
 

 

चिचिला गाउँपाचलकाद्वारा प्रकाचित 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग - २ 

                                             चिचिला गाउँपाचलका 

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सचिचत गठन तथा सञ्िालन काययचिधी, २०७५ 

प्रस्तािनााः  

मिमिलय गयउँपयमलकय अन् गग कय बयमसन्दयहरुलयई खयनेपयनी  थय सरसफयईिय व््वमथथ  गनग 

सबैलयई थवयच्छ खयनेपयनीको उपलब्ध य गनग गरयउनको लयमग खयनेपयनी  थय सरसफयई 

उपभोक्तय समिम हरुिय गठन गरी सहमिकरण गनग कयनुन मनियगण वयञ्छनी् भएकयले मिमिलय 

गयउँपयमलकयको प्रशयसकी् कय्गमवमध मन्मि  गने ऐन, २०७५ को दफय ३ बिोमिि 

मिमिलय गयउँकय्गपयमलकयले “मिमिलय गयउँपयमलकयको खयनेपयनी  थय सरसफयई उपभोक्तय 

समिम  गठन  थय सञ्ियलन कय्गमवमध, २०७५” बनयएको छ ।  

 

पररच्छेद – १ 

प्रारचभभक 

 

१. संचिप्त नाि र प्रारभभाः (१) ्स कय्गमवधीको नयि “मिमिलय गयउँपयमलकयको 

खयनेपयनी  थय सरसफयई उपभोक्तय समिम  गठन  थय सञ्ियलन कय्गमवमध, 

२०७५” रहकेो छ । 
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(२) ्ो कय्गमवमध  ुरुन्  प्रयरम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषा र व्याखयााः मवष् वय प्रसंगले अको अथग नलयगेिय ्स कय्गमवधीियः 

(क) “गयउँपयमलकय” भन्नयले मिमिलय गयउँपयमलकय 

सम्झनुपदगछ । 

(ख) “गयउँकय्गपयमलकय” भन्नयले मिमिलय 

गयउँकय्गपयमलकय सम्झनु पदगछ । 

(ग) “गयउँपयमलकय अध््क्ष” भन्नयले ्स 

गयउँकय्गपयमलकयको अध््क्ष सम्झनुपदगछ । 

(घ) “गयउँपयमलकय उपयध््क्ष” भन्नयले ्स 

गयउँकय्गपयमलकयको उपयध््क्ष सम्झनुपदगछ ।  

(ङ) “प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ ” भन्नयले ्स 

गयउँकय्गपयमलकयको कय्यगल्को प्रिखु 

प्रशयसकी् अमधकृ  सम्झनुपदगछ । 

(ि) “खयनेपयनी  थय सरसफयई उपभोक्तय समिम ” 

भन्नयले  ्स कय्गमवधी बिोमिि गयउँपयमलकयद्धयरय 

गठन  थय सञ्ियलन हुने खयनेपयनी  थय 

सरसफयईसँग सम्बमन्ध  उपभोक्तय समिम  सम्झनु 

पदगछ । 

(छ) “वडय समिम ” भन्नयले गयउँकय्गपयमलकयको वडय 

समिम  सम्झनुपदगछ । 

(ि) “सभय” भन्नयले ्स गयउँपयमलकयको गयउँसभय 

सम्झनुपदगछ । 

(झ) “खयनेपयनी” भन्नयले घरेल ु  थय औद्योमगक 

उप्ोगको लयमग आप ूी गररने पयनी सम्झनु पदगछ । 
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(ञ) “श्रो ” भन्नयले भ-ूस ह वय भमूिग  रुपिय रहकेो 

खयनेपयनीको श्रो  सम्झनु पछग । 

(ट) “संरिनय” भन्नयले श्रो ले स्रो बयट खयनेपयनी 

िम्िय गनग, मन्न्रण गनग, समुद्धकरण गनग वय मव रण 

गनग बनयईएको िलयश् र सो िलयश्ले ििेको 

क्षेर सम्झनु पछग र सो शब्दले त््थ ै उद्धेश््ल े

बनयईएको पयनी ट््यङ्की, पयईप लयईन, मनकयश, 

धयरय वय त््थ ै प्रकयरकय अन्् संरिनयलयई सिे  

िनयउँछ । 

(ठ) “सवेक्षण" भन्नयले संरिनयको मनियगण, संरिनय 

मनियगण गदयग पने वय यवरणी् असर, श्रो बयट 

उप्ोग  थय मव रण गनग समकने खयनेपयनीको 

पररियण, खयनेपयनीबयट लयभयमन्व  हुनेहरुको 

संख्य लगय्  आमथगक  थय प्रयमवमधक  थ्् 

 थ््यङ्क सिे को मवशे्लषण गरी मवथ  ृ रुपबयट 

 ्यर गररएको अन्वेषण संभयव्् य अध्््न र    ्

सम्बन्धी मवथ  ृ इमन्िमन्ररङ मडियईन सिे को 

कय्ग सम्झनु पछग । 

३. उदे्दश्यहराः  

(१) टोल थ रिय  थवयच्छ खयनेपयनी  थय सरसफयई 

उपलब्ध य गने, 

(२) खयनेपयनी  थय सरसफयई कय्गलयई व््वमथथ  गने, 

(३) खयनेपयनी  थय सरसफयई उपभोक्तय समिम  र 

गयउँपयमलकयलयई सिन्व् र सह्ोग गने गरयउने, 

४. खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सचिचतले गने काययहराः  
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(१) खयनेपयनी  थय सरसफयई उपभोक्तय समिम हरुको िहुयन 

संरक्षण  थय संवद्धगन गने, 

(२) खयने  थय सरसफयईको पँहुििय सबै ियन यलयई सहभयगी 

गरयउने । 

पररच्छेद – २ 

उपभोक्ता संस्थाको गठन तथा दताय 

५. उपभोक्ता संस्थाको गठनाः  

(१) सयिमूहक लयभको लयमग परर्ोिनयको मवकयस  थय 

सञ्ियलन गरी त््सबयट लयभमन्व  हुन ियहन े

व््क्तीहरुलयई उपभोक्तय संथथय गठन गनग सक्ने छन् । 

(२) उपमन्ि (१) बिोमिि गठन गररने उपभोक्तय संथथयको 

कय्गकयरी समिम िय कम् ीिय दईुिनय िमहलय समह  नौ 

िनय व््मक्तहरुलयऐ सदथ् रहने छ । 

६. उपभोक्ता संस्थाको चिधानाः 

  (१) उपभोक्तय संथथयको एउटय मवधयन हुनेछ । 

(२) उपमन्ि (१) बिोमििको मवधयनिय दहेय्कय कुरयहरु खलुयएको हुने 

पनेछः- 

(क) उद्धेश््  थय कय्ग क्षेर, 

(ख) सदथ् यको लयमग ्ोग्् य, 

(ग) सदथ् यको शलु्क र सदथ् य प्रदयन गने मवमध, 

(घ) सदथ् यको अ्ोग्् य, 

(ङ) सयधयरण सभयको गठन, 

(ि) सयधयरण सभयको अमधवेशन, 

(छ) सयधयरण सभयको कयि, क गव्् र अमधकयर, 
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(ि) कय्ग समिम को गठन, 

(झ) कय्ग समिम को बैठक, 

(ञ) कय्ग समिम को कयि, क गव्् र अमधकयर, 

(ट) पदयमधकयरीहरुको कयि, क गव्् र अमधकयर, 

(ठ) मनवयगिन सम्बन्धी व््वथथय, 

(ड) अमवश्वयसको प्रथ यव, 

(ढ) आमथगक श्रो , 

(ण) िल अिल सम्पमिको मववरण, 

( ) कोष, 

(थ) लेखय परीक्षण, 

(द) मवधयनिय संशोधन, 

(ध) मवमन्ि बनयउन सक्ने कुरय, 

(न) अन्् आवश््क कुरयहरु । 

७. उपभोक्ता संस्था दताय गनय दरखास्त चदनु पनेाः उपभोक्तय संथथय द यग गनग ियहन े

व््मक्तहरुले  दईु स् रुपौ ँ् य दथ ुर समह  अनुसिुी – १ बिोमििको ढयँियिय 

गयउँपयमलकय सिक्ष दरखयथ  मदनु पनेछ । 

८. उपभोक्ता सचिचत दतायाः 

(१) मन्ि ७ बिोमिि दरखयथ  प्रयप्त भए पमछ गयउँपयमलकयले 

उपभोक्तय संथथयले मवकयस गनग प्रथ यमव  गरेको 

परर्ोिनय आमथगक  थय प्रयमवमधक दृमिकोण सिे बयट 

मवकयस गनग उप्कु्त भए नभएको ियँिबुझ गरी सो 

सम्बन्धिय सम्बमन्ध  मनकय्सँग परयिशग सिे  गदयग 

परर्ोिनय मवकयस गनग उप्कु्त दमेखएिय गयउँपयमलकयले 

उपभोक्तय संथथय द यग गरी दरखयथ वयलयलयई अनुसिूी – 

२ बिोमििको ढयँियिय गयउँपयमलकयले द यगको प्रियण पर 

मदनु पनेछ । 
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(२) उपमन्ि (१) बिोमिि ियँिबुझ  थय परयिशग गदयग 

उपभोक्तय संथथय द यग गनग नमिल्ने भएिय समिम ले त््सको 

कयरण समह को ियनकयरी दरखयथ वयलयलयई मदनु पनेछ । 

९. श्रोतको पानीिा उपभोक्ता सचिचतको अचधकाराः  

(१) उपभोक्तय समिम  द यग भए पमछ उपभोक्तय समिम ले 

उप्ोग गनग  ोमकएको हद सम्िको पररियण बरयबर 

पयनीको श्रो िय उपभोक्तय समिम को अमधकयर कय्ि 

रहनेछ । 

१०.  काययचिधीको व्याखया, संिोधन तथा अनुसूिी थपघटाः ्स कय्गमवमधको 

आवश््क व््यख्य,संशोधन  थय अनुसिूी थपघट गयउँकय्गपयमलकयले गनेछ । 
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अनुसूिी -१ 

(चनयि ७ सभबचधधत) 

उपभोक्ता सचिचत दतायको लाचग चदईने दरखास्त 

श्री प्रिखु प्रशयकी् अमधकृ  ज््,ू 

मिमिलय गयउँकय्गपयमलकयको कय्यगल्, 

मिमिलय, सङ्खवुयसभय । 

 

उपभोक्तय समिम  द यग गनगको लयमग दहेय्कय कुरयहरु खलुयई ्ो दरखयथ  गरेको छु ।  

१. उपभोक्तय समिम को नयि र ठेगयनयः 
२. उपभोक्तय समिम को उद्धेश््ः  
३. श्रो  रहकेो अञ्िलः........ मिल्लयः.........गयउँपयमलकयः........... वडय नं...... 
४. उप्ोग गने पयनीको पररियणः 
५. परर्ोिनय शरुु गनग लयग्ने सि्ः 
६. परर्ोिनय सम्पन्न गदयग लयग्ने ियने अनुियमन  खिगः 
७. दरखयथ  सयथ पेश गनुग पने  कयगिय हरुः 

क) परर्ोिनयको सम्बन्धी मवथ  ृ मववरण उल्लेख भएको कयगिय  । 
ख) परर्ोिनयको लयमग कुनै संथथयबयट आमथगक सहय् य व््होररने भए सो 

सम्बन्धिय त््थ ो संथथयले व््क्त गरेको प्रम  बद्ध य र   ् सम्बन्धी कयगिय ः 

ियमथ लेमखएको व््होरय मठक सयँि छ,  झटु्टय ठहरे कयनून बिोमिि सहुलँय बुझयउलय । 

दरखयथ  मदनेकोः 

समहः 

नयिः 

ठेगयनयः 

मिम ः 
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अनुसूिी – २ 

(चनयि ८ को उपचनयि (१) सँग सभबचधधत) 

उपभोक्ता चसचिचतको दताय प्रिाण – पत्र 

श्री ............................, 

.............................. । 

 

िहोद्, 

 पयईले मिम  ............................िय मदएको दरखयथ  बिोमिि उपभोक्तय समिम  द यग गरी ्ो प्रियण – पर मदइऐको छ । 

१. उपभोक्तय समिम को नयि र ठेगयनयः 

२. उपभोक्तय समिम को उदेश््ः 

३. उपभोक्तय समिम ले सञ्ियलन गने परर्ोिनयको नयिः 

४. परर्ोिनयको श्रो ः 

५. श्रो  रहकेो अञ्िल..............मिल्लय.................. गयउँपयमलकय/नगरपयमलकय................... वडय न...... 

६. उप्ोग गनग पयउन ेपयनीको पररियणः 

७. उपभोक्तय समिम को कय्ग क्षरेः 

८. परर्ोिनय शुरु गनुग पने अवमधः 

९. उपभोक्तय समिम ले पयलनय गने पने श गहरुः 

(क) 

(ख) 

प्रियणपर मदने अमधकयरीकोः 

समहः 

नयिः 

कय्यगल्ः 

मिम ः 

 
 

आज्ञयले, 

रेम्बु ियमम्लङ रय 

प्रकयश िगर 

 प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ  

प्रिाणीकरण चिचताः२०७५/१२/१९ 
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गाउँ काययपाचलकाको कायायलयबाट िुचित । िूल्य र १०।- 


