
 

 

 

 

 

 

   

 

 

गैंडाकोट राजपत्र   

खण्ड : ०५                  संख्या : ०८            मिमि  : २०७९/०६/१२ 

 

भाग  - ०२ 

गैंडाकोट  नगरपामिका  

नेपािको संमिधान बिोमिि गैंडाकोट नगर काययपामिकािे बनाएको िि िेमखए बिोमििको काययमिमध  

सबयसाधारणको िानकारीका िामग प्रकाशन गररएको छ । 

 

खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था व्यवस्थापन काययववधी, 207९ 
प्रस्तावना: 
 गैंडाकोट नगरपालिका क्षते्रलभत्र सरुक्षक्षत खानेपानीको पहुुँच सबै नगरवासीहरूमा पयुायउन ेउद्दशे्यिे स्वच्छ 
खानेपानीको व्यवस्थापन गनय खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाको स्थापना, दताय तथा व्यवस्थापन गनय बाञ्छनीय 
भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड “ध” १ र २ मा रहेको 
व्यवस्था कायायन्वयन गनय गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय काययववलध (लनयलमत गने) ऐन २०७५ को दफा ४ 
िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी यो काययववलध बनाईएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारक्षभभक 

१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारभभ:    

(१) यस काययववलधको नाम “खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था व्यवस्थापन काययववलध, 207९” रहेको 
छ ।  

(२) यो काययववलध गैंडाकोट नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाक्षशत भएको लमलत देक्षख गैंडाकोट 
नगरपालिका भर िाग ुहनुछे ।  
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२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलधमा: 
(क) “नगरपालिका” भन् नािे गैंडाकोट नगरपालिका गैंडाकोट, नविपरासी (बदयघाट ससु्तापूबय)िाई सभझन ु

पदयछ। 

(ख) “काययपालिका” भन्नािे गैंडाकोट नगरपालिकाको नगर काययपालिकािाई सभझन ुपदयछ। 

(ग) "कायायिय" भन्नािे गैंडाकोट नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियिाई सभझन ुपदयछ।  

(घ) “नगर प्रमखु” भन्नािे गैंडाकोट नगरपालिकाको नगर प्रमखुिाई सभझन ुपदयछ। 

(ङ) “नगर उपप्रमखु” भन्नािे गैंडाकोट नगरपालिकाको नगर उपप्रमखुिाई सभझन ुपदयछ। 

(च) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई सभझन ु
पदयछ। 

(छ) “उपभोक्ता” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाबाट उपिब्ध गराउने सेवा उपयोग गने 
व्यक्षक्त/संघ/संस्थािाई सभझन ुपदयछ। 

(ज) “संस्था” भन्नािे नगरपालिका लभत्रका खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरू सञ्चािन गरी उपभोक्ताहरूिाई 
सहज र सिुभ रूपमा खानेपानीको सवुवधा उपिब्ध गराउने तथा सरसफाई सभवन्धी काययक्रम सञ्चािन 
गने गरी गठन भएको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थािाई जनाउुँछ । 

(झ) “सलमलत” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका सदस्यहरूमध्येबाट संस्थाको कायय सञ्चािन 
तथा व्यवस्थापन गनयका िालग सभबक्षन्धत संस्थामा चयन गररएको कायय सलमलतिाई सभझन ुपदयछ। 

(ञ) “दताय गने अलधकारी” भन्नािे दफा 8 बमोक्षजमको दताय गने अलधकारी सभझन ुपदयछ। 

(ट)  “खानपेानी” भन्नािे तोवकएको मापदण्ड बमोक्षजमको सरुक्षक्षत वपउने पानीिाई सभझन ुपदयछ। 

(ठ) "धारा” भन्नािे खानेपानीको उपभोग गनयको िालग कुनै व्यक्षक्त, संघसंस्था वा लनकायका नाममा जडान 
गररददएको खानेपानीको धारािाई सभझन ुपदयछ। 

(ड) “महसिु” भन्नािे खानपेानीको िालग जडान भएको सवुवधा उपभोग गरेवापत उपभोक्तािे खानेपानी 
संस्थािाई बझुाउन ुपने खानेपानी सेवा महसिु सभझन ुपदयछ।यो शब्दिे लमटर जडान गरी वा नगरी 
संस्थाको ववधान अनसुार खानेपानी उपभोग वापत संस्थािे असिु गने शलु्किाई समेत जनाउछ । 

(ढ) “लमटर” भन्नािे खानेपानीको खपतको पररमाण नाप्न ेउद्देश्यिे उपभोक्ताको पाइप िाइनमा जडान गररने 
पानी लमटरिाई सभझन ुपदयछ। 

(ण) "प्रारक्षभभक साधरणसभा" भन्नािे संस्था स्थापना भएको ६ मवहना लभत्र सदस्यहरूको भेिा भई नयाुँ कायय 
सलमलत चयन गररन ेप्रथम भेिािाई सभझन ुपदयछ । 

(त) "ववशषे साधरण सभा" भन् नािे संस्थामा ववशेष पररक्षस्थलत शृ्रजना भई वा ववशेष कामका िालग तत्काि 
लनणयय गनयका िालग लनयलमत साधारण सभा हनु ुभन्दा अगावै सदस्यहरूको भेिा/सभा भने्न बझु्न ुपदयछ 
। 

(थ) "वावषयक साधारण सभा" भन्नािे संस्थाको लनयलमत रूपमा संस्थािे गरेका गलतववलधहरू अनमुोदन तथा 
नीलत तथा काययक्रम र बजेट स्वीकृतीका िालग वावषयक रूपमा गररने सभा बकु्षझन्छ । 
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पररच्छेद-२ 

खानपेानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सलमलत   

३. सलमलतको गठन:  

 (1) नगरपालिका लभत्रका सभपूणय खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरूको व्यवस्थापन, अनगुमन तथा लनयमन 
िगायतका कायय गनयका िालग नगर प्रमखुको संयोजकत्वमा एक नगरस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन 
सलमलत देहायका पदालधकारीहरू रहने गरी गठन हनुेछ ।  

  १) नगर प्रमखु     - संयोजक 

  २) नगर उपप्रमखु    - सदस्य 

  ३) सभपूणय वडाका वडा अध्यक्षहरू  - सदस्य  

 ४) संयोजकिे मनोलनत गरेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष वा प्रलतलनलध   
१ जना मवहिा सवहत ४ जना प्रलतलनलध  - सदस्य 

  ५) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत   - सदस्य 

  6) खानेपानी तथा सरसफाई शाखाका प्रमखु - सदस्य सक्षचव 

 (२) सलमलतिे आवश्यकताअनसुार अन्य सरोकारवािाहरूिाई सलमलतको बैठकमा आमन्त्रण गनय 
 सक्नेछ। 

 (३) खानेपानी तथा सरसफाई शाखा स्थापना नभएको खण्डमा वा खानेपानी तथा सरसफाई शाखाका 
 प्रमखु अनपुक्षस्थत भएमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेको कमयचारीिे सदस्य सक्षचवको रूपमा काम 
 गनेछन।् 

४. सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकारः दफा ३ को उपदफा १ बमोक्षजम गठन भएको सलमलतको काम, कतयव्य र 
अलधकार देहाय बमोक्षजम हनुछेः 

(क) नगरपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको व्यवस्थापन सूचना प्रणािी स्थापना गरी खानेपानी तथा 
सरसफाई योजनाहरूको सञ्चािन तथा ममयत सभभार व्यवस्थापन सभबन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन 
गरी अद्यावलधक गने/गराउन े।  

(ख) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको लनयमन गने । 

 

(ग) नगरपालिका के्षत्र लभत्र रहेका खानेपानीको महुान, श्रोत, मिु व्यवस्थापन संरक्षण तथा ववतरणमा 
सहजीकरण गने ।  

(घ) अनगुमन तथा मूल्याङ्गन पद्धलत स्थापना गरी खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरूको सञ्चािनको अवस्था 
तथा व्यवस्थापनको आवलधक रूपमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने। 

(ङ) योजनाको सञ्चािन अवस्था तथा व्यवस्थापनको मूल्याङ्कनको आधारमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
संस्थािाई परुस्कार तथा दण्डको पद्धलत स्थापना गरी कायायन्वयनमा ल्याउन े। 

(च) खानेपानी तथा सरसफाई सभबन्धी योजना संचािनमा सहक्षजकरण गने । 
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पररच्छेद-३ 

खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको गठन र दताय  

५. उपभोक्ता संस्थाको गठन:  

 (१) नगर क्षते्रलभत्र खानेपानी तथा सरसफाई सभवन्धी कायय गनयका िालग कुनै लनक्षित क्षते्र लभत्रका 
 उपभोक्ताहरू लमिेर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था गठन गनय सक्नेछन।् 

६. दताय नगरी संस्था सञ्चािन गनय नहनु:े  

 (१) कसैिे पलन यस काययववलध बमोक्षजम खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था दताय नगरी सञ्चािन 
 गनय हुुँदैन।  

 (२) नववकरणः आलथयक वषय समाप् त भएको कक्षभतमा ६ मवहना लभत्र गत वषयको िेखा पररक्षण प्रलतवेदन 
तथा संस्था रहेको वडा कायायियको लसफाररस साथ संस्था नववकरणका िालग लनवेदन ददनपुने छ ।यसरी 
लनवेदन प्राप्त भए पलछ लनयमानसुार शलु्क लिई नगर पालिकाबाट नववकरण गररने छ । 

७. दतायको िालग दरखास्त ददनपुने:  

 (१) यस नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र गठन गररएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थािे दतायका 
 िालग दताय गने अलधकारी समक्ष अनसूुची-१ को ढाुँचामा दरखास्त ददनपुनेछ।`  

 (२) उपदफा (१) बमोक्षजम दतायको िालग दरखास्त ददुँदा देहाय बमोक्षजमका कागजातहरू संिग्न गनुय 
 पनेछः 

क) अनसूुची-१ बमोक्षजमको लनवेदन 

ख) कायय सलमलतका पदालधकारीहरूिे प्रमाक्षणत गरेको संस्थाको ववधान २ प्रलत 

ग) उपभोक्ताहरूको आमभेिाको लनणययको प्रमाक्षणत प्रलतलिवप 

घ) कायय सलमलतका पदालधकारीहरूको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप 

ङ) खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका सदस्यहरूको संख्या उल्िेख भएको सभबक्षन्धत वडा 
कायायियको लसफाररस 

८. दताय गनुयपने:  

 (१) दफा ७ को उपदफा १ बमोक्षजम प्राप्त दरखास्त सवहतका कागजातहरू छानलबन गरी दताय गने 
 अलधकारीिे नगरस्तरीय खानपेानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सलमलतको लनणययका आधारमा संस्था दताय गरी 
 अनसूुची-२ बमोक्षजमको ढाुँचामा दताय प्रमाणपत्र ददनपुनेछ। 

 (२) अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भएतापलन यो काययववलध प्रारभभ हुुँदाका बखत प्रचलित काननु 
 बमोक्षजम दताय भई यस नगरपालिकालभत्र सञ्चािनमा रहेका उपभोक्ता संस्थाहरू समेत यसै काययववलध 
 बमोक्षजम गठन भएको मालननछे। 

 (३) उपदफा (२) बमोक्षजम नगरपालिका के्षत्र लभत्र संचािनमा रही हािसभम नगरपालिकामा दताय नभएका 
 उपभोक्ता संस्थाहरूिे आफ्नो प्रमाक्षणत ववधान, अन्य लनकायमा दताय भएको प्रमाणपत्र, पलछल्िो ३ वषयको 
 िेखा परीक्षण प्रलतवेदन, वावषयक साधारण  सभाको  लनणययहरू, कायय सलमलतका पदालधकारीको नागररकता 
 र सभबक्षन्धत वडा कायायियको लसफाररस  संिग्न  राखी नगरपालिकामा दतायको िालग लनवेदन ददन ुपनेछ 
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 ।यसरी दतायको िालग लनवेदन ददएमा दताय गने अलधकारीिे संस्था दताय गरी अनसूुची २ बमोक्षजमको प्रमाणपत्र 
 ददन ुपनेछ ।   
९. उपभोक्ता संस्था सङ्गदठत संस्था हनु:े   

 (१) उपभोक्ता संस्था अववलछन्न उत्तरालधकारवािा स्वशालसत र सङ्गदठत संस्था हनुेछ। 

 (२) उपभोक्ता संस्थाको सभपूणय कामकारवाहीका लनलमत्त आफ्नो छुटै्ट छाप हनुेछ। 

 (३) उपभोक्ता संस्थािे व्यक्षक्त सरह चि अचि सभपक्षत्त प्राप्त गनय, उपभोग गनय वा बेचलबखन गनय वा अन्य 
वकलसमिे व्यवस्था गनय सक्नछे।अचि सभपक्षत्त प्राप्त गनय र बेचलबखन गदाय नगर स्तरीय सलमलतिाई अग्रीम 
जानकारी गराउन ुपनेछ । 

 (४) उपभोक्ता संस्थािे व्यक्षक्त सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजरु गनय र सो उपर पलन सोही नामबाट 
नालिस उजरु िाग्नछे। 

(५) उपभोक्ता संस्था गैह्र नाफा मिुक संस्था हनुेछ, वावषयक रूपमा हनुे आभदानी खचयको वहसाब गदाय 
वचत हनुे रकम संस्थाको सधुार तथा ववकासमै उपयोग हनुेछ । 
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पररच्छेद-४ 
खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको उद्दशे्य र कायय  

१०. संस्थाको उद्दशे्य:  

 (१) काययक्षते्रमा आधाररत र उपभोक्ता केक्षन्ित भई आफ्नो क्षेत्रका उपभोक्ताहरूिाई सङ्गदठत गने, स्वच्छ 
तथा गणुस्तरीय खानेपानीको व्यवस्था गने र खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको ममयत सभभार तथा रेखदेख 
गने संस्थाको मखु्य उद्देश्य हनुेछ ।   

 

 

 

११. संस्थाको कायय: संस्थाका काययहरू देहाय बमोक्षजम हनुेछन ्: 
(क) खानेपानी तथा सरसफाई योजनाका उपभोक्ताहरूिाई सङ्गदठत गने, तथा गणुस्तर यकु्त वपउन े

पानी उपिब्ध गराउन े

(ख) संस्थािे उपिब्ध गराउन ेखानेपानी तथा सरसफाई सेवामा गणुस्तर कायम गने,  

(ग) खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको ममयत सभभार तथा रेखदेख गने   

(घ) आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी िागू गने, 

(ङ) नगरपालिका, नगरस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सलमलत तथा दताय गने 
अलधकारीको लनदेशन पािना गने गराउन,े 

(च) ववधानमा उल्िेक्षखत अन्य काययहरू गने । 

पररच्छेद-५ 
संस्थाको ववधान  

१२. ववधान बनाउनपुने:  

 (१) संस्थािे यस काययववलधको अलधनमा रही आफ्नो कायय सञ्चािनका िालग ववधान बनाउन ुपनेछ। 

 (२) उपदफा १ बमोक्षजमको ववधान दताय गने अलधकारीबाट स्वीकृत भएपलछ िाग ुहनुेछ।  

 

 

१३. ववधान संशोधन:  

 (१) संस्थाको साधारण सभाको कुि सदस्य सङ्खख्याको बहमुतबाट सो संस्थाको ववधान संशोधन हनु 
सक्नेछ।ववधान संसोधनका िालग तोवकएको ढाुँचामा आवश्यक कागजात सवहत आवेदन ददनपुनेछ । 

 (२) उपदफा १ बमोक्षजमको संशोधन भएको ववधान दताय गने अलधकारीबाट स्वीकृत भएपलछ िाग ुहनुेछ।  

 

पररच्छेद-६ 
सदस्यता  

१४. सदस्यता प्राप्त गनय लनवेदन ददनपुने:  

  (१) संस्थाको सदस्य भई खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्राप्त गनय चाहने सभबक्षन्धत संस्थाको कायय के्षत्र 
लभत्रका व्यक्षक्तिे संस्थाको कायय सलमलत समक्ष लनवेदन ददन ुपनेछ। 
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  (२) उपदफा १ बमोक्षजम लनवेदन परेको ३५ ददनलभत्र कायय सलमलतिे सदस्यता प्रदान गने वा 
 नगने लनणयय गनुय पनेछ। 

  (३) उपदफा २ बमोक्षजम सलमलतिे सदस्यता प्रदान नगने लनणयय गरेमा सोको कारण खोिी  सात ददन 
लभत्र लनवेदकिाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

  (४) उपदफा ३ बमोक्षजम जानकारी पाएको लमलतिे तीस ददनलभत्र सभवक्षन्धत व्यक्षक्तिे दताय गने 
 अलधकारी समक्ष उजरु गनय सक्नेछ। 

  (५) उपदफा ४ बमोक्षजम प्राप्त उजरुी छानलबन गदाय लनवेदकिाई सदस्यता ददनपुने देक्षखएमा दताय गने 
 अलधकारीिे त्यो लनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनयको िालग सभवक्षन्धत संस्थािाई आदेश ददन सक्नछे। 

  (६) उपदफा ५ बमोक्षजम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्त गरेको सात ददनलभत्र सभवक्षन्धत संस्थािे 
 लनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताय गने अलधकारी समक्ष गराउन ुपनेछ।    

१५. सदस्य हनु नपाउन:े  

(१) कुनै व्यक्षक्त एउटा उपभोक्ता संस्थामा १ भन्दा बढी संस्थामा सदस्य हनु पाउने छैन, तर फरक 
ठाुँउको संस्था भएमा सदस्य हनु कुनै वाधा पने छैन । 

(२) एउटा पररवारको एकजना मात्र एउटा संस्थाको सदस्य हनुे पाउने छ । तर यो कायय ववलध िाग ु
हनु ुपूवय एकै पररवारका १ भन्दा बढी सदस्य भएको अवस्था रहेछ भने उक्त कुरािे असर गने छैन । 
एक जना व्यक्षक्तको नाउमा जलत धारा जडान भएको भएता पलन एक व्यक्षक्त एक भोटको अलधकार रहनेछ 
।  

   

१६. सदस्यताको समालप्त:  

 (१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हनुेछः 
   (क) सदस्यिे आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 
   (ख) दफा १५ बमोक्षजम सदस्यता देक्षखएमा, 
   (ग) संस्थाको काययक्षते्र भन्दा बावहर बसाईसरी गएमा। 

   (घ) सदस्यको मतृ्य ुभएमा ।  

 (२) यस दफामा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए तापलन साधारणसभा बोिाउन ेलनणयय भइसकेपलछ साधारण सभा 
सभपन्न नभएसभम कसैिाई पलन सदस्यबाट हटाउन सवकने छैन। 

पररच्छेद-७ 
साधारणसभा र कायय सलमलत 

१७. साधारणसभा:  

 (१) उपभोक्ता संस्थाको सवोच्च अङ्गको रूपमा साधारणसभा हनुेछ। 

 (२) उपभोक्ता संस्थाका सभपूणय सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हनुेछन।्   

 (३) संस्थाको साधारणसभा देहाय बमोक्षजम हनुेछ: 
(क) प्रारक्षभभक साधारणसभा  
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(ख) वावषयक साधारणसभा 
(ग) ववशेष साधारणसभा  

१८. साधारण सभाको बैठक :  

 (१) संस्था दताय भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्र प्रारक्षभभक साधारणसभा बोिाउन ुपनेछ । 

 (२) संस्थािे प्रत्येक आलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे छ मवहनालभत्र वावषयक साधारणसभा बोिाउन ुपनेछ। 

 (३) संस्थािे देहायको अवस्थामा ववशेष साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ :– 

(क) संस्थाको काम ववशेषिे ववशषे साधारण सभा बोिाउनपुने भई कायय सलमलतवाट लनणयय भएमा 
(ख) ववशेष साधारणसभा बोिाउन ुपने कारण खिुाई पक्षच्चस प्रलतशत सदस्यिे कायय सलमलत समक्ष 

लनवेदन ददएमा, 
(ग) दफा २१ को उपदफा १ बमोक्षजम दताय गने अलधकारीिे लनदेशन ददएमा, 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए तापलन संस्थाको कायय सलमलतबाट आफ्नो क्षजभमेवारी पूरा 
नगरी संस्था सञ्चािनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा दताय गने अलधकारीिाई जानकारी ददई 
सदस्यहरू मध्येबाट बहमुत सदस्य उपक्षस्थत भई ववशेष साधारण सभा गनय सवकनेछ । 

 

 

(१९) प्रारक्षभभक साधारणसभाको काम, कतयव्य र अलधकार: प्रारक्षभभक साधारणसभाको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय 
बमोक्षजम हनुेछः 

(क) प्रारक्षभभक साधारणसभा हनुे अक्षघल्िो ददनसभमको काम कारबाही र आलथयक कारोबारको 
जानकारी लिन,े 

(ख) चाि ुआलथयक वषयको िालग वावषयक काययक्रम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रलतवेदन तथा ववत्तीय वववरण अनमुोदन गने, 

(घ) नयाुँ कायय सलमलत तथा िेखा तथा सपुररवेक्षण सलमलत चयन गने,  
(ङ) ववधानमा तोवकए बमोक्षजमका अन्य काययहरू गने । 

(२०) वावषयक साधारण सभाको काम, कतयव्य र अलधकार: साधारण सभाको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय बमोक्षजम  
हनुेछः 

(क) वावषयक काययक्रम तथा बजेट स्वीकृलत गने, 

(ख) वावषयक िेखा परीक्षण प्रलतवेदन अनमुोदन गने, 

(ग) ववधान संशोधन तथा पाररत गने, 

(घ) िेखा परीक्षकको लनयकु्षक्त र लनजको पाररश्रलमक लनधायरण गने, 

(ङ) संस्था एकीकरण वा ववघटन सभबन्धी लनणयय गने, 

(च) पाररश्रलमक िगायतका सवुवधा तोक्न,े 

(छ) कायय सलमलतिाई आवश्यक लनदेशन ददन,े 

(ज) संस्थाको कायय सलमलत र िेखा तथा सरुपररवेक्षण सलमलत चयन गने, 

(झ) ववधानमा तोवकए बमोक्षजमका अन्य काययहरू गने । 
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२१. ववशषे साधारणसभा बोिाउन लनदेशन ददन सक्न:े 
 (१) संस्थाको लनरीक्षण वा सपुरीवेक्षण गदाय वा कसैको उजूरी परी छानववन गदाय देहायको अवस्था देक्षखन 

आएमा दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको कायय सलमलतिाई साधारणसभा बोिाउन लनदेशन ददन सक्नेछः  
(क) संस्थाको ववधान ववपररत कायय गरेमा,  
(ख) यो काययववलध, यस काययववलधअन्तगयत बनकेो मापदण्ड तथा लनदेक्षशका ववपरीत कायय गरेमा, 
(घ) दताय गने अलधकारीिे ददएको लनदेशनको बारभबार उल्िङ्घन गरेमा, 
(ङ) दफा २३ को उपदफा (२) बमोक्षजम दताय गने अलधकारीिे आदेश ददएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम साधारणसभा बोिाउन लनदेशन प्राप् त भएमा कायय सलमलतिे सो लनदेशन प्राप् त 
भएको लमलतिे पैंतीस ददनलभत्र साधारणसभाको बैठक बोिाउन ुपनेछ र साधारणसभाको बैठकमा उजूरी वा 
लनरीक्षणका क्रममा देक्षखएका ववषयमा छिफि गरी सोको प्रलतवेदन दताय गने अलधकारीसमक्ष पेश गनुय 
पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उक्षल्िक्षखत अवलधलभत्र सलमलतिे साधारणसभा नबोिाएमा दताय गने अलधकारीिे 
त्यस्तो साधारणसभा बोिाउन सक्नेछ । 

(४) संस्थाको साधारणसभाको िालग गणपूरक संख्या तत्काि कायम रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न 
प्रलतशत हनुेछ ।  

तर पवहिो पटक डावकएको साधारण सभामा गणपरुक संख्या नपगेुमा त्यसको सात ददन लभत्र दोस्रो 
पटक साधारण सभा बोिाउन ुपने र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको साधारण सभामा कायय सलमलतको बहमुत 
सवहत एक लतहाई साधारण सदस्यहरूको उपक्षस्थलत भएमा साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगेुको मालननेछ 
। 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए तापलन दफा १८ को (४) मा भएको अवस्थामा सोही 
अनसुार हनुेछ । 
(६) दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थािे साधारण सभा गदाय काययसूचीमा तोवकए बमोक्षजम 
समान सदस्य संख्याको आधारमा पायक पने स्थानमा कायय सलमलतका सदस्यहरूिाई पठाई साधारण सभा 
गनय र त्यस्तो सभाको लनणयय प्रमाक्षणत गनय प्रलतलनलधहरू छनौट गरी त्यस्ता प्रलतलनलधहरूको उपक्षस्थलतको 
सभािे अक्षन्तम लनणयय प्रमाक्षणत गने व्यवस्था लमिाउन सक्नेछ ।  

२२. कायय सलमलत: 
 (१) संस्थामा साधारणसभाबाट लनवायक्षचत ९ देखी आवश्कता अनसुार १७ सदस्यीय कायय सलमलत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यक्षक्त िगातार एउटै पदमा दईु काययकाि भन्दा बढी रहन पाउन ेछैन । 

 (२) उपदफा (१) बमोक्षजमको सलमलतमा समावेशी लसद्धान्तको अविभवन गनुयपने छ । सलमलतमा कक्षभतमा 
तेत्तीस प्रलतशत (३३%) मवहिा सदस्य हनुपुनेछ । सलमलतको अध्यक्ष, सक्षचव र कोषाध्यक्ष मध्ये कभतीमा 
एकजना मवहिा पदालधकारी हनुपुनेछ ।  

 (3) सलमलतको कायायवलध ४ वषयको हनुछे । 

२३. कायय सलमलतको लनवायचन :(१) कायय सलमलतिे आफ्नो कायायवलध समाप्त हनु ुभन्दा कक्षभतमा एक मवहना अक्षघ 
अको कायय सलमलत र िेखा तथा सपुररवेक्षण सलमलतको लनवायचन गराउन ुपनेछ ।लनवायचनका िालग संस्थाको 
ववधान अनसुार एक लनवायचन सलमलत गठन गनय सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजम सलमलतको लनवायचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त 
भएको लमलतिे छ मवहनालभत्र लनवायचन गराउन दताय गने अलधकारीिे सभबक्षन्धत सलमलतिाई आदेश ददन 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम दताय गने अलधकारीिे आदेश ददएकोमा सभबक्षन्धत सलमलतिे सो आदेश 
बमोक्षजमको समयावलध लभत्र सलमलतको लनवायचन गराई दताय गने अलधकारिाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम सलमलतको लनवायचन नगराएमा दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्था सदस्य रहेको 
मालथल्िो संघ भए सो संघको प्रलतलनलध समेतिाई सहभागी गराई सलमलतको लनवायचन सभबन्धी सभपूणय कायय 
गने गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोक्षजमको लनवायचन काययमा सहयोग परु् याउन ुसभबक्षन्धत सलमलतका पदालधकारीहरूको 
कतयव्य हनुेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोक्षजम लनवायचन गराउुँदा िागेको सभपूणय खचय सभबक्षन्धत संस्थािे व्यहोनुय पनेछ। 

(७) यस दफा बमोक्षजम सलमलतको अको लनवायचन नभएसभमको िालग सलमलतिे ववधानमा व्यवस्था भए 
बमोक्षजम वा नगरस्तरीय खानपेानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सलमलतिे तोके बमोक्षजम आफ्नो कायय सञ्चािन 
गनेछ ।  

२४. सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार: यस काययववलधमा अन्यत्र उक्षल्िक्षखत काम, कतयव्य र अलधकारका अलतररक्त 
सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय बमोक्षजम हनुेछ :– 

(क) संस्थाको ववधान बमोक्षजम संस्थाको सञ्चािन गने, 

(ख) आलथयक तथा प्रशासकीय कायय गने गराउन,े 

(ग) प्रारक्षभभक साधारणसभा, वावषयक साधारणसभा तथा ववशेष साधारणसभा बोिाउन,े 

(घ) साधारणसभाका लनणययहरू कायायन्वयन गने, गराउन,े  

(ङ) संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बावषयक काययक्रमको तजुयमा गरी साधारणसभा समक्ष पेश गने, 

(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउन,े  

(छ) सभबक्षन्धत संघको सदस्यता लिन,े 

(ज) संस्थाको ववधानमा उल्िेक्षखत अन्य काययहरू गने 

(झ) सस्थािाई आवश्यक पने ववलभन्न नीलत तथा कायय ववलध बनाउने तथा कायायन्वयनमा ल्याउने, 
(ञ) आवश्यकता अनसार उपसलमलत वनाई क्षजभमेवारी प्रदान गने र कायय सलमलतिे गरेका 

गलतववलधहरू साधारण सभाबाट स्वीकृत गराउने । 

२५. कायय सलमलतका पदालधकारी पदमा बहाि नरहन:े देहायको कुनै अवस्थामा कायय सलमलतका  पदालधकारी 
आफ्नो पदमा बहाि रहन सक्ने छैनन:्- 

(क) लनजिे ददएको राजीनामा कायय सलमलतबाट स्वीकृत भएमा, 
(ख) लनजिाई दफा २६ उपदफा १ बमोक्षजम पदालधकारीबाट हटाउने लनणयय भएमा, 
ग) लनज संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै राजनीलतक वा प्रशासलनक पदमा लनवायक्षचत वा लनयकु्त 

भएमा, 
(घ) लनजको मतृ्य ुभएमा। 
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२६. पदालधकारीिाई पदबाट हटाउन सक्न:े  

 (१) साधारणसभािे वहमुतको लनणययबाट देहायको कुनै अवस्थामा कायय सलमलतका पदालधकारीिाई पदबाट 
हटाउन सक्नेछ: 

(क) आलथयक वहनालमना गरी सभबक्षन्धत संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएमा, 
(ख) अनलधकृत तवरिे सभबक्षन्धत संस्थाको कारोबार सभबन्धी ववषयको गोपलनयता भङ्ग गरेमा, 
(ग) सभबक्षन्धत संस्थाको अवहत हनुे कुनै कायय गरेमा,  
(घ) लनज शारीररक वा मानलसक रूपमा काम गनय नसक्न ेभएमा, 
(ङ) कुनै पदालधकारीमा यो काययववलध, यस काययववलध अन्तगयत बनेको मापदण्ड वा लनदेक्षशकामा 

उक्षल्िक्षखत योग्यता नरहेमा । 

(२) कुनै पदालधकारीिाई कायय सलमलतको पदबाट हटाउने लनणयय गनुय अक्षघ त्यस्तो पदालधकारीिाई 

साधारणसभा समक्ष सफाई पेश गने मनालसब मावफकको मौका ददइनछे ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको अवलधलभत्र कुनै पदालधकारीिे सफाई पेश नगरेमा वा लनजिे पेश गरेको 
सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभािे त्यस्तो पदालधकारीिाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम पदालधकारीको पदबाट हटाइएको सदस्य सलमलतको दईु काययकािसभमको 
लनवायचनमा उभमेदवार बन्न पाउने छैन । 

(५) उपदफा १ को (क) अनसुार संस्थाको आलथयक वहनालमना गरेको सदस्यिाई पदबाट हटाउदा 
वहनामीनाको रकम एकीन गरी एकीन रकम र सोही रकम बराबरको रकम जरीवाना गरी असिु 
गररनेछ । 

(६) उपदफा (३) बमोक्षजम कुनै पदालधकारी हटेमा त्यस्तो पदमा साधारणसभािे बाुँकी अवलधको िालग 

अको पदालधकारीको लनवायचन गनेछ । 

२७. कायय सलमलतको ववघटन : 
 (१) साधारणसभािे देहायको अवस्थामा सलमलतको ववघटन गनय सक्नछेः 

(क) सलमलतको बदलनयतपूणय काययबाट संस्थाको कारोबार जोक्षखममा परेमा, 
(ख) संस्थािे लतनुयपने दावयत्व तोवकएको समयलभत्र भकु्तान गनय नसकेमा, 
(ग) ववधानमा उक्षल्िक्षखत उद्दशे्य र कायय ववपररतको काम गरेमा,  
(घ) सलमलतिे आफ्नो क्षजभमेवारी पूरा नगरेमा, 
(ङ) यो काययववलध वा यस काययववलध अन्तगयत बनेको मापदण्डमा उक्षल्िक्षखत शतय वा दताय गने  

अलधकारीिे ददएको लनदेशनको बारभबार उल्िङ्घन गरेमा । 

 (२) उपदफा (१) बमोक्षजम सलमलत ववघटन भएमा साधारणसभािे नयाुँ कायय सलमलतको लनवायचन  
 गनेछ । 

(३) सलमलतिे यो काययववलध वा यस काययववलध अन्तगयत बनेको मापदण्ड बमोक्षजम दताय गने अलधकारीिे 
 ददएको लनदेशन पािना नगरेमा वा दफा २१ को उपदफा (२) बमोक्षजम पेश भएको प्रलतवेदन समेतको 
 आधारमा दताय गने अलधकारीिे सलमलतिाई उजूरी वा लनरीक्षणको क्रममा देक्षखएका ववषयवस्तकुो 
 गाक्षभभययताको आधारमा बढीमा छ मवहनाको समय ददई सधुार गने मौका ददन सक्नछे र त्यस्तो 
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 समयावलध लभत्र पलन सधुार नगरेमा नगरस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सलमलतिे त्यस्तो 
 सलमलत ववघटन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम सलमलत ववघटन भएमा त्यसरी ववघटन गररएको लमलतिे तीन मवहना लभत्रमा 
 अको सलमलतको लनवायचन सभपन्न गराउन र त्यस्तो लनवायचन नभएसभम संस्थाको दैलनक कायय सञ्चािन 
 गनय नगरस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सलमलतिे एक काम चिाउ सलमलत गठन गनुय पनेछ 
। 

(५) यस दफा बमोक्षजम अको सलमलतको लनवायचन गराउुँदा िागेको सभपूणय खचय सभबक्षन्धत संस्थािे 
 व्यहोनेछ । 

२८. िेखा तथा सरुपररवेक्षण सलमलत : (१) संस्थामा साधारण सभाबाट कभतीमा एक जना मवहिा सवहत ३ सदस्य 
िेखाको ज्ञान तथा अनभुव भएका सदस्यहरू मध्येबाट लनवायक्षचत संयोजक १ जना र सदस्य २ जना गरर ३ 
सदस्यीय एक िेखा तथा सपुरीवेक्षण सलमलत रहनेछ ।  

 (२) िेखा तथा सपुरीवेक्षण सलमलतको काययकाि चार वषयको हनुेछ । 

 (३) िेखा तथा सपुरीवेक्षण सलमलतका संयोजक र सदस्यको पद ररक्त हनुे वा सदस्यबाट हटाउने अवस्था र 
प्रवक्रया कायय सलमलतको सरह हनुेछ ।   

२९. िेखा तथा सपुररवेक्षण सलमलतको काम कतयव्य र अलधकार 

क) संस्थाको आलथयक कारोवारको िेखा चसु्त, दरुुस्त तथा पारदशी बनाउन मागय लनदेश गने । 

ख) वावषयक रूपमा हनुे सभपूणय कारोवारको अनगुमन गरर सो को प्रलतवेदन बावषयक साधारण सभामा पेश 
गने।  

ग) िेखा पररक्षणबाट देक्षखन आएको बेरुज ुफछौट र लनयलमत गराउने । 

घ) िेखा पररक्षण गनय आउने िेखा पररक्षकिाई कारोवारका ववषयमा अस्पस्ट भएको ववषयिाई स्पस्ट 
गरर िेखा पररक्षण काययमा सहजीकरण गने । 

ङ) संस्थागत रूपमा प्रशासलनक तथा ववक्षत्तय सशुासन कायम गराउने । 

च) संस्थाको ववधान अनसुारका अन्य कायय गने । 
 

 

पररच्छेद-८ 
अलभिेख र सूचना 

३०. अलभिेख राख्न ुपने: 
 (१) संस्थािे साधारणसभा तथा कायय सलमलत बैठकका लनणयय तथा काम कारबाहीको अद्यावलधक अलभिेख 

सरुक्षक्षत साथ राख्न ुपनेछ । 

 (२) संस्थािे कारोबारसुँग सभबक्षन्धत तथा अन्य आवश्यक अलभिेखहरू तोवकए बमोक्षजम सरुक्षक्षत साथ राख्न ु
पनेछ । 

३१. वववरण उपिब्ध गराउन ुपने:  

 (१) संस्थािे देहायका वववरणहरू सवहतको प्रलतवेदन आ.व. समाप्त भएको छ मवहना लभत्र दताय गने 
अलधकारी समक्ष पेश गनुय पनेछः 

(क) कारोबारको वावषयक प्रलतवेदन तथा िेखापरीक्षण प्रलतवेदन 
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(ख) बावषयक काययक्रम नीलत तथा योजना, 
(ग) कायय सलमलतका पदालधकारीहरूको नाम तथा बाुँकी कायायवलधको सूची, 
(घ) साधारणसभाको बैठक सभबन्धी जानकारी, 
(ङ) सदस्य सङ्खख्या,   
(च) दताय गने अलधकारीिे समय समयमा तोवकददएको अन्य वववरण  

 

पररच्छेद-९ 

िेखा र िेखापरीक्षण 

३२. कारोबारको िेखा: संस्थाको कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीमा आधाररत र कारोबारको यथाथय क्षस्थलत 
स्पष्ट रूपमा देक्षखने गरी संघीय कानून बमोक्षजम रक्षजष्ट्रारिे िागू गरेको िेखामान (एकाउक्षन्टङ स्याण्डडय) 
र यस काययववलध बमोक्षजम पािना गनुयपने अन्य शतय तथा व्यवस्था बमोक्षजम राख्न ुपनेछ । 

३३. कमयचारी वहतकोषको व्यवस्था 
यस काययववलध अनसुार दताय हनु आउने सस्थाहरूिे आफ्नो संस्था संचािनका िालग आवश्यक पने 
कमयचारीहरूको व्यवस्था गनुय पनेछ । आफ्नो संस्थाका काययरत कमयचारीहरूको तिब, भत्ता, तथा 
सवुवधाहरूको ववषयमा आफ्नो ववधान तथा नीलतमा स्पष्ट व्यवस्था गनुय पनेछ ।कमयचारीहरूको वृक्षत्त ववकासका 
िालग कमयचारी सामाक्षजक सरुक्षा कोष स्थापना गरर प्रत्येक वषय सामाक्षजक सरुक्षा कोषमा लनक्षित रकम 
जभमा गदै जाने व्यवस्था गनुयपनेछ । 

 

३४. िेखापरीक्षण:  

 (१) संस्थािे प्रत्येक आलथयक वषयको िेखापरीक्षण सो आलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्र 
प्रचलित कानून बमोक्षजम ईजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीक्षकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोक्षजमको अवलध लभत्र कुनै संस्थािे िेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा दताय गने 
अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको िेखा परीक्षण ईजाजतपत्रप्राप् त िेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ। 

 (३) उपदफा (२) बमोक्षजम िेखापरीक्षण गराउुँदा िेखापरीक्षकिाई ददन ुपने पाररश्रलमक िगायतको रकम 
सभबक्षन्धत संस्थािे व्यहोनेछ ।  

 (४) उपदफा (१) वा (२) बमोक्षजम िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण प्रलतवेदन अनमुोदनको िालग 
साधारण सभासमक्ष पेश गनुय पनेछ । 

 (५) उपदफा (४) बमोक्षजम पेश भएको िेखापरीक्षण प्रलतवेदन साधारणसभाबाट अनमुोदन हनु नसकेमा पनुः 
िेखापरीक्षणको िालग साधारणसभािे दफा ३३ को अधीनमा रही अको िेखापरीक्षक लनयकु्त गनेछ। 

 

 

३५. िेखापरीक्षकको लनयकु्षक्त: 
 नगरपालिकामा सूक्षचकृत भएका िेखा पररक्षकहरूबाट नगरपालिकाको लसफाररसमा संस्थाको वावषयक िेखा 

पररक्षणका िालग संस्थाको ववधान अनसुार पाररश्रलमक तोवक संस्थािे संस्थाको आवश्यकता अनसुारको 
तहको िेखा पररक्षकको लनयकु्षक्त गनय सक्ने छ । साथै िेखा पाररक्षकको पाररश्रलमक तथा अन्य सवुवधा 
संस्थाको लनणयय अनसुार हनुछे । 
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३६. िेखापरीक्षकमा लनयकु्त हनु नसक्न:े 
 (१) देहायका व्यक्षक्त िेखापरीक्षकमा लनयकु्त हनु तथा लनयकु्त भई सकेको भए सो पदमा बहाि रहन सक्ने 

छैन :- 
(क) संस्थाको पदालधकारी, 
(ख) संस्थाको लनयलमत पाररश्रलमक पाउने गरी लनयकु्त सल्िाहकार वा कमयचारी, 
(ग) िेखापरीक्षण सभबन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषयको अवलध भकु्तान नभएको व्यक्षक्त,  

(घ) दामासाहीमा परेको, 
(ङ) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हनुे अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्षक्त । 

(च) सभबक्षन्धत संस्थासुँग स्वाथय बाक्षझएको व्यक्षक्त 

(२) िेखापरीक्षकिे आफू लनयकु्त हनुअुक्षघ उपदफा (१) बमोक्षजम अयोग्य नभएको कुराको संस्था 
समक्ष स्वघोषणा गनुयपनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीक्षक आफ्नो काययकाि समाप्त नहुुँदै कुनै संस्थाको िेखापरीक्षण गनय अयोग्य भएमा 
वा संस्थाको िेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्न ेक्षस्थलत उत्पन्न भएमा लनजिे िेखापरीक्षण गनुय 
पने वा गरररहेको काम तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिक्षखत रूपमा संस्थािाई ददन ुपनेछ। 

(४) यस दफाको प्रलतकूि हनुेगरी लनयकु्त भएको िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण मान्य हनुे छैन। 

 

 

पररच्छेद-१० 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताय खारेज 

३७. एकीकरण तथा ववभाजन सभबन्धी व्यबस्था: 
 (१) यस काययववलधको अलधनमा रही दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गनय 

वा एक संस्थािाई दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थामा ववभाजन गनय सवकनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोक्षजम एकीकरण वा ववभाजन गदाय सभबक्षन्धत संस्थाको कुि कायम रहेका सदस्य 
संख्याको दईु लतहाइ बहमुतबाट लनणयय हनु ुपनेछ ।           

 (३) उपदफा (२) बमोक्षजम एकीकरण वा ववभाजन गने लनणयय गदाय एकीकरण वा ववभाजनका शतय  समेत 
खिुाउन ुपनेछ। 

 (४) संस्थाको कुि कायम रहेका सदस्य संख्याको दईु लतहाइ बहमुतबाट पाररत भएको एकीकरण वा 
ववघटनको लनणयय संस्था दताय गने अलधकारीबाट प्रमाक्षणत भएपलछ मात्र कायायन्वयन हनुेछ।    

 

३८.  ववघटन र दताय खारेज: 
 (१) कुनै संस्थामा देहायको अवस्था ववद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काि कायम रहेका दईु लतहाई 

बहमुत सदस्यको लनणययबाट त्यस्तो संस्थाको ववघटन गने लनणयय गरी दताय खारेजीको स्वीकृलतका िालग 
कायय सलमलतिे दताय गने अलधकारी समक्ष लनवेदन ददनसक्नेछः 

(क) ववधानमा उल्िेक्षखत उद्देश्य तथा कायय हालसि गनय सभभव नभएमा,  
(ख) सदस्यको वहत गनय नसक्ने भएमा । 
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप् त लनवेदनमा छानववन गदाय त्यस्तो संस्थाको ववघटन गनय उपयकु्त 
 देक्षखएमा दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको दताय खारेज गनय सक्नछे। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए तापलन दताय गने अलधकारीिे देहायको अवस्थामा  मात्र 
संस्थाको दताय खारेज गनय सक्नेछः 

(क) िगातार दईु वषयसभम कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहेको पाइएमा, 
(ख) कुनै संस्थािे यो काययववलध वा यस काययववलध अन्तगयत बनेको मापदण्ड ववपरीतको कायय 

बारभबार गरेमा, 
(ग) ववधानमा उल्िेक्षखत उद्दशे्य ववपरीत कायय गरेमा, 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोक्षजम दताय खारेज गनुय अक्षघ दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थािाई 
 सनुवुाईको िालग पन्र ददनको समय ददन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोक्षजम संस्थाको दताय खारेज भएमा त्यस्तो संस्था ववघटन भएको मालननेछ।  

(६) उपदफा (२) वा (३) बमोक्षजम संस्थाको दताय खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दताय प्रमाणपत्र 
 स्वतः रद्द भएको मालननेछ । 

पररच्छेद-११ 

दताय गने अलधकारी 
३९. दताय गने अलधकारी: 
 (१) यस ऐन अन्तगयत दताय गने अलधकारीिे गनुयपने काययहरू नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासवकय अलधकृतिे 

गनेछ । 

 (२) उपदफा (१)  बमोक्षजमको दताय गने अलधकारीिे यस काययववलध बमोक्षजम आफूमा रहेको कुनै वा सभपूणय 
अलधकार आफू मातहतको कमयचारीिाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछन । 

पररच्छेद –१२ 

लनरीक्षण तथा अनगुमन 

४०. लनरीक्षण तथा अलभिेख जाुँच गने: 
 (१) दताय गने अलधकारीिे संस्थाको जनुसकैु वखत लनरीक्षण तथा अलभिेख परीक्षण गनय, गराउन सक्नछे।  

४१. छानववन गनय सक्न:े 
 (१) कुनै संस्थािे सो संस्थाको उद्देश्य ववपरीत कायय गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कभतीमा एक चौथाई 

सदस्यिे छानववनको िालग लनवेदन ददएमा दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानववन गनय, गराउन 
सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोक्षजम छालनवन गदाय माग गरेको वववरण वा कागजात उपिब्ध गराई सहयोग गनुय 
सभबक्षन्धत कायय सलमलतको कतयव्य हनुेछ ।  

 (३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्षजम गररएको छानववनको जानकारी सभबक्षन्धत संस्थािाई लिक्षखत रूपमा 
ददन ुपनेछ । 
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पररच्छेद-१३ 

ववववध 

४२. लनदेशन ददन:े  

 (१) नगर काययपालिका वा नगरस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई सलमलतिे नगरमा रहेका सभपूणय 
 खानेपानी संस्थािाई आवश्यक लनदेशन ददन सक्नछे र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुय सभवक्षन्धत 
 संस्थाको कतयव्य हनुेछ ।  

(२) यस ववधान अनसुार दताय भै वक्रयाक्षशि भएका खानेपानी संस्थाको आलथयक अनीलमयतता भएको भने्न 
लिक्षखत वा मौक्षखक उजरुी पनय गएमा त्यस्तो संस्थाको आलथयक कारोबारको िेखा हेनयका िालग नगर स्तरीय 
सलमलतबाट स्वतन्त्र छानववन सलमलत गठन हनुछे, सो सलमलतिे ७ ददन लभत्र सलमलतिाई प्रलतवेदन ददनपुनेछ 
। 

(३) यस काययववलध िाग ुभएका लमलतिे ६ मवहना लभत्र यस नगरपालिका के्षत्र लभत्र वक्रयाक्षशि सवै खानेपानी 
संग सभबक्षन्धत संस्थाहरू गैंडाकोट नगरपालिकामा दताय भै सक्नपुनेछ । 

४३. मापदण्ड बनाउन ेअलधकार:  

 (१) यस काययववलधको उद्देश्य कायायन्वयन गनय नगरपालिकािे आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।   

४४. खारेजी र बचाउ: 
 (१) यस अक्षघ काननु अनसुार दताय भै कृयाक्षशि भएका संस्थाहरू यसै काययववलध अनसुार दताय भएको 
मालननेछ र यस काययववलधमा उल्िेख गररएका व्यवस्थाहरू संघीय तथा प्रदेश काननुसुँग बाक्षझन गएमा 
बाक्षझएको हदसभम स्वतः अमान्य हनुछेन।् 
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अनसुचुी-१ 

(दफा ८ को उपदफा (१) र (३) सुँग सभबक्षन्धत) 
लनवेदन पत्रको ढाुँचा 

श्री प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतज्यू,  

गैंडाकोट नगरपालिका, गैंडाकोट नविपरासी(बदयघाट ससु्तापूबय) ।  

ववषय: खानपेानी तथा सरसफाई संस्था दताय गररददन ेसभबन्धमा । 

 प्रस्ततु ववषयमा हामीिे .................................... खानेपानी तथा सरसफाई संस्था गठन गरी गैंडाकोट 
नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई संस्था व्यवस्थापन काययववलध २०७९ को दफा (8) को उपदफा (१) 
बमोक्षजम दताय गराउन चाहेकोिे देहायको वववरण खिुाई आवश्यक कागजातहरू सवहत सवहत दरखास्त ददएका 
छौँ।  

तपलसिः 
१. उपभोक्ता संस्थाको नामः  

२. काययक्षेत्रः  

३. उद्देश्यहरूः  

(क)  

(ख)  

(ग)  

४. कायय सलमलतको वववरणः  

लस.नं. पद पदालधकारीको 
नाम/थर 

ठेगाना मोबाईि नं. हस्ताक्षर कैवफयत 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9       

10.       

11.       

12.       

13.       
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५. उपयोग गररन ेजिस्रोतको वववरणः  

(क) जिस्रोतको नाम र रहेको ठाउुँः  

(ख) जिस्रोतबाट गररने प्रयोगः  

(ग) उपभोक्ता संस्थािे उपयोग गनय चाहेको जिस्रोतको पररमाणः  

(घ) उक्त जिस्रोतको हाि भईरहेको उपयोगः  

६. उपभोक्ता संस्थािे परु् याउन चाहेको सेवा सभबन्धी वववरणः  

(क) सेवाको वकलसमः  

(ख) सेवा पयुायउने क्षते्रः  

(ग) सेवाबाट िाभाक्षन्वत हनु ेउपभोक्ताहरूको संख्याः  

(घ) भववष्यमा सेवा ववस्तार गनय सवकने सभभावनाः  

७. आलथयक स्रोतको वववरणः  

८. कायायियको ठेगानाः  

९. संिग्न कागजातहरुः 
क. संस्थाको ववधान – २ प्रलत 

ख. सलमलतका पदालधकारीहरूको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप 

ग. आम भेिािे उपभोक्ता संस्था गठन गने भनी लनणयय गरेको लनणययको प्रलतलिवप (यो काययववलध िाग ु
हुुँदाका वखत संचािनमा रहेको संस्थाको हकमा, अन्य कुनै लनकायमा दताय भएको प्रमाणपत्र, पलछल्िो ३ 
वषयको िेखा परीक्षण प्रलतवेदन र वावषयक साधारण  सभाको लनणययहरू) 
घ. सभबक्षन्धत वडा कायायियको लसफाररस 

 

लनवेदक 

(उपभोक्ता संस्थाको तफय बाट दरखास्त ददनकेो)  

सहीः .......................  

नामः ......................  

पदः ......................  

ठेगानाः ..................... 
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अनसूुची २ 

(दफा 8 को उपदफा (1) र (३) सुँग सभबक्षन्धत) 
 गैंडाकोट नगरपालिका  

नगर काययपालिकाको कायायिय 

गैंडाकोट नविपरासी(बदयघाट ससु्तापूबय) 
गण्डकी प्रदेश, नपेाि 

 

खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था दताय प्रमाण-पत्र 

 

 

दताय नं. ..............       दताय लमलतः 20.......।.......।......  

 

 

  

 गैंडाकोट नगरपालिकाको "खानपेानी तथा सरसफाई संस्था व्यवस्थापन काययववलध, 207९" को दफा 
(8) को उपदफा (1)/(३) बमोक्षजम गैंडाकोट नगरपालिका वडा नं. .......,.........................मा रहेको 
..................................खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था, यस कायायियमा दताय गरी यो दताय 
प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ ।  

 

प्रमाणपत्र ददनकेो  

दस्तखत:............................. 
नाम:................................ 

पद:....................................... 
लमलत:20.......।.........।......... 

 

  

 

संस्थाको 
आलधकारीक छाुँप 
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संस्थाको नवीकरण सभबक्षन्ध वववरण 

नवीकरण गने 
अलधकारीको नाम 

नवीकरण 
गरेको लमलत 

नवीकरण बहाि रहन ेअवलध नववकरण गने अलधकारीको दस्तखत र 
कायायियको छाप 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

    

 

आज्ञािे,  

िमुिराि ररिाि  

प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि  

 

  
 


