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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ल ेददएको अधिकार प्रयोग गरी ईन्द्रावती गाउँपाललका 
ले देहायको वविेयक जारी गरेको छ । 

भाग १ 

जलश्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ववधेयक, २०७७ 

प्रतावनााः 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ल ेआफ्नो तह लित्रका बालसन्द्दालाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन 
लिलाउन ेसम्बन्न्द्ि गाउँपाललकाको काि, कततव्य रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ । ऐनको उक्त व्यवस्थालाई 
कायातन्द्वयन गने गरी ईन्द्रावती गाउँपाललका  क्षते्रलित्र स्वच्छ खानेपानी पहँुच सबै गाउँबासीहरुिा पुयातउने 
गरी खानेपानी व्यवस्थापन गनत खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता सलिततहरुको स्थापना तथा दतात  गनत 
र जलश्रोतको उधचत उपयोगका लाधग तनयिन गनत वान्द्छनीय िएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ को दफा ११(२) बिोन्जि यो वविेयक बनाईएको छ । 

१. संक्षिप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भाः 
१. यस वविेयकको नाि जलश्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्द्िी वविेयक, २०७७ रहेको छ । 
२. यो वविेयक ईन्द्रावती गाउँपाललका को आठौ गाउँसिाबाट पररत िएको  लितत देखख लागु हुनेछ 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगल ेअको अगग नलागेमा यस ववधेयकमााः 
क. कायतपाललका िन्द्नाले ईन्द्रावती गाउँपाललकाको गाउँकायतपाललकालाई सम्झनुपछत । 

ख. गाउँपाललका िन्द्नाले ईन्द्रावती गाउँपाललकालाई सम्झनुपछत । 
ग. गाउँपाललका प्रिुख िन्द्नाले ईन्द्रावती गाउँपाललकाको गाउँ प्रिुखलाई सम्झनुपछत । 

घ. वडा अध्यक्ष िन्द्नाले ईन्द्रावती गाउँपाललका को वडाहरुको वडा अध्यक्षलाई सम्झनुपछत । 
ङ. प्रिुख प्रशासकीय अधिकृत िन्द्नाले ईन्द्रावती गाउँपाललका को प्रिुख प्रशासकीय अधिकृत 

सम्झनुपछत । 
च. सलितत िन्द्नाले वविान अनुसार गठन िएको खानेपानी तथा सरसफाइ, लसिंचाई उपिोक्ता 

सलितत सम्झनुपछत । 
छ. खानेपानी िन्द्नाले स्वच्छ वपउने खानेपानी लाई सम्झनुपछत । 
ज. तोककएको वा तोककए बिोन्जि िन्द्नाले यस वविेयक अन्द्तगतत बनेको तनयि, तनदेलशकािा 

तोककएको वा तोककएबिोन्जि सम्झनुपछत । 

३. जलश्रोत उपयोग (उपभोक्ता) सममतत तथा उपयोग गररने पानीको मुल दताग गनुगपननाः  

१. व्यन्क्तगत वा सािुदातयक प्रयोगका लाधग कुनैपतन श्रोतको पानी, खानेपानी तथा सरसफाइ एविं 
अन्द्य घरेलु प्रयोग, लसिंचाईको लाधग प्रयोग गनुत परेिा प्रयोजन खुलाई उपिोक्ता सलितत तथा 
िुल दतात गरेर िात्र उपयोगिा ल्याउनु पनेछ । यस वविेयक बिोन्जि उपिोक्त सलितत तथा 
िुल दतात नगरी कसैले पतन जलश्रोतको उपयोग गनुत हुदैन । 



४. जलश्रोत उपयोग (उपयोग) सममतत दताग ववधधाः 
१. सलितत दतात गनत चाहने इच्छुक व्यन्क्तले खानेपानीको िुलबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिा लाि 

ललन सक्ने कन्म्तिा ५ (पाचँ) जना वा सो िन्द्दा बढी व्यन्क्तहरुले सलितत सम्बन्न्द्ि देहायका 
वववरण गाउँपाललका प्रिुख सिक्ष तनवेदन ददनु पनेछ । 

क. सलिततको नािः 
ख. सलितत गठनको उद्बेश्य 

ग. सलिततका सदस्यहरुको नाि, ठेगानाः 
घ. सलिततको कायातलय रहने स्थानः 
ङ. सलितत सञ्चलानको ववधि र प्रकिया, खाता सञ्चालनः 
च. सेवा पुयातएको/ पुयातउने टोल, वस्ती र घरिुरी सिंख्या तथा जनसिंख्याः 

२. उपदफा (१) बिोन्जिकव तनवेदन प्राप्त िएपतछ गाउँपाललका अध्यक्षको आदेशानुसार प्रिुख 
प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्राववधिकको राय सिेत ललई सलितत तथा िुल 
दतात गनत उधचत ठानेिा सलिततको नाििा दतात हुनेछ । 

३. प्रिुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै सलितत तथा िुल दतात नगने तनणतय गरेिा त्यसको सूचना 
तनवेदकलाई ददनुपनेछ र तनवेदकले सूचना प्राप्त गरेको लिततले पैततस ददन लित्र त्यस्तो तनणतय 
उपर गाउँपाललका अध्यक्ष सिक्ष उजुर गनत सक्नेछ । 

४.उपदफा (३) बिोन्जिको उजुर प्राप्त िएपतछ गाउँपाललका अध्यक्षले आवश्यक जाँचबुझ गरी 
त्यस्तो सलितत तथा िुल दतात गनत िनालसव ठहररएिा सो सलितत तथा िुल दतात गनत प्रिुख 
प्रशासकीय अधिकृतले सलितत तथा िुल दतात गररददनु पनेछ । 

५. यस दफा अन्द्तगतत ददईने प्रिाण पत्रको ढाँचा अनुसूची १ बिोन्जि हुनेछ । नववकरण दस्तुर 
तोककए बिोन्जि हुनेछ । 

६. दतात िएको सलितत तथा िुल प्रत्येक आधथतक वर्त सिाप्त िएको तीन िदहना लित्र नववकरण 
गनुत पनेछ । दतात दस्तुर रु १०००।– (एक हजार) नववकरण दस्तुर वावर्तक रु ५००।– (पाँच सय) 
ततनुत पनेछ । 

७. सम्बन्न्द्ित उपिोक्तिा सलिततबाट िुल दतातका लाधग तनवेदन ददएिा तनम्न अनुसारको सलिततले 
िुल दतात गनत लिल्ने नलिल्ने सम्बन्द्ििा स्थलगत अध्ययन गरी स्पस्ट राय सदहत प्रततवेदन 
ददनुपनेछ । 
१. सिंयोजक- गाउँपाललका अध्यक्ष 

२. सदस्य- सम्बन्न्द्ित वडाको अध्यक्ष 

३. सदस्य-प्रिुख प्रशासकीय अधिकृत 

४. सदस्य- वन तथा वातावरण सलिततको सिंयोजक 

५. सदस्य सधचव- गाउँपाललकाले तोकेको गाउँपाललकाको इन्न्द्जतनयर  

५. सममतत संगठित मातननेाः 



१. यस वविेयक अन्द्तगतत दतात िएको सलिता अबबन्न्द्छन्द्न उत्तराधिकारवाला स्वसालसत र सिंगदठत 
सलितत हुनेछ । सो सलिततको सबै कािको तनलित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । 

२. सलिततले व्यक्त सरह आफ्नो नािबाट उजुर गनत सक्नेछ र सो उपर पतन सोही नािबाट नाललस 
उजुरी लाग्न सक्नेछ । 

३. सलितत गठन गदात सिावेशी प्रकृया अवलम्वन गरी ९ जना िन्द्दा बढी नहुने गरी, कन्म्तिा १ 
जना िदहला िुख्य पदिा तथा ३३ प्रततशत िदहला सदस्य सुतनन्श्चत गराइ गनुत पनेछ । 

४. सलिततको खाता सञ्चालन गदात बढीिा ३ जना सम्िको नाििा बैक खाता खोलल सञ्चालन 
गनुतपने छ । 

६. संस्थाको सम्पतताः 
१. सलिततको सदस्य वा काितचारी लगायत कुनै व्यन्क्तले सलिततको वविान ववरुद्ब सिंस्थाको कुनै 

सम्पतत दरुुपयोग गरेिा, कब्जा गरेिा वा रोक्का राखेिा गाउँपाललकाले त्यस्तो सम्पतत दरुुपयोग 
गने, कब्जा गने वा रोक्का राख्नेबाट ललई सलिततलाई कफतात बुझाईददन सक्नेछ । 

२. उपदफा (१) बिोन्जि सम्पतत कफतात गने गरी गाउँपाललकाले गरेको कारबाहीिा धचत्त नवुझने 
व्यन्क्तले सम्बन्न्द्ित अदालतिा उजुर गनत सक्नेछ । 

३. सलिततको सदस्य वा कितचारी लगायत कुनै व्यन्क्तको कुनै सम्पतत वा प्रततष्ठा ववरुद्ब कुनै 
अपराि वा ववराि गरेिा सलितत वा सलिततको कुनै सदस्य उपर प्रचललत कानुन बिोन्जि 
गाउँपाललकाले कारबाही चलाउन सक्नेछ । 

७. यस अति दताग भई वा नभई स्थापना भएका सममततल ेदताग गननाः 
१. यो वविेयक प्रारम्ि हुनु िन्द्दा अतघ तत्काल प्रचललत कानून बिोन्जि दतात िई वा निई स्थापना 

िईरहेको सलिततल ेपतन यो वविेयक प्रारम्ि िएको लिततले ६ (छ) िदहनालित्र यो कायातववधि 
बिोन्जि सूधचकृत  गराउनु पनेछ । सूधचकृत दतात हुनको लाधग गत आ.व. सम्िको लेखा 
परीक्षण प्रततवेदन र सािारण सिाको तनणतय अतनवायत रुपिा पेश गनुत पनेछ । 

८. सममततको उद्बेश्यहरुमा हेरफेराः 
१. सलिततको उद्बेश्यहरिा हेरफेर गनत आवश्यक देखेिा वा सो सलिततलाई कुनै अको सलिततिा 

गाभ्न उधचत देखेिा सो सलिततले तत ्प्रस्ताव उपर छलफल गनत सलिततको वविान बिोन्जि 
सािारणसिा बोललउनु पनेछ । 

२. सािारणसिािा उपन्स्थत िएका जम्िा सदस्य सिंख्याको दईु ततहाई सदस्यहरुले प्रस्ताविा 
सिथतन जनाएिा सो प्रस्ताव सािारणसिाबाट पारीत िएको िातननेछ । तर  सो प्रस्ताव लागू 
गनत गाउँपाललकाको पूवत स्वीकृत ललनु पनेछ । 

९. सममततको वगीकरणाः 
दतात अनुितत प्राप्त गरी गाउँपाललका क्षेत्र लित्र सिंचालनिा रहेका खानेपानी तथा सरसफाई उपिोक्ता 
सलिततहरुको व्यवस्थापनबाट खानेपानी उपलब्ि गराउने उपिोक्ता सदस्य सिंख्याको आिारिा तनम्न 
अनुसारको वगीकरण हुनेछ । 



१. १००१ जना वा सो िन्द्दा बढी उपिोक्ता सदस्य िएको (क वगत)  

२. ५०१ देखख १००० जना उपिोक्ता सदस्य िएको (ख बगत) 
३. ५०० जना सम्िा उपिोक्ता सदस्य िएको (ग बगत) 

    १०. तदथग सममतत गिन गनग सककने:  

यस अतघ दतात स्वीकृती प्राप्त गरी सन्द्चालनिा रहेका र नयाँ अनुितत प्राप्त गरी स्थापना हुने 
उपिोक्ता सलिततहरुल ेतोककए बिोन्जि ६ िदहना लित्र सािारण सिा गरी उपिोक्ता सलितत 
गठन प्रकृया पूरा नगरेिा त्यस्ता तदथत सलितत वा अबिी पूरा िएका उपिोक्ता सलिततहरुलाई 
बबघटन गरी सँचालन तनयलित गनत गाउँपाललकाको तफत बाट सम्बन्न्द्ित उपिोक्ता सदस्यहरु 
िध्येबाट तदथत सलितत गठन गरी सािारण सिा सिेतिा आवश्यक प्रकृया तथा काि कारवाही 
गरी गराई व्यवस्थापन गनत सककनेछ। 

  ११.संि गिन गनग सककने :  

दतात स्वीकृतत प्राप्त गरी गाउँपाललका क्षेत्र लित्र सिंचालनिा रहेका खानेपानी तथा सरसफाई उपिोक्ता 
सलिततहरु िध्येबाट एक उपिोक्ता सलिततलाई एक सदस्य िानी नगर स्तरीय खानेपानी तथा 
सरसफाई उपिोक्ता सिंघ गठन गरी सोही सिंघको प्रत्यक्ष रेखदेख सहयोग िातहतिा अन्द्य सम्पूणत 
उपिोक्ता सलिततहरुलाई व्यवन्स्थत रुपिा सिंञ्चालन गररने छ। 

  १२. ठहसाबको वववरण पिाउनुपनन:  

उपिोक्ता सलिततले आफ्नो सलिततको दहसाबको बबवरण लखेा पररक्षकको प्रततवेदन सदहत प्रत्येक 
बर्त गाउँपललकािा पठाउनु पनेछ। 

 १३. ठहसाब जााँच गनन: 

 (१) प्रिुख प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यक देखेिा सलिततको दहसाब आफूले तनयुत्ती गरेको कुनै 
अधिकृतद्िारा  जाँच गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि दहसाब जाँच गराए बापत गाउँपाललकाले दहसाब जाचँबाट देखखन आएको 
सलिततको िौज्दात रकिको सयकडा तीन प्रततशतिा नबढाई आफूले तनिातरण गरेको असूल 
गरी ललन सक्नछे। 

(३) दहसाब जाँच गने अधिकृतले िागेको वववरण तथा कागजातहरु वा प्रश्नको जवाफ ददनु सलिततको 
पदाधिकारी, सदस्य र कितचारीको कततव्य हुनेछ। 

(४) दहसाब जाँच गने अधिकृतले नगरपाललकाले तोककएको म्याद लित्र दहसाब प्रततवेदन गाउँपाललका 
सिक्ष पेश गनुतपने छ र सो को प्रततवेदनको आिारिा सलिततको कुनै सम्पवत्त सो सिंस्थाको 
कुनै पदाधिकारी, सदस्य वा कितचारीले दहनालिना गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुुपयोग गरेको छ 



िन्द्ने गाउँपाललकालाई लागेिा तनजले त्यस्तो पदाधिकारी, सदस्य वा कितचारीबाट सो हानी 
नोक्सानी असूल गनत प्रचललत कानुन बिोन्जि कारबाही चलाउन सक्नेछ । 

तर, प्रचललत कानुनले सजाय सिेत हुने अपराि िएकोिा प्रचाललत कानुन बिोन्जि िुद्िा 
चलाउन सक्नेछ। 

  १४. तनदनशन ठदने :  

गाउँपाललकाले सलिततलाई आवश्यक तनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो तनदेशनको पालना गनुत 
सम्बन्न्द्ित सलिततको कततव्य हुनेछ। 

  १५. दण्ड सजाय :  

(१) यस वविेयक बिोन्जि सलितत तथा िुल दतात नगरी जलश्रोतको उपयोग गरेिा त्यस्ता व्यवत्तहरुलाई 
गाउँपाललकाले जनही ततन हजार रुपैयाँ सम्ि जररवना गनत सक्नेछ। 

(२) दफा १२ बिोन्जि दहसाबको वववरण नपठाएिा उपिोक्ता सलिततलाई गाउँपाललकाले जनही रु. ५ 
हजार रुपैयासम्ि जररवना गनत सक्नेछ। 

तर,  कुनै सदस्यले दफा १२ उल्लघिंन हुन नददन सकिर प्रयत्न गरेको धथयो िन्द्ने सन्द्तोर्जनक 
प्रिाण पेश गनत सकेिा तनजलाई सजाय गररने छैन । 

(३) दफा (१२) को उपदफा (१) बिोन्जि दहसाब जाँच गने सम्बन्न्द्ित अधिकृतले िागेको वववरण 
तथा कागजपत्र वा सोिकेो प्रश्नको जवाफ नददने सम्बन्न्द्ित पदाधिकारी, सदस्य वा कितचारीलाई 
गाउँपाललकाले पाँच हजार रुपैया सम्ि जररवाना गनत सक्नेछ । 

(४) दफा (८) बिोन्जि गाउँपाललकाको स्वीकृत नललई सलिततको उद्िेश्यिा हेरफेर गरेिा वा अको 
सलिततसँग गािेिा वा सलिततले आफ्नो उद्िेश्यको प्रततकुल हुने काि कारबाही गरेिा वा 
गाउँपाललकाले ददएको तनदेशन पालना नगरेिा प्रिुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यस्तो सलिततको 
दतात तनलम्बन गनत वा खारेज गनत सक्नेछ । 

  १६.पुनरावेदनाः  

दफा (१५) बिोन्जि प्रिुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको अन्न्द्ति तनणतय उपर पौततस ददन लित्र 
सम्बन्न्द्ित न्जल्ला अदालतिा पुनरावेदन लाग्ने छ । 

 

  १७. सममततको बबिटन वा त्यसको पररणामाः 

(१) सलिततको वविान बिोन्जि कायत सिंचालन गनत नसकक वा अन्द्य कुनै कारण वस सलितत 
बबघटन िएिा त्यस्तो सलिततको सम्पुणत जायजेथा गाउँपाललकाले सानेछ । 



(२) उपदफा (१) बिोन्जि ववघटन िएको सलिततको दातयत्वको हकिा सो सलिततको जायजथेाले 
भ्याए सम्ि त्यस्तो दातयत्व गाउँपाललकाले ब्यहोनेछ । 

 

(३) सलिततले आफ्नो बबिान अनुसारको तोकीएको सिय अवधि लित्रिा नयाँ कायतसलितत चयन 
हुन नसकेिा उक्त कायतसलितत स्वतः ववघटन िएको िानी अको कायतसलितत चयन निए 
सम्ि सलितत सिंचालन गाउँपाललकाले गनेछ । 

१८. तनयम बनाउने अधधकाराः  

यस वविेयकको उद्िेश्य कायातन्द्वयन गनत गाउँपाललकाल ेतनयि बनाउन सक्नेछ । 

१९.खारेजी र बचाउाः 

(१) खानेपाने तथा सरसफाई उपिोक्ता सलितत ब्यवस्थापन वविेयक लागु हँुन पुवत जलस्रोत एन 
२०४९ अन्द्तगतत दतात िएका सलितत यस ैकायत ववधि बिोन्जि दतात िए सरह िातननेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसुची १ 

(वविेयकको दफा ४ सिंग सम्बन्द्िीत) 

जलस्रोत सममतत /मुलदताग प्रमा पत्र 

 

लिततः 

दतात नः 

श्री.................................................................उपिोक्ता सलितत 

ईन्द्रावती गाउँपाललका ,वडा निं......................... 

 

त्यस सिंस्थालाई ........................................स्थानको िुल (जलस्रोत) को उपयोग गनत पाउने गरी देहायको 
बबवरण खोली ईन्द्रावती गाउँपाललका  जलस्रोत उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्द्िी २०७६ बिोन्जि यो 
अनुिती पत्र प्रदान गरीएको छ । 

१. सिंस्था/सलिततको नािः 
२. जलस्रोत/िुलको उपयोगको उद्िेश्यः 
३. जलस्रोत/िुलको नाि ककलसि र रहेको स्थानः 
४. जलस्रोत उपयोगको पररिाणः 
५. जलस्रोत उपयोग गने क्षेत्र,टोलः 
६. जलस्रोत उपयोगको तरीकाः 
७. लािान्न्द्वत घरिुरी सिंख्याः 
८. अनुिती पत्र बहाल रहने अवधिः 

अनुमतत पत्र ठदने अधधकारीको  

दस्तखत 

नाम 

पद           आज्ञाले 

श्रीकृष्ण पौडेल 

प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत 


