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बर्ज ुगाउँपालिका, सजनसरीद्बारा प्रकालित 

बर्ज ुरार्पत्र 
खण्ड: २ संख्या: १ लितत:2077/०५/२३ 

भाग -२ 

बर्ज ुगाउँपालिका 
 

नेपािको संविधानको धारा २२६ बिोजर्ि तथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन 
२०७४ को दफा १०२ र बर्ज ुगाउँपालिका कायसुम्पादन तनयिाििी २०७५ बिोजर्ि 
गाउँ कायपुालिकाको बैठकिे बनाएको यो कायवुिधध सिसुाधारणको र्ानकारीको 
िाधग प्रकािन गररएको छ । 
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खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलितत व्यिस्थापन कायवुिधज , २०७७ 

                                         गाउँकायपुालिकाको बैठकबाट स्वीकृि लितििः २०७७/०५/१८                                    

प्रस्तािनााः बर्ज ु गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र स्वच्छ खानेपानीको पहजँच सब ै गाउँवासीहरुिा पजरय्ाउन े
उदेश्यिे स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गन ुखानेपानी िथा सरसफाई उपभोक्िा सलितिहरुको 
स्थापना िथा दिाु गने सम्वन्ििा व्यवस्था गनु वाञ्छनीय भएकोिे, स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २(ि) बिोजर्ि बर्ज ुगाउँपालिका कायपुालिकाबाट स्वीकृि भई 
खानेपानी उपभोक्िासलिति व्यवस्थापनकायवुवधि बनाईएको छ । 

१. संक्षक्षप्ि नाि, ववस्िार र प्रारम्भिः 

१)  यस कायवुवधिको नाि “खानेपानी िथा सरसफाई उपभोक्िा सलिति व्यवस्थापन 
कायवुवधि,  २०७७” रहेको छ । 

२)  यो कायवुवधि बर्ज ुगाउँपालिका लभत्र िागज हजनेछ । 

३)  यो कायवुवधि ित्काि प्रारम्भ हजनेछ । 

२.  पररभाषाःिः ववषय वा प्रसंगिे अको अथ ुनिागेिा यस कायवुवधििािः      

क) “खानेपानी” भन्नािे स्वच्छ वपउने पानी िाई सम्झनजपछु । 

ख) “अध्यक्ष ” भन्नािे बर्ज ुगाउँपालिकाका अध्यक्ष सम्झनज पछु । 

ग) “कायपुालिका” भन्नािे बर्ज ुगाउँकायपुालिकािाई सम्झनज पछु । 

घ)  “प्रिजख प्रशासकीय अधिकृि” भन्नािे बर्ज ु गाउँपालिकाका प्रिजख प्रशासकीय 
अधिकृि सम्झनज पछु । 

ङ)  “िोककएको” वा “िोककएबिोजर्ि” भन्नािे यस कायवुवधि अन्िगिु बनेको तनयि, 

तनदेलशकािा िोककएको वा िोककएबिोजर्ि सम्झनजपछु ।   

          

३. उपभोक्िा सलिति दिाु गनज ुपनेःिः  

स्थानीयस्िरिा व्यजक्िगि वा सािजदातयक रुपिा आफ्नो तनलित्त खानेपानी िथा 
सरसफाई एवं अन्य घरेिज प्रयोगको िाधग खानेपानी िथा सरसफाई उपभोक्िा सलिति दिाु गरेर 
िात्र उपभोक्िा सलिति स्थापना गनज ुपनेछ । यस कायवुवधि बिोजर्ि दिाु नगरी कसैिे पतन 
उपभोक्िा सलिति स्थापना गनज ुहज ँदैन । 
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४. सलिति दिाुःिः 

१) सलिति दिाु गन ुचाहने कज नै साि र्ना वा सो भन्दा बढी व्यजक्िहरुिे सलिति सम्वन्िी 
देहायको वववरण खजिाई सलितिको वविानको एक प्रति र िोककएको दस्िजर सहहि 
गाउँपालिका अध्यक्षसिक्ष अनजसूची–१ को ढाँचािा तनवेदन हदनज पनेछ ।  

क) सलितिको नाि,  

ख) उदेश्यहरु, 

ग) सलितिका सदस्यहरुको नाि, ठेगाना, पेशा र नागररकिाको प्रतिलिपी 

घ) कायाुियको ठेगाना,  

ङ) सलिति संचािनको ववधि र प्रकिया 

च) सम्बजन्िि वडा कायाुियको लसफाररस पत्र 

२)  उपदफा (१) बिोजर्िको तनवेदन प्राप्ि भएपतछ प्रिजख प्रशासकीय अधिकृििे आवश्यक 
र्ाचँबजझ गरी सलिति दिाु गन ुउधचि ठानेिा अध्यक्ष सिक्ष पेश गरी सलिति दिाु गरी 
प्रिाण–पत्र हदनेछ । 

३)  अध्यक्षिे कज न ैसलिति दिाु नगने तनणयु गरेिा त्यसको सूचना तनवेदकिाई हदनज पनेछ र 
तनवेदकिे सूचना प्राप्ि गरेको लितििे ३५(पैतिस) हदनलभत्र त्यस्िो तनणयु उपर न्यातयक 
सलिति सिक्ष उर्जर गन ुसक्नेछ ।  

४)  उपदफा (३) बिोजर्िको उर्जर प्राप्ि भएपतछ कायपुालिकािे आवश्यक र्ाःँचबजझ गरी 
त्यस्िो सलिति दिाु गन ु िनालसव ठहररएिा सो सलिति दिाु गन ु प्रिजख प्रशासकीय 
अधिकृििाई आदेश हदन सक्नेछ र त्यस्िो भएपतछ प्रिजख प्रशासकीय अधिकृििे सलिति 
दिा ुगररहदनज पनेछ । 

५)  यस दफा अन्िगिु हदईने प्रिाण–पत्रको ढाँचा अनजसूधच–२ बिोजर्ि हजनेछ । नवीकरण दस्िजर 
िोककए बिोजर्ि हजनेछ । 

६)  दिा ु भएको सलिति प्रत्येक आधथकु वष ु सिाप्ि भएको िीन िहहनालभत्र नववकरण गनज ु
पनेछ । दिाु दस्िजर रु २,५००।0 (पच्चीस सय िात्र),  नववकरण दस्िजर वावषकु रु 
१०००।(एक हर्ार) तिनज ुपनेछ । सलितििे सियिा नववकरण नगरेिा र्ररवाना दस्िजर प्रति 
िहहना रु.५००।०  (पाँच सय रुपैयाँ) का दरिे वविम्ब शजल्क िाग्नेछ ।   

५. सलिति संगहठि िातननेःिः  

१) यस कायवुवधि अन्िगिु दिाु भएको सलिति अववतछन्न उत्तराधिकारवािा स्वशालसि र 
संगहठि सलिति हजनेछ । सो सलितिको सब ैकािको तनलित्त आफ्नो एउटा छज ट्टै छाप हजनेछ 
।  
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२) सलितििे व्यजक्ि सरह आफ्नो नािबाट नालिस उर्जर गन ुसक्नेछ र सो उपर पतन सोही  
नािबाट नालिस उर्जर िाग्नेछ । 

 

६. संस्थाको सम्पत्तीःिः  

१) सलितिको सदस्य वा किचुारी िगायि कज नै व्यजक्ििे सलितिको वविान ववरुद्ि संस्थाको 
कज नैसम्पत्ती दजरुपयोग गरेिा, कब्र्ा गरेिा वा रोक्का राखेिा गाउँपालिकािे त्यस्िो सम्पत्ती 
दजरुपयोग गने, कब्र्ा वा रोक्का राखे्नबाट लिई सलितििाई कफिाु बजझाईहदन सक्नेछ । 

२) उपदफा (१) बिोजर्िको सलितिको सम्पत्ती कफिा ु गने गरी गाउँपालिकािे गरेको 
कारवाहीिा धचत्त नबजझ्ने व्यजक्ििे सम्वजन्िि अदािििा उर्जर गन ुसक्नेछ । 

३) सलितिको सदस्य वा किचुारी िगायि कज न ैव्यजक्ििे सलितिको कज न ैसम्पत्ती वा लिखि 
वा प्रतिष्ठा ववरुद्ि कज नै अपराि वा ववराि गरेिा सलिति वा सलितिको कज न ैसदस्य उपर 
प्रचलिि कानजन बिोजर्ि गाउँपालिकािे कारवाही चिाउन सक्नेछ । 

७. यस अतघ दिाुभई  स्थापना भएका सलितििे दिाु गनेःिः  

१) यो कायवुवधि प्रारम्भ हजनज भन्दा अतघ ित्काि प्रचलिि कानजन बिोजर्ि दिाु भई स्थापना 
भईरहेका सलितििे पतन यो कायवुवधि प्रारम्भ भएको लितििे ६(छ) िहहनालभत्र यो कायवुवधि 
बिोजर्ि सजधचकृि गराउनज पनेछ । सूधचकृि दिाु हजनको िाधग गि आ.व. सम्िको िेखा 
पररक्षण प्रतिवेदन र सािारण सभाको तनणयु अतनवाय ुरुपिा पेश गनज ुपनेछ । 

८. सलितिको  उद्देश्यहरुिा हेरफेरःिः 

१) सलितिको उद्देश्यहरुिा हेरफेर गन ुआवश्यक देखेिा वा सो सलितििाई कज न ै अकुःो 
सलितििा गाभ्न उधचि देखेिा सो सलितििे िि ् सम्वन्िी प्रस्िाब ियार पारी सो 
प्रस्िाब उपर छिफि गन ुसलितिको वविान बिोजर्ि सािारण सभा बोिाउनज पनेछ । 

२) सािारण सभािा उपजस्थि भएका र्म्िा सदस्य संख्याको दजई तिहाई सदस्यहरुिे 
प्रस्िाबिा सिथनु र्नाएिा सो प्रस्िाब सािारण सभाबाट पाररि भएको िातननेछ । 

  िर, सो प्रस्िाब िागज गन ुगाउँपालिकाको पूव ुस्वीकृि लिनज पनेछ । 

९.सलितिको वधगकुरणिः–  

दिा ुअनजिति प्राप्ि गरी गाउँपािकका क्षेत्र लभत्र संचािनिा रहेका खानेपानी िथा सरसफाई 
उपभोक्िा सलितिहरुको व्यवस्थापनबाट खानेपानी उपिब्ि गराउने उपभोक्िा सदस्य 
संख्याको आिारिा तनम्न अनजसार उपभोक्िा सलितिको बधगकुरण हजनेछ । 

१)१०००र्ना वा सो भन्दा बहढ उपभोक्िा सदस्य भएको(क वग)ु  

२) ५०१ देखख १०००र्ना उपभोक्िा सदस्य भएको(ख वग)ु 

३) ५०० र्ना सम्ि उपभोक्िा सदस्य भएको(ग वग)ु 
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१०. िदथ ुसलिति गठन गन ुसककनेिः–  

यस अतघ दिाु स्वीकृिी प्राप्ि गरी सञ्चािनिा रहेका र नयाँ अनजिति प्राप्ि गरी स्थापना 
हजन े उपभोक्िा सलितिहरुिे िोकीए बिोजर्ि ६ िहहनालभत्र सािारण सभा गरी उपभोक्िा 
सलिति गठन प्रकृया पजरा नगरेिात्यस्िा िदथ ु सलिति वा अविी पजरा भएका उपभोक्िा 
सलितिहरुिाई ववघटन गरी संचािन तनयिीि गन ु गाउँपालिकाको िफुबाट सम्वन्िीि 
उपभोक्िा सदस्यहरु िध्येबाट िदथ ुसलिति गठन गरी सािारण सभा सिेिका आवश्यक 
प्रकृया काि कारवाही गरी गराई व्यवस्थापन गन ुसककनेछ । 

११. संघ गठन गन ुसककनेिः–  

दिा ुस्वीकृिी प्राप्ि गरी गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र संचािनिा रहेका खानेपानी िथा सरसफाई 
उपभोक्िा सलितिहरु िध्येबाट एक उपभोक्िा सलितििाई एक सदस्य िानी गाउँ स्िररय 
खानेपानी िथा सरसफाई उपभोक्िा संघ गठन गरी सोही संघको प्रत्यक्ष रेखदेख सहयोग 
िािहििा अन्य सम्पजण ुउपभोक्िा सलितिहरुिाई व्यवस्थीि रुपिा संचािन गरीनेछ । 

१२. हहसाबको वववरण पठाउनज पनेःिः  

उपभोक्िा सलितििे आफ्नो सलितिको हहसाबको वववरण िेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहहि 
प्रत्येक बष ुगाउँपालिकािा पठाउनज पनेछ । 

१३. हहसाब र्ाँच गनेःिः  

१) प्रिजख प्रशासकीय अधिकृििे आवश्यक देखेिा सलितिको हहसाव आफज िे तनयजजक्ि गरेको 
कज न ैअधिकृिद्वारा र्ाँच गराउन सक्नेछ । 

२) उपदफा (१) बिोजर्ि हहसाब र्ाँच गराए बापि गाउँपालिकािे हहसाब र्ाँचबाट देखखन 
आएको सलितिको िौज्दाि रकिको सयकडा िीन प्रतिशििा नबढाई आफज िे तनिाुरण गरेको 
दस्िजर असजि गरी लिन सक्नेछ । 

३) हहसाब र्ाँच गने अधिकृििे िागेको वववरण िथा कागर्ािहरु वा सोिेको प्रश्नको 
र्वाफ हदनज सलितिको पदाधिकारी, सदस्य र किुचारीको किवु्य हजनेछ । 

४) हहसाब र्ाँच गने अधिकृििे गाउँपालिकािे िोककहदएको म्याद लभत्र हहसाब र्ाँचको 
प्रतिवेदन गाउँपालिका सिक्ष पेश गनज ु पनेछ र सो प्रतिवेदनको आिारिा सलितिको कज नै 
सम्पत्ती सो संस्थाको कज नै पदाधिकारी, सदस्य वा किचुारीिे हहनालिना गरेको, नोक्सान 
गरेको वा दजरुपयोग गरेको छ भन्ने गाउँपालिकािाई िागेिा तनर्िे त्यस्िो पदाधिकारी, 
सदस्य             वा किचुारीबाट सो हानी नोक्सानी असूि गन ुप्रचलिि कानजन बिोजर्ि 
कारवाही चिाउन सक्नेछ । 
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िर, प्रचलिि कानूनिे सर्ाय सिेि हजन ेअपराि भएकोिा प्रचलिि कानून बिोजर्ि िजद्िा 
चिाउनसक्नेछ। 

 

१४. तनदेशन हदनेःिः  

गाउँपालिकािे सलितििाई आवश्यक तनदेशन हदन सक्नेछ र त्यस्िो तनदेशनको पािना गनज ु
सम्वन्िजःि सलितिको किवु्य हजनेछ । 

१५. दण्ड सर्ायःिः  

१) दफा (४) बिोजर्ि दिाु नगराई सलिति स्थापना गरेिा वा दफा(५)बिोजर्ि दिाु नगरी 
सलिति संचािन गरेिात्यस्िा सलितिका सदस्यहरुिाई गाउँपालिकािे र्नही पाँच हर्ार 
रुपैयाःँसम्ि र्ररवाना गन ुसक्नेछ । 

२) दफा (१३) बिोजर्ि हहसावको वववरण नपठाएिा प्रवन्ि सलितिका सदस्यहरुिाई 
नगरपालिकािे र्नही एक हर्ार रुपैयासम्ि र्ररवाना गन ुसक्नेछ । 

िर, कज नै सदस्यिे दफा(१३) उल्िघंन हजन नहदन सकभर प्रयत्न गरेको धथयो भन्ने सन्िोष 
हजन ेप्रिाण पेश गन ुसकेिा तनर्िाई सर्ाय गररने छैन । 

३) दफा (१४) को उपदफा(१) बिोजर्ि हहसाब र्ाँच गने सम्बन्िीि अधिकृििे िागेको 
वववरण िथा कागर्पत्र वा सोिेको प्रश्नको र्वाफ नहदने सम्वजन्िि पदाधिकारी, सदस्य वा 
किचुारीिाई गाउँपालिकािे पाँच हर्ार रुपैँयाःँसम्ि र्नही र्ररवाना गन ुसक्नेछ । 

४) दफा (९) बिोजर्ि गाउँपालिकाको स्वीकृति नलिई सलितिको उदेश्यिा हेरफेर गरेिा वा 
अकुःो सलितिसःँग गाभेिा वा सलितििे आफ्नो उदेश्यको प्रतिकूि हजने गरी काि कारवाही 
गरेिा वा गाउँपालिकािे हदएको तनदेशन पािना नगरेिा प्रिजख प्रशासकीय अधिकृििे 
त्यस्िो सलितिको दिाु तनिम्वन गन ुवा खारेर् गन ुसक्नेछ । 

१६. पजनरावेदनःिः  

दफा (१६) को उपदफा (४) बिोजर्ि प्रिजख प्रशासकीय अधिकृििे गरेको अजन्िि तनणयु 
उपर पैतिस हदन लभत्र सम्वजन्िि जर्ल्िा अदािििा पजनरावेदन िाग्ने छ । 

१७. सलितिको ववघटन वा त्यसको पररणािःिः 

१) सलितिको वविान बिोजर्ि काय ुसञ्चािन गन ुनसकी वा अन्य कज नै कारणवश सलिति 
ववघटन भएिा त्यस्िो सलितिको सम्पूण ुर्ायर्ेथा गाउँपालिकािा सनेछ । 

२) उपदफा (१) बिोजर्ि ववघटन भएको सलितिको दातयत्वको हकिा सो सलितिको 
र्ायर्ेथािे भ्याए सम्ि त्यस्िो दातयत्व गाउँपालिकािे व्यहोनेछ । 
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३) उपदफा(१) बिोजर्ि ववघटन भएको सलितिको दातयत्व सलितिको र्ायर्ेथािे नभ्याएिा  
नपजग दातयत्व सलितिका पदाधिकारीको र्ायर्ेथाबाट प्रचलिि कानजन अनजरुप असजि उपर 
गररनेछ । 

 

 

१८. तनयि बनाउन ेअधिकारःिः 

यस कायवुवधिको उदः्देश्य कायाुन्वयन गन ुगाउँपालिकािे तनयि बनाउन सक्नेछ । 

१९. ववघटन िथा संचािनःिः 

सलितििे आफ्नो वविान अनजसारको िोककएको सियावधि लभत्रिा नयाँ कायसुलिति 
चयन हजन नसकेिा उक्ि कायसुलितिको स्वििः ववघटन भएको िानी अकुःो 
कायसुलिति चयन नभए सम्ि गाउँपालिकािे िोकेको िदथ ु सलितिबाट सलिति 
संचािन गनेछ। 

२०. खारेर्ी र बचाउःिः 

खानेपानी उपभोक्िा सलिति व्यवस्थापन कायवुवधि िागज हजनज पजव ुर्िस्रोि ऐन २०४९ 
अन्िगिु दिाु भएका सलिति यसै कायवुवधि बिोजर्ि दिाु भए सरह िातननेछ । 
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अनजस  ची–१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बजधधत) 

तनिेदन पत्रको ढाँचा 

श्रीिान ्प्रिजख प्रिासकीय अधधकृत, 

बर्ज ुगाउँपालिका, अिाहििेल्िा सजनसरी । 
 

िहोदय, 

हािीि.े................................उपभोक्िा संस्था गठन गरी दिा ु गराउन चाहेकोि े खानेपानी िथा सरसफाई उपभोक्िा सलिति 
व्यवस्थापन कायवुवधि २०७७ दफा(४) को उपदफा (१) बिोजर्ि उपभोक्िा संस्था दिाु गराउन देहायको वववरण खजिाई प्रस्िाववि 
उपभोक्िा संस्थाको दजईप्रति वविान र दजई हर्ार पाँच सय रुपयैाँ दस्िजर सहहि दरखास्ि हदएका छौँ । 

वववरणिः 
१. उपभोक्िा संस्थाको नाििः 
२. कायकेु्षत्रिः 
३. उद्देश्यहरिः 
(क) 
(ख) 
(ग) 
४. सदस्यहरको नाि ठेगाना पेशा र गा.पा.प.नं. 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 
(च) 
५. उपयोग गररन ेर्िस्रोिको वववरणिः 
(क) र्िस्रोिका नाि र रहेको ठाउःिः 
(ख) र्िस्रोिबाट गररन ेप्रयोगिः 
(ग) उपभोक्िा संस्थाि ेउपयोग गन ुचाहेको र्िस्रोिको पररिाणिः 
(घ) उक्ि र्िस्रोिको हाि भैरहेको उपयोगिः 
६. उपभोक्िा संस्थािे पज¥याउन चाहेको सेवा सम्बन्िी वववरणिः 
(क) सेवाको ककलसििः 
(ख) सेवा पज¥याउन ेके्षत्रिः 
(ग) सेवाबाट िाभाजन्वि हजने उपभोक्िाहरको संख्यािः 
(घ) भववष्यिा सेवा ववस्िार गन ुसककने सम्भावनािः 
७. आधथकु स्रोिको वववरणिः 
८. कायाुियको ठेगानािः 

तनवेदक, 
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उपभोक्िा संस्थाको िफुबाट दरखास्ि हदनेको 
सहीिः 
नाििः 
पदिः 
ठेगानािः 

 
 

 

 

 

अनजस  ची–२ 

(दफा ४ को उपदफा ५ सँग सम्बजधधत) 

उपभोक्ता संस्था दताु प्रिाण–पत्र 

दिाु नम्बरिः 

बर्ज ुगाउँपालिका 

गाउँ कायपुालिकाको कायाुिय, अिाहहवेल्हा, सजनसरी । 

लितििः...................... 

श्री (सम्बजन्िि उपभोक्िा संस्थाको नाि) 
 

खानेपानी िथा सरफाई उपभोक्िा सलिति व्यवस्थापन कायवुवधि, २०७७ को दफा (४) को उपदफा (२) 
बिोजर्ि...................साि....................िहहना................गिेिा यस कायाुियिा दिाु गरी यो दिाु प्रिाणपत्र प्रदान गररएको 
छ, खानेपानी िथा सरफाई उपभोक्िा सलिति व्यवस्थापन कायवुवधि, २०७७ बिोजर्ि आफ्नो काय ुसञ्चािन गनज ुहोिा । 
 

प्रिाखणकरण गनेको :  

       दस्िखि:  

       नाि थर:  

       दर्ाु: 

       लिति: 

      कायािुयको छाप:  

 

        

 

 

 

                                                                                       आज्ञाि े

                नवरार् काकी 

                                             प्रिजख प्रशासकीय अधिकृि 


