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जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववधी‚२०७९ 

 (गाउँ कार्यपालिकाबाट पाररत) 
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प्रस्तावना:  

वतैेश्वर गाउँपालिका के्षत्र लित्र एक घर एक धारा अलियान संचािन गने तथा स्वच्छ खानेपानीको पह चँ सबै 

गाउँपालिकाबासीहरुमा पयुााउने उदशे्यिे स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गना‚ सम्बलधधत महुानबाट लसंचार्ाको 

व्यवस्था गना‚ जिस्रोतको उपयोग संरक्षण तथा व्यवस्थापन गना गाउँपालिका लित्रका मिू, नलद तथा खोिाहरुको 

पानीको उपयोग, पानीमा आधाररत योजना तथा व्यवसाय संचािन‚ स्थापना तथा दताा गने सम्बधधमा व्यवस्था 

गना बाधछनीय िएकोिे‚ स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) (ध) को अलधकार 

प्रयोग गरर वतैेश्वर गाउँ कायापालिकािे जिस्रोत व्यवस्थापन सम्बधधी कायालवलध, २०७९ स्वीकृत गरी जारी गरेको 

छ । 

परिच्छेद – १ (एक) 

संविप्त नाम ि प्रािम्भ 

१. संविप्त नाम ववस्ताि ि प्रािम्भ : 

क) यस कायालवधीको नाम “ वैतेश्वि गाउँपावलकाको जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववधी‚ 

२०७९” रहकेो छ । 

ख) यस कायालवलध वतैेश्वर गाउँपालिकाका लित्र िाग ूह नेछ । 
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ग) यस कायालवलध गाउँकायापालिकाबाट स्वीकृत िएको लमलत बाट िाग ूह नेछ । 

२. परिभाषा :  

लवषय वा प्रसंगिे अको अथा निागमेा यस कायालवलधमा  

क) खानेपानी : िधनािे घरेि ुतथा अधय प्रयोगमा आपलुता ह ने स्वच्छ लपउने पानी िार्ा सम्झनु पछा । 

ख) प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत : िधनािे वतैेश्वर गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ु

पछा । 

ग)  सवमवत : िधनािे यस कायालवलध अनसुार गठन िएको खानेपानी उपिोक्ता सलमलत सम्झन ुपछा । 

घ) जलस्रोत : िधनािे गाउँपालिका लित्र रहकेा ि-ुसतह वा िलुमगत वा अधय जनुसकैु अवस्थामा रहकेो 

पानी सम्झन ुपदाछ । 

ङ) प्रमाणपत्र  : िधनािे दफा (९) बमोलजम लदर्ने प्रमाणपत्रिार्ा सम्झन ुपदाछ । 

च) उपभोक्ता : िधनािे जिस्रोत संग सम्बलधधत सेवा उपयोग गने व्यलक्त वा संगठनिार्ा सम्झनु पदाछ । 

छ)  गाउँपावलका :  िधनािे वतैेश्वर गाउँपालिका पाँडुडाँडा, दोिखािार्ा सम्झनपुदाछ । 

परिच्छेद -२ (दुर्य) 

जलस्रोत सवमवतको व्यवस्था 

३. स्थानीय  जलस्रोत सवमवत 

(१) यस गाउँपालिकामा रहकेो महुान दताा गना‚ खानेपानी उपिोक्ता सलमलत दताा गना‚ उपिोक्ता सलमलतको 

लवधान स्वीकृत गना‚संशोधन गना ,उपिोक्ता सलमलतहरु गालिएर नयाँ बधन स्वीकृलत लदन, पानीको 

उपयोगको प्राथलमकता तोक्न, पानीमा आधाररत व्यवसाय संचािनको स्वीकृलत लदन वा नलदन 

खानेपानी तथा महुान सम्बलधध लववाद लमिाउन उजरुी उपर कारबाही गना उपिोक्ता सलमलतिे लिने 

शलु्क स्वीकृत गना तथा यस कायालवलध बमोलजमका अधय अलधकार प्रयोग गना दहेाय बमोलजमको एक 

गाउँपालिका स्तरीय स्थानीय जिस्रोत सलमलत रहनेछ । 

     क)  अध्यक्ष – गाउँपालिका  प्रमखु 

     ख)  सदस्य – गाउँपालिका उपाध्यक्ष 

     ग)  सदस्य – प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

     घ) सदस्य – गाउँकायापालिकाको बैठकिे मनोलनत गाउँ सिा सदस्यहरु मध्येबाट एक जना  

      ङ) सदस्य सलचव – प्रशासन शाखाको प्रमखु 

(२) सलमलतको वठैक सलमलतका अध्यक्षिे तोकेको समय लमलत र स्थानमा बस्नेछ । 

(३)  सलमलतका सदस्यको ५१ प्रलतशत उपलस्थलत िएमा सलमलतको बैठक बस्न गणपरुक संख्या पगुकेो 

मालननेछ । 

(४)  कुनै लवषयमा मतदानबाट लनणाय गनुा पने िएमा सलमलतको उपलस्थत सदस्य संख्याको दरु्ा लतहार्ा 

सदस्यहरुको  मतिार्ा गाउँ जिस्रोत सलमलतको लनणाय मालननेछ । 

(५) यस सलमलतको वठैक सम्बलधध अधय कायालवलध सलमलतिे तोके बमोलजम ह नेछ । 

(६) सलमलतको लनणाय सलमलतका सदस्य सलचवद्धारा प्रमालणत गररनेछ । 
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(७) सलमलतको कायाािय वतैेश्वर गाउँ कायापालिकाको कायााियमा रहनेछ । 

(८) यस सलमलतमा सलमलतिे आवश्यक देखेमा गाउँपालिकाका प्रालवलधक‚ लबषयगत शाखा प्रमखुहरु 

लजल्िा तहका कायाािय प्रलतलनलध‚ सामदुालयक वन उपिोक्ता सलमलतको प्रलतलनलध‚ लछमकेी 

पालिकाका प्रलतलनलध लवषशेज्ञ आलदिार्ा आमलधत्रत गना सक्नेछ । 

परिच्छेद -३ 

मुहान तथा उपभोक्ता सवमवत दताय ि संचालन 

४. उपभोक्ता सवमवत दताय गनुय पने : 

स्थानीय स्तरमा व्यलक्तगत वा सामदुालयक रुपमा आफ्नो लनलमत्त खानेपानी तथा सरसफाई एव ंअधय घरेि ु

प्रयोगका िालग गाउँपालिकामा  खानेपानी उपिोक्ता सलमलत दताा गरेर मात्र उपिोक्ता सलमलत संचािनमा 

ल्याउन ुपनेछ । यस कायालवलध बमोलजम दताा नगरी कसैिे पलन उपिोक्ता सलमलत संचािनमा ल्याउन ुह दनै 

। 

५. खानेपानी मुहान दताय गनुय पने : 

 (१) गाउँपालिकाको के्षत्रमा खानेपानी उत्पादनको मखु्य श्रोत (मिु/ महुान) बाट  व्यवस्थापन गनुा पने 

अवस्थामा सो मिु सलहत आलधकाररक खानेपानी उपिोक्ता सलमलत दताा गनुा पनेछ । खानेपानी उपिोक्ता 

सलमलतिे खानेपानी व्यवस्थापन गरी सावाजलनक उपिोग गनाको िालग खानेपानी संकिन गने मखु्य श्रोत 

महुान (मिु) दतााको िालग गाउँपालिका समक्ष लनवदेन गनुा पनेछ । माग लनवदेन िए पलछ दफा (३) 

अनसुारको गाउँपालिका स्तरीय स्थानीय जिस्रोत सलमलतिे मिु दताा गना लमल्ने नलमल्ने सम्वधधमा 

स्थिगत अध्ययन सलहत छानलवन गरी दताा सलहतको अनमुती लदन सक्ने छ । उक्त मिुको पानीको 

उपयोगमा उपिोक्ता सलमलतको अलधकार रहनेछ ।  

(२) कुनै व्यलक्तको जग्गामा रहकेो मिु खानेपानी सलमलतको नाममा दताा गनुा परेमा उक्त जग्गा धनीको 

मधजरुीनामा पेश गनुा पनेछ । तर मालथ िेलखए बमोलजमको मधजरुीनामा लबना पलन लबगत दलेख नै 

सामदुालयक रुपमा प्रयोग िएको लनजी मिु वा महुान गाउँपालिका स्तरीय स्थानीय जिश्रोत सलमलतिे 

अलत आवश्यक ठानेको लनजी जग्गामा रहकेो मिु स्थानीय जिस्रोत सलमलतिे लनणाय गरी साबाजालनक 

प्रयोगको िालग ब्यवस्था गरर लदन सक्नेछ । 

६. उपभोक्ता सवमवत दतायाः 

(१) सलमलत दताा गना चाहने कुनै सात जना वा सो िधदा बढी व्यलक्तहरुिे सलमलत सम्बधधी दहेायको 

लववरण खिुार्ा तोलकएको दस्तरु लतरेको रलसद सलहत गाउँपालिका  स्तरीय स्थानीय जिस्रोत सलमलत 

समक्ष अनसुलूच -१ बमोलजमको लनवदेन लदन ुपनेछ । लनवदेन पेश गदाा अनसुचूी -२ बमोलजमका 

कागजपत्रहरु संिग्न राखी दहेायको लववरण सलहत पेश गनुा पनेछ।  

      क) सलमलतको नाम 

       ख) उदशे्यहरु 

       ग) सलमलतका सदस्यहरुको नाम ठेगाना र पेशा 

       घ) कायााियको ठेगाना 
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       ङ) सलमलत संचािनको लवलध र प्रलिया 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लनवदेन प्राप्त िए पलछ गाउँपालिका अध्यक्षको आदशेानसुार प्रमखु 

प्रशासकीय अलधकृतिे आवश्यक जाँचबझुको िालग सम्वलधधत सरोकारवािाहरुको जानकारीको 

िालग ३५ लदने सावाजलनक सचूना प्रकाशन गरर सम्वलधधत वडा, महुान के्षत्र तथा सावाजलनक के्षत्रमा 

सचूना टाँस गरर राय मागी लववाद िए निएको जाँचबझु गनुा पनेछ । 

(३) जाँचबझुको िममा कुनै कागजात नपगु िएमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे ७ लदन लित्र आवश्यक 

थप कागजात पेश गना िगाउन सक्नेछ । 

(४) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिार्ा आवश्यक िागेमा गाउँपालिकाका प्रालवलधकहरुिार्ा स्थिगत 

सवके्षणको िालग खटाउन सक्नेछ । यसरी खलटने प्रालवलधक सलमलतिे महुानको लस्थलत, पानीको 

मात्रा वतामान प्रयोग, आलथाक सामालजक वातावरणीय तथा अधय प्रिाव लववादको लस्थलत 

िगायतका लवषयहरु खिुार्ा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत समक्ष प्रलतवदेन पेश गनुा पनेछ। 

(५) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे आवश्यक जाँचबझु गरी उपिोक्ता सलमलत दताा गना उलचत ठानेमा दफा 

(३) बमोलजमको गाउँपालिका स्तरीय स्थानीय जिस्रोत सलमलतमा पेश गरर सलमलतको लनणाय 

बमोलजम  सलमलतको लबधान स्वीकृत गरेर उपिोक्ता सलमलत दताा गरर प्रमाण पत्र लदनेछ । गाउँपालिका 

स्तरीय स्थानीय जिस्रोत सलमलतमा कुनै उपिोक्ता सलमलत दताा नगने लनणाय गरेमा सो को जानकारी 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे लनणाय िएको ३० लदन लित्र सम्वलधधत लनवदेकिार्ा लदन ुपनेछ। 

(६) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे प्रारलम्िक जाँचबझु बमोलजम कुनै सलमलत दताा नगने लनणाय गरेमा 

त्यसको सचूना लनवदेकिार्ा लनवदेन लदएको ३० लदन लित्र लदन ुपनेछ र लनवदेकिे सचूना प्राप्त गरेको 

लमलतिे पैंलतस लदन लित्र त्यस्तो लनणाय उपर गाउँपालिका अध्यक्ष समक्ष उजरु गना सक्नेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोलजमको  उजरुी प्राप्त िए पलछ गाउँपालिका प्रमखुिे आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो 

सलमलत दताा गना मनालसव ठहररएमा सो सलमलत दताा गने प्रकृयाको िालग गाउँपालिका स्तरीय 

स्थानीय जिस्रोत सलमलतमा पेश गना प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिार्ा आदेश लदन सक्नेछ र 

गाउँपालिका स्तरीय स्थानीय जिस्रोत सलमलतिे दताा गना उलचत रहकेो लनणाय गरेमा प्रमखु 

प्रशासकीय अलधकृतिे उपिोक्ता सलमलत दताा गरर लदन ुपनेछ । 

७. दोहोिो उपभोक्ता सवमवत दताय नगरिने: 

कुनै स्रोतको उपयोग गना कुनै सलमलत दताा िर्ा सकेपलछ त्यस्तो उपिोक्ता सलमलतिे उपयोग गने पानीको 

पररमाणमा कटैती ह ने गरर सोलह सलमलतको नाममा दताा िएको महुानमा अको सलमलत दताा गररने छैन।  

८. सवमवत गठन प्रविया: 

(१) सामलूहक िािका िालग संस्थागत रुपमा जिस्रोतको उपयोग गना चालहने ब्यलक्तहरुिे यस 

कायालवलधमा तोलकए बमोलजम खानेपानी उपिोक्ता सलमलत गठन गना सक्नेछन ्। 
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(२) उपिोक्ता सलमलत गठन गदाा कलम्तमा १५ लदन सावाजलनक सचूना जारर गरर तोलकएको समय र 

स्थानमा सम्वलधधत महुान िएको के्षत्र वररपररका तथा महुान उपिोग गने उपिोक्ता िािग्राही तथा 

प्रिालवतहरुको आम ििेा बलस ििेाको लनणाय बमोलजमको काया सलमलत चयन गरर अनसुलूच -५ 

िार्ा आधार मानी तयार गररए बमोलजमको लवधान स्वीकृत गरर महुान दतााको िालग अध्यक्ष, 

कोषाध्यक्ष तथा सलचविार्ा अलख्तयार लदर्ा गाउँपालिकामा पठाउने लनणाय गनुा पनेछ। 

(३) काया सलमलत गठन गदाा ७ दलेख ११ सदस्यीय ह ने गरर लनमााण गनुा पनेछ। प्रमखु ४ पदमध्ये एक पद 

अलनवाया रुपमा मलहिा सदस्यको िालग छुट््टयाउन ुपनेछ। काया सलमलतमा कुि संख्याको ३३ प्रलतशत 

मलहिा ह न ुपनेछ। 

(४) खानेपानी उपिोक्ता सलमलत दतााको िालग सम्वलधधत वडािे सलमलतको लनवदेन प्राप्त गरर सावाजालनक 

सचूना माफा त िािालधवत व्यलक्तहरुको ििेाबाट सावाजलनक मचुलु्का गरर सलमलत दताा गदाा कुनै पलन 

सामालजक, धालमाक, जातीय, वातावरणीय, आलथाक तथा अधय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रािाव पने नपाने 

खिुार्ा मचुलु्का तयार पानुा पनेछ। साथै वडाध्यक्षिे वडा सलमलतको लनणाय संिग्न रालख सलमलत 

दतााको िालग कुनै लववाद तथा नकरात्मक प्रिाव नरहकेो खिुार्ा अनसुलूच -४ बमोलजमको लसफाररस 

लदर्ा पठाउन ुपनेछ। 

९. प्रमाण पत्र तथा नवीकिण: 

(१) यस दफा अधतगात लदर्ाने खानेपानी उपिोक्ता सलमलत दतााको प्रमाणपत्रको ढाँचा अनसुलूच -३ 

बमोलजम ह नेछ । उक्त प्रमाणपत्र प्रत्येक आलथाक वषा अधत्य िएको लमलतिे ३ मलहना लित्र अलनवाया 

रुपमा नलवकरण गनुा पनेछ । तीन मलहनासम्म पलन नलवकरण नगरेमा ६ मलहना (पौष मसाधत) लित्र 

नवीकरण गना आएमा तोलकएको जररवाना लिर्ा नवीकरण गरर लदन सलकनेछ । ६ मलहना सम्म पलन 

नवीकरण नगने खानेपानी सलमलत स्वत: खारेज िएको मालननेछ ।  

(२) उपिोक्ता सलमलत दतााको िालग लनबेदन दताा दस्तरु ,सलमलत दताा दस्तरु, नवीकरण दस्तरु आलथाक 

ऐनमा तोलकए बमोलजम ह नेछ । आलथाक ऐनमा उल्िेख निए सम्मका िालग लनबेदन दताा दस्तरु रु. 

१००। (एक सय ) सलमलत दताा दस्तरु रु.२०००।–(दईु हजार) नवीकरण दस्तरु वालषाक रु. १०००- 

(एक हजार) र लबिम्ब जररवाना रु. ५०० (पाँच सय) लतनुा पनेछ । 

१०. सवमवत संगवठत संस्था मावनने 

(१) यस कायालवलध अधतगात दताा िएको सलमलत अलवलछधन उत्तरालधकारवािा स्वशालसत र संगलठत 

सलमलत ह नेछ। सो सलमलतको सबै कामको लनलमत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप ह नेछ ।  

(२) सलमलतिे व्यलक्त सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजरु गना सक्नेछ र सो उपर पलन सोही नामबाट 

नालिस उजरु िाग्नेछ। 
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११. संस्थाको सम्पवत : 

(१) सलमलतिे सदस्य वा कमाचारी िगायत कुनै व्यलक्तिे सलमलतको लवधान लवपररत संस्थाको कुनै 

सम्पलत दरुुपयोग गरेमा कब्जा गरेमा वा रोक्का राखमेा गाउँपालिकािे त्यस्तो सम्पलत दरुुपयोग गने कब्जा 

वा रोक्का राख्नेबाट लिर्ा सलमलतिार्ा लफताा बझुार्ा लदन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतको सम्पलत लफताा गने गरी गाउँपालिकािे गरेको कारवाहीमा लचत्त 

नबझु्ने व्यलक्तिे सम्वलधधत अदाितमा उजरु गना सक्नेछ । 

(३) सलमलतको सदस्य वा कमाचारी िगायत कुनै व्यलक्तिे सलमलतको कुनै सम्पलत वा लिखत वा प्रलतष्ठा 

लवरुद्ध कुनै अपराध वा लवराम लवरुद्ध कुनै अपराध वा लवराम गरेमा सलमलत वा सलमलतको कुनै सदस्य उपर 

प्रचलित काननू बमोलजम गाउँपालिकािे कारवाही चिाउन सक्नेछ।  

१२. यस अवि दताय भर्य वा नभर्य स्थापना भएका सवमवतले दताय गनुय पने : 

(१) यो कायालबलध प्रारम्ि ह न ुिधदा अलघ तत्काि प्रचलित काननू बमोलजम दताा िर्ा वा निर्ा स्थापना 

िर्ा गाउँपालिका लित्र संचािनमा रहकेा सलमलतिे पलन यो कायालबलध प्रारम्ि िएको लमलतिे एक वषा 

लित्र यो कायालबलध बमोलजम गाउँपालिकामा सलुचकृत ह न ुपनेछ। पलहल्यै दताा िएका सलमलतिे 

गाउँपालिकामा सलुचकृत दताा ह नको िालग गत आ. व. सम्मको िेखा पररक्षण प्रलतवदेन र साधारण 

सिाको लनणाय अलनवाया रुपमा पेश गनुा पनेछ । 

१३. सवमवतको उदे्दश्यहरुमा हेिफेि तथा ववधान संशोधन 

 (१) सलमलतको उद्दशे्यहरुमा हरेफेर  गना आवश्यक दखेमेा वा सलमलतको लवधानमा कुनै संशोधन गनुा परेमा 

वा सो सलमलतिार् कुनै अको सलमलतमा गाभ्न उलचत दखेेमा सो सलमलतिे सम्बलधधत प्रस्ताब तयार पारी 

सो प्रस्ताब उपर छिफि गना सलमलतको लवधान बमोलजम साधारणसिा बोिाउन ुपने छ। 

(२) साधारण सिामा उपलस्थत िएका जम्मा सदस्य संख्याको दरु् लतहाई सदस्यहरुिे प्रस्ताबमा समथान 

जनाएमा सो प्रस्ताब साधारण सिाबाट पाररत िएको मालननेछ। यसरी साधारण सिाबाट पाररत 

िएको संसोलधत लबधान गाउँपालिकाबाट स्वीकृत िएपलछ मात्र िाग ूह नेछ ।  

१४. सवमवतको ववगयकिण : 

दताा अनमुलत प्राप्त गरी गाउँपालिका के्षत्र लित्र संचािनमा रहकेा खानेपानी उपिोक्त्ता सलमलतहरुको 

व्यवस्थापनबाट खानेपानी उपिब्ध गराउने उपिोक्ता  सदस्य संख्याको अधारमा लनम्न अनुसार 

उपिोक्ता सलमलतको बलगाकरण ह नेछ ।  

१. ३०० जना वा सो िधदा बढी उपिोक्ता सदस्य िएको (क) वगा 

२. १०१ दखेी २०० जना उपिोक्ता सदस्य िएको   (ख) वगा  

३. १०० जना सम्म उपिोक्ता सदस्य िएको  (ग) वगा  
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१५. तदथय सवमवत गठन गनय सवकने : 

यस अलघ दताा स्वीकृलत प्राप्त गरी सञ्चािनमा रहकेा र नयाँ अनमुलत प्राप्त गरी स्थापना ह ने उपिोक्ता 

सलमलतहरुिे तोलकए बमोलजम एक वषा लित्र साधारण सिा गरी उपिोक्ता सलमलत गठन प्रकृया परूा 

नगरेमा त्यस्ता तदथा सलमलत वा अवलध परूा िएका उपिोक्ता सलमलतहरुिाई लवघटन गरी संचािन 

लनयलमत गना गाउँपालिकाको तफा बाट सम्बलधधत उपिोक्ता सदस्यहरु मध्येबाट तदथा सलमलत गठन गरी 

साधारण सिा समेतका आवश्यक प्रकृया परूा गरी गराई व्यवस्थापन गना सलकनेछ । 

१६. महासंि गठन गनय सवकने : 

(१)  दताा स्वीकृलत प्राप्त गरी गाउँपालिका के्षत्र लित्र संचािनमा रहकेा खानेपानी उपिोक्ता सलमलतहरु 

मध्येबाट एक उपिोक्ता सलमलतिाई एक सदस्य मानी गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी उपिोक्ता 

महासंघ गठन गरी सोही संघको प्रत्यक्ष रेखदखे, सहयोगमा अधय मातहतका सम्पणूा उपिोक्ता 

सलमलतहरुिाई व्यवलस्थत रुपमा संचािन गना सलकनेछ।  

१७.  सेवा प्रदान गनुय पने: 

(१) खानेपानी उपिोक्ता सलमलतिे आफ्नो प्रस्तालवत क्षेत्र लित्रका उपिोक्तािाई समानताका आधारमा 

पानी तथा िािको लवतरण गनुा पनेछ। यसरी सेवा लवतरण गदाा लवधािय, स्वास््य संस्था आलद िाई 

प्राथालमक्ता लदन ुपनेछ ।  

(२) सलमलतिे अफ्नो  प्रास्तालवत क्षेत्र लित्रका कसैिाई पलन साधारण सदस्य बधन नलदन वा सेवा प्राप्त 

गनाबाट बलञ्चत गना पार्ने छैन।  

(३) सलमलतिे खानेपानी आपलूता गदाा गाउँपालिकामा दर स्वीकृत गराई िािग्राहीबाट संचािन खचाको 

िालग धयनुतम सेवा शलु्क लिन सलकनेछ। 

(४) सलमलतको लवधान पािना गनुा , तोलकएको समयमा शलु्क लतनुा, पानीको गणुस्तर कायम गना मदत 

गनुा, लनमााण िएका संरचनाको संरक्षण तथा ममातमा सहयोग गनुा सलमलतका सदस्य तथा उपिोक्ताको 

कताव्य ह नेछ। 

१८. साधािण सभा तथा लेखा परििण : 

(१) सलमलतिे लवधान बमोलजम वालषाक साधारण सिा गरर त्यसको प्रलतवदेन प्रत्येक बषा असोज मसाधत 

लित्र गाउँपालिकामा पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपिोक्ता सलमलतिे लवलिधन क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको आम्दानी र खचाको स्पष्ट िेखा राखी प्रत्येक 

आ.व.को दताावाि िेखा पररक्षकबाट िेखा पररक्षण गराई अफ्नो सलमलतको लहसाबको लववरण 

सलहतको िेखा परीक्षकको प्रलतवदेन, सामालजक पररक्षणको प्रलतवदेन प्रत्येक बषा असोज मसाधत 

लित्र गाउँपालिकामा पठाउन ुपनेछ।  

  (३) उपदफा (१) र (२) बमोलजमको प्रलतवदेन प्राप्त निएमा गाउँपालिकािे सलमलत नलवकरण गने    

छैन। 
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१९.  वहसाब जाँच गने : 

( १) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे आवश्यक दखेमेा सलमलतको लहसाव आफूिे लनयुलक्त गरेको कुनै 

अलधकृत द्धारा समते जाँच गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम लहसाब जाँच गराए बापत गाउँपालिकािे जाँच बाट दलेखन आएको सलमलतको 

मौज्दात रकमको सय कडा लतन प्रलतशतमा नबढाई आफूिे लनधाारण गरेको दस्तरु असिु गरी लिन 

सक्नेछ। 

(३) लहसाब जाँच गने अलधकृतिे मागकेो लववरण तथा कागजातहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ लदन ु

सलमलतका पदालधकारी, सदस्य र कमाचारीको कताव्य ह नेछ। 

(४) लहसाब जाँच गने अलधकृतिे गाउँपालिकािे तोलकएको म्याद लित्र लहसाब जाँची सो को प्रलतवदेन 

गाउँपालिका समक्ष पेश गनुा पने छ र सो प्रलतवदेनको आधारमा सलमलतको कुनै सम्पलत कुनै 

पदालधकारी, सो संस्थाको सदस्य वा कमाचारीिे लहनालमना गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुुपयोग 

गरेको छ िधने गाउँपालिकािाई िागमेा त्यस्तो पदालधकारी, सदस्य वा कमाचारीबाट सो हानी 

नोक्सानी असिू गना प्रचलित काननू बमोलजम कारबाही  गराउन सक्नेछ। 

तर, प्रचलित काननूिे सजाय समते ह ने अपराध िएकोमा प्रचलित काननू बमोलजम मदु्दा चिाउन 

सक्नेछ। 

२०. वनदेशन वदने : 

गाउँपालिकािे सलमलतिाई आबश्यक लनदशेन लदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदशेनको पािन गनुा सम्बलधधत 

सलमलतको कताब्य ह नेछ । 

२१. सवमवतको वबिटन : 

(१) सलमलतको लबधान बमोलजम काया संचािन गना नसलक वा अधय कुनै कारण बश सलमलत लबघटन 

िएमा त्यस्तो सम्पणूा जाय जथेा गाउँपालिकमा सनेछ । 

(२) उपदफा(१) बमोलजम लबघटन िएको सलमलतको दालयत्वको हकमा सो सलमलतको जायजथेािे भ्याए 

सम्म त्यस्तो दालयत्व गाउँपालिकािे ब्यहोनेछ ।सलमलतको जायजथेािे  नभ्याएको दालयत्वको 

लजम्मवेारी गाउँपालिकािे लिने छैन ।दालयत्व ब्यहोने प्रलकया िम र प्राथालमकतामा जिश्रोत 

सलमलतिे लनधाारण गरे बमोलजम ह नेछ । 

२२. नयाँ काययसवमवत चयन : 

सलमलतिे आफ्नो लवधान अनुसारको तोलकएको समयावलध लित्रमा नयाँ काया सलमलत चयन गनुा पनेछ 

। समयावलध लित्र नयाँ काया सलमलत चयन ह न नसकेमा उक्त काया सलमलतको स्वत लबघटन िएको 

मानी अको काया सलमलत चयन निए सम्म दफा (१५) बमोलजम गठन गरी संचिानको व्यवस्था 

गाउँपालिकािे  गनेछ । 
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परिच्छेद -४ (चाि) 

दण्ड, जरिवाना तथा पुनिावेदन 

२३. दण्ड सजाय : 

(१) दफा ४ बमोलजम मिु दताा नगराई सलमलत स्थापना गरेमा वा दफा ६ बमोलजम दताा नगरी सलमलत 

संचािन गरेमा त्यस्ता सलमलतका सदस्यहरुिाई गाउँपालिकािे जनही पाँच हजार रुपैया सम्म 

जररवाना गना सक्नेछ । 

(२) दफा (१८) बमोलजमका लववरणहरु गाउँपालिकामा नपठाएमा काया सलमलतका सदस्यहरुिाई 

गाउँपालिकािे जनही एक हजार रुपैयासम्म जररवाना गना सक्नेछ। 

तर , कुनै सदस्यिे दफा (१८) उल्िंघन ह न नलदन सकिर प्रयत्न गरेको लथयो िधने सज्तोषजनक 

प्रमाण पेश गना सकेमा लनजिाई सजाय गररने छैन। 

( ३) दफा (१९) को उपदफा  (३) बमोलजम लहसाब जाँच गने सम्बलधधत अलधकृतिे मागकेो लववरण तथा 

कागजपत्र वा सोधेको प्रश्नको जवाफ नलदने सम्बलधधत पदालधकारी,सदस्य वा कमाचारीिाई  

गाउँपालिकािे पाँच हजार रुपैयँा सम्म जररवना गना सक्नेछ । 

(४) दफा (१३) बमोलजम गाउँपालिकाको स्वीकृत नलिई सलमलतको उदशे्य तथा लवधानमा हरेफेर गरेमा 

वा अको सलमलत लसत गािेमा वा सलमलतिे अफ्नो उद्दशे्यको प्रलतकूि ह ने गरी काम कारवाही गरेमा 

वा गाउँपालिकािे लदएको लनदेशन पािना नगरेमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे त्यस्तो गने 

सलमलतको दताा लनिम्वन वा खारेज गना सक्नेछ। 

(५) कसैिे बदलनयतपवूाक पानीको महुान, संरचना अलदमा क्षलत पगु्ने काम गरेमा ,लवगारेमा,ित्काएमा 

तथा कुनै पलन पदाथा या रसायन प्रयोग गरर पानी प्रदलुषत वा लवशक्त पारेमा गाउँपालिकािे प्रचलित 

काननू बमोलजम कारवाही गना तथा लबगो असिु उपर गना सक्नेछ। 

  २४. पुनिावेदन तथा उजुिी : 

(१) दफा (२३)  बमोलजम प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे गरेको अलधतम लनणाय उपर ३५(पैलतस) लदन 

लित्र सम्बलधधत लजल्िा अदाितमा पनुरावदेन िाग्ने छ।  

(२) कुनै जि स्रोतको कुनै सलमलतिे उपयोग गदाा कसैिाई मकाा परेको व्यलक्त वा संगठनिे त्यसको 

व्यहोरा खिुाई गाउँपालिका स्तरीय स्थानीय जिस्रोत सलमलतमा उजरुी लदन सक्नेछ। 

 

परिच्छेद -५  (पाँच) 

संशोधन बचाउ  ि  खािेजी 

२५. खािेजी वा बचाउ :  

(१) यो कायालबलध संशोधन वा खारेज गना अवश्यक देखमेा गाउँकायापालिकािे संशोधन वा खारेज गना 

सक्नेछ।   

(२) यो कायालबलधमा उल्िेख गररएका कुराहरुको हकमा यस कायालबलध अनसुार र उल्िेख निएमा 

हकमा प्रचलित ऐन लनयम अनुसार ह नेछ। 

(३) जिस्रोत व्यवस्थापन सम्बधधी कायालबलध िाग ूह न ुपवूा जिस्रोत ऐन २०४९ तथा जिस्रोत 

लनयमाविी ,२०५० अधतगात दताा िएका सलमलत यसै कायालवलध बमोलजम दताा िए सरह मालननेछ। 
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(४)  यो कायालबलधमा िएको व्यवस्थापन संघीय काननू , प्रदशे काननू  तथा  स्थानीय सरकार  

संचािन ऐन, २०७४ सँग बालझएमा बालझएको हद सम्म स्वत:लनष्कृय ह नेछ ।          
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अनुसचुी- १ 

दफा ६(१) सगं सम्बवन्धत ) 

वनवेदन पत्रको ढाँचा 

श्री अध्यक्ष ज्य ू, 

स्थानीय जिस्रोत सलमलत, 

वैतेश्वर गाउँपालिका 

पाँडुडाँडा,दोिखा । 

 

महोदय, 

          हामीिे ................................उपिोक्ता सलमलत गठन गरी दताा गराउन चाहकेोिे तहाँ गाउँपालिकाको जिस्रोत 

व्यवस्थापन सम्बधधी कायालवलध २०७९ को दफा (५) र (६) बमोलजम उपिोक्ता सलमलत दताा गराउन दहेायको लववरण खिुाई 

प्रस्तालवत उपिोक्ता सलमलतको २ प्रलत लवधान र एक सय रुपैया दस्तुर सलहत दरखास्त लदएका छौ ँ। 

 

लववरण    

१. उपिोक्ता संस्थाको नाम : 

२. कायाक्षेत्र  : 

३. उद्दशे्यहरु : 
(क) 

          (ख) 

  (ग) 

सलमलतको लववरण    

ि.सं. नाम ठेगाना पद पेशा सम्पका  न.ं 

      

      

      

      

      

      

      

 

४. उपयोग गररन ेजिस्रोतको लववरण 

क) जिस्रोतका नाम र रहकेो ठाउँ : 

ख) जिस्रोतबाट गररने प्रयोग : 

ग) उपिोक्ता संस्थािे उपयोग गना चाहकेो जिस्रोतको पररमाण : 

घ) उक्त जिस्रोतको हाि िरैहकेो उपयोग : 

५. उपिोक्ता संस्थािे  पयुााउन चाहकेो सेवा सम्बधधी  लववरण  

(क) सेवाको लकलसम  

(ख) सेवा पयुााउने क्षते्र 
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(ग) सेवाबाट िािालधवत ह न ेउपिोक्ताहरुको संख्या  

(घ) िलवश्यमा सेवा लवस्तार गना सलकने सम्िावना  

६. अनमुालनत िागत तथा आलथाक स्रोतको लववरण : 

७. कायााियको ठेगाना : 

"वैतेश्वर गाउँपालिका जिस्रोत व्यवस्थापन सम्बधधी कायालवलध,२०७९'' को सम्पणुा प्रावधानहरुको पािना गना मञ्जरु छौ ँ। 

मालथ उल्िेलखत व्यहोरा ठीक साँचो  छ, झठुा ठहरेमा काननू बमोलजम सह िँा बझुाउँिा । 

                                                                      लनवेदक, 

                      उपिोक्ता संस्थाको तफा बाट दरखास्त  लदनेको 

      सलमलतको छाप 

 

                         सही  : 

                     नाम : 

                     पद : 

                     ठेगाना : 

                           लमलत : 

                                                                सम्पका  नं: 
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अनुसूची - २ 

(दफा ६(१)संग सम्बवन्धत ) 

          लनवदेन साथ संिग्न गनुा पने कागजातहरु 

१. अनसुचूी -१ बमोलजमको लनवेदन फारम थान १ । 

२. अनसुलूच  -५ बमोलजमको लवधान ३ प्रलत  (हरेक पानामा सम्पणूा सदस्यहरुिे सही गरी सलमलतको छाप   

िगाईएको । 

३. पदालधकारीहरुको नागररकताको प्रमालणत प्रलतलिलप । 
४. सजालमन मचुलु्कामा हस्ताक्षर गने सवासाधारणको नागररकताको प्रलतलिलप । 
५.  वडा कायााियको लनणाय सलहतको अनसुलुच -४ बमोलजमको  लसफाररश पत्र । 

६. साधारण सिाको लनणायको प्रलतलिलप (संस्था दताा सम्बलधध मनसाय, पदलधकारी चयन, अलख्तयारी प्रदान । (शरुु 

आम ििेामा वडाको लनवाालचत पदालधकारीको उपलस्थलत सलहतको लनणायको प्रलतिलप )। 

७. महुानको प्रालवलधक नक्शा वा सामदुालयक नक्शा (प्रमालणत ) । 
८. उपिोक्ता तथा समदुाय दलेख महुानको दरुी  ।  

९. महुान व्यलक्तगत िएमा मञ्जरुीनामा तथा िािपजुााको प्रलतलिलप । 

१०.सम्बलधधत वडा कायााियिे तयार पारेको सजालमन मचुलु्का । 

११. गाउँपालिकाको राजश्व शाखामा रु.१००। लतरेको नगलद रलसद । 

१२.  सम्बलधधत वडामा वन उपिोक्ता सलमलत गठन िएको उक्त वन के्षत्र लित्र खानेपानी उपिोक्ता सलमलतको महुान 

पने  नपने हो सो  सम्बधधमा वन उपिोक्ता सलमलतको  सलमलतको लसफाररस पत्र । 

१३. खानेपानी उपिोक्ता सलमलत दतााका िालग सहयोग गने संस्था िए संस्थाको आलथाक प्रलतवद्धता सलहतको 

लसफाररस पत्र । 

१४.सलमलतको  छाप । 

  



खण्ड ५)  संख्या ५     वैतशे्वर राजपत्र    भाग २  मितत २०७९।०९।२८ 
अनुसूची - ३ 

(दफा -९(१) सँग सम्बवन्धत ) 

वतैेश्वर गाउँपालिका 

गाउँकायापालिकाको कायाािय 

पाँडुडाँडा, दोिखा । 

दताा नम्बर .... 

दताा लमलत ……………………….. 

 

खानपेानी उपिोक्ता सलमलत दताा प्रमाण -पत्र । 

 

श्री  …………………………………, 

वैतेश्वर गाउँपालिका-….., ……………… । 

  

वतैेश्वर गाउँपालिका स्तरीय स्थानीय जिस्रोत सलमलतको लमलत …….......................... को  लनणायानसुार 

………………………………….(सम्बलधधत उपिोक्ता सलमलतको नाम) 

…………………………िाई खानेपानी उपिोक्ता सलमलत व्यबस्थापन कायालवलध ,२०७९ को दफा ५ र ६ 

बमोलजम ……………………… साि…………मलहना ............ गतेमा यस कायााियमा दताा गरी यो दताा 

प्रमाण प्रदान गररएको  छ , वतैेश्वर गाउँपालिकाको जिस्रोत व्यवस्थापन सम्बधधी कायालवलध ,२०७९ बमोलजम 

आफ्नो काया सञ्चािन गनुा होिा ।  

१. उपयोग गन ेमहुानको नाम र ठेगाना : 

 

                                             सही  

                                              नाम ,थर  

                                                                        पद 
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ि.स. नवीकरण 

िएको लमलत 

नवीकरण दस्तरु 

/िौचर न./लमलत 

नवीकरण गने 

अलधकारीको 

दस्तखत 

कैलफयत 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

१. यो प्रमाणपत्र प्रत्येक आ. व. अधत्य  िएको ३ मलहना लित्र नवीकरण गनुा पनेछ । अधयथा तोके बमोलजमको 

जररवाना  िाग्नेछ । ३ वषा सम्म नलवकरण नह ने सलमलत स्वत : खारेज  ह नेछ । 

२. उपिोक्ता सलमलत संचािन गदाा तथा महुानको उपयोग गदाा "वतैेश्वर गाउँपालिकाको जिस्रोत व्यवस्थापन 

सम्बधधी कायालवलध ,२०७९'' को पणूा रुपमा पािना गनुा पनेछ । 

  



खण्ड ५)  संख्या ५     वैतशे्वर राजपत्र    भाग २  मितत २०७९।०९।२८ 
अनुसूची - ४ 

(दफा- ८  (४) संग सम्बवन्धत) 

वडाको वसफारिशको ढाँचा  

श्री स्थानीय जिस्रोत सलमलत ,                                    लमलत ……………. 

वतैेश्वर गाउँपालिका  

पाँडुडाँडा, दोिखा  । 

 

लवषय:- खानेपानी उपिोक्ता सलमलत दताा सम्बधधमा । 

       उपरोक्त सम्वधधमा वतैेश्वर गाउँपालिका अधतगात वडा  नं ……….. मा संचािन ह ने ....... योजनाको िालग 

…………….. महुानको पानी उपयोग गने    गरर…………………………उपिोक्ता सलमलत गठन 

िएकोिे उक्त सलमलत तथा महुान दताा गदाा कुनै पलन सामालजक,  आलथाक 

वातावरणीय,……………..िगायतका के्षत्रमा नकारात्मक प्रिाव नपने िएको ह दँा उक्त खानेपानी उपिोक्ता 

सलमलत दताा गना लसफाररस गररधछ । साथै सो सम्वधधमा वडा सलमलतको लनणायको प्रलतलिलप तथा सावाजलनक 

मचुलु्का यसै पत्रसाथ संिग्न रालख पठाएको  छ ।  

 

…………………… 

(……………)                                                                                                                                                           

वडा अध्यक्ष 

  



खण्ड ५)  संख्या ५     वैतशे्वर राजपत्र    भाग २  मितत २०७९।०९।२८ 
अनुसूवच-५ 

(दफा- ८  (४) संग सम्बवन्धत) 

मुचुल्काको ढाँचा 

 

लिलखतम ्हामी तपलशिमा िेलखएका मालनसहरु आग ेहामीिे लजल्िा..............................., 

........................गाउँपालिका/नगरपालिका.............नं.वडा............................टोि.................................

.....................खानेपानी महुान रहकेो छ । उक्त महुान दताा पश्चात सामालजक, धालमाक, जालतय, वातावरणीय, 

आलथाक तथा अधय के्षत्रमा असर नपने कुरा खलु्न आउँछ । यो व्यहोरा हाम्रो लचत्त बलुझ हामीिाई थाहा िएसम्मको 

सलह सत्य व्यहोरा आफ्नो र्मान, धमा सम्झरे पलछसम्म कुनै फरक नपने गरी िेलखिेखाई अनसुार सलहछाप 

गररलदयौ ँ। 

 

तपवसल 

वडा अध्यक्ष......................नं.श्री................................................ 
 

लनवदेकः................................................................ 

 

साक्षीहरुः 

१)..................लजल्िा.................गाउँपालिका/नगरपालिका..............नं.वडा बस्ने 

ना.प्र.प.नं...................वषा..........का श्री.....................................................................................१ 

 

२)..................लजल्िा.................गाउँपालिका/नगरपालिका..............नं.वडा बस्ने 

ना.प्र.प.नं...................वषा..........का श्री.....................................................................................२   

 

३)..................लजल्िा.................गाउँपालिका/नगरपालिका..............नं.वडा बस्ने 

ना.प्र.प.नं...................वषा..........का श्री....................................................................................३ 

 

४)..................लजल्िा.................गाउँपालिका/नगरपालिका..............नं.वडा बस्ने 

ना.प्र.प.नं...................वषा..........का श्री....................................................................................३ 

 

र्वत सम्बत ्...............................गते, िोज.......................शुभम.्......................................... 

  



खण्ड ५)  संख्या ५     वैतशे्वर राजपत्र    भाग २  मितत २०७९।०९।२८ 
अनसुलूच - ६ 

(दफा ८ (२) संग सम्वलधधत ) 

लवधानमा संिग्न गनुा पने लववरण तथा लवधानको नमनूा 

उपिोक्ता सलमलतको लवधानमा सलमलत सम्वधधी दहेायका लववरण खिुाउन ुपनेछ 

(क) परुा नाम र ठेगाना,  
(ख)  उद्दशे्य तथा काया क्षेत्र , 
(ग) सदस्यको िालग योग्यता र सदस्यता शलु्क, 

(घ) सदस्यको लनस्काशन र राजीनामा ,  
(ङ) हकदावी, नामसारी वा हकवािाको मनोनयन , 
(च) साधारण सिा सम्बधधी  सञ्चािक सलमलतको गठन (लनवााचन एव ंकाम,कताव्य तथा अलधकार 

सम्बधधी) 

(छ)  सञ्चािक पदमा वहाि रहन नसक्ने अवस्था, 

(ज)  सञ्चािक सलमलतको बैठक सम्बधधी कायालवलध, 

(झ) कोष र िेखा पररक्षण 

(ञ)  लवधान संशोधन, 

(ट) लवघटन, 
(ठ) लवलवध ।  
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