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स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ि ेददएको अधिकाि प्रर्ोग गिी ईन्द्रावती गाउँपालिका 
िे देहार्को वविेर्क जािी गिेको छ । 

भाग १ 

जलश्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्द्धी ववधेयक, २०७७ 

प्रतावनााः 

स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ ि ेआफ्नो तह लित्रका बालसन्द्दािाई स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्थापन 
लििाउन ेसम्बन्न्द्ि गाउँपालिकाको काि, कतयव्र् िहेको कुिा उल्िेख गिेको छ । ऐनको उक्त व्र्वस्थािाई 
कार्ायन्द्वर्न गने गिी ईन्द्रावती गाउँपालिका  क्षते्रलित्र स्वच्छ खानेपानी पहँुच सबै गाउँबासीहरुिा पुर्ायउने 
गिी खानेपानी व्र्वस्थापन गनय खानेपानी तथा सिसफाइ उपिोक्ता सलिततहरुको स्थापना तथा दताय  गनय 
ि जिश्रोतको उधचत उपर्ोगका िाधग तनर्िन गनय वान्द्छनीर् िएकोिे स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, 
२०७४ को दफा ११(२) बिोन्जि र्ो वविेर्क बनाईएको छ । 

१. संक्षिप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भाः 
१. र्स वविेर्कको नाि जिश्रोतको उपर्ोग तथा व्र्वस्थापन सम्बन्द्िी वविेर्क, २०७७ िहेको छ । 
२. र्ो वविेर्क ईन्द्रावती गाउँपालिका को आठौ गाउँसिाबाट परित िएको  लितत देखख िागु हुनेछ 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगल ेअको अगग नलागेमा यस ववधेयकमााः 
क. कार्यपालिका िन्द्नािे ईन्द्रावती गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकािाई सम्झनुपछय । 

ख. गाउँपालिका िन्द्नािे ईन्द्रावती गाउँपालिकािाई सम्झनुपछय । 
ग. गाउँपालिका प्रिुख िन्द्नािे ईन्द्रावती गाउँपालिकाको गाउँ प्रिुखिाई सम्झनुपछय । 

घ. वडा अध्र्क्ष िन्द्नािे ईन्द्रावती गाउँपालिका को वडाहरुको वडा अध्र्क्षिाई सम्झनुपछय । 
ङ. प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृत िन्द्नािे ईन्द्रावती गाउँपालिका को प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृत 

सम्झनुपछय । 
च. सलितत िन्द्नािे वविान अनुसाि गठन िएको खानेपानी तथा सिसफाइ, लसिंचाई उपिोक्ता 

सलितत सम्झनुपछय । 
छ. खानेपानी िन्द्नािे स्वच्छ वपउने खानेपानी िाई सम्झनुपछय । 
ज. तोककएको वा तोककए बिोन्जि िन्द्नािे र्स वविेर्क अन्द्तगयत बनेको तनर्ि, तनदेलशकािा 

तोककएको वा तोककएबिोन्जि सम्झनुपछय । 

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

१. व्र्न्क्तगत वा सािुदातर्क प्रर्ोगका िाधग कुनैपतन श्रोतको पानी, खानेपानी तथा सिसफाइ एविं 
अन्द्र् घिेिु प्रर्ोग, लसिंचाईको िाधग प्रर्ोग गनुय पिेिा प्रर्ोजन खुिाई उपिोक्ता सलितत तथा 



िुि दताय गिेि िात्र उपर्ोगिा ल्र्ाउनु पनेछ । र्स वविेर्क बिोन्जि उपिोक्त सलितत तथा 
िुि दताय नगिी कसैिे पतन जिश्रोतको उपर्ोग गनुय हुदैन । 

४. जलश्रोत उपयोग (उपयोग) सममतत दताग ववधधाः 
१. सलितत दताय गनय चाहने इच्छुक व्र्न्क्तिे खानेपानीको िुिबाट प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपिा िाि 

लिन सक्ने कन्म्तिा ५ (पाचँ) जना वा सो िन्द्दा बढी व्र्न्क्तहरुिे सलितत सम्बन्न्द्ि देहार्का 
ववविण गाउँपालिका प्रिुख सिक्ष तनवेदन ददनु पनेछ । 

क. सलिततको नाििः 
ख. सलितत गठनको उद्बेश्र् 

ग. सलिततका सदस्र्हरुको नाि, ठेगानािः 
घ. सलिततको कार्ायिर् िहने स्थानिः 
ङ. सलितत सञ्चिानको ववधि ि प्रकिर्ा, खाता सञ्चािनिः 
च. सेवा पुर्ायएको/ पुर्ायउने टोि, वस्ती ि घििुिी सिंख्र्ा तथा जनसिंख्र्ािः 

२. उपदफा (१) बिोन्जिकव तनवेदन प्राप्त िएपतछ गाउँपालिका अध्र्क्षको आदेशानुसाि प्रिुख 
प्रशासकीर् अधिकृतिे आवश्र्क जाँचबुझ गिी प्राववधिकको िार् सिेत लिई सलितत तथा िुि 
दताय गनय उधचत ठानेिा सलिततको नाििा दताय हुनेछ । 

३. प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृतिे कुनै सलितत तथा िुि दताय नगने तनणयर् गिेिा त्र्सको सूचना 
तनवेदकिाई ददनुपनेछ ि तनवेदकिे सूचना प्राप्त गिेको लिततिे पैततस ददन लित्र त्र्स्तो तनणयर् 
उपि गाउँपालिका अध्र्क्ष सिक्ष उजुि गनय सक्नेछ । 

४.उपदफा (३) बिोन्जिको उजुि प्राप्त िएपतछ गाउँपालिका अध्र्क्षिे आवश्र्क जाँचबुझ गिी 
त्र्स्तो सलितत तथा िुि दताय गनय िनालसव ठहरिएिा सो सलितत तथा िुि दताय गनय प्रिुख 
प्रशासकीर् अधिकृतिे सलितत तथा िुि दताय गरिददनु पनेछ । 

५. र्स दफा अन्द्तगयत ददईने प्रिाण पत्रको ढाँचा अनुसूची १ बिोन्जि हुनेछ । नववकिण दस्तुि 
तोककए बिोन्जि हुनेछ । 

६. दताय िएको सलितत तथा िुि प्रत्रे्क आधथयक वर्य सिाप्त िएको तीन िदहना लित्र नववकिण 
गनुय पनेछ । दताय दस्तुि रु १०००।– (एक हजाि) नववकिण दस्तुि वावर्यक रु ५००।– (पाँच सर्) 
ततनुय पनेछ । 

७. सम्बन्न्द्ित उपिोक्तिा सलिततबाट िुि दतायका िाधग तनवेदन ददएिा तनम्न अनुसािको सलिततिे 
िुि दताय गनय लिल्ने नलिल्ने सम्बन्द्ििा स्थिगत अध्र्र्न गिी स्पस्ट िार् सदहत प्रततवेदन 
ददनुपनेछ । 
१. सिंर्ोजक- गाउँपालिका अध्र्क्ष 

२. सदस्र्- सम्बन्न्द्ित वडाको अध्र्क्ष 

३. सदस्र्-प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृत 

४. सदस्र्- वन तथा वाताविण सलिततको सिंर्ोजक 



५. सदस्र् सधचव- गाउँपालिकािे तोकेको गाउँपालिकाको इन्न्द्जतनर्ि  

५. सममतत संगठित मातननेाः 
१. र्स वविेर्क अन्द्तगयत दताय िएको सलिता अबबन्न्द्छन्द्न उत्तिाधिकािवािा स्वसालसत ि सिंगदठत 

सलितत हुनेछ । सो सलिततको सबै कािको तनलित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । 

२. सलिततिे व्र्क्त सिह आफ्नो नािबाट उजुि गनय सक्नेछ ि सो उपि पतन सोही नािबाट नालिस 
उजुिी िाग्न सक्नेछ । 

३. सलितत गठन गदाय सिावेशी प्रकृर्ा अविम्वन गिी ९ जना िन्द्दा बढी नहुने गिी, कन्म्तिा १ 
जना िदहिा िुख्र् पदिा तथा ३३ प्रततशत िदहिा सदस्र् सुतनन्श्चत गिाइ गनुय पनेछ । 

४. सलिततको खाता सञ्चािन गदाय बढीिा ३ जना सम्िको नाििा बैक खाता खोलि सञ्चािन 
गनुयपने छ । 

६. संस्थाको सम्पतताः 
१. सलिततको सदस्र् वा काियचािी िगार्त कुनै व्र्न्क्तिे सलिततको वविान ववरुद्ब सिंस्थाको कुनै 

सम्पतत दरुुपर्ोग गिेिा, कब्जा गिेिा वा िोक्का िाखेिा गाउँपालिकािे त्र्स्तो सम्पतत दरुुपर्ोग 
गने, कब्जा गने वा िोक्का िाख्नेबाट लिई सलिततिाई कफताय बुझाईददन सक्नेछ । 

२. उपदफा (१) बिोन्जि सम्पतत कफताय गने गिी गाउँपालिकािे गिेको कािबाहीिा धचत्त नवुझने 
व्र्न्क्तिे सम्बन्न्द्ित अदाितिा उजुि गनय सक्नेछ । 

३. सलिततको सदस्र् वा कियचािी िगार्त कुनै व्र्न्क्तको कुनै सम्पतत वा प्रततष्ठा ववरुद्ब कुनै 
अपिाि वा वविाि गिेिा सलितत वा सलिततको कुनै सदस्र् उपि प्रचलित कानुन बिोन्जि 
गाउँपालिकािे कािबाही चिाउन सक्नेछ । 

७. यस अति दताग भई वा नभई स्थापना भएका सममततल ेदताग गननाः 
१. र्ो वविेर्क प्रािम्ि हुनु िन्द्दा अतघ तत्काि प्रचलित कानून बिोन्जि दताय िई वा निई स्थापना 

िईिहेको सलितति ेपतन र्ो वविेर्क प्रािम्ि िएको लिततिे ६ (छ) िदहनालित्र र्ो कार्ायववधि 
बिोन्जि सूधचकृत  गिाउनु पनेछ । सूधचकृत दताय हुनको िाधग गत आ.व. सम्िको िेखा 
पिीक्षण प्रततवेदन ि सािािण सिाको तनणयर् अतनवार्य रुपिा पेश गनुय पनेछ । 

८. सममततको उद्बेश्यहरुमा हेरफेराः 
१. सलिततको उद्बेश्र्हििा हेिफेि गनय आवश्र्क देखेिा वा सो सलिततिाई कुनै अको सलिततिा 

गाभ्न उधचत देखेिा सो सलिततिे तत ्प्रस्ताव उपि छिफि गनय सलिततको वविान बिोन्जि 
सािािणसिा बोििउनु पनेछ । 

२. सािािणसिािा उपन्स्थत िएका जम्िा सदस्र् सिंख्र्ाको दईु ततहाई सदस्र्हरुिे प्रस्ताविा 
सिथयन जनाएिा सो प्रस्ताव सािािणसिाबाट पािीत िएको िातननेछ । ति  सो प्रस्ताव िागू 
गनय गाउँपालिकाको पूवय स्वीकृत लिनु पनेछ । 

९. सममततको वगीकरणाः 



दताय अनुितत प्राप्त गिी गाउँपालिका क्षेत्र लित्र सिंचािनिा िहेका खानेपानी तथा सिसफाई उपिोक्ता 
सलिततहरुको व्र्वस्थापनबाट खानेपानी उपिब्ि गिाउने उपिोक्ता सदस्र् सिंख्र्ाको आिाििा तनम्न 
अनुसािको वगीकिण हुनेछ । 

१. १००१ जना वा सो िन्द्दा बढी उपिोक्ता सदस्र् िएको (क वगय)  

२. ५०१ देखख १००० जना उपिोक्ता सदस्र् िएको (ख बगय) 
३. ५०० जना सम्िा उपिोक्ता सदस्र् िएको (ग बगय) 

    १०. तदथग सममतत गिन गनग सककने:  

र्स अतघ दताय स्वीकृती प्राप्त गिी सन्द्चािनिा िहेका ि नर्ाँ अनुितत प्राप्त गिी स्थापना हुने 
उपिोक्ता सलिततहरुि ेतोककए बिोन्जि ६ िदहना लित्र सािािण सिा गिी उपिोक्ता सलितत 
गठन प्रकृर्ा पूिा नगिेिा त्र्स्ता तदथय सलितत वा अबिी पूिा िएका उपिोक्ता सलिततहरुिाई 
बबघटन गिी सँचािन तनर्लित गनय गाउँपालिकाको तफय बाट सम्बन्न्द्ित उपिोक्ता सदस्र्हरु 
िध्रे्बाट तदथय सलितत गठन गिी सािािण सिा सिेतिा आवश्र्क प्रकृर्ा तथा काि कािवाही 
गिी गिाई व्र्वस्थापन गनय सककनेछ। 

  ११.संि गिन गनग सककने :  

दताय स्वीकृतत प्राप्त गिी गाउँपालिका क्षेत्र लित्र सिंचािनिा िहेका खानेपानी तथा सिसफाई उपिोक्ता 
सलिततहरु िध्रे्बाट एक उपिोक्ता सलिततिाई एक सदस्र् िानी नगि स्तिीर् खानेपानी तथा 
सिसफाई उपिोक्ता सिंघ गठन गिी सोही सिंघको प्रत्र्क्ष िेखदेख सहर्ोग िातहतिा अन्द्र् सम्पूणय 
उपिोक्ता सलिततहरुिाई व्र्वन्स्थत रुपिा सिंञ्चािन गरिने छ। 

  १२. ठहसाबको वववरण पिाउनुपनन:  

उपिोक्ता सलिततिे आफ्नो सलिततको दहसाबको बबविण िखेा परिक्षकको प्रततवेदन सदहत प्रत्रे्क 
बर्य गाउँपलिकािा पठाउनु पनेछ। 

 १३. ठहसाब जााँच गनन: 

 (१) प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृतिे आवश्र्क देखेिा सलिततको दहसाब आफूिे तनरु्त्ती गिेको कुनै 
अधिकृतद्िािा  जाँच गिाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि दहसाब जाँच गिाए बापत गाउँपालिकािे दहसाब जाचँबाट देखखन आएको 
सलिततको िौज्दात िकिको सर्कडा तीन प्रततशतिा नबढाई आफूिे तनिायिण गिेको असूि 
गिी लिन सक्नछे। 

(३) दहसाब जाँच गने अधिकृतिे िागेको ववविण तथा कागजातहरु वा प्रश्नको जवाफ ददनु सलिततको 
पदाधिकािी, सदस्र् ि कियचािीको कतयव्र् हुनेछ। 



(४) दहसाब जाँच गने अधिकृतिे नगिपालिकािे तोककएको म्र्ाद लित्र दहसाब प्रततवेदन गाउँपालिका 
सिक्ष पेश गनुयपने छ ि सो को प्रततवेदनको आिाििा सलिततको कुनै सम्पवत्त सो सिंस्थाको 
कुनै पदाधिकािी, सदस्र् वा कियचािीिे दहनालिना गिेको, नोक्सान गिेको वा दरुुपर्ोग गिेको छ 
िन्द्ने गाउँपालिकािाई िागेिा तनजिे त्र्स्तो पदाधिकािी, सदस्र् वा कियचािीबाट सो हानी 
नोक्सानी असूि गनय प्रचलित कानुन बिोन्जि कािबाही चिाउन सक्नेछ । 

ति, प्रचलित कानुनिे सजार् सिेत हुने अपिाि िएकोिा प्रचालित कानुन बिोन्जि िुद्िा 
चिाउन सक्नेछ। 

  १४. तनदनशन ठदने :  

गाउँपालिकािे सलिततिाई आवश्र्क तनदेशन ददन सक्नेछ ि त्र्स्तो तनदेशनको पािना गनुय 
सम्बन्न्द्ित सलिततको कतयव्र् हुनेछ। 

  १५. दण्ड सजाय :  

(१) र्स वविेर्क बिोन्जि सलितत तथा िुि दताय नगिी जिश्रोतको उपर्ोग गिेिा त्र्स्ता व्र्वत्तहरुिाई 
गाउँपालिकािे जनही ततन हजाि रुपैर्ाँ सम्ि जरिवना गनय सक्नेछ। 

(२) दफा १२ बिोन्जि दहसाबको ववविण नपठाएिा उपिोक्ता सलिततिाई गाउँपालिकािे जनही रु. ५ 
हजाि रुपैर्ासम्ि जरिवना गनय सक्नेछ। 

ति,  कुनै सदस्र्िे दफा १२ उल्िघिंन हुन नददन सकिि प्रर्त्न गिेको धथर्ो िन्द्ने सन्द्तोर्जनक 
प्रिाण पेश गनय सकेिा तनजिाई सजार् गरिने छैन । 

(३) दफा (१२) को उपदफा (१) बिोन्जि दहसाब जाँच गने सम्बन्न्द्ित अधिकृतिे िागेको ववविण 
तथा कागजपत्र वा सोिकेो प्रश्नको जवाफ नददने सम्बन्न्द्ित पदाधिकािी, सदस्र् वा कियचािीिाई 
गाउँपालिकािे पाँच हजाि रुपैर्ा सम्ि जरिवाना गनय सक्नेछ । 

(४) दफा (८) बिोन्जि गाउँपालिकाको स्वीकृत नलिई सलिततको उद्िेश्र्िा हेिफेि गिेिा वा अको 
सलिततसँग गािेिा वा सलिततिे आफ्नो उद्िेश्र्को प्रततकुि हुने काि कािबाही गिेिा वा 
गाउँपालिकािे ददएको तनदेशन पािना नगिेिा प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृतिे त्र्स्तो सलिततको 
दताय तनिम्बन गनय वा खािेज गनय सक्नेछ । 

  १६.पुनरावेदनाः  

दफा (१५) बिोन्जि प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृतिे गिेको अन्न्द्ति तनणयर् उपि पौततस ददन लित्र 
सम्बन्न्द्ित न्जल्िा अदाितिा पुनिावेदन िाग्ने छ । 

 



  १७. सममततको बबिटन वा त्यसको पररणामाः 

(१) सलिततको वविान बिोन्जि कार्य सिंचािन गनय नसकक वा अन्द्र् कुनै कािण वस सलितत 
बबघटन िएिा त्र्स्तो सलिततको सम्पुणय जार्जेथा गाउँपालिकािे सानेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि ववघटन िएको सलिततको दातर्त्वको हकिा सो सलिततको जार्जथेािे 
भ्र्ाए सम्ि त्र्स्तो दातर्त्व गाउँपालिकािे ब्र्होनेछ । 

 

(३) सलिततिे आफ्नो बबिान अनुसािको तोकीएको सिर् अवधि लित्रिा नर्ाँ कार्यसलितत चर्न 
हुन नसकेिा उक्त कार्यसलितत स्वतिः ववघटन िएको िानी अको कार्यसलितत चर्न निए 
सम्ि सलितत सिंचािन गाउँपालिकािे गनेछ । 

१८. तनयम बनाउने अधधकाराः  

र्स वविेर्कको उद्िेश्र् कार्ायन्द्वर्न गनय गाउँपालिकाि ेतनर्ि बनाउन सक्नेछ । 

१९.खारेजी र बचाउाः 

(१) खानेपाने तथा सिसफाई उपिोक्ता सलितत ब्र्वस्थापन वविेर्क िागु हँुन पुवय जिस्रोत एन 
२०४९ अन्द्तगयत दताय िएका सलितत र्स ैकार्य ववधि बिोन्जि दताय िए सिह िातननेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

अनुसुची १ 

(वविेर्कको दफा ४ सिंग सम्बन्द्िीत) 

जलस्रोत सममतत /मुलदताग प्रमा पत्र 

लिततिः 

दताय निः 

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

ईन्द्रावती गाउँपालिका ,वडा निं......................... 

 

त्र्स सिंस्थािाई ........................................स्थानको िुि (जिस्रोत) को उपर्ोग गनय पाउने गिी देहार्को 
बबविण खोिी ईन्द्रावती गाउँपालिका  जिस्रोत उपर्ोग तथा व्र्वस्थापन सम्बन्द्िी २०७६ बिोन्जि र्ो 
अनुिती पत्र प्रदान गिीएको छ । 

१. सिंस्था/सलिततको नाििः 
२. जिस्रोत/िुिको उपर्ोगको उद्िेश्र्िः 
३. जिस्रोत/िुिको नाि ककलसि ि िहेको स्थानिः 
४. जिस्रोत उपर्ोगको परििाणिः 
५. जिस्रोत उपर्ोग गने क्षेत्र,टोििः 
६. जिस्रोत उपर्ोगको तिीकािः 
७. िािान्न्द्वत घििुिी सिंख्र्ािः 
८. अनुिती पत्र बहाि िहने अवधििः 

अनुमतत पत्र ठदने अधधकारीको  

दस्तखत 

नाम 

पद           आज्ञाले 

श्रीकृष्ण पौडेल 

प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत 


