् दर्ाा नगने लनर्ाय गरेमा त्यस्को सूचना लनवेदकिाई ठदन ुपनेछ र लनवेदकिे 
सूचना प्राप्त गरेको लमलर्िे ३५ ठदन लभत्र त्यस्र्ो लनर्ाय उपर गाउँपालिकाको न्यावयक सलमलर्मा उिरु गना सक् नेछ।  

५) उपदफा (४) बमोजिमको उिरुी प्राप्त भएपछी न्यावयक सलमलर्िे आवश्यक िाँचबझु गरी त्यस्र्ो सलमलर् दर्ाा गना 
मनालसब ठहराएमा सो संस्था दर्ाा गना स्थानीय अलिकारीिाई आदेश ठदन सक् नेछ र त्यस्र्ो आदेश प्राप्त भएपलछ प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृर्िे सलमलर् दर्ाा गररठदन ुपनेछ ।  

६) यस दफा अन्र्गार् ठदईएने प्रमार्-पत्रको ढाँचा अनसूुची २ बमोजिम हनुेछ ।  

७) दर्ाा भएको सलमलर् प्रत्येक आलथाक वषा समाप्त भएको ३ मवहना लभत्र नववकरर् गनुा पनेछ । दर्ाा दस्र्रु अनसूुची 
३ बमोजिम हनुेछ  

 ६. सलमलर् संगठठर् मालनने  

१) यस कायाववलि अन्र्गार् दर्ाा भएको सलमलर् अववच्छन् न उत्तरालिकारवािा, स्वशालसर्र संगठठर् सलमलर् हनुेछ ।  

२) सलमलर्को आफ् नै छाप र िेटर पैड हनुेछ ।  

३) सलमलर्को आफ्नै नाममा आलिकाररक बैंक खार्ा हनुेछ ।  

४) सलमलर्िे व्यजक्त सरह आफ्नो नामबाट नालिस उिरु गना सक् नेछ र सो उपर पलन सोही नामबाट नालिस उिरु 
िाग् नेछ ।  

७. संस्थाको सम्पत्ती :-  

१. सलमलर्को सदस्य वा कमाचारी िगायर् कुनै व्यजक्तिे सलमलर्को वविान ववपररर् कुनै सम्पत्तीको दरुुपयोग गरेम, 
कब्िा गरेमा वा रोक्का राखेमा स्थानीय अलिकारीिे त्यस्र्ो सम्पत्ती दरुुपयोग गने, रोक्का राख् ने , कब्िा गनेबाट 
संस्थािाई वफर्ाा बझुाईठदन सक्छ ।  

२. उपदफा (१) बमोजिमको सलमलर्को सम्पत्ती वफर्ाा गने गरी स्थानीय अलिकारीिे गरेको कावााहीमा जचत्त न 
भझेुको हकमा जिल्िा अदािर्मा उिरु गना सक् नेछ ।  

३. सलमलर्का सदस्य वा कमाचारी िगायर् कुनै व्यजक्तिे सलमलर्को कुनै सम्पत्ती वा लिखर् वा प्रलर्ष्ठा ववरुद्धकुनै 
अपराि वा लबराम गरेमा सलमलर् वा सलमलर्को कुनै सदस्य वा उपर कानून बमोजिम गाउँपालिकािे कावााही चिाउन 
सक् नेछ ।  

८. सलमलर् दर्ाा भई वा नभई स्थापना भएका संस्थािे दर्ाा गने :-  

 १) यो कायाववलि प्रारम्भ हनुभुन्दा अजघ र्त्काि प्रचलिर् कानून बमोजिम दर्ाा भएको र कायाान्वयनमा रहेको 
सलमलर्हरुिे पलन यो कायाववलि प्रारम्भ भएको लमलर्िे ३ मवहना लभत्र यो कायाववलि बमोजिम पनु: दर्ाा गराउन पनेछ 
।दर्ााको शलु्क दस्र्रु अनसूुची-३ बमोजिम हनुेछ । 

२) आवश्यक कागिार्  

  क) पवहिेको दर्ाा प्रमार्पत्र  

  ख) गर् आ.व. सम्मको िेखापरीक्षर् प्रलर्वेदन  

  ग) सािारर् सभाको लनर्ाय वा सलमलर् गठनको माइन्यटु ।   
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९. सलमलर्को वगीकरर् : दर्ाा अनमुर्ी प्राप्त गरी गाउँपालिका क्षते्रलभत्र सञ् चािनमा रहेको खानेपानी र्था सरसफाई 
उपभोक्ता सलमलर्हरुको वलगाकरर् देहाय बमोजिम हनुेछ :-  

 १) “क” वगा :- ५०१ िना वा सोभन्दा बढी उपभोक्ता सदस्य रहेको ।  

 २) “ख” वगा :- १०१ देखी ५०० िना उपभोक्ता सदस्य रहेको । 

 ३) “ग” वगा :- १०० िना सम्म उपभोक्ता सदस्य रहेको ।  

१०. सलमलर्को आलथाक लनयन्त्रर् : सलमलर्को आलथाक लनयन्त्रर् सम्बन्िी व्यवस्था र्ोवकए बमोजिम हनुेछ ।  

११. लनदेशन ठदने :- गाउँपालिकािे सलमलर्िाई आवश्यक लनदेशन ठदन सक्नेछ र्था त्यस्र्ो लनदेशनको पािना गनुा 
सम्बजन्िर् सलमलर्को कर्ाव्य हनुेछ ।  

१२. दण्ड सिाय : 
 १) दफा ३,४ र ५ बमोजिम दर्ाा नगराई सलमलर् स्थापना , महुान प्रयोग गरेमा त्यस्र्ा सलमलर् वा संस्थाका प्रबन्ि 
सलमलर्का सदस्यिाई स्थानीय अलिकारीिे िनही रु दईु हिार रुपैयासम्म िररवाना गराउन सक्नेछ ।  

१२.  पनुरावेदन : दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय अलिकारीिे गरेको अजन्र्म लनर्ाय उपर पैंलर्स 
ठदनलभत्र सम्बजन्िर् जिल्िा अदािर्मा पनुरावेदन िाग्नेछ ।  

१३. सलमलर्को ववघटन: 
  १) सलमर्को वविान बमोजिम काया सञ् चािन गना नसकी वा अन्य कुनै कारर्वश सलमलर् ववघटन भएमा त्यस्र्ो 
सलमलर्को सम्परु्ा िायािेथा गाउँपालिकामा सनेछ ।  

  २) उपदफा (१) बमोजिम ववघटन भएको सलमलर्को दावयत्वको हकमा सो सलमलर्को िायािेथािे भ्याएसम्म त्यस्र्ो 
दावयत्व गाउँपालिकािे ब्यहोनेछ ।  

  ३) उपदफा (१) बमोजिम ववघटन भएको सलमलर्को दावयत्व सलमलर्को िायािेथािे नभ्याएमा नपगु दावयत्व सलमलर्का 
पदालिकारीहरुको िायािेथाबाट प्राचलिर् लनयम अनसुाय असिु उपर गररनेछ ।  

१४. लनयम बनाउने अलिकार: यस कायाववलिको उद्देश्य कायाान्वयन गना गाउँ कायापालिकािे लनयम बनाउन सक्नेछ 
।  

१५. ववघटन र्था सञ् चािन: सलमलर्िे आफ्नो वविान अनसुार र्ोवकएको समयावलिलभत्रमा नयाँ कायासलमलर् चयन गना 
नसकेमा उक्त कायासलमलर् स्वर्: ववघटन भएको मानी अको कायासलमलर् चयन नभएसम्म गाउँ कायापालिकािे र्ोकेको 
र्दथा सलमलर्बाट सलमलर् सञ् चािन हनुेछ ।  

१६. खारेिी र बचाउ : यस कायाववलि िाग ुहनु पवुा ििश्रोर् ऐन, २०४९ वा प्रचलिर् ऐन अनसुार दर्ाा भएको 
सलमलर् यसै कायाववलि बमोजिम दर्ाा भए सरह मालननेछ ।  
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अनसूुची १ 

                          (दफा ४ र्था दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्िर् )  

                                        लनवेदन पत्रको ढाचँा  

श्रीमान स्थानीय अलिकारी ज्यू  

लिम्चङुवङु गाउँपालिका गाउँ कायापालिकाको कायाािय 

बाराहा, उदयपरु ।  

                    ववषय:- खानेपानी मूि\ खानेपानी उपभोक्ता सलमलर्, संस्था दर्ाा सम्बन्िमा ।  

महोदय,  

 हामीिे ................................................................................... उपभोक्ता सलमलर्\संस्था गठन गरी दर्ाा गरेर सञ् चािन 
गना चाहेकोिे लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको खानपेानी मूि दर्ाा र्था खानेपानी उपभोक्ता सलमलर् व्यवस्थापन कायाववलि, २०७८  को 
दफा (४) , दफा (५) को उपदफा (१) बमोजिम  खानेपानी महुान\उपभोक्ता सलमलर् दर्ाा गराउन देहायको वववरर् खिुाई 
प्रस्र्ाववर् उपभोक्ता सलमलर्को एक प्रलर् वविान सवहर् दखाास्र् ठदएका छौ ।  

वववरर् :  

१. उपभोक्ता सलमलर्को नाम :-       

   महुानको नाम :-  

२. कायाक्षेत्र :-  

३. उद्देश्यहरु :-  

४. सदस्यको नाम , ठेगाना, पेशा :-  

५. महुानको वववरर् :-  

    क) िि श्रोर्को नाम र ठाउँ :-  

    ख) ििश्रोर्को हािको अवस्था :-  

६. उपभोक्ता सलमलर्िे प्रवाह गने सेवा :-  

    क) सेवा क्षेत्र :-  

    ख) सेवाको वकलसम:-  

    ग) िाभाजन्वर् िनसंख्या :-  

    घ) ववस्र्ार गररने क्षेत्र :-  

७.  सलमलर्को ठेगाना :-  

८. लनवेदक , उपभोक्ता सलमलर्, संस्थाको र्फा बाट दखाास्र् ठदनकेो     

 

 

 

                                              नाम :-  

                                                सही :-  

पदः  

लमलर्ः 
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5 लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको खानेपानी मूि दर्ाा र्था खानेपानी उपभोक्ता सलमलर् व्यवस्थापन कायाववलि, २०७८ 

अनसूुची २ 

                               उपभोक्ता सलमलर् दर्ाा प्रमार्पत्र  

दर्ाा नं                   

                                   लिम्चङुबङु गाउँपालिका  

                              गाउँ कायापालिकाको कायाािय  

                                    बाराहा, उदयपरु  

श्री .................................................................................. िाई लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको खानेपानी मूि दर्ाा 
र्था खानेपानी उपभोक्ता सलमलर् व्यवस्थापन कायाववलि, २०७८ को दफा (४), दफा (५) को उपदफा (२) बमोजिम 
यस कायााियमा दर्ाा गरी यो दर्ाा प्रमार्पत्र प्रदान गररएको छ । लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको खानेपानी मूि दर्ाा 
र्था खानेपानी उपभोक्ता सलमलर् व्यवस्थापन कायाववलि, २०७८ बमोजिम आफ् नो काया सञ् चािन गनुाहोिा ।  

                                                                 लमलर्:- .............................. 
                                          

  

अनसूुची ३ 

शलु्क र्था दस्र्रु 

शलु्क जशषाक   “क” वगा “ख” वगा “ग” वगा 

दर्ाा  रु १,०००-। रु ८००-। रु ५००-। 

नवीकरर्  रु ५००-। रु ४००-। रु ३००-। 

खारेिी\ववघटन  रु ४००-। रु ३००-। रु २००-। 

िररवाना  लनिााररर् समयमा 
सलमलर्िे नववकरर् 

नगरेमा िररवाना दस्र्रु 
प्रलर् मवहना रु 

१००।– ( रु पचास 
मात्र) को दरिे थप  

गररने छ । 

 

लनिााररर् समयमा सलमलर्िे 
नववकरर् नगरेमा िररवाना 

दस्र्रु प्रलर् मवहना रु ५०।– 
( रु पचास मात्र) को दरिे 

थप  गररने छ । 

 

लनिााररर् समयमा सलमलर्िे नववकरर् 
नगरेमा िररवाना दस्र्रु प्रलर् मवहना रु 

४०।– ( रु पचास मात्र) को दरिे थप  
गररने छ । 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 

टािान कुमार लिम्ब ु

(प्रमखु प्रशासकीय अलिकृर्) 
 

 

 

प्रकाजशर् लमलर्ः 2078/8/29 

 


