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.............. गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक, २०७८ 

(नमनुा) 
 

प्रस्तावना  

स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुुँच प्राप्त गन ेनागररकको 
मौलिक अधिकारको सम्मान, संरिण र पररपूर्त ि गरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था 
िगायतका संगठित संस्थाहरुका माध्यमबाट सहज र ठिगो रुपमा स्वच्छ तथा गुणस्तरीय 
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपिब्ि गराउने सम्बन्िमा आवश्यक व्यवस्था 
गनि वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संवविानको िारा २२६ बमोजजम यस ........... गाउुँपालिकाको ......औ ंगाउुँ  सभािे यो 
ऐनको तजुिमा गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारम्म्िक 

 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम ........गाउुँपालिकाको खानेपानी तथा 
सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा यस ऐनमा, 

 (क) “अनुमर्तपत्र” भन्नािे िफा १४ बमोजजमको अनुमर्तपत्र सम्झनु पििछ । 

 (ख)  “अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्था” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी 
 सेवा प्रिान गने संगठित संस्था सम्झनु पििछ ।  

 (ग)  “आयोजना” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा प्रिान 
गने भौर्तक संरचनाको र्नमािण, ववस्तार वा सुिार र तत्सम्बन्िी अन्य कायि गने 
उद्िेश्यिे सञ्चालित आयोजना सम्झनु पििछ । 
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 (घ)  “उपभोक्ता” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपयोग 
गने व्यजक्त, संस्था वा र्नकाय सम्झनु पििछ । 

 (ङ)  “उपभोक्ता संस्था” भन्नािे सामुिार्यक रुपमा सामुठहक ठहतका िाधग खानेपानी 
तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा सञ्चािन गने सामुिार्यक संस्था 
सम्झनु पििछ ।  

 (च)  “खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमर्त” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ 
र स्वच्छना सम्बन्िी सेवा उपयोग गने उपभोक्ता घरिरुी सिस्यहरुिे उपभोक्ता 
संस्थाको रुपमा रहेको सामुिार्यक संस्थाको वविान बमोजजम सािारण सभा वा 
अधिवेशनबाट गिन हुने सलमर्तिाई जनाउुँिछ ।  

 (छ)  “खानेपानी सेवा” भन्नािे खानेपानीको सञ्चय, स्थानान्तर तथा ववतरण गरी 
घरेिु, साविजर्नक, संस्थागत वा औद्योधगक उपयोगको िाधग खानेपानी आपूती 
गने कायि सम्झनु पििछ र सो शब्ििे थोक, ट्याङ्कर वा बोतिबन्िी रुपमा 
खानेपानी उपिव्ि गराउने कायििाई समेत जनाउुँछ । 

 (ज)  “खानेपानीको साविजर्नक उपयोग” भन्नािे साविजर्नक रुपमा जडान भएका 
िाराबाट उपभोक्ताको िाधग ववतरण हुने खानेपानीको उपयोग सम्झनु पििछ र 
सो शब्ििे अग्नी र्नयन्त्रण िगायत अत्यावश्यक अवस्थामा साविजर्नक 
स्थानहरूमा प्रयोग गने खानेपानीको उपयोगिाई समेत जनाउुँछ । 

 (झ)  “खानेपानीको संस्थागत उपयोग” भन्नािे सरकारी, साविजर्नक, व्यावसार्यक वा 
व्यापाररक संस्थाहरुिे प्रयोग गने खानेपानीको उपयोग सम्झनु पििछ र सो शब्ििे 
औद्योधगक संस्थाहरुिे औद्योधगक प्रयोजन बाहेकका िाधग उपयोग गन े
खानेपानी समेतिाई जनाउुँछ । 

 (ञ)  “गुणस्तरीय खानेपानी” भन्नािे मानव तथा पशु स्वास््यका िाधग हार्नकारक 
तत्व नभएको गुणस्तरयुक्त स्वच्छ खानेपानी सम्झनु पििछ र सो शब्ििे मानव 
स्वास््यिाई हानी गने भौर्तक,जैवीक र रसायर्नक पिाथिहरु नरहेको पानी 
समेतिाई जनाउुँिछ । 

 (ट)  “घरेिु उपयोग” भन्नािे वपउन, हातमुख तथा िुगा िनु, नुहाउन, खाना पकाउन, 

जीवजन्तु तथा पशुपन्छीिाई खवुाउन, करेसाबारी, शौचािय वा यस्तै अन्य 
व्याजक्तगत तथा घरायसी प्रयोजनका िाधग प्रयोग गररने खानेपानीको उपयोग 
सम्झनु पििछ । 
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 (ि)  “शौचािय” भन्नािे मानव मिमूत्र सुरक्षित रुपमा मानव सम्पकि बाट अिग गन े
सुवविा सठहतको संरचनािाई जनाउुँिछ ।  

 (ड)  “ढि र्नकास ” भन्नािे मानव मिमूत्र सठहत वा रठहत फोहोरपानीिाई सतही वा 
भूलमगत ढि प्रणािी वा अन्य कुनै तररकाबाट संकिन र स्थानान्तरण गने कायि 
सम्झनु पििछ । 

 (ढ)  “तोककएको वा तोककए बमोजजम” भन्नािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको 
र्नयममा तोककएको वा तोककए बमोजजम सम्झनु पििछ । 

 (ण)  “पानीको स्रोत” भन्नािे प्राकृर्तक रुपमा पानी र्नसतृ हुने निी, खोिा, ताि, पोखरी, 
इनार, कुवा तथा मूि जस्ता सतही वा भूलमगत जिस्रोत सम्झनु पछि र सो 
शब्ििे आकाश ेपानी तथा पानीको आपूर्त ि गने मानव र्नलमित संरचनािाई समेत 
जनाउुँछ । 

 (त)  “फोहोरपानी” भन्नािे खानेपानीको घरेिु, साविजर्नक तथा संस्थागत उपयोग 
पश्चात र्नष्काशन हुने मानव मिमूत्र सठहत वा रठहतको फोहोरपानी सम्झनु 
पििछ र सो शब्ििे फोहोरपानीसुँग लमलसएर आउने वषाितको पानीिाई समेत 
जनाउुँछ । 

 (थ)  “सरसफाइ सेवा” भन्नािे फोहोर पानी व्यवस्थापन तथा ढि र्नकास गरी 
वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न ेकायि सम्झनु पििछ र सो शब्ििे पानीको 
स्रोतको संरिण गनि ढि र्नकास प्रणािी, फोहोर पानी प्रशोिन प्रणािी तथा 
साविजर्नक शौचाियको र्नमािण, सञ्चािन तथा प्रवद्र्िन गने कायििाई समेत 
जनाउुँिछ । 

 (ि)  “स्वच्छता” भन्नािे र्नयलमत रुपमा शौचाियको प्रयोग गने, र्नयलमत रुपमा 
साबुन पानीिे हात िनुे, घरायसी तहमा वपउने पानीको सुरक्षित व्यवस्थापन र 
शुद्धिकरण गने, व्यजक्तगत सरसफाइ कायम गने र घर लभत्र र बाठहरका तरि 
र िोस फोहोर मैिाको उधचत व्यवस्थापन गरी पूणि स्वच्छता कायम गने कायििाई 
समेत जनाउुँिछ ।  

 (ि)  “संगठित संस्था” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा 
सञ्चािन गनिको िाधग यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजजम िताि भई 
स्थापना भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािाई जनाउुँ िछ र सो 
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शब्ििे प्रचलित कानून बमोजजम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गन े
उद्िेश्यिे स्थापना भएका अन्य संस्था समेतिाई जनाउुँछ । 

 (न)  “सेवा प्रणािी” भन्नािे खानेपानीको मुहान, पाइप, प्रशोिन संयन्त्र, जि भण्डारण 
संरचना, जिाशय वा सरसफाइ सेवासुँग सम्बजन्ित संरचना वा त्यस्तै ककलसमका 
अन्य उपकरण वा संरचना सम्झनु पििछ र सो शब्ििे खानेपानी तथा सरसफाइ 
सेवासुँग आवद्ि भएको घर, जग्गा र त्यसमा र्नलमित संरचनािाई समेत जनाउुँछ 
। 

 (प)  “सेवा प्रिायक” भन्नािे खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा 
प्रणािीको र्नमािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापनको माध्यमबाट खानेपानी तथा 
सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपिब्ि गराउने उपभोक्ता संस्था वा 
अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पििछ । 

 (फ)  “सेवा िेत्र” भन्नािे उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे खानेपानी 
तथा सरसफाइ र स्वच्छता सेवा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनिका िाधग 
र्निािरण गररएको वा अनुुुमर्तपत्रमा उल्िेख गररएको िेत्र सम्झनु पििछ । 

  

पररच्छेद २ 

खानेपानी तथा सरसफाइमा पहँुचको अधधकार र खानेपानी प्रणािीसम्बन्धी व्यवस्था 

३.  खानेपानी तथा सरसफाइमा पहँुचको अधधकार :  (१) यस ..........गाउुँपालिकामा रहेका 
प्रत्येक नागररकिाई ववना भेिभाव स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज र सुिभ 
पहुुँचको अधिकार हुनेछ र यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजजम त्यस्तो अधिकारको 
सम्मान, संरिण, सम्वद्र्िन र पररपूर्त ि हुनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजजमको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुुँचको अधिकार 
अन्तगित यस .........गाउुँपालिकामा प्रत्येक नागररकिाई िेहायको अधिकार हुनेछ ु   

(क)  उपभोक्ता संस्था स्थापना गने अधिकार र स्वच्छ खानेपानी तथा 
सरसफाइमा सहज र सुिभ पहुुँचको अधिकार, 

(ख)  र्नयलमत रुपमा पयािप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गन े
अधिकार, 
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(ग)  गुणस्तरीय सरसफाइमा सहज र सुिभ रुपमा पहुुँचको अधिकार 
। 

(३) उपिफा (१) बमोजजमको अधिकारको सम्मान, संरिण, सम्वद्र्िन, पररपूर्त ि र 
कायान्वयन गने जजम्मेवारी यस ..........गाउुँपालिका र सम्बजन्ित उपभोक्ता संस्थाको 
हुनेछ र यसका िाधग यस ...........गाउुँपालिका र सम्बजन्ित उपभोक्ता संस्थािे नेपाि 
सरकार तथा प्रिेश सरकारसुँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग प्राप्त गनि सक्नेछन ्। 

(४) यस ............गाउुँपालिकािे आफनो िेत्रमा रहेका उपभोक्ता संस्थाहरुिे 
आपूर्त ि गने खानेपानीको सुवविास्तर र्निािरण गनि सक्नेछ र यस प्रयोजनका िाधग 
खानेपानीको सुवविास्तरको िाधग उपभोक्ता ससं्थाहरुसुँग छिफि गरी आवश्यक 
सूचकहरु र्निािरण गनि सक्नेछ ।  

४.  खानेपानीका स्रोतमाधथको अधधकार: (१) यस ............गाउुँपालिकामा जिस्रोतको उपयोग 
गिाि खानेपानीिाई पठहिो प्राथलमकता प्रिान गररने छ । 

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएपर्न घरेिु उपयोगका िाधग 
पानीको उपयुक्त पररमाणको व्यवस्था गरेर मात्र जिस्रोतको उपयोगसुँग सम्बजन्ित 
लसचंाई, जिववद्युत जस्ता आयोजना र अन्य प्रयोजनको िाधग प्रयोग गनुि पनेछ । 

(३) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजजम कुनै उपभोक्ता संस्था वा समुिायिे 
सामुिार्यक ठहत हुनेगरी परम्परागत रुपमा वा उपभोक्ता संस्थाका माध्यमबाट घरेिु, 
साविजर्नक र संस्थागत प्रयोजनका िाधग उपयोग गिै आएको खानेपानीको पररमाण 
बराबरको जिस्रोतमा सोही प्रयोजनको िाधग त्यस्तो उपभोक्ता संस्था वा समुिायको 
अधिकार सुरक्षित रहनेछ । 

(४) कुनैपर्न खानेपानी प्रणािीबाट उपिब्ि भएको खानेपानी सेवा कुनै कारणिे 
प्रभाववत हुने भएमा अको वैकजल्पक व्यवस्था नभएसम्म प्रभाववत व्यजक्त, बस्ती, समुिाय 
र सामाजजक संस्थािाई सो खानेपानी प्रणािीबाट खानेपानी सेवा प्राप्त गने अधिकार 
सुरक्षित रहनेछ ।  

(५) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासुँग सम्बजन्ित प्रणािी तथा संरचनािाई 
प्रर्तकूि असर पने गरी अन्य कुनै र्नकाय वा ववकास पररयोजनािे कुनै संरचना बनाउनु 
परेमा प्रभाववत उपभोक्ता संस्थाको सहमर्त लिनु पनेछ । 

(६) कुनै ववकास पररयोजना वा आयोजनाका कारण उपभोक्ता संस्थाद्िारा 
सञ्चालित वा परम्परागत रुपमा सञ्चालित खानेपानी आपूर्त ि प्रणािी वा संरचनामा 
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िर्त भएमा उक्त पररयोजना वा आयोजनािे प्रभाववत उपभोक्ता संस्थािाई न्यायोधचत 
िर्तपूर्त ि उपिब्ि गराउनुका साथ ैप्रभाववत खानेपानी प्रणािी र संरचनाको ममित सम्भार 
गनुि पनेछ ।  

(७) नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारिे यस ......गाउुँपालिकामा रहेको खानेपानीका 
स्रोतबाट खानेपानी संकिन तथा प्रशोिन गरी र्नयाित वा अन्य कुनै व्यापार गनि कुन ै
संस्थािाई अनुमर्तपत्र ठिनुपूवि यस ........गाउुँपालिका र प्रभाववत उपभोक्ता संस्था वा 
समुिायको सहमर्त लिनु पनेछ ।  

५.  पानीको स्रोत तथा मुहानको संरिण : (१) खानेपानी तथा सरसफाइमा योगिानका िाधग 
खानेपानीका मुहान तथा स्रोत संरिण गनुि सबै नागररक, स्थानीय समुिाय, संघ संस्था 
र र्नकायको कतिव्य हुनेछ ।  

(२) यस ...............गाउुँपालिकामा रहेका खानेपानीको स्रोत तथा मुहानको 
संरिणका िाधग .......गाउुँपालिका र सम्बजन्ित उपभोक्ता संस्थाको समन्वयमा िेहाय 
बमोजजमका कायिहरु गनुि पनेछ ु    

(क)  खानेपानीको स्रोत संरिणको िाधग जिािार, पानी र्नश्रतृ भएर आउने 
मुिािार, लसमसार र वन िेत्र संरिण गरी बाढी, पैह्रो र्नयन्त्रण गने र 
खानेपानीको मूि वा मुहानिाई ठिगो बनाई राख्न र्नयलमत रुपमा ममित 
सम्भार र सरसफाइ गने ।  

(ख)  खानेपानीको स्रोतिाई प्रिषुण हुन नठिने र पानीको स्रोत नष्ट वा िोुेप 
हुनबाट बचाउने, 

(ग)  खानेपानीको संरिण र समुधचत उपयोगका बारेमा खानेपानी उपभोक्ता 
वा सम्बजन्ित पिहरुिाई सचतेना अलभवदृ्धि गने ।  

(घ)  खानेपानीको स्रोत प्रिषूण हुन नठिन तथा पानीको मूि वा वहाव िेत्रको 
संरिणका िाधग जैववक खेती गनि र चरीचरण तथा आगिागी र्नयन्त्रण 
गनि कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गने ।  

(ङ)  खानेपानीको मूहान वा वहाव िेत्र वा सो िेत्रका प्रणािीमा प्रर्तकूि असर 
पनेगरी ववषािी वा ववष्फोटक पिाथि प्रयोग गनि बन्िेज गने ।  

(च)  खानेपानीको स्रोत र वहाव प्रणािीमा हुने प्रिषुण र्नयन्त्रणका िाधग 
आवश्यक पने अन्य कायिहरु गने । 
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(३) यस ..............गाउुँपालिकामा रहेका उपभोक्ता संस्थािे अन्य र्छमेकी 
..............गाउुँपालिकाको िेत्रमा रहेको मुहान वा स्रोतबाट खानेपानी ल्याएको भएमा 
त्यस्तो िेत्रको खानपानीको मूहान तथा स्रोत सरंिणका िाधग सम्बजन्ित स्थानीय 
तहसुँग समन्वय गनुिपनछे ।  

(४) व्यापाररक तथा नाफामूिक प्रयोजनका िाधग खानेपानी आपूर्त ि गनि 
अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे आफ्नो स्रोत सािन प्रयोग गरी उपिफा (२) बमोजजमका 
कायिहरु गनुि पनेछ ।  

(५) खानेपानीको प्रयोजनका िाधग र्नमािण गररएका कुनै पर्न प्रकारका िाराहरुबाट 
पानी प्रयोग गने समयमा बाहेक अन्य समयमा पानी खेर फाल्न पाइने छैन ।   

६.  िूलमगत पानीको उपयोग : (१) भूलमगत पानीको उपयोगका िाधग नेपाि सरकारिे 
बनाएको मापिण्डिाई मध्यनजर गिै .........गाउुँपालिकािे आवश्यक मापिण्ड बनाई 
िागु गनि सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजजमको मापिण्डको अिीनमा रही व्यजक्त, उपभोक्ता ससं्था 
वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे भूलमगत पानीको उपयोग गनि सक्नेछन ्। 

७.  खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणािी : (१) यस ..... गाउुँपालिका लभत्र खानेपानी तथा 
सरसफाइ उपभोक्ता सलमर्तको रुपमा रहने उपभोक्ता संस्थाका माध्यमबाट सामुठहक 
रुपमा स्वच्छ, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी 
सेवाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनुि पनेछ । 

(२) भौगोलिक जठटिता, बढी िागत तथा ववलशष्टकृत प्राववधिक सीपको 
आवश्यकता र िि जनशजक्तको आवश्यकता पने भई ........गाउुँपालिका र उपभोक्ता 
संस्थािे मात्र सम्पन्न गनि नसक्ने प्रकृर्तका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको 
सहिगानीमा र्नमािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िाधग ..........गाउुँपालिका र 
उपभोक्ता संस्थािे नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारसुँग सहयोग माग गनि सक्नेछन ्।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको र्नमािण गिाि र भौर्तक संरचना 
बनाउुँिा उपभोक्ता संस्थािे आफै र्नमािण गनुिपनछे र उपभोक्ता संस्थािे र्नमािण गनि 
नसक्ने प्रकृर्तका र सहिगानीका बहुववषिय आयोजनाको भौर्तक संरचनाको र्नमािणका 
िाधग मात्र प्रर्तष्पिािका आिारमा र्नमािण व्यावसायी छनौट गनि सककनेछ ।   

(४) ..........गाउुँपालिकािे सतह तथा भूलमगत पानीको स्रोत पयािप्त नभएको 
िेत्रमा नागररकिाई खानेपानी उपिब्ि गराउनको िाधग आकाश ेपानी संकिन गने तथा 
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अन्य उपयुक्त प्रववधि वा प्रणािी र्नमािणका िाधग नेपाि सरकार र प्रिेश 
सरकारसुँगसमेत समन्वय गरी आधथिक तथा प्रववधिक सहयोग उपिव्ि गराउन सक्नेछ 
। 

(५) कुनै उपभोक्ता संस्थािे यस ..............गाउुँपालिका सठहत अन्य स्थानीय 
तहको िेत्रमा समेत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा आपूर्त ि गरेको रहेछ भने उक्त 
उपभोक्ता संस्थािाई िबुै तथा सम्बजन्ित सबै स्थानीय तहबाट सहयोग गनि सककने छ 
।  

(६) कुनै व्यजक्तको र्नजी जग्गामा रहेको पानीको स्रोतिाई आफ्नो घरेिु 
प्रयोजनका िाधग उपयोग गनि पाइने छ र र्नजी जग्गाको पानीको स्रोतिाई सामुठहक 
ठहतका िाधग सामुिार्यक रुपमा खानेपानी आपूर्त ि गने उपभोक्ता संस्थािे पर्न उपयोग 
गनि सक्नेछ ।  

(७) व्यापाररक वा व्यावसार्यक रुपमा खानेपानी आपूर्त ि गनि अनुमर्तपत्र प्राप्त 
संस्थािे कुनै कारणिे र्नयलमत रुपमा खानेपानी सेवा आपूर्त ि गनि नसकेमा सो अविीका 
िाधग उपभोक्तािाई ट्याङ्कर वा अन्य वैकजल्पक व्यवस्थाद्वारा उपयुक्त गुणस्तर र 
पररमाणको खानेपानी उपिव्ि गराउनु पनेछ । 

(८) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमर्त÷उपभोक्ता संस्था र अनुमर्तपत्र 
प्राप्त संस्थािे आफूिे सञ्चािन गरेको खानेपानी आपूर्त ि प्रणािीको आिारभूत 
जानकारीहरु (पानीको स्रोत र पररमाण, उपभोक्ता घरिरुी संख्या र जनसखं्या, पिाधिकारी, 
िैङ्धगक तथा सामाजजक समावेशीकरणको अवस्था, िगानी रकम, शुल्क तथा महशुि िर, 

सम्पकि  र गुनासा सुनुवाई संयन्त्र आठि) बारे सूचनापाटी तयार गरी साविजर्नक स्थिमा 
राख्नपुनेछ ।   

८.  खानेपानी आयोजना र संरचनाको हस्तान्तण : (१) ..... गाउुँपालिकामा नेपाि सरकार, 

प्रिेश सरकार र स्थानीय तहिे ववकास र र्नमािण गरेका खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना र सोसम्बन्िी संरचनाहरु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमर्तको रुपमा 
रहेका उपभोक्ता संस्थािाई हस्तान्तरण गनि सककने छ ।  

(२) व्यावसार्यक तथा व्यापाररक प्रयोजनका िाधग संगठित संस्थािे सञ्चािन 
गरेका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र सोको संरचनाहरु उक्त संगठित संस्थािे 
पाएको अनुमर्तपत्रको अविी सककएपर्छ वा अनुमर्तपत्र खारेज भएको अवस्थामा उक्त 
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आयोजना र सोको संरचनाहरु पर्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमर्तको रुपमा 
रहेका उपभोक्ता संस्थािाई हस्तान्तरण गनि सककने छ ।  

पररच्छेद ३ 

उपिोक्ता संस्था सम्बन्धी व्यवस्था 

९.  खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता संस्थाको गठन : (१) ......गाउुँपालिकाको कुनै िेत्र 
वा बस्तीमा सामुिार्यक ठहत र सामुठहक िाभका िाधग संस्थागत रूपमा जिस्रोतको 
उपयोग गरी खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा सञ्चािन र उपयोग 
गनि चाहने उपभोक्ताहरूिे खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था गिन गनि सक्नेछन ्
। 

(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था गिन नभएका िेत्रमा 
......गाउुँपालिकािे उपभोक्ता संस्था गिनका िाधग आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गनि 
सक्नेछ ।  

(३) प्रचलित कानून बमोजजम ........गाउुँपालिकाको िेत्राधिकार, िार्यत्व र 
जजम्मेवारी अन्तगित पने ककलसमका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु गिन 
भएमा उपभोक्ता संस्थाको वविान सठहत उपभोक्ता संस्था ितािका िाधग .......गाउुँपालिका 
समि र्नवेिन ठिनुपनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बमोजजम पेश भएको वविान अनुसारको उपभोक्ता संस्था िताि 
गनि सामाजजक, आधथिक र प्राववधिक दृजष्टकोणिे उपयुक्त िेखखएमा ........गाउुँपालिका 
प्रमुख÷अध्यििे वविान स्वीकृत गरी उपभोक्ता संस्था ितािको प्रमाणपत्र प्रिान गनुि 
पनेछ ।   

(५) कुनै एउटा खानेपानीको स्रोत उपयोगका िाधग उपभोक्ता संस्था स्थापना 
भइसकेकोमा सोही खानेपानीको स्रोत प्रयोग गनगेरी अको उपभोक्ता संस्था िताि गनि 
पाइने छैन ।  

(६) यो ऐन िागु हुनुपूवि प्रचलित कानून बमोजजम जजल्िा जिस्रोत सलमर्त वा 
ववलभन्न र्नकायमा िताि भई सञ्चािन हुुँिै आएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
संस्था÷समूह÷सलमर्तहरु मध्ये प्रचलित संघीय र प्रिेश कानून बमोजजम  यस 
........गाउुँपालिकाको िेत्राधिकार, िार्यत्व र जजम्मेवारी अन्तगित पन ेककलसमका खानेपानी 
तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था÷समूह÷सलमर्तहरु यो ऐन िाग ु भएपश्चात ् यस 



10 
 

......गाउुँपालिकामा आफ्नो साववक वविान र िताि प्रमाणपत्र पेश गरी उपभोक्ता संस्था 
अद्यावधिक हुनु पनेछ ।  

  तर यस प्रयोजनका िाधग नयाुँ उपभोक्ता संस्था िताि गनुिपने छैन ।  

 (७) उपिफा (६) को प्रयोजनका िाधग जजल्िा जिस्रोत सलमर्तिे आफ्नो 
कायािियमा िताि रहेका तर यस गाउुँपालिकाको िेत्राधिकार, िार्यत्व र जजम्मेवारी लभत्र 
पने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको िताि अलभिेख, फाइि र सम्बजन्ित 
कागजातहरु यो ऐन प्रारम्भ भएको लमर्तिे एक वषिलभत्रमा यस .............गाउुँपालिकामा 
हस्तान्तरण गनुिपनेछ ।  

(८) प्रचलित कानून बमोजजम नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारको िेत्रात्रत्रकार 
अन्तगित पने ककलसमका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुिे यस 
..............गाउुँपालिकाको िेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन गिै आएको 
भएमा उक्त संस्थाको िताि प्रमाणपत्र, वविान र खानेपानीको स्रोत सठहतको वववरण यो 
ऐन प्रारम्भ भएको लमर्तिे एक वषिलभत्रमा यस ........ गाउुँपालिकामा अलभिेखको रुपमा 
राख्नका िाधग उपिब्ि पनेछ ।  

(९) गाउुँपालिकामा िताि वा अद्यावधिक भएका खानेपानी तथा सरसफाइ 
उपभोक्ता संस्थािे प्रत्येक आधथिक वषि समाप्त भएको लमर्तिे तीन मठहनालभत्रमा आफ्नो 
िेखा परीिण प्रर्तवेिन र वावषिक प्रगर्त प्रर्तवेिन ........गाउुँपालिका समि पेश गनुिपनेछ 
।  

(१०) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे आफूिे उपयोग गिै आएको 
खानेपानीको स्रोत उपयोग अनुमर्तपत्रिाई प्रत्येक पाुँच वषिमा .........गाउुँपालिकािे 
तोकेको िस्तुर र्तरी नवीकरण गराउनु पनेछ, तर उपभोक्ता संस्था नवीकरण गनुिपन े
छैन ।  

(११) कुनै िेत्रमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु एक 
आपसमा गालभन वा आवश्यकताका आिारमा अिग अिग हुन सक्ने छन ्।  

  (१२) उपभोक्ता संस्था सम्बन्िी अन्य व्यवस्थाहरु तोककए बमोजजम हुनेछ ।  

१०.  खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता संस्था सङ्गठठत संस्था हुने : (१) यस ऐन तथा 
प्रचलित कानून बमोजजम िताि भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था 
अववजच्छन्न उत्तराधिकारवािा स्वशालसत र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।  
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(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको सबै काम कारवाहीको र्नलमत्त 
आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ ।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे व्यजक्त सरह चि अचि सम्पवत्त 
प्राप्त गनि, उपभोग गनि, बचेत्रबखन गनि वा अन्य ककलसमिे व्यवस्था गनि सक्नेछ ।  

(४) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे व्यजक्त सरह नालिस उजूर गनि 
र उपभोक्ता संस्था उपर पर्न सोही नामबाट नालसि उजूर िाग्न सक्नेछ । 

११.  उपिोक्ता संस्थाको कायनसलमतत : (१) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको 
कायिसलमर्त कजम्तमा सात र बढीमा पन्र सिस्यीय हुनुपनेछ र कायिसलमर्त गिन गिाि 
उपभोक्ता संस्थाको िेत्रलभत्रका ववलभन्न जातजार्तको प्रर्तर्नधित्व र सामाजजक 
समावेशीकरणिाई ध्यान ठिनु पनेछ ।   

(२) उपभोक्ता संस्थाको कायिसलमर्तमा कजम्तमा ५० प्रर्तशत मठहिा प्रर्तर्नधि 
हुनु पनेछ र अध्यि, उपाध्यि, सधचव र कोषाध्यि मध्ये कजम्तमा िईु पिमा मठहिा 
पिाधिकारी हुनु पनेछ ।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको कायिसमर्तको कायिकाि चार 
वषिको हुनेछ ।  

(४) कुनै पर्न व्यजक्तिे अध्यिको रुपमा बढीमा िईु कायिकाि मात्र काम गनि 
पाउने छ र कुनै पर्न व्यजक्त कुनै एउटै पिमा िईु पटक भन्िा बढी िोहोररएर पिाधिकारी 
बन्न पाउने छैन ।   

(५) उपभोक्ता संस्थाको कायिसलमर्तको गिन वा ववघटन उपभोक्ता संस्थाको 
सािारण सभाको रुपमा आयोजना गररने अधिवेशनिे मात्र गनि सक्नेछ ।  

(६) उपभोक्ता संस्थाको प्रत्येक वषि सािारण सभा आयोजना गरी वावषिक कायिक्रम 
र िेखा परीिण प्रर्तवेिन पाररत गनुिपनेछ र आवश्यकता अनुसार ववशषे सािारण सभा 
पर्न आयोजना गनि सककनेछ ।  

(७) उपभोक्ता संस्थाको सािारण सभा वा अधिवेशन आयोजना गनिका िाधग 
यस .......... गाउुँपालिका र सम्बजन्ित र्नकायिे आवश्यकता अनुसार सहयोग तथा 
सहजीकरण गनि सक्नेछन ्।  

१२.  उपिोक्ता संस्थाको ववधान: उपभोक्ता संस्थाको वविानमा िेहाय बमोजजमका व्यवस्थाहरु 
समावेश गनुिपनेछ :  
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 (क)  उपभोक्ता संस्थाको नाम, िेगाना, कायििेत्र र स्रोत 

 (ख)  उपभोक्ता संस्थाको उद्िेश्य र कायिहरु  

 (ग)  सिस्यता (सिस्य, सिस्य शुल्क, सिस्यता शुल्क छुट, सिस्यता नहरन े
आठि) 

 (घ)  अधिवेशन, वावषिक सािारण सभा, ववशषे सािारण सभा र अधिवेशन तथा 
सािारण सभाका कायिहरु 

 (ङ)  कायिसलमर्तको गिन र कायिसलमर्तका काम, कतिव्य र अधिकारहरु  

 (च)  कायिसलमर्तको बैिक र कायिववधि 

 (छ)  पिाधिकारीहरुको काम, कतिव्य र अधिकारहरु 

 (ज)  अववश्वासको प्रस्ताव 

 (झ)  उपभोक्ता संस्थाको कोष, सेवा शुल्क र आधथिक स्रोत संकिन तथा चि 
अचि सम्पवत्त व्यवस्थापन, िेखा परीिण 

 (ञ)  र्नवािचन सम्बन्िी व्यवस्था  

 (ट)  ववववि (वविान संशोिन, संस्था ववघटन, ववर्नयम बनाउन सक्न ेव्यवस्था 
आठि) 

(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको वविानमा स्थानीय आश्यकता 
र उपभोक्ता संस्थािे सञ्चािन गने खानेपानी आयोजनाको प्रकृर्तका आिारमा थप 
व्यवस्थाहरु समावेश गनि सककनेछ ।  

१३.  उपिोक्ता संस्थाको कोष : (१) उपभोक्ता संस्थाको एक कोष रहन ेछ र उक्त कोषमा 
उपभोक्ता सिस्यता शुल्क, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा शुल्क,.......गाउुँपालिका र 
ववलभन्न र्नकाय तथा सघं संस्थाबाट प्राप्त रकम र कानून बमोजजम प्राप्त रकम जम्मा 
गनुिपनेछ ।  

(२) उपभोक्ता संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्िी आयोजना र्नमािण, 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िाधग ......गाउुँपालिका र ववलभन्न सरकारी र्नकाय तथा 
गैरसरकारी संघ संस्थासुँग सहयोग प्राप्त गनि सक्नेछन ्।  

(३) उपभोक्ता संस्थािे आफ्नो कोषमा भएको रकमिाई खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजनाको ठिगोपना तथा ममित सम्भार गनि र अन्य कुनै र्नकायहरुसुँगको 
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सहिगानीमा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चािनका िाधग समते सिपुयोग 
गनि सक्नेछ ।    

(४) उपभोक्ता संस्थािे आफनो वविानमा भएको व्यवस्था बमोजजम िेखा परीिक 
र्नयुक्त गरी संस्थाको वावषिक आय व्ययको िेखा परीिण गराई वावषिक सािारण 
सभाबाट पाररत गनुिपनेछ ।  

पररच्छेद ४ 

अनुमततपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 

१४.  अनुमततपत्र लिनुपने: (१) यस .........गाउुँपालिकाको कुनै िेत्रमा कुनै कम्पनी वा उद्योग 
जस्ता व्यावसार्यक संस्थािे नाफामूिक वा व्यापाररक प्रयोजनका िाधग खानेपानी तथा 
सरसफाइ सेवा प्रिान गन ेआयोजना वा सेवा प्रणािीको सभेिण, र्नमािण, सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन गनि र खानेपानीको स्रोतको व्यवसार्यक उपयोग गनि  चाहेमा यस ऐन 
बमोजजम ........गाउुँपालिकाको कायिगाउुँपालिकाबाट अनुमर्तपत्र लिनु पनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापर्न सामुिार्यक रुपमा 
सामुठहक प्रयोजनका िाधग उपभोक्ता संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको 
सभेिण, र्नमािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनि र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 
सलमर्तको रुपमा रहेका उपभोक्ता संस्थाद्िारा खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्िी सेवा प्रिान गनि अनुमर्तपत्र लिनुपने छैन ।  

(३) यस .........गाउुँपालिकाको िेत्रलभत्र वा िेत्रबाट उपिफा (१) बमोजजम 
व्यापाररक, व्यवसार्यक तथा औद्योधगक प्रयोजनका िाधग खानेपानी आयोजना वा सेवा 
प्रणािी सञ्चािन गनि चाहने व्यावसार्यक ककलसमका संगठित संस्थािे सम्बजन्ित 
ववषयको आधथिक, प्राववधिक तथा प्रचलित कानून बमोजजमको वातावरणीय अध्ययन 
प्रर्तवेिन तथा ...........गाउुँपालिकािे तोकेको अन्य आवश्यक वववरण र अनुमर्तपत्र 
िस्तुर समेत संिग्न गरी यस ...........गाउुँपालिका समि र्नवेिन ठिनु पनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बमोजजम प्राप्त र्नवेिनमा छानत्रबन गिाि थप कागजात आवश्यक 
पने वा कुनै ववषयमा थप स्पष्ट गनुिपने िेखखएमा यस ...........गाउुँ पालिकाको प्रमुख 
प्रशासकीय अधिकृतिे सो बमोजजमका कागजातहरु पेश गनि वा स्पष्ट गनि बढीमा पन्र 
ठिनको समय ठिनु पनेछ ।  

१५.  अनुमततपत्र ठदनुपने : (१) िफा १४ बमोजजम परेको र्नवेिनमा ........गाउुँपालिकािे 
आवश्यक जाुँचबुझ गिाि आफ्नो अधिकार िेत्रलभत्र पने ववषय भई अनमुर्तपत्र ठिन 
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उपयुक्त िेखखएमा त्यस्तो र्नवेिन परेको लमर्तिे तीस ठिनलभत्र यस ऐन र अन्य प्रचलित 
कानून बमोजजमका शतिहरु समेत उल्िेख गरी र्नवेिक संस्थािाई व्यापाररक, व्यावसार्यक 
तथा औद्योधगक प्रयोजनका िाधग खानेपानी आपूर्त ि गनि अनुमर्तपत्र ठिनु पनेछ । 

(२) उपिफा (२) बमोजजमको अनुमर्तपत्र प्रिान गिाि बढीमा पाुँच वषिका िाधग 
मात्र प्रिान गनि सककने छ र सो अविी पश्चात ्..........गाउुँपालिकािे तोकेको िस्तुर 
बुझाई बढीमा एक पटक मात्र अको पाुँच वषिका िाधग अनुमर्तपत्र नवीकरण गनि सककने 
छ ।  

(३) अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थाको अनुममर्तपत्रको अविी समाप्त हुने वषि उक्त 

खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चािनका िाधग सम्बजन्ित िेत्रमा उपभोक्ता 
संस्था स्थापना गरी सोही उपभोक्ता संस्थािाई आयोजना हस्तान्तरण गनुिपनेछ ।  

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै व्यवसार्यक तथा औद्योधगक रुपमा खानेपानी 
उपयोग गरररहेका संगठित संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ भएको लमर्तिे एक वषिलभत्रमा यस 
ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजजमको प्रकक्रया पूरा गरी अनुमर्तपत्र लिनु पनेछ । 

(५) उपिफा (१) र (४) बमोजजम अनुमर्तपत्र नलिएका संगठित संस्थािे व्यापाररक 
तथा नाफामूिक प्रयोजनका िाधग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा 
प्रणािी र्नमािण, सञ्चिन तथा व्यवस्थापन गनि वा खानेपानीको स्रोतको व्यवसार्यक 
तथा औद्योधगक उपयोग गनि पाउने छैन । 

१६.  अनुमततपत्र प्रदान नगररने : (१) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजजम उपभोक्ता 
संस्थाद्िारा सामुिार्यक रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान भइहेको िेत्रमा र 
व्यावसार्यक तथा व्यापाररक वा औद्योधगक प्रयोजनका िाधग खानेपानी सेवा सञ्चािन 
गनि कुनै संगठित संस्थािाई अनुमर्त प्रिान गररएको बसोवास िेत्र वा औद्योधगक 
िेत्रमा अको कुनैपर्न संगठित संस्थािाई सोही प्रयोजनका िाधग अनुमर्तपत्र प्रिान गररने 
छैन ।  

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै व्यवस्था गररएको भए तापर्न अनुमवपत्र प्राप्त 
संस्थािे सेवा िेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रिान नगरेमा वा र्नयलमत रुपमा खानेपानी सेवा 
आपूर्त ि गनि नगरेमा वा माग अनुसारको खानेपानी सेवा आपूर्त ि गनि नसकेमा वा कुनै 
कारणिे त्यस्तो संस्था ववघटन भएमा वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थाको अनुमर्तपत्र खारेज 
भएमा उक्त िेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गनिका िाधग यस ऐनमा 
गररएको व्यवस्था अनुसार अको संस्थािाई नयाुँ अनुमर्तपत्र प्रिान गनि सककने छ ।  
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(३) उपभोक्ता संस्थाद्िारा सामुिार्यक रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्िी सेवा प्रिान गनिका िाधग प्रयोग भइरहेको खानेपानीको स्रोतमा प्रर्तकूि 
असर पनेगरी व्यावसार्यक तथा व्यापाररक वा औद्योधगक प्रयोजनका िाधग खानेपानी 
सेवा सञ्चािन गनि अनुमर्तपत्र प्रिान गररने छैन ।  

१७.  अनुमततपत्र खारेज : (१) यस ऐन बमोजजम अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे ऐन र्नयम 
ववपररतको कुनै काम गरेमा वा र्नयलमत रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सवेा उपिब्ि 
नगराएमा वा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गरे वापत अनुमर्तपत्रमा उल्िेख 
गररए भन्िा बढी शुल्क लिएमा वा अनुमत्रत्रपत्रमा उजल्िखखत समयलभत्र खानेपानी 
आयोजना वा सेवा प्रणािीको र्नमािण तथा सञ्चािन र व्यवस्थापन नगरेमा ..... 
गाउुँपालिकाको कायिगाउुँपालिकािे अनुमर्तपत्रमा उल्िेखखत काममा आवश्यक सुिार गरी 
सेवा सञ्चािन गनिका िाधग अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािाई र्निेशन ठिन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजजमको अवस्थाको ववद्यमानता भए नभएको कुरा पठहचान 
गनिका िाधग .......... गाउुँपालिकािे अनुगमन सलमर्त गिन गरी प्रर्तवेिन तयार गनि 
सक्नेछ ।  

(३) उपिफा (१) बमोजजम ठिइएको र्निेशन तथा आिेशको पािना नगरेमा 
......गाउुँपालिकाको कायिगाउुँपालिकािे यस ऐन बमाजजम प्रिान गरेको अनुमर्तपत्र खारेज 
गनुि पनेछ । 

(४) उपिफा (३) बमोजजम अनुमर्तपत्र खारेज गनुिु ू अर्घ ......गाउुँपालिकाको 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतिे सम्बजन्ित अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािाई सात ठिनको समय 
ठिई आफ्नो सफाई पेश गने मौका ठिनु पनेछ । 

पररच्छेद ५ 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था 

१८.  खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपिव्ध गराउनु पने : (१) यस ऐन तथा प्रचलित कानून 
बमोजजम अनुमर्त लिनु नपने उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संगठित संस्थािे 
आफ्नो सेवा िेत्रलभत्रका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ताहरुिे र्नयलमत र न्यायोधचत 
रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गनि पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गनुि 
पनेछ ।  

(२) आफ्नो सेवा िेत्रलभत्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ि गराउुँिा 
कुनै पर्न आिारमा कुनै पर्न भेिभाव गनि पाइने छैन । 
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(३) यस ऐन बमोजजम खानेपानी सेवा उपिब्ि गराउुँ िा घरेिु उपयोग र 
साविजर्नक प्रयोगको िाधग आवश्यक व्यवस्था गरेर मात्र संस्थागत, व्यवसार्यक तथा 
औद्योधगक प्रयोजनको िाधग पानीको स्रोतको प्रयोग गनुि पनेछ ।  

(४) घरायसी तथा साविजर्नक प्रयोजनका िाधग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 
उपिब्ि गराउनका िाधग यस ..............गाउुँपालिकािे उपभोक्ता संस्थािाई आवश्यक 
सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।  

(५) यस ऐन बमोजजम अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे आपसी सम्झौता गरी घरेिु, 
साविजर्नक, संस्थागत, व्यवसार्यक तथा औद्योधगक प्रयोजनको िाधग प्रशोधित, 

अििप्रशोधित वा अप्रशोधित पानी थोक रूपमा खररि त्रबक्री गनि सक्नेछ । 

(६) कुनै पर्न कारणिे खानेपानी आपूर्त ि प्रणािी अवरुद्ि भएमा .......गाउुँपालिका 
र अन्य सम्बजन्ित र्नकायको सहयोगमा तत्काि ममित सम्भार गरी खानेपानी आपूर्त ि 
गनुिपनेछ र ममित सम्भार अविीमा खानेपानी आपूर्त िका िाधग अस्थायी वा बैकजल्पक 
व्यवस्था गनुिपनेछ ।   

(७) अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे व्यवसार्यक उपभोक्तािाई खानेपानी सेवा उपिब्ि 
गराउुँिा पानी उपयोग गरे पश्चात र्नष्कने फोहोरपानीको व्यवस्थापनका िाधग त्यस्ता 
व्यवसार्यक उपभोक्तासुँग आपसी सम्झौता गरी सेवा प्रिान गनुि पनेुेछ । 

१९.  धारा तथा लमटर जडान : (१) यस ऐन बमोजजम खानेपानी सेवा प्राप्त गनि चाहन े
उपभोक्तिे िारा तथा लमटर जडानको िाधग सम्बम्न्ित सेवा िेत्रको उपभोक्ता संस्था 
वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्था समि र्नवेिन ठिनु पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजजम र्नवेिन प्राप्त भएमा उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र 
प्राप्त संस्थािे र्निािररत शुल्क लिई समयमा नै िारा तथा लमटर जडान गरीठिनु पनेछ 
। 

(३) उपिफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेखएको भएतापर्न कुनै प्राववधिक 
कारणिे कुनै सेवा िेत्र लभत्रका िाराहरुमा लमटर जडान गनि उपयुक्त नहुन ेभएमा अन्य 
उपयुक्त व्यवस्था गरी खानेपानी सेवा उपिव्ि गराउनु पनेछ । 

२०.  ढि तनकास सेवा सञ्चािन : (१) यस ऐन बमोजजम खानेपानी सेवा सेवा प्रिान गिाि 
र्नजष्कएको फोहर पानीको व्यवस्थापनका िाधग उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त 
संस्थािे ढि र्नकास सेवा सञ्चािन गनुिपनेछ ।   
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(२) उपिफा (१) बमोजजम ढि र्नकास सेवा सञ्चािन गिाि ढि र्नकास सेवा 
उपयोग गने उपभोक्ताबाट संस्थािे र्निािररत िरमा ढि र्नकास सेवा शुल्क लिन सक्नेछ 
।  

२१.  सेवा बन्द गनन सक्ने : (१) काबुबाठहरको पररजस्थर्त उत्पन्न भई खानेपानी सेवाप्रणािीबाट 
उपिव्ि गराइरहेको खानेपानीको गुणस्तर कायम रहन नसक्ने भएमा वा सेवाको स्तरमा 
असर पने भएमा वा सेवा बन्ि गनुि पने भएमा त्यस्तो सेवा सुचारु हुन िाग्न ेअनुमार्नत 
समय समेत उल्िेख गरी उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे उपभोक्तािाई 
उपयुक्त माध्यमबाट सो कुराको पूविसूचना ठिई खानेपानी सेवा बन्ि गनि सक्नेछ । 

(२) उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे उपिफा (१) बमोजजम आफ्नो 
सेवा िेत्रलभत्र खानेपानी सेवा बन्ि गरेमा त्यस्ता संस्थािे बैकजल्पक व्यवस्था गरी 
उपभोक्तािाई स्वच्छ खानेपानी उपिब्ि गराउनु पनेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोजजम आफ्नो सेवा िेत्रलभत्र उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र 
प्राप्त संस्था आफैिे र्निािरण गरेको समय तालिका बमोजजम र्नयलमत रुपमा खानेपानी 
ववतरण गनि नसकेमा त्यसरी खानेपानी ववतरण गनि नसकेको अवधिको शुल्क वा महसुि 
लिन पाउने छैन । 

(४) र्निािररत समयमा शुल्क वा महसुि नबुझाउने वा सेवाको िरुुपयोग गने वा 
सेवा उपयोग गिाि पािना गनुिपने शतिको उल्िघनं गने उपभोक्ताको सेवा सम्बजन्ित 
संस्थािे पूविसूचना ठिई बन्ि गनि सक्नेछ । 

(५) उपिफा (४) बमोजजम सेवा बन्ि गराएकोमा सम्बजन्ित उपभोक्तािे शुल्क 
वा महसुि बुझाई सेवा सुचारु गरीठिन र्नवेिन ठिएमा सम्बजन्ित संस्थािे र्निािरण 
गरेको शुल्क लिई बन्ि भएको सेवा पून  सुचारु गरीठिनु पनेछ र उपभोक्ताको कारणिे 
कुनै हानी नोक्सानी भएको पाइएमा सम्बजन्ित उपभोक्ताबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी 
भएको रकम भराई लिन सक्नेछ । 

२२.  तनजी वा सावनजतनक जग्गामा पाइप ववच््याउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्ने : (१) 
उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे उपभोक्तािाई खानेपानी सेवा उपिव्ि 
गराउने प्रयोजनको िाधग प्रचलित कानून बमोजजमको प्रकृया पूरा गरी र्नजी वा 
साविजर्नक जग्गामा खानेपानी तथा ढि र्नकासको पाइप त्रबच््याउन वा अन्य संरचना 
बनाउन सक्नेछ । 
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(२) उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे कुनै व्याजक्तको र्नजी 
जग्गामा पाईप त्रबच््याउन वा कुनै संरचना बनाउनु परेमा सम्बजन्ित जग्गािनीसुँग 
उक्त जग्गा खररि गनि वा लिखखत सम्झौता गरी लिजमा लिन वा आपसी सहमर्तका 
आिारमा र्न शुल्क लिन सक्नेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोजजम र्नजी जग्गा प्राप्त गनि नसकेमा वा जग्गा प्राप्त गनि 
सम्भव नभएमा उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे प्रचलित कानून बमोजजम 
त्यस्तो जग्गा प्राप्त गनिको िाधग ..........गाउुँपालिका समि अनुरोि गनि सक्नेछ । 

(४) उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्िी सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणािी र्नमािण तथा सञ्चािनका िाधग 
ववच््याएको पाईप वा र्नमािण गरेको संरचनाका कारण कसैको र्नजी सम्पवत्त हानी 
नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो संस्थािे सोको उधचत मुआब्जा र िर्तपूर्त ि ठिनु पनेछ । 

२३.  घर जग्गामा प्रवेश गनन सक्ने : (१) उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्था वा 
यस ऐन बमोजजमको कामको लसिलसिामा खठटएको संस्थाको पिाधिकारी वा 
......गाउुँपालिकाको पिाधिकारी वा कुनै सरकारी कमिचारी कुनै व्यजक्तको घर जग्गामा 
प्रवेश गनुिपने भएमा सम्बजन्ित व्यजक्तिाई पूविसूचना ठिई त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश 
गनि सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जुन सुकै कुरा िेखखएको भएतापर्न कुनै व्यजक्तिे खानेपानी 
सेवाको िरुुपयोग वा सेवाको अनाधिकृत उपयोग गरररहेको छ भन्ने शङ्का गनुिपन े
पयािप्त आिार र कारण भएमा सोको िाधग सूयोिय िेखख सूयािस्त नभएसम्मको समयमा 
पूविसूचना नठिई पर्न त्यस्तो व्यजक्तको घरजग्गामा प्रवेश गनि सक्नेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोजजमको कायिमा संिग्न व्यजक्तिे सम्बजन्ित घरजग्गािनीको 
कुनै पर्न सम्पवत्तमा हानी नोक्सानी पुग्ने कायि गनुि हुिैन । 

तर त्यस्तो कायिमा संिग्न व्याजक्तिे कुनै हानी नोक्सानी गरेको पाइएमा संस्थािे 
सम्बजन्ित व्यजक्तिाई न्यायोधचत िर्तपूर्त ि ठिनु पनेछ । 

२४. सेवा प्रणािीसँग सम्बम्न्धत संरचनाको सुरिा: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना 
वा सेवा प्रणािीको सुरिाको िाधग उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थाको 
लिखखत अनुरोिमा वा त्यस्तो प्रणािीको सुरिा गनि आवश्यक भएमा नेपाि सरकार, 

प्रिेश सरकार तथा यस .....गाउुँपालिकािे आवश्यक सुरिा व्यवस्था गनुि पनेछ । 
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(२) उपिफा (१) बमोजजम अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थाको अनुरोिमा सुरिा व्यवस्था 
गररएकोमा त्यसको िाधग िाग्ने सम्पूणि खचि सोही अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे व्यहोनुि 
पनेछ । 

पररच्छेद ६ 

महसुि तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था 

२५.  खानेपानी तथा सरसफाइ महसुि तनधानरण : (१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
सलमर्तको रुपमा रहेका उपभोक्ता संस्थािे उपिब्ि गराउने खानेपानी तथा सरसफाइ 
सेवाको महसुि सम्बजन्ित उपभोक्ता संस्थाको सािारण सभािे र्निािरण गरे बमोजजम 
हुनेछ र यसरी र्निािरण गरेको महसुि िरको जानकारी .............गाउुँपालिकािाई उपिब्ि 
गराउनु पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुि र्निािरण गिाि 
आयोजनाको िागत, खानेपानीको गुणस्तर, सेवाको स्तर, उपभोक्ताहरुको योगिान, 

उपभोक्ताको बहृि ठहत, उपभोक्ताको क्रयशजक्त, नेपाि सरकार र प्रिेश सरकारको नीर्त, 

......गाउुँपालिकाको नीर्त र खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुुँचको हकसम्बन्िी मौलिक 
हकिाई समेत आिार मान्नु पनेछ ।   

(३) यस ............ गाउुँपालिकािे आफनो िेत्रलभत्र रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ 
उपभोक्ता संस्थािे उपिफा (२) बमोजजमका सूचकहरुका आिारमा र्निािरण गने खानेपानी 
महशुिमा सम्भव भएसम्म एकरुपता कायम राख्न वा व्यापक अन्तर हुन नठिनका िाधग 
आवश्यक र्निेशन ठिन सक्नेछ ।    

(४) अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे व्यावसार्यक तथा व्यापाररक र औद्योधगक 
प्रयोजनका िाधग उपिब्ि गराउने खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुि यस 
...........गाउुँपालिकाको परामशिमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुि र्निािरण 
आयोगिे र्निािरण गरे बमोजजम हुनेछ । 

२६.  महसुि तथा शुल्क लिन सक्ने : (१) उपभोक्तािे खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपयोग गरे वापत उपभोक्ता संस्थािे सािारण सभाको र्निािरण 
बमोजजम र अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे आयोगिे र्निािरण गरे बमोजजमका आिार र 
मापिण्डको अिीनमा रही उपभोक्तासुँग महसुि तथा सेवा शुल्क लिन सक्नेछ । 
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(२) उपभोक्तािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपयोग गरे 
बापतको महसुि तथा सेवा शुल्क सम्बजन्ित उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त 
संस्थािाई बुझाउनु पनेछ ।  

(३) व्यापाररक वा व्यावसार्यक रुपमा खानेपानी आपूर्त ि गनि अनुमर्तपत्र प्राप्त 
संस्थािे आफ्नो सेवा िेत्रलभत्र र्निािररत समय तालिका बमोजजम र्नयलमत रुपमा 
खानेपानी ववतरण गनि नसकेमा त्यसरी खानेपानी ववतरण गनि नसकेको अवधिको शुल्क 
वा महससु लिन पाउने छैन । 

(४) उपिफा (१) र (२) मा जुनसुकै व्यवस्था गररएको भएतापर्न उपभोक्ता संस्था 
वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे सम्बजन्ित वडा कायािियिे गररव तथा ववपन्न भनी 
पठहचान र लसफाररस गरेका व्यजक्त तथा पररवारिाई िारा र लमटर जडान, शौचािय 
र्नमािण र ढि जडान वापतको शुल्क तथा खानेपानीको महसुि िगायतका सेवामा छुट 
तथा सहुलियत ठिनु पनेछ । 

२७.  लमनाहा वा छुट ठदन सक्ने : प्रकोप वा अन्य कुनै ववषम पररजस्थीका कारण कुनै खास 
िेत्रका उपभोक्ता, गररव तथा ववपन्न पररवार वा लसमान्तकृत पररवारिे उपभोक्ता संस्था 
वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गरेको खानेपानी सेवाको 
महसुि र्तनि असमथि भएमा त्यस्ता उपभोक्तािे र्तनुिपने महसुि घटाउन वा लमनाहा 
ठिन सक्नेछ । 

२८.  असुि उपर गनन सक्ने : यस ऐन बमोजजम खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी 
सेवा उपयोग गरे बापतको महसुि तथा जररबानाको रकम नबुझाउने उपभोक्ताबाट 
सम्बजन्ित उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे त्यस्तो रकम प्रचलित कानून 
बमोजजम असुि उपर गनि सक्नेछ । 

 

पररच्छेद ७ 

खानेपानी तथा सरसफाइको गुणस्तर मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था 

२९.  स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी आपूतत न गनुन पने : (१) यस ऐन बमोजजम अनुमर्त लिनु 
नपने उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे खानेपानी आपूर्त ि गिाि स्वच्छ र 
गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्त ि गनुि पनेछ । 

(२) खानेपानी आपूर्त ि गिाि पानीको गुणस्तर र स्वच्छता कायम गनिका िाधग 
पानी प्रशोिन गनुिपने भएमा प्रशोिन गरेर मात्र खानेपानी आपूर्त ि गनुिपनछे ।  
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३०.  गुणस्तर मापदण्ड तोक्न सक्ने : (१) खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी 
सेवाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापनमा अविम्बन गनुिपने गुणस्तर मापिण्डहरु नेपाि 
सरकारिे र्निािरण गरे बमोजजम हुनेछन ्। 

(२) नेपाि सरकारिे र्निािरण गरेको न्यूनतम ् मापिण्ड अन्तगित रही सो 
मापिण्डमा तोकेको गुणस्तरभन्िा न्यून नहुने गरी यस ............गाउुँपालिकािे आफ्नो 
िेत्रका िाधग खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्िमा आवश्यक मापिण्ड तोक्न 
सक्नेछ । 

(३) उपभोक्ता संस्था र अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे उपिफा (१) र (२) बमोजजम 
तोकेको गुणस्तर र मापिण्डको पािना गनुि पनेछ । 

(४) .........गाउुँपालिकािे नेपाि सरकारिे तोकेको मापिण्ड अनुरुप हुनेगरी 
खानेपानी तथा फोहोर पानीको गुणस्तर मापन तथा परीिणका िाधग प्रयोगशािाको 
स्थापना तथा सञ्चािन गनि सक्नेछ । 

(५) उपिफा (५) बमोजजम यस ............ गाउुँपालिकािे आफै प्रयोगशािा स्थापना 
गनि नसकेको अवस्थामा उपभोक्ता सस्था वा कुनै सेवा प्रिायक संस्थािे स्थापना गरेको 
प्रयोगशािाबाट खानेपानीको गुणस्तर मापन तथा परीिण गराउन सक्नेछ ।  

३१.  वातावरणीय अध्ययन गने: खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्िी नयाुँ आयोजना र्नमािण 
गिाि कुनै आयोजनाको वातावरण संरिणसम्बन्िी प्रचलित कानून बमोजजम वातावरणीय 
अध्ययन प्रर्तवेिन तयार गरी स्वीकृत गराउन ुपने भएमा सम्बजन्ित उपभोक्ता संस्था 
तथा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे उक्त कानूनी व्यवस्थाको पािना गनुि पनेछ ।   

३२.  नदी तथा ताि तिैयाको जि गुणस्तर मापदण्ड: सांस्कृर्तक, िालमिक, पयिटकीय महत्वका 
िेत्र र बस्तीसुँग जोडडएका वा ववलभन्न स्थानमा रहेका निी, ताि तिैया, पोखरी, जिाशय 
तथा कुण्ड वा कुवा र िाराहरुको वातावरणीय स्वास््य र जिको गुणस्तरमा मानव 
सजृजत वा मानवीय कक्रयाकिापको कारण परररहेको वा पनि सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गरी 
स्वच्छता र सुन्िरता कायम राख्न नेपाि सरकार तथा प्रिेश सरकारिे र्निािरण गरेका 
मापिण्ड समेतिाई आिार मान्िै .....गाउुँपालिकािे आवश्यक मापिण्ड बनाई िागु गनि 
सक्नेछ ।  

३३.  फोहोर पानी प्रशोधन गनुनपने : (१) कसैिे पर्न नेपाि सरकार, प्रिेश सरकार र यस 
.........गाउुँपालिकािे र्निािरण गरेको मापिण्ड ववपररत मानव मिमुत्र सठहत वा रठहतको 
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फोहोर पानी वा अन्य कुनै पर्न प्रकारको िोस वस्तु ढि र्नकास प्रणािीमा ववसजिन 
गनि वा मानव मिमुत्रिाई लसि ैनिी, खोिा, ताि, तिैया, जिाशय वा साविजर्नक जग्गामा 
लमसाउन वा पिाउन पाइनृु े छैन । 

(२) कसैिे आफूबाट उत्सजजित फोहोर पानी वा वस्तु ढि र्नकास प्रणािीमा 
लमसाउनु पने भएमा प्रशोिन गरी प्रचलित कानून बमोजजम तोककएको मापिण्डको सीमा 
लभत्र रही लमसाउनु पनेछ । 

(३) यस .......गाउुँपालिकािे आफै वा उपभोक्ता ससं्थािे यस ........ गाउुँपालिका 
र अन्य सम्बजन्ित र्नकायको सहयोगमा फोहर पानी प्रशोिन गने संरचना स्थापना र 
सञ्चािन गनि सक्नेछ ।  

३४.  सरसफाइ तथा स्वच्छता कायनक्रम सञ्चािन गन े : (१) ......गाउुँपालिकािे उपभोक्ता 
संस्था र ववलभन्न स्थानीय समुिायसुँग सहकायि तथा समन्वय गरी ग्रामीण तथा शहरी 
वस्तीिाई स्वच्छ, सफा र सुन्िर बनाई राख्न स्वास््य तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी 
ववलभन्न कायिक्रम तथा अलभयान सञ्चािन गनि वा गराउन सक्नेछ । 

(२) शौचािय र्नमािण तथा प्रयोग नगने पररवार वा व्यजक्तका िाधग 
......गाउुँपालिकािे सामाजजक सुरिा सेवा र अन्य अनुिानमा अस्थायी रुपमा रोक 
िगाउन सक्नेछ । 

३५.  अनुगमन तथा तनयमन : (१) .......गाउुँपालिकािे नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारसुँगको 
समन्वयमा उपभोक्ता संस्था तथा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थाबाट आपूर्त ि भएको 
खानेपानीको गुणस्तर तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवाको स्तरका बारेमा 
र्नयलमत रुपमा अनुगमन गनुि पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजजम अनुगमन गिाि ......गाउुँपालिकाको वातावरण र 
खानेपानी तथा सरसफाइ ववषय हेने पिाधिकारी वा सिस्य तथा अधिकृत वा तोककएका 
कमिचारीिे उपभोक्ता संस्था तथा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थाद्िारा आपूर्त ि गरररहेको 
खानेपानी वा ववसजिन गरेको फोहोर पानीको नमूना संकिन तथा परीिण गनि वा अन्य 
आवश्यक वववरण लिन वा माग गनि सक्नेछ ।  

(३) उपिफा (१) र (२) बमोजजम अनुगमनका क्रममा .....गाउुँपालिकािे खानेपानी 
तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवाको स्तरमा सुिार गनि आवश्यक िेखेमा वा 
खानेपानी तथा फोहोरपानीको नमूना परीिण गिाि गुणस्तर तथा मापिण्ड बमोजजम 
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भएको नपाइएमा सम्बजन्ित उपभोक्ता संस्था तथा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािाई गुणस्तर 
तथा मापिण्ड कायम गनि र्निेशन ठिन सक्नेछ । 

(४) उपिफा (३) बमोजजम ठिइएको र्निेशन पिना गनुि सम्बजन्ित उपभोक्ता 
संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थाको कतिव्य हुनेछ । 

३६.  िततपूतत न िराई ठदन सक्ने : (१) उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे 
तोककएको मापिण्ड बमोजजमको खानेपानी उपिब्ि नगराएको प्रमाखणत भएमा वा त्यस्तो 
खानेपानी उपयोग गिाि उपभोक्ताको स्वास््यमा प्रर्तकूि असर पनि गएमा त्यस्तो 
उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्थािे प्रभाववत उपभोक्तािाई प्रचलित कानूनमा 
र्निािरण गररए बमोजजमको िर्तपूर्त ि भराई ठिनु पनेछ । 

(२) कसैिे खानेपानी वा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी आयोजना वा सेवा प्रणािी 
र त्यसको संरचनामा कुनै पर्न ककलसमको हानी नोक्सानी वा िर्त पु¥याएमा सो 
सम्बन्िी मुद्िा हेने अधिकारीिे िर्तपूर्त ि बापत उधचत रकम भराई ठिन सक्नेछ । 

३७.  कसुर र सजाय: खानपेानी तथा सरसफाइसम्बन्िी कसुरको र्निािरण र िण्ड 
सजायसम्बन्िी व्यवस्था खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्िी संघीय कानूनमा व्यवस्था 
भए बमोजजम हुनेछ ।  

पररच्छेद ८ 

ववववध 

३८.  खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सलमतत: (१) .......गाउुँपालिकाको खानेपानी तथा 
सरसफाइ सम्बन्िी नीर्त तथा योजना एवं कायिक्रम तजुिमा र कायािन्वयनका ववषयमा 
....गाउुँपालिकािाई सुझाव ठिन र प्रभावकार्ता ल्याउन, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्िी 
उपभोक्ता संस्था एवं संघ संस्था र र्नकायहरुसुँग समन्वय कायम गनि र खानेपानी तथा 
सरसफाइका ववषयमा सजृना हुने स्थानीय वववाि समािानमा सहजीकरण गनि....... 
गाउुँपालिकामा िेहाय बमोजजमको एक खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सलमर्त रहनेछ:  

 (क)  ..........गाउुँपालिका अध्यि      अध्यि 

 (ख)  खानेपानी तथा सरसफाइ िेत्र हेने कायिपालिकाका सम्बजन्ित ववषयगत 
सलमर्तको संयोजक १ र एक जना मठहिा सिस्य   सिस्य  

 (ग)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नपेािको एक जना स्थानीय 
प्रर्तर्नधि,         सिस्य  
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(घ)  खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छताको िेत्रमा कायिरत एक जना मठहिा 
प्रर्तर्नधि,  सिस्य  

  (ङ)  .....गाउुँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई हेने शाखा प्रमुख   
          सिस्य सधचव   

(२) उपिफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजजमका प्रर्तर्नधिहरुको छनौट 
........गाउुँपालिका प्रमुखिे गनेछन र र्नजहरुको कायि अविी तीन वषिको हुनेछ ।  

(३) उपिफा (१) बमोजजम गिन हुने सलमर्तको काम, कतिव्य र अधिकार 
.........गाउुँपालिको कायिगाउुँपालिकािे र्निािरण गरे बमोजजम हुनेछ ।  

(४) खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सलमर्तको बैिकको कायिववधि सलमर्त 
आफैिे र्निािरण गरे बमोजजम हुनेछ ।  

(५) सलमर्तको बैिकमा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ववषयका ववज्ञ र 
सरोकारवाहरुिाई आमन्त्रण गनि सककनेछ ।  

३९.  खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी योजना तजुनमा र कायानन्वयन: 
...........गाउुँपालिकािे उपभोक्ता संस्था र सरोकारवािा र्नकाय तथा संघ संस्थहरुसुँग 
समन्वय, सहकायि तथा परामशि गरी नेपाि सरकारिे र्निािरण गरेको नीर्त तथा मापिण्ड 
अनुसार आफ्नो िेत्रका िाधग उपयुक्त हुने ककलसमको खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्िी योजना तजुिमा गरी कायािन्वयन गनि सक्नेछ ।  

(२) ........ गाउुँपालिकािे तजुिमा गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्िी योजना कायािन्वयनका िाधग उपभोक्ता संस्था र सम्बजन्ित सब ै
र्नकाय र सरोकारवािाहरुिे सहयोग गनुिपनेछ । 

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी योजनामा आवश्यकता अनुसार 
समय समयमा पररमाजिन गनि  सककनेछ ।  

(४) प्रकोप तथा आपतकालिन समयमा खानेपानीको र्नयलमत आपूर्त ि गनि र 
सरसफाइ तथा स्वच्छता कायम गनिका िाधग यस िफा बमोजजम तजुिमा गररने योजनमा 
ववशषे व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

४०.  वववरण उपिब्ध गराउने: (१) ............गाउुँपालिकािे प्रिेशको सम्बजन्ित मन्त्रािय 
माफि त वा लसि ैिेहायको वववरणहरु सम्बजन्ित संघीय मन्त्रािय समि वावषिक रुपमा र 
आवश्यकता अनुसार उपिब्ि गराउने छ ु  
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 (क)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमर्तको रुपमा रहेका उपभोक्ता 
संस्थाहरुको संख्या र सोबाट िाभान्वीत जनसंख्या ।  

 (ख)  अनुमर्तपत्र प्रिान गररएका संगठित संस्थाको संख्या र सोबाट िाभान्वीत 
जनसंख्या ।  

 (ग)  नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारिे माग गरेका अन्य वववरणहरु ।  

(२) उपिफा (१) को प्रयोजनका िाधग .......गाउुँपालिकामा खानेपानीको स्रोत र 
पररमाण, गुणस्तर, िाभाजन्वत िेत्र र खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणािीका महत्वपूणि तथा 
मुख्य ववषयहरु प्रष्ट रुपमा िेखखने गरी राखखने छ र यस्ता वववरणहरु आवश्यकता 
अनुसार समय समयमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्िी ववद्युतीय एकककृत नक्शामा 
समावेश गनिका िाधग नेपाि सरकारिाई उपिब्ि गराउन सककनेछ ।  

(३) यस .............. गाउुँपालिकािे उपिफा (२) बोजजम राखेको वववरणिाई 
अनुगमन र ववश्िेषणका िाधग उपयोग गनि सककने छ ।  

४१.  पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था : खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनमा उल्िेखनीय 
योगिान गने व्यजक्त, संघ संस्था वा समुिायिाई यस......गाउुँपालिकािे आवश्यक 
पुरस्कारको व्यवस्था गनि सक्नेछ ।  

४२.  तनदेशन ठदन सक्ने : ......गाउुँपालिकािे उपभोक्ता संस्था वा अनुमर्तपत्र प्राप्त संस्था 
वा सेवा प्रिायक अन्य संघ संस्थािाई खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी 
आयोजनाको र्नमािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन र उपभोक्ता सेवाका ववषयमा आवश्यक 
र्निेशन ठिन सक्नेछ र त्यस्तो र्निेशनको पािना गनुि सम्बजन्ित सबैको कतिव्य हुनेछ 
। 

४३.  अधधकार प्रत्यायोजन : (१) .........गाउुँपालिकाको प्रमुख÷अध्यििे यस ऐन बमोजजम 
प्राप्त गरेको अधिकार उपाध्यि वा कुनै सिस्य वा प्रशासकीय अधिकृत वा सम्बजन्ित 
कमिचारीिाई प्रत्यायोजन गनि सक्ने छन ्।  

(२) यस .........गाउुँपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी 
शाखा स्थापना नभएसम्म यस ऐन र सो अन्तगित तजुिमा हुने र्नयम, र्निेलशका, 
कायिववधि र मागििशिन बमोजजम गनुिपने कायिहरु वातावरण सम्बन्िी शाखाबाट सम्पन्न 
गनि सककनेछ ।  
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४४.  तनयम, तनदेलशका, कायनववधध र मागनदशनन बनाउन सक्ने : यस ऐनमा गररएका 
व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कायािन्वयनको िाधग ...........गाउुँपालिकािे आवश्यक र्नयम, 

र्निेलशका, कायिववधि र मागििशिन बनाउन सक्नेछ ।  

४५.  बचाउ तथा खारेजी र बाझिएमा गने : (१) यस ......गाउुँपालिकािे खानेपानी तथा 
सरसफाइका ववषयमा यस अघी कायिववधि वा अन्य आिारमा गरेका कायिहरु यसै ऐन 
बमोजजम भए गरेको मार्नने छ ।  

(२) यो ऐन वा यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्रिेश कानूनमा 
गररएका व्यवस्थाहरुसुँग बाखझन गएमा बाखझएको हिसम्म यो ऐनका सम्बजन्ित िफाहरु 
र्नष्कृय रहने छन ्।   


