
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खानऩेानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्था व्मवस्थाऩन कामयङ्जवधी, 207८ 

प्रस्तावना: 
 भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र स्वच्छ खानेऩानीको ऩहङ्टॉच सफै नगयवासीहरुभा ऩङ्टमायउने उद्देश्मरे स्वच्छ 
खानेऩानीको व्मवस्थाऩन गनय खानेऩानी तथा सयसपाई सॊस्थाको स्थाऩना, दताय तथा व्मवस्थाऩन गनय फाञ्छनीम 
बएकोरे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा २ को खण्ड “ध” १ य २ भा 
यहेको व्मवस्था कामायन्वमन गनय भधङ्टवन नगयऩाङ्झरकाको प्रशासकीम कामयङ्जवङ्झध (ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन २०७४ को 
दपा ४ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी मो कामयङ्जवङ्झध फनाईएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञभबक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब:    

(१) मस कामयङ्जवङ्झधको नाभ “खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्था व्मवस्थाऩन कामयङ्जवङ्झध, 207८” 
यहेको छ ।  

(२) मो कामयङ्जवङ्झध नगयऩाङ्झरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाङ्ञशत बएको ङ्झभङ्झत देङ्ञख रागङ्ट हङ्टनेछ ।  

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जवङ्झधभा: 
(क) “नगयऩाङ्झरका” बन् नारे भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका फङ्छदयमाराई सभझनङ्ट ऩदयछ। 

(ख) “कामयऩाङ्झरका” बङ्ङारे भधङ्टवन नगयऩाङ्झरकाको नगय कामयऩाङ्झरकाराई सभझनङ्ट ऩदयछ। 

(ग) "कामायरम" बङ्ङारे भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका नगय कामयऩाङ्झरकाको कामायरमराई सभझनङ्ट ऩदयछ।  

भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका 
स्थानीम याजऩत्र 

  खण्ड: ५   सॊख्मा: ३   प्रभाङ्ञणकयण:२०७८।०४।३१ 

          प्रकाशन ङ्झभङ्झत: २०७८।५।१ 

बाग-२  
 भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका  



 
 

खण्ड:      सॊख्मा:     ङ्झभङ्झत: २०७८।००। 

(घ) “नगय प्रभङ्टख” बङ्ङारे भधङ्टवन नगयऩाङ्झरकाको नगय प्रभङ्टखराई सभझनङ्ट ऩदयछ। 

(ङ) “नगय उऩप्रभङ्टख” बङ्ङारे भधङ्टवन नगयऩाङ्झरकाको नगय उऩप्रभङ्टखराई सभझनङ्ट ऩदयछ। 

(च) “प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत” बङ्ङारे भधङ्टवन नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतराई सभझनङ्ट 
ऩदयछ। 

(छ) “उऩबोक्ता” बङ्ङारे खानेऩानीतथा सयसपाईसॉग सभवङ्ञन्धत सेवा उऩमोग गने व्मङ्ञक्त/सॊघ/सॊस्थाराई 
सभझनङ्ट ऩदयछ। 

(ज) “सॊस्था” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका खानेऩानी तथा सयसपाई मोजनाहरु सञ्चारन गयी 
उऩबोक्ताहरुराई सहज य सङ्टरब रुऩभा खानेऩानीको सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउने तथा सयसपाई सभवन्धी 
कामयक्रभ सञ्चारन गने गयी गठन बएको खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्थाराई जनाउॉछ । 

(झ) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्थाका सदस्महरुभध्मेफाट सॊस्थाको कामय 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनयका राङ्झग चमन गङ्चयएको सञ्चारक सङ्झभङ्झतराई सभझनङ्ट ऩदयछ। 

(ञ) “दताय गने अङ्झधकायी ” बङ्ङारे दपा 8 फभोङ्ञजभको दताय गने अङ्झधकायी सभझनङ्ट ऩदयछ। 

(ञ) “खानऩेानी” बङ्ङारे तोङ्जकएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभको स्वच्छ ङ्जऩउने ऩानीराई सभझनङ्ट ऩदयछ। 

(ञ) "धाया” बङ्ङारे खानेऩानीको उऩबोग गनयको राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञक्त, सॊघसॊस्था वा ङ्झनकामका नाभभा जडान 
गङ्चयङ्छदएको खानेऩानीको धायाराई सभझनङ्ट ऩदयछ। 

(ट) “भहसङ्टर” बङ्ङारे धायाको सङ्टङ्जवधा उऩबोग गयेवाऩत उऩबोक्तारे उक्त खानेऩानी सॊस्थाराई फङ्टझाउनङ्ट ऩने 
खानेऩानी सेवा भहसङ्टर सभझनङ्ट ऩदयछ। 

(ठ) “ङ्झभटय” बङ्ङारे खानऩेानीको खऩतको ऩङ्चयभाण नाप्ने उद्देश्मरे उऩबोक्ताको ऩाइऩ राइनभा जडान 
गङ्चयने ऩानी ङ्झभटयराई सभझनङ्ट ऩदयछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

खानऩेानी तथा सयसपाई व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

३. सङ्झभङ्झतको गठन:  

 (1) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सभऩूणय खानेऩानी तथा सयसपाई मोजनाहरुकोव्मवस्थाऩन, अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन 
रगामतका कामय गनयका राङ्झग नगय प्रभङ्टखको सॊमोजकत्वभा एक नगयस्तयीम खानेऩानी तथा सयसपाई व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत देहामका ऩदाङ्झधकायीहरु यहने गयी गठन हङ्टनेछ ।  

  १) नगय प्रभङ्टख     - सॊमोजक 

  २) नगय उऩप्रभङ्टख    - सदस्म 

  ३) सभऩूणय वडाका वडा अध्मऺहरु  - सदस्म  

  ४) सॊमोजकरे भनोङ्झनत गयेका खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्थाका १ जना 
 भङ्जहरासङ्जहत २ जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध   - सदस्म 

  ५) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत   - सदस्म 

  6) खानेऩानी तथा सयसपाई शाखाका प्रभङ्टख - सदस्म सङ्ञचव 



 
 

खण्ड:      सॊख्मा:     ङ्झभङ्झत: २०७८।००। 

 (२) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकताअनङ्टसाय अन्म सयोकायवाराहरुराई सङ्झभङ्झतको फैठकभा आभन्त्रण गनय 
 सक्नेछ। 

 (३) खानेऩानी तथा सयसपाई शाखा स्थाऩना नबएको खण्डभा वा खानेऩानी तथा सयसपाई शाखाका 
 प्रभङ्टख अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे तोकेरे कभयचायीरे सदस्म सङ्ञचवको रुऩभा काभ 
 गनेछन।् 

४. सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् दपा ३ को उऩदपा १ फभोङ्ञजभ गठन बएको सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य 
अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे् 

(क) नगयऩाङ्झरकाभा खानेऩानी तथा सयसपाई ऺेत्रको व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी स्थाऩना गयी खानेऩानी तथा 
सयसपाई मोजनाहरुको सञ्चारन तथा भभयत सभबाय व्मवस्थाऩन सभफन्धी सूचना तथा तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन 
गयी अद्यावङ्झधक गने/गयाउन े।  

(ख) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाहरुको ङ्झनमभन गने। 

(ग) अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्गन ऩद्धङ्झत स्थाऩना गयी खानऩेानी तथा सयसपाई मोजनाहरुको सञ्चारन अवस्था 
तथा व्मवस्थाऩनको आवङ्झधक रुऩभा अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गने। 

(घ) मोजनाको सञ्चारन अवस्था तथा व्मवस्थाऩनको भूल्माङ्कनको आधायभा खानेऩानी तथा सयसपाई 
उऩबोक्ता सॊस्थाराई ऩङ्टयस्काय तथा दण्डको ऩद्धङ्झत स्थाऩना गयी कामायन्वमनभा ल्माउन े। 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

खानऩेानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्थाको गठन य दताय  

५. उऩबोक्ता सॊस्थाको गठन:  

 (१) नगय ऺेत्रङ्झबत्र खानेऩानी तथा सयसपाई सभवन्धी कामय गनयका राङ्झग कङ्ट नै ङ्झनङ्ञित ऺेत्र ङ्झबत्रका 
 उऩबोक्ताहरु ङ्झभरेय खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्था गठन गनय सक्नछेन।् 

६. दताय नगयी सॊस्था सञ्चारन गनय नहङ्टन:े  

 (१) कसैरे ऩङ्झन मस कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्था दताय नगयी सञ्चारन 
 गनय हङ्टॉदैन।  

७. दतायको राङ्झग दयखास्त ङ्छदनङ्टऩने:  

 (१) मस नगयऩाङ्झरकाको ऺेत्रङ्झबत्र गठन गङ्चयएका खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्थारे दतायका 
 राङ्झग दताय गने अङ्झधकायी सभऺ अनङ्टसूची-१ को ढाॉचाभा दयखास्त ङ्छदनङ्टऩनेछ।`  

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दतायको राङ्झग दयखास्त ङ्छदॉदा देहाम फभोङ्ञजभका कागजातहरु सॊरग्न गनङ्टय 
 ऩनेछ् 

i. अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन 

ii. सञ्चारक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुरे प्रभाङ्ञणत गयेको सॊस्थाको ङ्जवधान २ प्रङ्झत 

iii. उऩबोक्ताहरुको आभबेराको ङ्झनणयमको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

iv. सञ्चारक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

v. सभफङ्ञन्धत वडा कामायरमको ङ्झसपाङ्चयस 



 
 

खण्ड:      सॊख्मा:     ङ्झभङ्झत: २०७८।००। 

८. दताय गनङ्टयऩने:  

 (१) दपा ७ को उऩदपा १ फभोङ्ञजभ प्राप्त दयखास्त सङ्जहतका कागजातहरु छानङ्झफन गयी दयखास्त 
 ऩयेको ङ्झभङ्झतरे ३० ङ्छदनङ्झबत्र दताय गने अङ्झधकायीरे सॊस्था दताय गयी अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा दताय 
 प्रभाणऩत्र ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

 (२) अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन मो कामयङ्जवङ्झध प्रायभब हङ्टॉदाका फखत प्रचङ्झरत कानङ्टन 
 फभोङ्ञजभ दताय बई मस नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र सञ्चारनभा यहेका उऩबोक्ता सॊस्थाहरु सभेत मसै कामयङ्जवङ्झध 
 फभोङ्ञजभ दताय बएको भाङ्झननछे। 

(३) दपा ८ को १ फभोङ्ञजभ दताय बएको उऩबोक्ता सॊस्थारे प्रत्मेक आङ्झथयक वषय सभाप्त बएको तीन  

  भङ्जहना ङ्झबत्र नङ्जवकयण गनङ्टय ऩनेछ ।दताय दस्तङ्टय रु १०००।(एक हजाय) नङ्जवकयण दस्तङ्टय फाङ्जषयक रु  

  ५०० (ऩाॉच सम)  ङ्झतनङ्टय ऩनेछ। सॊस्थारे सभमभा नङ्जवकयण नगयेभा जङ्चयवाना दस्तङ्टय प्रङ्झत भङ्जहना 
  रु २००(दङ्टइय सम) थऩ राग्ने छ । 

९. उऩबोक्ता सॊस्था सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टन:े 
 

 (१) उऩबोक्ता सॊस्था अङ्जवङ्झछङ्ङ उत्तयाङ्झधकायवारा स्वशाङ्झसत य सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टनेछ। 

 (२) उऩबोक्ता सॊस्थाको सभऩूणय काभकायवाहीका ङ्झनङ्झभत्त आफ्नो छङ्ट टै्ट छाऩ हङ्टनेछ। 

 (३) उऩबोक्ता सॊस्थारे व्मङ्ञक्त सयह चर अचर सभऩङ्ञत्त प्राप्त गनय, उऩबोग गनय वा फेचङ्झफखन गनय वा 
अन्म ङ्जकङ्झसभरे व्मवस्था गनय सक्नेछ। 

 (४) उऩबोक्ता सॊस्थारे व्मङ्ञक्त सयह आफ्नो नाभफाट नाङ्झरस उजङ्टय गनय य सो ऩय ऩङ्झन सोही नाभफाट 
नाङ्झरस उजङ्टय राग्नछे। 

ऩङ्चयच्छेद-४ 
खानऩेानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्थाको उद्दशे्म य कामय 

१०. सॊस्थाको उद्दशे्म:  

 (१) कामयऺ ेत्रभा आधाङ्चयत य उऩबोक्ता केङ्ञन्ित बई आफ्नो ऺेत्रका उऩबोक्ताहरुराई सङ्गङ्छठत गने, 
स्वच्छ तथा गङ्टणस्तयीम खानऩेानीको व्मवस्था गने य खानेऩानी तथा सयसपाई मोजनाको भभयत सभबाय 
तथा येखदेख गने सॊस्थाको भङ्टख्म उद्देश्म हङ्टनेछ ।   

 

११. सॊस्थाको कामय:सॊस्थाका कामयहरू देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन ्: 

 

(क) खानेऩानी तथा सयसपाई मोजनाका उऩबोक्ताहरुराई सङ्गङ्छठत गने, 
(ख) सॊस्थारे उऩरब्ध गयाउने खानेऩानी तथा सयसपाई सेवाभा गङ्टणस्तय कामभ गने,  

(ग) खानेऩानी तथा सयसपाई मोजनाको भभयत सभबाय तथा येखदेख गने  

(घ)आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारी रागू गने, 

(ङ)नगयऩाङ्झरका, नगयस्तयीम खानेऩानी तथा सयसपाई व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा दताय गने 
अङ्झधकायीको ङ्झनदेशन ऩारना गने गयाउन,े 

(च) ङ्जवधानभा उल्रेङ्ञखत अन्म कामयहरू गने । 
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ऩङ्चयच्छेद-५ 
सॊस्थाको ङ्जवधान 

१२. ङ्जवधान फनाउनङ्टऩने:  

 (१) सॊस्थारे मस कामयङ्जवङ्झधको अङ्झधनभा यही आफ्नो कामय सञ्चारनका राङ्झग ङ्जवधान फनाउनङ्ट ऩनेछ। 

 (२) उऩदपा १ फभोङ्ञजभको ङ्जवधान दताय गने अङ्झधकायीफाट स्वीकृत बएऩङ्झछ रागङ्ट हङ्टनेछ।  

 

 

१३. ङ्जवधान सॊशोधन:  

 (१) सॊस्थाको साधायण सबाको कङ्ट र सदस्म सङ्खख्माको फहङ्टभतफाट सो सॊस्थाको ङ्जवधान सॊशोधन हङ्टन 
सक्नेछ। 

 (२) उऩदपा १ फभोङ्ञजभको सॊशोधन बएको ङ्जवधान दताय गने अङ्झधकायीफाट स्वीकृत बएऩङ्झछ रागङ्ट 
हङ्टनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद-५ 
सदस्मता 

१४. सदस्मता प्राप्त गनय ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩने:  

 

 

  (१) सॊस्थाको सदस्म बई खानेऩानी तथा सयसपाई सेवा प्राप्त गनय चाहने व्मङ्ञक्तरे सॊस्थाको सञ्चारक 
 सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा १ फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेको ३५ ङ्छदनङ्झबत्र सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे सदस्मता प्रदान गने वा 
 नगने ङ्झनणयम गनङ्टय ऩनेछ। 

  (३) उऩदपा २ फभोङ्ञजभ सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे सदस्मता प्रदान नगने ङ्झनणयम गयेभा सोको कायण खोरी 
 सात ङ्छदन ङ्झबत्र ङ्झनवेदकराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (४) उऩदपा ३ फभोङ्ञजभ जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र सभवङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे दताय गने 
 अङ्झधकायी सभऺ उजङ्टय गनय सक्नेछ। 

  (५) उऩदपा ४ फभोङ्ञजभ प्राप्त उजङ्टयी छानङ्झफन गदाय ङ्झनवेदकराई सदस्मता ङ्छदनङ्टऩने देङ्ञखएभा दताय गने 
 अङ्झधकायीरे त्मो ङ्झनवेदकराई सदस्मता प्रदान गनयको राङ्झग सभवङ्ञन्धत सॊस्थाराई आदेश ङ्छदन सक्नछे। 

  (६) उऩदपा ५ फभोङ्ञजभ आदेश बएभा सो आदेश प्राप्त गयेको सात ङ्छदनङ्झबत्र सभवङ्ञन्धत सॊस्थारे 
 ङ्झनवेदकराई सदस्मता प्रदान गयी सोको जानकायी दताय गने अङ्झधकायी सभऺ गयाउनङ्ट ऩनेछ।   

१५. सदस्म हङ्टन नऩाउन:े  

 (१) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एक बन्दा फढी खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्थाको सदस्म हङ्टन ऩाउने छैन। 
 तय मो कामयङ्जवङ्झध प्रायभब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एक बन्दा फढी सॊस्थाको सदस्म यहेको बए मो ऐन 
 प्रायभब बएको ङ्झभङ्झतरे एक फषयङ्झबत्र कङ्ट नै एक सॊस्थाको भात्र सदस्मता याख्नङ्ट ऩनेछ।  

 (२) एउटै ऩङ्चयवायका एक बन्दा फढी व्मङ्ञक्तहरु सॊस्थाको सदस्म हङ्टन ऩाउने छैनन।्  
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१६. सदस्मताको सभाङ्झप्त:  

 (१) कङ्ट नै सदस्मको सदस्मता देहामको अवस्थाभा सभाप्त हङ्टनेछ् 
   (क) सदस्मरे आफ्नो सदस्मता त्माग गयेभा, 
   (ख) रगाताय वाङ्जषयक साधायण सबाभा ङ्झफना सूचना तीन ऩटक सभभ अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा, 
   (घ) दपा १५ फभोङ्ञजभ सदस्मता देङ्ञखएभा, 
   (ङ) सॊस्थाको कामयऺ ेत्र बन्दा फाङ्जहय फसाईसयी गएभा। 

   (च) सदस्मको भतृ्मङ्ट बएभा ।  

 (२) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन साधायणसबा फोराउने ङ्झनणयम बइसकेऩङ्झछ साधायण सबा 
सभऩङ्ङ नबएसभभ कसैराई ऩङ्झन सदस्मफाट हटाउन सङ्जकने छैन। 

ऩङ्चयच्छेद-५ 
साधायणसबा य सञ्चारक सङ्झभङ्झत 

१७. साधायणसबा:  

 (१) उऩबोक्ता सॊस्थाको सवोच्च अङ्गको रुऩभा साधायणसबा हङ्टनेछ। 

 (२) उऩबोक्ता सॊस्थाका सभऩूणय सदस्महरुसाधायणसबाका सदस्म हङ्टनछेन।्   

 (३) सॊस्थाको साधायणसबा देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ: 
(क) प्रायङ्ञभबक साधायणसबा 
(ख) वाङ्जषयक साधायणसबा 
(ग) ङ्जवशेष साधायणसबा  

१८. प्रायङ्ञभबक साधायणसबाको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय: प्रायङ्ञभबक साधायणसबाको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क)प्रायङ्ञभबक साधायणसबा हङ्टने अङ्ञघल्रो ङ्छदनसभभको काभ कायफाही य आङ्झथयक कायोफायको 
जानकायी ङ्झरन,े 

(ख)चारू आङ्झथयक वषयको राङ्झग वाङ्जषयक कामयक्रभ तथा फजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रङ्झतवेदन तथा ङ्जवत्तीम ङ्जववयण अनङ्टभोदन गने, 

(घ)रेखा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाययण गने,  

(ङ) ङ्जवधानभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामयहरू गने । 

१९. वाङ्जषयक साधायणसबाको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय:साधायणसबाको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ  
हङ्टनेछ् 

(क) वाङ्जषयक कामयक्रभ तथा फजेट स्वीकृङ्झत गने, 

(ख) वाङ्जषयक रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन अनङ्टभोदन गने, 

(ग) ङ्जवधान सॊशोधन तथा ऩाङ्चयत गने, 

(घ) रेखा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाययण गने, 

(ङ) सॊस्था एकीकयण वा ङ्जवघटन सभफन्धी ङ्झनणयम गने, 

(च) ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतका सङ्टङ्जवधा तोक्न,े 
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(छ) सङ्झभङ्झतराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 

(ज) ङ्जवधानभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामयहरू गने । 

२०. साधायणसबाको फैठक : 
 (१) सॊस्था दताय बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र प्रायङ्ञभबक साधायणसबा फोराउनङ्ट ऩनेछ । 

 (२) सॊस्थारे प्रत्मेक आङ्झथयक वषय सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र वाङ्जषयक साधायणसबा फोराउनङ्ट 
ऩनेछ। 

 (३) सॊस्थारे देहामको अवस्थाभा ङ्जवशेष साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩनेछ :– 

(क) सॊस्थाको काभ ङ्जवशेषरे ङ्जवशषे साधायण सबा फोराउनङ्टऩने सञ्चारक सङ्झभङ्झतवाट ङ्झनणयम बएभा 
(ख) ङ्जवशषे साधायणसबा फोराउनङ्ट ऩने कायण खङ्टराई ऩङ्ञच्चस प्रङ्झतशत सदस्मरे सञ्चारक सङ्झभङ्झत 

सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएभा, 
(ङ) दपा २१ कोउऩदपा १ फभोङ्ञजभ दताय गने अङ्झधकायीरे ङ्झनदेशन ङ्छदएभा, 
(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊस्थाको सञ्चारक सङ्झभङ्झतफाट आफ्नो 

ङ्ञजभभेवायी ऩूया नगयी सॊस्था सञ्चारनभा सभस्मा उत्ऩङ्ङ बएको अवस्थाभा दताय गने 
अङ्झधकायीराई जानकायी ङ्छदई सदस्महरू भध्मेफाट फहङ्टभत सदस्म उऩङ्ञस्थत बई ङ्जवशषे 
साधायण सबा गनय सङ्जकनेछ । 

२१. ङ्जवशषे साधायणसबा फोराउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्न:े 
 (१) सॊस्थाको ङ्झनयीऺण वा सङ्टऩयीवेऺण गदाय वा कसैको उजूयी ऩयी छानङ्जवन गदाय देहामको अवस्था देङ्ञखन 

आएभा दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको सञ्चारक सङ्झभङ्झतराई साधायणसबा फोराउन ङ्झनदेशन ङ्छदन 
सक्नेछ् 

(क) सॊस्थाको ङ्जवधान ङ्जवऩङ्चयत कामय गयेभा,  
(ख) मो कामयङ्जवङ्झध, मस कामयङ्जवङ्झधअन्तगयत फनकेो भाऩदण्ड तथा ङ्झनदेङ्ञशका ङ्जवऩयीत कामय गयेभा, 
(घ) दताय गने अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको फायभफाय उल्रङ्घन गयेभा, 
(ङ) दपा २३ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताय गने अङ्झधकायीरे आदेश ङ्छदएभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साधायणसबा फोराउन ङ्झनदेशन प्राप् त बएभा सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे सो 
ङ्झनदेशन प्राप् त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र साधायणसबाको फैठक फोराउनङ्ट ऩनेछ य साधायणसबाको 
फैठकभा उजूयी वा ङ्झनयीऺणका क्रभभा देङ्ञखएका ङ्जवषमभा छरपर गयी सोको प्रङ्झतवेदन दताय गने 
अङ्झधकायीसभऺ ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) वा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अवङ्झधङ्झबत्र सङ्झभङ्झतरे साधायणसबा नफोराएभा दताय गने 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो साधायणसबा फोराउन सक्नेछ । 

(४) सॊस्थाको साधायणसबाको राङ्झग गणऩूयक सॊख्मा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सॊख्माको 
एकाउङ्ङ प्रङ्झतशत हङ्टनेछ ।  

तय ऩङ्जहरो ऩटक डाङ्जकएको साधायण सबाभा गणऩङ्टयक सॊख्मा नऩङ्टगेभा त्मसको सात ङ्छदन ङ्झबत्र 
दोस्रो ऩटक साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩने य मसयी दोस्रो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा सञ्चारक 
सङ्झभङ्झतको फहङ्टभत सङ्जहत एक ङ्झतहाई साधायण सदस्महरुको उऩङ्ञस्थङ्झत बएभा साधायण सबाको गणऩङ्टयक 
सॊख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननछे । 
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(५) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दपा २० को (४) भा बएको व्मवस्था 
सोहीअनङ्टसाय हङ्टनेछ । 

(६)दङ्टई हजाय वा सोबन्दा फढी सदस्म बएको सॊस्थारे साधायण सबा गदाय सभान कामयसूचीभा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सदस्म सॊख्माको आधायभा ऩामकको स्थानभा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका सदस्महरुराई ऩठाई 
साधायण सबा गनय य त्मस्तो सबाको ङ्झनणयम प्रभाङ्ञणत गनय प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु छनौट गयी त्मस्ता प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको 
उऩङ्ञस्थङ्झतको सबारे अङ्ञन्तभ ङ्झनणयम प्रभाङ्ञणत गने व्मवस्था ङ्झभराउन सक्नेछ । 

२२. सञ्चारक सङ्झभङ्झत: 
 (१) सॊस्थाभा साधायणसबाफाट ङ्झनवायङ्ञचत एक७ देङ्ञख १३ सदस्मीम सञ्चारक सङ्झभङ्झत यहनेछ ।  

  तय,  एउटै व्मङ्ञक्त रगाताय एउटै ऩदभा दङ्टई ऩटकबन्दा फढी उभभेदवाय हङ्टन ऩाउन ेछैन । 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभकोसङ्झभङ्झतभा सभावेशी ङ्झसद्धान्तको अवरभवन गनङ्टयऩने छ । सङ्झभङ्झतभा कङ्ञभतभा 
तेत्तीस प्रङ्झतशत (३३%) भङ्जहरा सदस्म हङ्टन ङ्टऩनेछ । सङ्झभङ्झतको अध्मऺ यसङ्ञचव भध्मे कभतीभा एकजना 
भङ्जहरा ऩदाङ्झधकायी हङ्टन ङ्टऩनेछ ।  

 (3)सङ्झभङ्झतको कामायवङ्झध चाय वषयको हङ्टनछे । 

२३. सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनवायचन :(१) सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामायवङ्झध सभाप्त हङ्टन ङ्ट कङ्ञभतभा एक भङ्जहना 
अङ्ञघ अको सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनवायचन गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवायचन नगयाएको जानकायी प्राप् त बएभा त्मस्तो 
जानकायी प्राप् त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्झनवायचन गयाउन दताय गने अङ्झधकायीरे सभफङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतराई 
आदेश ङ्छदन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताय गने अङ्झधकायीरे आदेश ङ्छदएकोभा सभफङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे सो 
आदेश फभोङ्ञजभको सभमावङ्झधङ्झबत्र सङ्झभङ्झतको ङ्झनवायचन गयाई दताय गने अङ्झधकायराई जानकायी गयाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवायचन नगयाएभा दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो 
सॊस्थासदस्म यहेको भाङ्झथल्रो सॊघ बए सो सॊघको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतराई सहबागीगयाई सङ्झभङ्झतको ङ्झनवायचन 
सभफन्धी सभऩूणय कामय गने गयाउनेछ । 

(५) उऩदपा (४)फभोङ्ञजभको ङ्झनवायचन कामयभा सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्ट सभफङ्ञन्धत 
सङ्झभङ्झतकाऩदाङ्झधकायीहरूको कतयव्म हङ्टनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनवायचन गयाउॉदा रागेको सभऩूणय खचय सभफङ्ञन्धत सॊस्थारे व्महोनङ्टय 
ऩनेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको अको ङ्झनवायचन नबएसभभको राङ्झग सङ्झभङ्झतरे ङ्जवधानभा व्मवस्था 
बए फभोङ्ञजभ आफ्नो कामय सञ्चारन गनेछ ।  

२४. सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय: मस कामयङ्जवङ्झधभा अन्मत्र उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, कतयव्म य अङ्झधकायका 
अङ्झतङ्चयक्त सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क)सॊस्थाको ङ्जवधान फभोङ्ञजभ सॊस्थाको सञ्चारन गने, 

(ख) आङ्झथयक तथा प्रशासकीम कामय गने गयाउन,े 

(ग)प्रायङ्ञभबक साधायणसबा, वाङ्जषयक साधायणसबा तथा ङ्जवशेष साधायणसबा फोराउन,े 



 
 

खण्ड:      सॊख्मा:     ङ्झभङ्झत: २०७८।००। 

(घ)साधायणसबाका ङ्झनणयमहरू कामायन्वमन गने, गयाउन,े  

(ङ)सॊस्थाको नीङ्झत, मोजना, फजेट तथा फाङ्जषयक कामयक्रभको तजङ्टयभा गयी साधायणसबा सभऺ ऩेशगने, 

(च) सॊस्थाको सदस्मता प्रदान गने तथा सदस्मताफाट हटाउन,े  

(छ)सभफङ्ञन्धत सॊघको सदस्मता ङ्झरन,े 

(ज) सॊस्थाको ङ्जवधानभा उल्रेङ्ञखत अन्म कामयहरु गने 

२५. सञ्चारक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी ऩदभा फहार नयहन:े देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायी आफ्नो ऩदभा फहार यहन सक्ने छैनन:्- 

(क) ङ्झनजरे ङ्छदएको याजीनाभा सञ्चारक सङ्झभङ्झतफाटस्वीकृत बएभा, 
(ख) ङ्झनजराई दपा २६ उऩदपा १ फभोङ्ञजभऩदाङ्झधकायीफाट हटाउने ङ्झनणयम बएभा, 
(ग) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा। 

२६. ऩदाङ्झधकायीराई ऩदफाट हटाउन सक्न:े 

 (१) साधायणसबारे वहङ्टभतको ङ्झनणयमफाट देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायीराईऩदफाट हटाउन सक्नेछ: 

(क) आङ्झथयक ङ्जहनाङ्झभना गयी सभफङ्ञन्धत सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टर् माएभा, 
(ख)अनङ्झधकृत तवयरे सभफङ्ञन्धत सॊस्थाको कायोफाय सभफन्धी ङ्जवषमको गोऩङ्झनमता बङ्ग गयेभा, 
(ग)सभफङ्ञन्धत सॊस्थाको अङ्जहत हङ्टने कङ्ट नै कामय गयेभा,  
(घ) ङ्झनज शायीङ्चयक वा भानङ्झसक रुऩभा काभ गनय नसक्ने बएभा, 
(ङ) कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीभा मो कामयङ्जवङ्झध, मस कामयङ्जवङ्झध अन्तगयत फनकेो भाऩदण्डवा ङ्झनदेङ्ञशकाभा 

उङ्ञल्रङ्ञखतमोग्मता नयहेभा । 

(२)कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीराई सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ऩदफाट हटाउने ङ्झनणयम गनङ्टय अङ्ञघ त्मस्तो ऩदाङ्झधकायीराई 

साधायणसबासभऺ सपाई ऩेश गने भनाङ्झसफ भाङ्जपकको भौका ङ्छदइनछे ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीरे सपाई ऩेश नगयेभा वा ङ्झनजरे ऩेश गयेको 
सपाई सन्तोषजनक नबएभा साधायणसबारे त्मस्तो ऩदाङ्झधकायीराई ऩदफाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩदाङ्झधकायीको ऩदफाट हटाइएको सदस्म सङ्झभङ्झतको दङ्टई कामयकारसभभको 
ङ्झनवायचनभा उभभेदवाय फङ्ङ ऩाउने छैन ।    

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायी हटेभा त्मस्तो ऩदभा साधायणसबारे फाॉकी अवङ्झधको राङ्झग 

अको ऩदाङ्झधकायीको ङ्झनवायचन गनेछ । 

२७.सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्जवघटन : 
 (१) साधायणसबारे देहामको अवस्थाभा सङ्झभङ्झतको ङ्जवघटन गनय सक्नछे् 

(क) सङ्झभङ्झतको फदङ्झनमतऩूणय कामयफाट सॊस्थाको कायोफाय जोङ्ञखभभा ऩयेभा, 
(ख)सॊस्थारे ङ्झतनङ्टयऩने दाङ्जमत्व तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र ब ङ्टक्तान गनय नसकेभा, 
(ग)ङ्जवधानभा उङ्ञल्रङ्ञखत उद्दशे्म य कामय ङ्जवऩङ्चयतको काभ गयेभा,  
(घ)सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ङ्ञजभभेवायी ऩूया नगयेभा, 
(ङ)मो कामयङ्जवङ्झध वा मस कामयङ्जवङ्झध अन्तगयत फनेको भाऩदण्डभा उङ्ञल्रङ्ञखत शतय वा दताय गने  

अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको फायभफाय उल्रङ्घन गयेभा । 
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 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बएभा साधायणसबारे नमाॉ सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनवायचन 
 गनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतरे मो कामयङ्जवङ्झध वा मस कामयङ्जवङ्झध अन्तगयत फनेको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ दताय गने अङ्झधकायीरे
 ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩारना नगयेभा वा दपा २१ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रङ्झतवेदन सभेतको 
 आधायभा दताय गने अङ्झधकायीरे सङ्झभङ्झतराई उजूयी वा ङ्झनयीऺणको क्रभभा देङ्ञखएका ङ्जवषमवस्तङ्टको 
 गाङ्ञभबमयताको आधायभा फढीभा छ भङ्जहनाको सभम ङ्छदई सङ्टधाय गने भौका ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो 
 सभमावङ्झध ङ्झबत्र ऩङ्झन सङ्टधाय नगयेभा त्मस्तो सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन गनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बएभा त्मसयी ङ्जवघटन गङ्चयएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहना ङ्झबत्रभा 
 अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनवायचन सभऩङ्ङ गयाउन य त्मस्तो ङ्झनवायचन नबएसभभ सॊस्थाको दैङ्झनक कामय सञ्चारन 
 गनय दताय गने अङ्झधकायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको एक तदथय सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टय ऩनेछ । 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनवायचन गयाउॉदा रागेको सभऩूणय खचय सभफङ्ञन्धत सॊस्थारे 
 व्महोनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-६ 
अङ्झबरेख य सूचना 

२८. अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने: 
 (१) सॊस्थारे साधायणसबा तथा सञ्चारक सङ्झभङ्झत फैठकका ङ्झनणयम तथा काभ कायफाहीको अद्यावङ्झधक 

अङ्झबरेख सङ्टयङ्ञऺत साथ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

 (२) सॊस्थारे कायोफायसॉग सभफङ्ञन्धत तथा अन्म आवश्मक अङ्झबरेखहरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत साथ 
याख्नङ्ट ऩनेछ । 

२९. ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने: 
 (१) सॊस्थारे देहामका ङ्जववयणहरू सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन आ.व. सभाप्त बएको तीन भङ्जहना ङ्झबत्र दताय गने 

अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टय ऩनेछ् 
(क) कायोफायको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन तथा रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

(ख) फाङ्जषयक कामयक्रभ नीङ्झत तथा मोजना, 
(ग) सञ्चारक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको नाभ तथा फाॉकी कामायवङ्झधको सूची, 
(घ) साधायणसबाको फैठक सभफन्धी जानकायी, 
(ङ) सदस्म सङ्खख्मा,   
(च) दताय गने अङ्झधकायीरेसभम सभमभा तोङ्जकङ्छदएको अन्म ङ्जववयण  

ऩङ्चयच्छेद-७ 

रेखा य रेखाऩयीऺण 

३०. कायोफायको रेखा:सॊस्थाको  कायोफायको रेखा दोहोयो रेखा प्रणारीभा आधाङ्चयत य कायोफायको मथाथय 
ङ्ञस्थङ्झत स्ऩष्टरुऩभा देङ्ञखन े गयी सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रायरे रागू गयेको रेखाभान (एकाउङ्ञन्टङ 
स्याण्डडय) य मस कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टयऩने अन्म शतय तथा व्मवस्था फभोङ्ञजभ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

३१. रेखाऩयीऺण: 
 (१) सॊस्थारे प्रत्मेक आङ्झथयक वषयको रेखाऩयीऺण सो आङ्झथयक वषय सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र 

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ईजाजतऩत्र प्राप् त रेखाऩयीऺकद्वाया गयाउनङ्ट ऩनेछ । 



 
 

खण्ड:      सॊख्मा:     ङ्झभङ्झत: २०७८।००। 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र कङ्ट नै सॊस्थारे रेखाऩयीऺण नगयाएको ऩाइएभा दताय गने 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको रेखा ऩयीऺण ईजाजतऩत्रप्राप् त रेखाऩयीऺकफाट गयाउन सक्नेछ। 

 (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण गयाउॉदा रेखाऩयीऺकराई ङ्छदनङ्ट ऩने ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतको 
यकभ सभफङ्ञन्धत सॊस्थारे व्महोनेछ ।  

 (४) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺकरे गयेको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन अनङ्टभोदनको राङ्झग 
साधायणसबासभऺ ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

 (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन साधायणसबाफाट अनङ्टभोदन हङ्टन नसकेभा ऩङ्टन् 
रेखाऩयीऺणको राङ्झग साधायणसबारे दपा ३२ को अधीनभा यही अको रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गनेछ। 

३२. रेखाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त: 
 (१) सॊस्थाको रेखाऩयीऺण सभफन्धी कामय गनय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ईजाजतऩत्र प्राप् त 

रेखाऩयीऺकहरूभध्मेफाट साधायणसबारे एकजना रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयी ऩाङ्चयश्रङ्झभक सभेत तोक्नछे। 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गदाय एउटै व्मङ्ञक्त, पभय वा कभऩनीराई रगाताय तीन 
आङ्झथयक वषयबन्दा फढी हङ्टने गयी ङ्झनमङ्टक्त गनय सङ्जकने छैन । 

३३. रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन नसक्न:े 
 (१) देहामका व्मङ्ञक्त रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन तथा ङ्झनमङ्टक्त बई सकेको बए सो ऩदभा फहार यहन 

सक्ने छैन :- 

(क)सॊस्थाको ऩदाङ्झधकायी, 
(ख) सॊस्थाको सदस्म, 

(ग) सॊस्थाको ङ्झनमङ्झभत ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने गयी ङ्झनमङ्टक्त सल्राहकाय वा कभयचायी, 
(घ)रेखाऩयीऺण सभफन्धी कसूयभा सजाम ऩाएको तीन वषयको अवङ्झध ब ङ्टक्तान नबएको व्मङ्ञक्त,  

(ङ)दाभासाहीभा ऩयेको, 
(च)भ्रष्टाचाय, ठगी वा नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अन्म पौजदायी कसूयभा सजाम ऩाएको ऩाॉच वषय ब ङ्टक्तान 

नबएको,  
(छ)सभफङ्ञन्धत सॊस्थासॉग स्वाथय फाङ्ञझएको व्मङ्ञक्त 

(२) रेखाऩयीऺकरे आपूङ्झनमङ्टक्त हङ्टनङ्टअङ्ञघ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अमोग्म नबएको कङ्ट याको सॊस्था 
सभऺ स्वघोषणा गनङ्टयऩनेछ ।  

(३) कङ्ट नै रेखाऩयीऺक आफ्नो कामयकार सभाप्त नहङ्टॉदै कङ्ट नै सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गनय अमोग्म बएभा 
वा सॊस्थाको रेखाऩयीऺकको ऩदभा कामभ यहन नसक्न ेङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बएभा ङ्झनजरेरेखाऩयीऺण गनङ्टय 
ऩने वा गङ्चययहेको काभ तत्कार योकी सो कङ्ट याको जानकायी ङ्झरङ्ञखत रुऩभा सॊस्थाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) मस दपाको प्रङ्झतकूर हङ्टनेगयी ङ्झनमङ्टक्त बएको रेखाऩयीऺकरे गयेको रेखाऩयीऺण भान्म हङ्टने छैन। 

ऩङ्चयच्छेद-८ 

एकीकयण,  ङ्झफघटन तथा दताय खायेज 

३४. एकीकयण तथा ङ्जवबाजन सभफन्धी व्मफस्था: 
 (१) मस कामयङ्जवङ्झधको अङ्झधनभा यहीदङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी सॊस्थाहरु एक आऩसभा गाबी एकीकयण गनय वा 

एक सॊस्थाराई दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी सॊस्थाभा ङ्जवबाजन गनय सङ्जकनेछ । 
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 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभएकीकयण वा ङ्जवबाजन गदाय सभफङ्ञन्धत सॊस्थाको कङ्ट र कामभ यहेका सदस्म 
सॊख्माको दङ्टई ङ्झतहाइ फहङ्टभतफाट ङ्झनणयम हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।           

 (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ एकीकयण वा ङ्जवबाजन गने ङ्झनणयम गदाय एकीकयण वा ङ्जवबाजनका शतय  
सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

 (४) सॊस्थाको कङ्ट र कामभ यहेका सदस्म सॊख्माको दङ्टई ङ्झतहाइ फहङ्टभतफाटऩाङ्चयत बएको एकीकयण वा 
ङ्जवघटनको ङ्झनणयम सॊस्था दताय गने अङ्झधकायीफाट प्रभाङ्ञणत बएऩङ्झछ भात्र कामायन्वमन हङ्टनेछ।    

३५.  ङ्जवघटन य दताय खायेज: 
 (१) कङ्ट नै सॊस्थाभा देहामको अवस्था ङ्जवद्यभान बएभा साधायणसबाको तत्कार कामभ यहेका दङ्टई 

ङ्झतहाईफहङ्टभत सदस्मको ङ्झनणयमफाट त्मस्तो सॊस्थाको ङ्जवघटन गने ङ्झनणयम गयी दताय खायेजीको स्वीकृङ्झतका 
राङ्झग सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे दताय गने अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनसक्नछे् 

(क)ङ्जवधानभा उल्रेङ्ञखत उद्दशे्म तथा कामय हाङ्झसर गनय सभबव नबएभा,  
(ख) सदस्मको ङ्जहत गनय नसक्ने बएभा । 

(२)उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त ङ्झनवेदनभा छानङ्जवन गदाय त्मस्तो सॊस्थाको ङ्जवघटन गनय उऩमङ्टक्त 
 देङ्ञखएभा दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको दताय खायेज गनय सक्नछे। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दताय गने अङ्झधकायीरे देहामको अवस्थाभा  भात्र 
सॊस्थाको दताय खायेज गनय सक्नेछ् 

(क) रगाताय दङ्टई वषयसभभ कङ्ट नै कायोफाय नगयी ङ्झनष्कृम यहेको ऩाइएभा, 
(ख)कङ्ट नै सॊस्थारे मो कामयङ्जवङ्झध वा मस कामयङ्जवङ्झध अन्तगयत फनकेो भाऩदण्ड ङ्जवऩयीतको कामय 

फायभफाय गयेभा, 
(ग)ङ्जवधानभा उल्रेङ्ञखत उद्देश्म ङ्जवऩयीत कामय गयेभा, 

(४) उऩदपा (२)वा (३) फभोङ्ञजभ दताय खायेज गनङ्टय अङ्ञघ दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाराई 
 सङ्टनङ्टवाईको राङ्झग ऩन्र ङ्छदनकोसभम ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (२)वा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थाको दताय खायेज बएभा त्मस्तोसॊस्था ङ्जवघटन बएको भाङ्झननेछ।  

(६) उऩदपा (२) वा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थाको दताय खायेजी बएभा त्मस्तो सॊस्थाको दताय प्रभाणऩत्र 
 स्वत् यद्द बएको भाङ्झननेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-९ 

दताय गने अङ्झधकायी 
 

३६.दताय गने अङ्झधकायी: 
 

 (१) मस ऐन अन्तगयत दताय गने अङ्झधकायीरे गनङ्टयऩने कामयहरू नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रशासङ्जकम अङ्झधकृतरे 
गनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दताय गने अङ्झधकायीरे मस कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ आपूभा यहेको कङ्ट नै वा 
सभऩूणय अङ्झधकाय आपू भातहतको कभयचायीराई प्रत्मामोजन गनय सक्नछेन । 
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ऩङ्चयच्छेद –१० 

ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन 

३७. ङ्झनयीऺण तथा अङ्झबरेख जाॉच गने: 
 (१) दताय गने अङ्झधकायीरे सॊस्थाको जङ्टनसङ्टकै वखत ङ्झनयीऺण तथाअङ्झबरेख ऩयीऺण गनय, गयाउन सक्नेछ। 

३८. छानङ्जवन गनय सक्न:े 
 (१) कङ्ट नै सॊस्थारे सो सॊस्थाको उद्दशे्म ङ्जवऩयीत कामय गयेको बनी त्मस्तो सॊस्थाको कभतीभा वीस प्रङ्झतशत 

सदस्मरे छानङ्जवनको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदएभा दताय गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको छानङ्जवन गनय, गयाउन 
सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छाङ्झनवन गदाय भाग गयेको ङ्जववयण वा कागजात उऩरब्ध गयाई सहमोग गनङ्टय 
सभफङ्ञन्धत सञ्चारक सङ्झभङ्झतको कतयव्म हङ्टनेछ ।  

 (३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छानङ्जवनको जानकायी सभफङ्ञन्धत सॊस्थाराई ङ्झरङ्ञखतरुऩभा 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-११ 

ङ्जवङ्जवध 

३९. ङ्झनदेशन ङ्छदन:े 
 (१) नगय कामयऩाङ्झरका वा नगयस्तयीम खानेऩानी तथा सयसपाई सङ्झभङ्झतरे नगयभा यहेका सभऩूणय 
 खानेऩानी सॊस्थाराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टय सभवङ्ञन्धत 
 सॊस्थाको कतयव्म हङ्टनेछ ।  

४०. भाऩदण्ड फनाउन ेअङ्झधकाय:  

 (१) मस कामयङ्जवङ्झधको उद्देश्म कामायन्वमन गनय नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ ।   

४१. खायेजी य फचाउ: 
 (१) मस कामयङ्जवङ्झधभा उल्रेख गङ्चयएका व्मवस्थाहरु सॊघीम तथा प्रदेश कानङ्टनसॉग फाङ्ञझन गएभा फाङ्ञझएको 
 हदसभभ स्वत् अभान्म हङ्टनेछन।् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

खण्ड:      सॊख्मा:     ङ्झभङ्झत: २०७८।००। 

अनङ्टसङ्टची-१ 

(दपा 7 को उऩदपा (१) सॉग सभफङ्ञन्धत) 
ङ्झनवेदन ऩत्रको ढाॉचा 

श्री प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतज्मू,  

भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका,  फङ्छदयमा ।  

ङ्जवषम: खानऩेानी तथा सयसपाई सॊस्था दताय गङ्चयङ्छदन ेसभफन्धभा । 

 प्रस्तङ्टत ङ्जवषमभा हाभीरे ...............................  खानऩेानी तथा सयसपाई सॊस्था गठन गयी भधङ्टवन  
नगयऩाङ्झरकाको खानेऩानी तथा सयसपाई सॊस्था व्मवस्थाऩन कामयङ्जवङ्झध २०७८ को दपा (8) को उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ दताय गयाउन चाहेकोरे देहामको ङ्जववयण खङ्टराई आवश्मक कागजातहरु सङ्जहत सङ्जहत दयखास्त ङ्छदएका 
छौँ।  

तऩङ्झसर् 
१. उऩबोक्ता सॊस्थाको नाभ्  

२. कामयऺ ेत्र्  

३. उद्देश्महरू्  

(क)  

(ख)  

(ग)  

४. सदस्महरूको ङ्जववयण्  

ङ्झस.नॊ. ऩद ऩदाङ्झधकायीको 
नाभ/थय 

ठेगाना भोफाईर नॊ. हस्ताऺय कैङ्जपमत 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9       

10.       

11.       

12.       

13.       



 
 

खण्ड:      सॊख्मा:     ङ्झभङ्झत: २०७८।००। 

५. उऩमोग गङ्चयने जरस्रोतको ङ्जववयण्  

(क) जरस्रोतको नाभ य यहेको ठाउॉः्  

(ख) जरस्रोतफाट गङ्चयने प्रमोग्  

(ग) उऩबोक्ता सॊस्थारे उऩमोग गनय चाहेको जरस्रोतको ऩङ्चयभाण्  

(घ) उक्त जरस्रोतको हार बईयहेको उऩमोग्  

६. उऩबोक्ता सॊस्थारे ऩङ्टर् माउन चाहेको सेवा सभफन्धी ङ्जववयण्  

(क) सेवाको ङ्जकङ्झसभ्  

(ख) सेवा ऩङ्टमायउने ऺेत्र्  

(ग) सेवाफाट राबाङ्ञन्वत हङ्टन ेउऩबोक्ताहरूको सॊख्मा्  

(घ) बङ्जवष्मभा सेवा ङ्जवस्ताय गनय सङ्जकने सभबावना्  

७. आङ्झथयक स्रोतको ङ्जववयण्  

८. कामायरमको ठेगाना्  

९. सॊरग्न कागजातहरु् 
१. सॊस्थाको ङ्जवधान 

२. सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

३. आभबेरारे उऩबोक्ता सॊस्था गठन गने बनी ङ्झनणयम गयेको ङ्झनणयमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

४. सभफङ्ञन्धत वडा कामायरमको ङ्झसपाङ्चयस 

 

ङ्झनवेदक 

(उऩबोक्ता सॊस्थाको तपय फाट दयखास्त ङ्छदनकेो)  

सही् .......................  

नाभ् ......................  

ऩद् ......................  

ठेगाना् ..................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

खण्ड:      सॊख्मा:     ङ्झभङ्झत: २०७८।००। 

अनङ्टसूची २ 

(दपा 8 को उऩदपा 1 सॉग सभफङ्ञन्धत) 
भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका 

नगय कामयऩाङ्झरकाको कामायरम 

फङ्छदयमा 
रङ्टङ्ञभफनी प्रदेश, नऩेार 

 

खानऩेानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्था दताय प्रभाण-ऩत्र 

 

 

दताय नॊ. ..............    दताय ङ्झभङ्झत्20.......।.......।......  

 

 

  

 भधङ्टवन नगयऩाङ्झरकाको "खानऩेानी तथा सयसपाई सॊस्था व्मवस्थाऩन कामयङ्जवङ्झध, 207८" को दपा 
(8) को उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. .......,.........................भा यहेको 
..................................खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्था, मस कामायरमभा दताय गयी मो दताय 
प्रभाणऩत्र प्रदान गङ्चयएको छ ।  

 

प्रभाणऩत्र ङ्छदनकेो  

दस्तखत:............................. 
नाभ:................................ 

ऩद:....................................... 
ङ्झभङ्झत:20.......।.........।......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सॊस्थाको 
आङ्झधकायीक छाॉऩ 



 
 

खण्ड:      सॊख्मा:     ङ्झभङ्झत: २०७८।००। 

सॊस्थाको नवीकयण सभफङ्ञन्ध ङ्जववयण 

नवीकयण गने 
अङ्झधकायीको नाभ 

नवीकयण 
गयेको ङ्झभङ्झत 

नवीकयण फहार यहन ेअवङ्झध नङ्जवकयण गने अङ्झधकायीको दस्तखत य 
कामायरमको छाऩ 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

   

 

                          
                                          आऻारे 

                                         ओभकाय शाह 
                                                   प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 


