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खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन काययववमि, 

२०७७ 

काययपामिकाबाट स्वीकृत मिमत २०७७।०६।१९ 
प्रस्तावनााः 
     शकु्िाफााँटा नगर क्षेत्र मभत्र स्वच्छ खानेपानीको पहचु सवै 
नागरीकहरुिा पयुायउने हेतिेु स्वच्छ खानेपामनको व्यवस्थापन गनय 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमतहरुको स्थापना तथा ्ताय गन  
सम्बन्ििा व्यवस्था गनय बान्छमनय भएकोिे, स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को ्फा ११ को उप्फा २ (ि) बिोजिि शकु्िाफााँटा 
नगरपामिका नगर काययपामिकाबाट स्वीकृत भई खानेपानी उपभोक्ता 
समिमत व्यवस्थापन काययववमि बनाईएको छ । 

 

१. संजक्षप्त नाि, ववस्तार र प्रारम्भाः 
   १) यस काययववमिको नाि "खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत 
व्यवस्थापन काययववमि २०७७" रहेको छ । 
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   २) यो काययववमि शकु्िाफााँटा नगरपामिका क्षेत्र मभत्र िात्र िाग ुहनुेछ 
। 

   ३) यो काययववमि तरुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययववमििााः 
  क. "खानेपानी" भन्नािे स्वच्छ वपउने पानीिाई सम्झनपु य्छ । 

  ख. "प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत" भन्नािे शकु्िाफााँटा नगरपामिकाका 
प्रिखु प्रशासकीय  अमिकृतिाई सम्झन ुप य्छ । 

   ग. समिमत भन्नािे  वविान अनसुार गठन भएको खानेपानी तथा 
सरसफाई उपभोक्ता समिमतिाई सम्झन ुप य्छ । 

   घ. तोकीएको वा तोकीए बिोजिि भन्नािे यस काययववमि अन्तरगत 
बनेको मनयि, मन  ् जशकािा तोकीएको वा तोकीए बिोजिि सम्झन ुप य्छ 
। 

 

३. उपभोक्ता समिमत ्ताय गनुय पन ाः 
   स्थानीय स्तरिा व्यक्तीगत वा सािु् ावयक रुपिा आफ्नो मनमित्त 
खानेपानी तथा सरसफाई एवि अन्य घरेि ुप्रयोगको िागी खानेपामन तथा 
सरसफाई उपभोक्ता समिमत ्ताय गरेर िात्र उपभोक्ता समिमत स्थापना 
गनुय पन छ । यस काययववमि बिोजिि ्ताय नगरी कसैिे पमन खानेपानी 
उपभोक्ता समिमत स्थापना गनुय हु् ैन । 

 

४. खानपेामनको ििु ्ताय गनुय पन ाः 
   यस शकु्िाफााँटा नगरपामिकाको क्षेत्रिा खानेपानी उत्पा्नको िखु्य 
श्रोत िहुान (ििु) बाट संकिन गरी खानेपामन व्यवस्थापन गनुय पन  
अवस्थािा सो ििु सवहत आमिकारीक खानेपानी तथा सरसफाई 
उपभोक्ता समिमत ्ताय गनुय पन छ । खानेपामन तथा सरसफाई उपभोक्ता 
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समिमतिे खानेपानी व्यवस्थापन गरी सावयिमनक उपभोग गनयको िागी 
खानेपानी संकिन गन , उत्पा्नको िखु्य श्रोत ्ताय गनयको िागी 
नगरपामिका सिक्ष िाग गनुय पन छ । िाग भएपमछ मनम्न अनसुार ५ 
स्स्यीय समिमतिे ििु ्ताय गनय मिल्न ेवा नमिल्न ेसम्बन्ििा स्थिगत 
अध्ययन सवहत छानववन गरी ्ताय गनय मिल्ने अवस्थािा ििु ्ताय 
सवहतको अनिुमत द्न सक्नेछ । 

्ेहाय बिोजििको ५ स्स्यीय ििु ्ताय समिमत हनुछे । 

   १) संयोिकाः नगर प्रिखु 

   २) स्स्याः नगर उपप्रिखु 

   ३) स्स्याः सम्बन्िीत वडाको वडा अध्यक्ष 

   ४) स्स्याः वडा अध्यक्षिे तोकेको सम्बन्िीत वडाको वडा स्स्य 
(िवहिा)  
   ५) स्स्य सजचवाः प्रिखु प्रशासकीय  अमिकृत 

 

५. समिमत ्तायाः 
१) समिमत ्ताय गनय चाहने न्यनुति सात िना वा सो भन््ा बढी 
व्यक्तीहरुिे समिमत सम्बन्िी ्ेहाय बिोजििको वववरण खिुाई समिमतको 
वविान एक प्रमत र तोकीएको ्स्तरु सवहत नगर प्रिखु सिक्ष अनसुजुच–
१ को ढााँचािा मनवे्न द्न ुपन छ । 

   क. समिमतको नाि, 

   ख. उद्धेश्यहरु, 

   ग. समिमतका स्स्यहरुको नाि, ठेगाना, पेश, नागरीकताको प्रमतमिपी 
तथा फोन नं. 
   घ. कायायियको ठेगाना, 
   ङ. समिमत सञ्चािनको ववमि र प्रविया 
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२) उप्फा (१) बिोजििको मनवे्न प्राप्त भए पमछ ्फा ४ को 
समिमतको मनणययानसुार प्रिखु प्रशासकीय  अमिकृतिे आवश्यक िााँचबझु 
गरी समिमत ्ताय गनय उजचत ठानेिा समिमत ्ताय गरी प्रिाण पत्र द्नेछ 
। 

३) प्रिखु प्रशासकीय  अमिकृतिे कुनै समिमत ्ताय नगन  मनणयय गरेिा 
त्यसको सचुना मनवे्किाई द्न ुपन छ र मनवे्किे सचुना प्राप्त गरेको 
मिमतिे ३५ द्न मभत्र त्यस्तो मनणयय उपर काययपामिका सिक्ष उिरु गनय 
सक्नेछ । 

४) उप्फा (३) बिोजििको उिरुी प्राप्त भएपमछ काययपामिकािे 
आवश्यक िााँचबझु गरी त्यस्तो समिमत ्ताय गनय िनामसव ठहरी ]एिा सो 
समिमत ्ताय गनय प्रिखु प्रशासकीय  अमिकृतिाई आ्ेश द्न सक्नेछ र 
त्यस्तो भएपमछ प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे समिमत ्ताय गरी द्न ुपन छ 
। 

५) यस ्फा अन्तरगत द्ईने प्रिाण पत्रको ढााँचा अनसुचुी २ बिोजिि 
हनुेछ साथै नववकरण ्स्तरु तोकीए बिोजिि हनुेछ। 

६) ्ताय भएको मिमतिे प्रत्येक आमथयक वषय सिाप्त भएको तीन िवहना 
मभत्र नववकरण गनुय पन छ । ्ताय ्स्तरु रु १००० (एक हिार िात्र), 
नववकरण ्स्तरु वावषयक रु ५०० (पााँच सय िात्र) मतनुय पन छ । 
समिमतिे सियिा नववकरण नगरेिा िरीवाना ्स्तरु प्रमत िवहना रु 
२०० (्ईु सय िात्र) थप िाग्नेछ। 

६. समिमत संगदठत िामननाेः 
१) यस काययववमि अन्तरगत ्ताय भएको समिमत अववजच्छन्न 
उत्तरामिकारीवािा, स्वशामसत र संगदठत समिमत हनुेछ । सो समिमतको 
सबै कािको मनमित्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 
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२) समिमतिे व्यक्ती सरह आफ्नो नािबाट नामिस उिरुी गनय सक्नेछ र 
सो उपर पमन सोवह नािबाट नामिस उिरु िाग्नेछ । 

७. संस्थाको सम्पत्तीाः 
१) समिमतको स्स्य वा कियचारी िगायत कुनै व्यक्तीिे समिमतको 
वविान ववरुद्ध संस्थाको कुनै सम्पत्ती ्रुुपयोग गरेिा, कब्िा गरेिा वा 
रोक्का राखेिा नगरपामिकािे त्यस्तो सम्पत्ती ्रुुपयोग गन , कब्िा गन , वा 
रोक्का राख्नबेाट मिई समिमतिाई वफताय बझुाईद्ने छ वा संरक्षण गनुय 
पन छ। 

२) उप्फा (१) बिोजििको समिमतको सम्पत्ती वफताय गन  गरी 
नगरपामिकािे गरेको कावायवहिा जचत्त नबझु्न े व्यक्तीिे सम्बन्िीत 
अ्ाितिा उिरुी गनय सक्नेछ। 

३) समिमतको स्स्य वा कियचारी िगायत कुनै व्यक्तीिे समिमतको कुनै 
सम्पत्ती वा मिखत वा प्रमतष्ठा ववरुद्ध कुनै अपराि वा ववराि गरेिा 
समिमत वा समिमतको कुनै स्स्य उपर प्रचमित कानून बिोजिि 
नगरपामिकािे कावायवह गनय सक्नेछ । 

८. यस अजघ ्ताय भई वा नभई स्थापना भएका समिमतिे ्ताय गन ाः 
१) यो काययववमि प्रारम्भ हनु ु भन््ा अजघ तत्काि प्रचमित कानून 
बिोजिि ्ताय भई वा नभई स्थापना भईरहेका वा स्थापना हनु े
समिमतहरुिे यो काययववमि प्रारम्भ भएको ६ िवहना मभत्र यो काययववमि 
बिोजिि सजुचकृत गराउन ु पन छ । सजुचकृत ्ताय हनुको िागी गत 
आ.व सम्िको िेखा परीक्षण प्रमतवे्न र सािारण सभा बोिाउन ुपन छ 
। 

 

९. समिमतको उद्धशे्यहरुिा हेरफेराः 
१) समिमतको उद्धेश्यहरुिा हेरफेर गनुय आवश्यक ्ेखेिा वा सो 
समिमतिाई कुनै अको समिमतिा गाभ्न उजचत ्ेखेिा सो समिमतिे तत ्
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सम्बन्िी प्रस्ताव तयार पारी सो प्रस्ताव उपर छिफि गनय समिमतको 
वविान बिोजिि सािारण सभा बोिाउन ुपन छ । 

२) सािारण सभािा उपजस्थत भएका िम्िा स्स्य संख्याको ्ईु मतहाई 
स्स्यहरुिे प्रस्ताविा सिथयन िनाएिा सो प्रस्ताव सािारण सभाबाट 
पारीत भएको िामनने छ तर सो प्रस्ताव िाग ुगनय नगरपामिकाको पवुय 
स्वीकृती अमनवायय रुपिा मिन ुपन छ । 

१०. समिमतको वगीकरण: 
्ताय अनिुमत प्राप्त गरी नगरपामिका क्षेत्र मभत्र सञ्चािनिा रहेका 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमतहरुको व्यवस्थापनबाट 
खानेपानी उपिब्ि गराउने उपभोक्ता स्स्य संख्याको आिारिा मनम्न 
अनसुार उपभोक्ता समिमतको वगीकरण हनुेछ । 

   १) २००० िना वा सो भन््ा वढी उपभोक्ता स्स्य भएको (क वगय) 
   २) ६०१ ्ेखी १,५०० ्ेखी िना सम्ि उपभोक्ता स्स्य भएको 
(ख वगय) 
   ३) ६०० िना सम्ि उपभोक्ता स्स्य भएको (ग वगय) 
 

११. त्थय समिमत गठन गनय सवकनाेः 
यस अजघ ्ताय स्वीकृती प्राप्त गरी सञ्चािनिा रहेका र नयााँ अनिुमत प्राप्त 
गरी स्थापना हनुे उपभोक्ता समिमतहरुिे तोकीए बिोजिि ६ िवहना मभत्र 
सािारण सभा गरी उपभोक्ता समिमत गठन प्रविया परुा नगरेिा त्यस्ता 
त्थय समिमत वा अवमि परुा भएका उपभोक्ता समिमतहरुिाई ववघटन गरी 
सञ्चािन मनयमित गनय नगर काययपामिकाको तफय बाट सम्बन्िीत उपभोक्ता 
स्स्यहरू िध्येबाट त्थय समिमत गठन गरी सािारण सभा सिेतका 
आवश्यक प्रविया, काि, कावायही गरी गराई व्यवस्थापन गनय सवकनेछ । 

 

१२. संगठन गनय सवकनाेः 
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्ताय स्वीकृती प्राप्त गरी नगरपामिका क्षेत्र मभत्र सञ्चािनिा रहेका 
खानेपामन तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमतहरु िध्येबाट एक उपभोक्ता 
समिमतिाई एक स्स्य िानी नगर स्तरीय खानेपामन तथा सरसफाई 
उपभोक्ता संगठन तयार÷गठन गरी सो संगठनको प्रत्यक्ष मनगरानी, 
रेख्ेख, सहयोग तथा िातहतिा अन्य सम्पणुय उपभोक्ता समिमतहरुिाई 
व्यवस्थीत रुपिा सञ्चािन गरीनेछ । 

 

१३. वहसावको वववरण पठाउन ुपन ाः 
उपभोक्ता समिमतिे आफ्नो समिमतको वहसावको वववरण िेखा परीक्षकको 
प्रमतवे्न सवहत प्रत्येक आमथयक वषयिा पठाउन ुपन छ । 

 

१४. वहसाव िााँच गन ाः 
   १) प्रिखु प्रशासकीय  अमिकृतिे आवश्यक ्ेखेिा समिमतको वहसाव 
आफुिे मनयकु्त गरेको कुनै अमिकृतबाट वहसाव िााँच गराउन सक्नेछ । 

   २) उप्फा (१) बिोजिि वहसाव िााँच गराए वाफत नगरपामिकािे 
वहसाव िााँचबाट ्ेखीन आएको समिमतको िौज््ात रकिको सय कडा 
मतन प्रमतशत नबढाई आफुिे मनिायरण गरेको ्स्तरु असिु उपर गरी 
मिन सक्नेछ । 

  ३) वहसाव िााँच गन  अमिकृतिे िागेको वववरण तथा कागिातहरु वा 
सोिेको प्रश्नको िवाफ द्न ुसमिमतको प्ामिकारी, स्स्य र कियचारीको 
कतयव्य  हनुेछ । 

   ४) वहसाव िााँच गन  अमिकृतिे नगरपामिकािे तोवक द्एको म्या् 
मभत्र वहसाव िााँचको प्रमतवे्न नगरपामिका सिक्ष पेश गनुय पन छ र सो 
प्रमतवे्नको आिारिा समिमतको कुनै सम्पत्ती सो संस्थाको कुनै 
प्ामिकारी, स्स्य वा कियचारीिे वहनामिना गरेको, नोक्सान गरेको वा 
्रुुपयोग गरेको छ भने्न प्रिाजणत भएिा नगरपामिकािे त्यस्तो 
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प्ामिकारी, स्स्य वा कियचारीबाट सो हानी, नोक्सानी असिु उपर गनय 
प्रचमित काननु बिोजिि कावायही गनय आवश्यक प्रविया अगाढी बढाउन 
सक्नेछ । 

    तर प्रचमित कानूनिे सिाय सिेत हनुे अपराि भएको भएिा 
प्रचमित काननु बिोजिि िदु्धा चिाउन सक्नेछ । 

१५. मन  ्शन द्नाेः 
नगरपामिकािे समिमतिाई आवश्यक मन  ्शन द्न सक्नेछ र त्यस्तो 
मन  ्शनको पािन गनुय सम्बन्िीत समिमतको कतयव्य हनुेछ । 

१६. ्ण्ड सिायाः 
१) ्फा (४) बिोजिि ्ताय नगराई समिमत स्थापना गरेिा वा ्फा 
(५) बिोजिि ्ताय नगरी समिमत सञ्चािन गरेिा त्यस्ता समिमतका 
स्स्यहरुिाई नगरपामिकािे िनवह पााँच हिार रुपैया सम्ि िरीवाना 
गनय सक्नेछ। 

२) ्फा (१३) बिोजिि वहसावको वववरण नपठाएिा प्रवन्ि समिमतका 
स्स्यहरुिाई नगरपामिकािे िनही ्ईु हिार पााँच सय रुपैया सम्ि 
िरीवाना गनय सक्नेछ । 

तर कुनै स्स्यिे ्फा (१३) उल्िंघन हनु नद्न सकभर प्रयत्न गरेको 
मथयो भन्ने सन्तोष प्रिाण पेश गनय सकेिा मनििाई सिाय गरीने छैन । 

३) ्फा (१४) को उप्फा (१) बिोजिि वहसाव िााँच गन  सम्बन्िीत 
अमिकृतिे िागेको वववरण तथा कागि पत्र वा सोिेको प्रश्नको िवाफ 
नद्ने सम्बन्िीत प्ामिकारी, स्स्य वा कियचारीिाई नगरपामिकािे पााँच 
हिार रुपैया सम्ि िनही िरीवाना गनय सक्नेछ। 

४) ्फा (९) बिोजिि नगरपामिकाको स्वीकृमत नमिई समिमतको 
उद्धेश्यिा हेरफेर गरेिा वा अको समिमतसंग गाभेिा वा समिमतिे आफ्नो 
उद्धेश्यको प्रमतफि हनुे गरी काि कावायवह गरेिा वा नगरपामिकािे 
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द्एको मन  ्शन पािना नगरेिा प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे त्यस्तो 
समिमतको ्ताय मनिम्बन गनय वा खारेि गनय सक्नेछ । 

१७. पनुरावे्नाः 
उप्फा (१६) को उप्फा (४) बिोजिि प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे 
गरेको अजन्ति मनणयय उपर पैमतस द्न मभत्र सम्बन्िीत जिल्िा अ्ाितिा 
परुावे्न िाग्ने छ । 

१८. समिमतको ववघटन वा त्यसको पररणािाः 
१) समिमतको वविान बिोजिि कायय सञ्चािन गनय नसवक वा अन्य कुनै 
कारण वस समिमतको सम्पणुय िायिेथा नगरपामिकािा सन छ । 

२) उप्फा (१) बिोजिि ववघटन भएको समिमतको ्ावयत्वको हकिा 
सो समिमतको िायिेथािे भ्याएसम्ि त्यस्तो ्ावयत्व नगरपामिकािे 
व्यहोन  छ । 

 ३) उप्फा (१) बिोजिि ववघटन भएको समिमतको ्ावयत्व समिमतको 
िायिेथािे नभ्याएसम्ि नपगु ्ावयत्व समिमतका प्ामिकारीको 
िायिेथाबाट प्रचमित काननु अनसुार असिु उपर गरीनेछ । 

 

१९. मनयि बनाउन ेअमिकाराः 
 यस काययववमिको उद्धेश्य कायायन्वयन गनय नगरपामिकािे सिय सापेक्ष 
मनयि बनाउन सक्नेछ । 

२०. ववघटन तथा सञ्चािनाः 
समिमतिे आफ्नो वविान अनसुारको तोकीएको सियावमि मभत्रिा नयााँ 
काययसमिमत चयन हनु नसकेिा उक्त कायय समिमतको स्वाः ववघटन िानी 
अको कायय समिमत चयन नभए सम्ि नगरपामिकािे तोकेको त्थय 
समिमतबाट समिमत सञ्चािन गन छ । 

२१. खारेिी र बचाउाः 
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खानेपानी उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन काययववमि िाग ुहनु ुपवुय ििस्रोत 
ऐन २०४९, अन्तरगत ्ताय भएका समिमत यसै काययववमि बिोजिि ्ताय 
भए सरह िामननेछ । 

    

अनसुचुी–१ 
(्फा ५ को उप्फा (१) संग सम्बन्िीत) 

 

श्रीिान ्नगर प्रिखु ज्यू, 

शकु्िाफााँटा नगरपामिका नगरकाययपामिकाको कायायिय 

झिारी, कञ्चनपरु । 

 

िहो्य, 

 

    हािीिे 
..........................................................................................
................... उपभोक्ता समिमत÷संस्था गठन गरी ्ताय गराउन 
चाहेकोिे खानेपामन तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापनकाययववमि 
२०७७, को ्फा (५) को उप ्फा (१) बिोजिि उपभोक्ता 
समिमत÷संस्था ्ताय गराउन ्ेहायको वववरण खिुाई प्रस्तावीत उपभोक्ता 
संस्थाको एकप्रमत वविान र एक हिार रुपैयााँ ्स्तरु ्रखास्त द्एका छौं 
। 

 

          वववरणाः 
१. उपभोक्ता संस्थाको नािाः 
२. काययक्षेत्राः  
३. उद्धेश्यहरुाः 

क. 
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ख. 
ग. 

४. स्स्यहरुको नाि ठेगाना पेशा र ना.प्र.नं.: 
क. 
ख. 
ग. 
घ. 
ङ. 
च. 
छ.  

 

५. उपयोग गरीने ििस्रोतको वववरणाः 
क. ििस्रोतको नाि र रहेको ठाउाँःाः 
ख. ििस्रोतबाट गरीने प्रयोगाः 
ग. उपभोक्ता संस्थाकािे उपयोग गनय चाहेको ििस्रोत पररिाणाः 
घ. उक्त ििस्रोत हाि भैरहेको उपयोगाः 

६. उपभोक्ता संस्थािे पयुायउन चाहेको सेवा सम्बन्िीाः 
क. सेवाको वकमसिाः 
ख. सेवा पयुायउने क्षेत्राः 
ग.  सेवाबाट िाभाम्भीत हनुे उपभोक्ताहरुको संख्यााः 
घ. भववष्यिा सेवा ववस्तार गनय सवकने सम्भावनााः 
७. आमथयक स्रोतको वववरणाः 
८. कायायियको ठेगानााः      
                                   मनवे्क, 

                                 उपभोक्ता समिमतको तफय बाट 

                                              नाि,थराः 
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                                              प्ाः 
                                              ठेगानााः 
                                              हस्ताक्षराः 
 

 

 

अनसुचुी–२ 

(्फा ५ को उप्फा (५) संग सम्बन्िीत) 
उपभोक्ता संस्था ्ताय प्रिाण पत्र 

शकु्िाफााँटा नगरपामिका 
नगर काययपामिकाको कायायिय 

 झिारी,कञ्चनपरु 
्ताय नम्बराः                                               मिम िः  

श्री ( सम्बन्िीत उपभोक्ता संस्थाको नाि) 
................................................. 
 

   खानेपामन तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमत व्यवस्थापन काययववमि २०७७, 

को ्फा ५ को उप्फा (२) बिोजिि .......................... साि 

.................... िवहना .................... गतेिा यस कायायियिा ्ताय गरी यो 
्ताय प्रिाण पत्र प्र्ान गरीएको छ, खानेपानी तथा र सरसफाई उपभोक्ता 
समिमत व्यवस्थापन काययववमि २०७७, बिोजिि आफ्नो कायय सञ्चािन गनुय 
होिा । 

 

      ...................            ...................... 
      (शाखा प्रिखु)                        प्रिखु प्रशासकीय  अमिकृत 

 

 

 

आज्ञािे, 
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ववशनमसंह थापा 
प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 


