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स्थानीय राजपत्र 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ५          सखंयाः५     माघ ०४  गते मंगिबार, २०७८ 

भाग-१ 

गन्यापधुरा गाउँपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन, २०७८ 
गाउँसभाबाट स्वीकृत मिमतिः२०७८।०९।२९ 

 
प्रस्तावना  

स्वच्छ, सरुमित र गणुस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवािा पह चँ प्राप्त गने नागररकको िौमिक अमिकारको सम्िान, संरिण 

र पररपमूति गरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था िगायतका संगमित संस्थाहरुका िाध्यिबाट सहज र मिगो रुपिा 

स्वच्छ तथा गणुस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपिब्ि गराउने सम्बन्ििा आवश्यक व्यवस्था गनि 

वाञ्छनीय भएकोिे, नपेािको संमविानको िारा २२६ बिोमजि यस गन्यापिरुा गाउँपामिकाको १३औं गाउँ सभािे यो ऐनको 

तजुििा गरेको छ ।  
पररच्छेद १ 
प्रारलम्भक 

१.  सलंिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि गन्यापिुरा गाउँपामिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, 

२०७८” रहेको छ । 

                      (२) यो ऐन स्थामनय राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमत िमेख िाग ुह नेछ । 

२.  पररभाषा : मवषय वा प्रसङ्गिे अको अथि निागिेा यस ऐनिा, 

 (क) “अनिुमतपत्र” भन्नािे िफा १४ बिोमजिको अनिुमतपत्र सम्झन ुपििछ । 

 (ख)  “अनिुमतपत्र प्राप्त संस्था” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी  सेवा प्रिान गने संगमित 
संस्था सम्झन ु 

                         पििछ ।  

 (ग)  “आयोजना” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा प्रिान गने भौमतक संरचनाको 

मनिािण, मवस्तार वा   सिुार र तत्सम्बन्िी अन्य कायि गने उद्दशे्यिे सञ्चामित आयोजना सम्झन ुपििछ । 

 (घ)  “उपभोक्ता” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपयोग गने व्यमक्त, संस्था वा 
मनकाय सम्झन ुपििछ । 

 (ङ)  “उपभोक्ता संस्था” भन्नािे सािुिामयक रुपिा सािुमहक महतका िामग खानेपानी तथा सरसफाइ र 

स्वच्छतासम्बन्िी सेवा 
                        सञ्चािन गने सािुिामयक संस्था सम्झनु पििछ ।  
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 (च)  “खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिमत” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छना सम्बन्िी सेवा 

उपयोग गने उपभोक्ता घरिरुी सिस्यहरुिे उपभोक्ता संस्थाको रुपिा रहेको सािुिामयक संस्थाको मविान 

बिोमजि सािारण सभा वा अमिवेशनबाट गिन ह ने समिमतिाई जनाउँिछ ।  

 (छ)  “खानेपानी सेवा” भन्नािे खानेपानीको सञ्चय, स्थानान्तर तथा मवतरण गरी घरेिु, साविजमनक, संस्थागत 

वा औद्योमगक उपयोगको िामग खानेपानी आपूती गने कायि सम्झनु पििछ र सो शब्ििे थोक, ट्याङ्कर वा 
बोतिबन्िी रुपिा खानेपानी उपिव्ि गराउने कायििाई सिेत जनाउँछ । 

 (ज)  “खानेपानीको साविजमनक उपयोग” भन्नािे साविजमनक रुपिा जडान भएका िाराबाट उपभोक्ताको िामग 

मवतरण ह ने खानेपानीको उपयोग सम्झन ु पििछ र सो शब्ििे अग्नी मनयन्त्रण िगायत अत्यावश्यक 

अवस्थािा साविजमनक स्थानहरूिा प्रयोग गने खानेपानीको उपयोगिाई सिेत जनाउँछ । 

 (झ)  “खानेपानीको संस्थागत उपयोग” भन्नािे सरकारी, साविजमनक, व्यावसामयक वा व्यापाररक संस्थाहरुिे 

प्रयोग गने खानेपानीको उपयोग सम्झन ु पििछ र सो शब्ििे औद्योमगक संस्थाहरुिे औद्योमगक प्रयोजन 

बाहकेका िामग उपयोग गने खानेपानी सिेतिाई जनाउँछ । 

 (ञ)      “गणुस्तरीय खानेपानी” भन्नािे िानव तथा पशु स्वास््यका िामग हामनकारक तत्व नभएको गणुस्तरयकु्त 

स्वच्छ खानेपानी सम्झन ुपििछ र सो शब्ििे िानव स्वास््यिाई हानी गने भौमतक,जैवीक र रसायमनक 

पिाथिहरु नरहकेो पानी सिेतिाई जनाउँिछ । 

 (ट)  “घरेि ु उपयोग” भन्नािे मपउन, हातिुख तथा िगुा िुन, नहुाउन, खाना पकाउन, जीवजन्त ु तथा 

पशुपन्छीिाई खवुाउन, करेसाबारी, शौचािय वा यस्तै अन्य व्यामक्तगत तथा घरायसी प्रयोजनका िामग 

प्रयोग गररन ेखानेपानीको उपयोग सम्झन ुपििछ । 

 (ि)  “शौचािय” भन्नािे िानव िििूत्र सरुमित रुपिा िानव सम्पकि बाट अिग गने सुमविा समहतको 

संरचनािाई जनाउँिछ ।  

 (ड)  “ढि मनकास” भन्नािे िानव िििूत्र समहत वा रमहत फोहोरपानीिाई सतही वा भूमिगत ढि प्रणािी वा 

अन्य कुनै तररकाबाट संकिन र स्थानान्तरण गने कायि सम्झनु पििछ । 

 (ढ)  “तोमकएको वा तोमकए बिोमजि” भन्नािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनकेो मनयििा तोमकएको वा 

तोमकए बिोमजि    सम्झन ुपििछ । 

 (ण)  “पानीको स्रोत” भन्नािे प्राकृमतक रुपिा पानी मनसतृ ह ने निी, खोिा, ताि, पोखरी, इनार, कुवा तथा 
िूि जस्ता सतही वा भमूिगत जिस्रोत सम्झन ुपछि र सो शब्ििे आकाशे पानी तथा पानीको आपमूति गने 

िानव मनमिित संरचनािाई सिेत जनाउँछ । 

 (त)  “फोहोरपानी” भन्नािे खानेपानीको घरेिु, साविजमनक तथा संस्थागत उपयोग पश्चात मनष्काशन ह ने िानव 

िििूत्र समहत वा रमहतको फोहोरपानी सम्झनु पििछ र सो शब्ििे फोहोरपानीसँग मिमसएर आउने वषाितको 

पानीिाई सिेत जनाउँछ । 

 (थ)  “सरसफाइ सेवा” भन्नािे फोहोर पानी व्यवस्थापन तथा ढि मनकास गरी वातावरणीय स्वच्छता कायि 

राख्न ेकायि सम्झन ुपििछ र सो शब्ििे पानीको स्रोतको संरिण गनि ढि मनकास प्रणािी, फोहोर पानी 

प्रशोिन प्रणािी तथा साविजमनक शौचाियको मनिािण, सञ्चािन तथा प्रवद््रिन गने कायििाई सिेत 
जनाउँिछ । 

 (ि)  “स्वच्छता” भन्नािे मनयमित रुपिा शौचाियको प्रयोग गने, मनयमित रुपिा साबनु पानीि े हात िनुे, 

घरायसी तहिा मपउने पानीको सुरमित व्यवस्थापन र शमुिकरण गने, व्यमक्तगत सरसफाइ कायि गने र घर 

मभत्र र बामहरका तरि र िोस फोहोर िैिाको उमचत व्यवस्थापन गरी पणूि स्वच्छता कायि गने कायििाई 

सिेत जनाउँिछ ।  
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 (ि)  “संगमित संस्था” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा सञ्चािन गनिको िामग यस 

ऐन तथा अन्य प्रचमित काननू बिोमजि िताि भई स्थापना भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 

संस्थािाई जनाउँिछ र सो शब्ििे प्रचमित काननू बिोमजि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गने 

उद्दशे्यिे स्थापना भएका अन्य संस्था सिेतिाई जनाउँछ । 

 (न)  “सेवा प्रणािी” भन्नािे खानेपानीको िुहान, पाइप, प्रशोिन संयन्त्र, जि भण्डारण संरचना, जिाशय वा 

सरसफाइ सेवासँग सम्बमन्ित संरचना वा त्यस्तै मकमसिका अन्य उपकरण वा संरचना सम्झनु पििछ र सो 

शब्ििे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग आवि भएको घर, जग्गा र त्यसिा मनमिित संरचनािाई सिेत 
जनाउँछ । 

 (प)  “सेवा प्रिायक” भन्नािे खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा प्रणािीको मनिािण, 
सञ्चािन तथा व्यवस्थापनको िाध्यिबाट खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपिब्ि 

गराउने उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्था सम्झन ुपििछ । 

 (फ)  “सेवा िते्र” भन्नािे उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता 

सेवा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनिका िामग मनिािरण गररएको वा अनिुमतपत्रिा उल्िेख गररएको िेत्र 

सम्झन ुपििछ । 

  
पररच्छेद २ 

खानेपानी तथा सरसफाइमा पह ँचको अलधकार र खानेपानी प्रणािीसम्बन्धी व्यवस्था 

३.  खानेपानी तथा सरसफाइमा पह ँचको अलधकार :  (१) यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािा रहेका प्रत्येक 

नागररकिाई मवना भेिभाव स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइिा सहज र सिुभ पह ँचको अमिकार ह नेछ र यस ऐन 

तथा प्रचमित काननू बिोमजि त्यस्तो अमिकारको सम्िान, संरिण, सम्वद््रिन र पररपमूति ह नेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोमजिको खानेपानी तथा सरसफाइिा पह ँचको अमिकार अन्तगित यस गन्यापिरुा 

गाउँपामिकािा प्रत्येक नागररकिाई िहेायको अमिकार ह नेछ । 

(क)  उपभोक्ता संस्था स्थापना गने अमिकार र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइिा सहज र सिुभ 

पह चँको अमिकार, 

(ख)  मनयमित रुपिा पयािप्त, स्वच्छ र गणुस्तरीय खानेपानी प्राप्त गने अमिकार, 

                           (ग)  गणुस्तरीय सरसफाइिा सहज र सुिभ रुपिा पह चँको अमिकार । 

(३)       उपिफा (१) बिोमजिको अमिकारको सम्िान, संरिण, सम्वद््रिन, पररपमूति र कायान्वयन गने 
मजम्िेवारी यस गन्यापिरुा गाउँपामिका र सम्बमन्ित उपभोक्ता संस्थाको ह नेछ र यसका िामग यस गन्यापिरुा 

गाउँपामिका र सम्बमन्ित उपभोक्ता संस्थािे नेपाि सरकार तथा प्रिेश सरकारसँग सिन्वय गरी आवश्यक सहयोग 

प्राप्त गनि सक्नेछन ्। 

 

(४)       यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािे आफनो िते्रिा रहकेा उपभोक्ता संस्थाहरुिे आपूमति गने 

खानेपानीको समुविास्तर मनिािरण गनि सक्नेछ र यस प्रयोजनका िामग खानेपानीको सुमविास्तरको िामग उपभोक्ता 

संस्थाहरुसगँ छिफि गरी आवश्यक सूचकहरु मनिािरण गनि सक्नेछ ।  

 
४.  खानेपानीका स्रोतमालथको अलधकार: (१) यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािा जिस्रोतको उपयोग गिाि 

खानेपानीिाई पमहिो प्राथमिकता प्रिान गररन ेछ । 



4 
 

(२) प्रचमित काननूिा जुनसुकै कुरा िेमखएको भएपमन घरेि ु उपयोगका िामग पानीको उपयकु्त 

पररिाणको व्यवस्था गरेर िात्र जिस्रोतको उपयोगसँग सम्बमन्ित मसचंाई, जिमवद्यतु जस्ता आयोजना र अन्य 

प्रयोजनको िामग प्रयोग गनुि पनेछ । 

(३) यस ऐन तथा प्रचमित काननू बिोमजि कुनै उपभोक्ता संस्था वा सिुिायिे सािुिामयक महत ह नेगरी 

परम्परागत रुपिा वा उपभोक्ता संस्थाका िाध्यिबाट घरेिु, साविजमनक र संस्थागत प्रयोजनका िामग उपयोग गि ै

आएको खानेपानीको पररिाण बराबरको जिस्रोतिा सोही प्रयोजनको िामग त्यस्तो उपभोक्ता संस्था वा सिुिायको 

अमिकार सुरमित रहनेछ। 

 

(४) कुनैपमन खानेपानी प्रणािीबाट उपिब्ि भएको खानेपानी सेवा कुनै कारणिे प्रभामवत ह ने भएिा 

अको वैकमल्पक व्यवस्था नभएसम्ि प्रभामवत व्यमक्त, बस्ती, सिुिाय र सािामजक संस्थािाई सो खानेपानी 

प्रणािीबाट खानेपानी सेवा प्राप्त गने अमिकार सुरमित रहनेछ ।  

 

(५) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग सम्बमन्ित प्रणािी तथा संरचनािाई प्रमतकूि असर पने गरी अन्य 

कुनै मनकाय वा मवकास पररयोजनािे कुनै संरचना बनाउन ुपरेिा प्रभामवत उपभोक्ता संस्थाको सहिमत मिन ुपनेछ । 

 

(६) कुनै मवकास पररयोजना वा आयोजनाका कारण उपभोक्ता संस्थाद्दारा सञ्चामित वा परम्परागत रुपिा 

सञ्चामित खानेपानी आपूमति प्रणािी वा संरचनािा िमत भएिा उक्त पररयोजना वा आयोजनािे प्रभामवत उपभोक्ता 

संस्थािाई न्यायोमचत िमतपूमति उपिब्ि गराउनुका साथै प्रभामवत खानेपानी प्रणािी र संरचनाको ििित सम्भार गनुि 

पनेछ ।  

 

(७) नपेाि सरकार वा प्रिेश सरकारिे यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािा रहेको खानेपानीका स्रोतबाट 

खानेपानी संकिन तथा प्रशोिन गरी मनयाित वा अन्य कुनै व्यापार गनि कुनै संस्थािाई अनिुमतपत्र मिनपुवूि यस 

गन्यापिरुा गाउँपामिका र प्रभामवत उपभोक्ता संस्था वा सिुिायको सहिमत मिन ुपनेछ ।  

  
५.  पानीको स्रोत तथा मुहानको सरंिण : (१) खानेपानी तथा सरसफाइिा योगिानका िामग खानेपानीका िुहान 

तथा स्रोत संरिण गनुि  सब ैनागररक, स्थानीय सिुिाय, संघ संस्था र मनकायको कतिव्य ह नेछ ।  

(२) यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािा रहेका खानेपानीको स्रोत तथा िुहानको संरिणका िामग गन्यापिरुा 
गाउँपामिका र सम्बमन्ित उपभोक्ता संस्थाको सिन्वयिा िहेाय बिोमजिका कायिहरु गनुि पनेछ ।   

(क)  खानेपानीको स्रोत संरिणको िामग जिािार, पानी मनश्रतृ भएर आउन ेिुिािार, मसिसार र वन 

िते्र संरिण गरी बाढी, पहै्रो मनयन्त्रण गने र खानेपानीको िूि वा िुहानिाई मिगो बनाई राख्न 

मनयमित रुपिा ििित सम्भार र सरसफाइ गने ।  

(ख)  खानेपानीको स्रोतिाई प्रिषुण ह न नमिने र पानीको स्रोत नष्ट वा िोेेप ह नबाट बचाउने, 

(ग)  खानेपानीको संरिण र सिुमचत उपयोगका बारेिा खानेपानी उपभोक्ता वा सम्बमन्ित पिहरुिाई 

सचतेना अमभवमृि गने ।  

(घ)  खानेपानीको स्रोत प्रिषूण ह न नमिन तथा पानीको िूि वा वहाव िेत्रको संरिणका िामग जैमवक 

खेती गनि र चरीचरण तथा आगिागी मनयन्त्रण गनि कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गने ।  

(ङ)  खानेपानीको िूहान वा वहाव िेत्र वा सो िते्रका प्रणािीिा प्रमतकूि असर पनेगरी मवषािी वा 

मवष्फोटक पिाथि प्रयोग गनि बन्िजे गने ।  
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(च)  खानेपानीको स्रोत र वहाव प्रणािीिा ह ने प्रिषुण मनयन्त्रणका िामग आवश्यक पने अन्य कायिहरु 

गने । 

 

(३) यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािा रहेका उपभोक्ता संस्थािे अन्य मछिेकी गन्यापिरुा गाउँपामिकाको 
िते्रिा रहेको िुहान वा स्रोतबाट खानेपानी ल्याएको भएिा त्यस्तो िते्रको खानपानीको िूहान तथा स्रोत संरिणका 

िामग सम्बमन्ित स्थानीय तहसँग सिन्वय गनुिपनेछ ।  

(४) व्यापाररक तथा नाफािूिक प्रयोजनका िामग खानेपानी आपूमति गनि अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे आफ्नो 

स्रोत सािन प्रयोग गरी उपिफा (२) बिोमजिका कायिहरु गनुि पनेछ ।  

(५) खानेपानीको प्रयोजनका िामग मनिािण गररएका कुनै पमन प्रकारका िाराहरुबाट पानी प्रयोग गने 

सियिा बाहके अन्य सियिा पानी खेर फाल्न पाइन ेछैन ।   

 
६.  भूलमगत पानीको उपयोग : (१) भमूिगत पानीको उपयोगका िामग नेपाि सरकारिे बनाएको िापिण्डिाई 

िध्यनजर गि ैगन्यापिरुा.गाउँपामिकािे आवश्यक िापिण्ड बनाई िाग ुगनि सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोमजिको िापिण्डको अिीनिा रही व्यमक्त, उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त 
संस्थािे भमूिगत पानीको उपयोग गनि सक्नेछन ्। 

७.  खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणािी : (१) यस गन्यापिरुा गाउँपामिका मभत्र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 

समिमतको रुपिा रहने उपभोक्ता संस्थाका िाध्यिबाट सािुमहक रुपिा स्वच्छ, सरुमित तथा गणुस्तरीय खानेपानी 

तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनुि पनेछ । 

 

(२) भौगोमिक जमटिता, बढी िागत तथा मवमशष्टकृत प्रामवमिक सीपको आवश्यकता र िि जनशमक्तको 

आवश्यकता पने भई गन्यापिरुा गाउँपामिका र उपभोक्ता संस्थािे िात्र सम्पन्न गनि नसक्ने प्रकृमतका खानेपानी तथा 

सरसफाइ आयोजनाको सहिगानीिा मनिािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िामग गन्यापिरुा गाउँपामिका र 
उपभोक्ता संस्थािे नेपाि सरकार वा प्रिशे सरकारसँग सहयोग िाग गनि सक्नेछन ्।  

 

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको मनिािण गिाि र भौमतक संरचना बनाउँिा उपभोक्ता संस्थािे 

आफै मनिािण गनुिपनछे र उपभोक्ता संस्थािे मनिािण गनि नसक्ने प्रकृमतका र सहिगानीका बह वमषिय आयोजनाको 

भौमतक संरचनाको मनिािणका िामग िात्र प्रमतष्पिािका आिारिा मनिािण व्यावसायी छनौट गनि समकनेछ ।   

 

(४) गन्यापिरुा गाउँपामिकािे सतह तथा भमूिगत पानीको स्रोत पयािप्त नभएको िते्रिा नागररकिाई 

खानेपानी उपिब्ि गराउनको िामग आकाशे पानी संकिन गने तथा अन्य उपयकु्त प्रमवमि वा प्रणािी मनिािणका 

िामग नपेाि सरकार र प्रिशे सरकारसँगसिेत सिन्वय गरी आमथिक तथा प्रमवमिक सहयोग उपिव्ि गराउन सक्नेछ । 

 

(५) कुनै उपभोक्ता संस्थािे यस गन्यापिरुा गाउँपामिका समहत अन्य स्थानीय तहको िेत्रिा सिेत 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा आपूमति गरेको रहेछ भने उक्त उपभोक्ता संस्थािाई िबुै तथा सम्बमन्ित सबै स्थानीय 

तहबाट सहयोग गनि समकन ेछ ।  

 

(६) कुनै व्यमक्तको मनजी जग्गािा रहेको पानीको स्रोतिाई आफ्नो घरेि ुप्रयोजनका िामग उपयोग गनि 

पाइन े छ र मनजी जग्गाको पानीको स्रोतिाई सािुमहक महतका िामग सािुिामयक रुपिा खानेपानी आपूमति गने 

उपभोक्ता संस्थािे पमन उपयोग गनि सक्नेछ ।  
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(७) व्यापाररक वा व्यावसामयक रुपिा खानेपानी आपमूति गनि अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे कुनै कारणिे 

मनयमित रुपिा खानेपानी सेवा आपमूति गनि नसकेिा सो अविीका िामग उपभोक्तािाई ट्याङ्कर वा अन्य वैकमल्पक 

व्यवस्थाद्वारा उपयकु्त गणुस्तर र पररिाणको खानेपानी उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

 

(८) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिमत, संस्था र अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे आफूिे सञ्चािन 

गरेको खानेपानी आपूमति प्रणािीको आिारभूत जानकारीहरु (पानीको स्रोत र पररिाण, उपभोक्ता घरिरुी संख्या र 

जनसंख्या, पिामिकारी, िैङ्मगक तथा सािामजक सिावेशीकरणको अवस्था, िगानी रकि, शलु्क तथा िहशिु िर, 

सम्पकि  र गनुासा सुनवुाई संयन्त्र आमि) बारे सचूनापाटी तयार गरी साविजमनक स्थििा राख्नपुनेछ ।   

 
८.  खानेपानी आयोजना र सरंचनाको हस्तान्तण : (१) गन्यापिरुा गाउँपामिकािा नपेाि सरकार, प्रिेश सरकार र 

स्थानीय तहिे मवकास र मनिािण गरेका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र सोसम्बन्िी संरचनाहरु खानेपानी तथा 

सरसफाइ उपभोक्ता समिमतको रुपिा रहकेा उपभोक्ता संस्थािाई हस्तान्तरण गनि समकन ेछ ।  

 

(२) व्यावसामयक तथा व्यापाररक प्रयोजनका िामग संगमित संस्थािे सञ्चािन गरेका खानेपानी तथा 

सरसफाइ आयोजना र सोको संरचनाहरु उक्त संगमित संस्थािे पाएको अनिुमतपत्रको अविी समकएपमछ वा 

अनिुमतपत्र खारेज भएको अवस्थािा उक्त आयोजना र सोको संरचनाहरु पमन खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 

समिमतको रुपिा रहेका उपभोक्ता संस्थािाई हस्तान्तरण गनि समकन ेछ ।  

 
 

पररच्छेद ३ 
उपभोक्ता ससं्था सम्बन्धी व्यवस्था 

९.  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता ससं्थाको गठन : (१) गन्यापिरुा गाउँपामिकाको कुनै िते्र वा बस्तीिा 
सािुिामयक महत र सािुमहक िाभका िामग संस्थागत रूपिा 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 िेत्रिा गन्यापिरुा गाउँपामिकािे उपभोक्ता 

संस्था गिनका िामग आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गनि सक्नेछ ।  

 

(३) प्रचमित काननू बिोमजि गन्यापिरुागाउँपामिकाको िेत्रामिकार, िामयत्व र मजम्िेवारी अन्तगित पने 

मकमसिका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु गिन भएिा उपभोक्ता संस्थाको मविान समहत उपभोक्ता 

संस्था ितािका िामग गन्यापिरुा.गाउँपामिका सिि मनवेिन मिनपुनछे ।  

 

(४) उपिफा (३) बिोमजि पेश भएको मविान अनसुारको उपभोक्ता संस्था िताि गनि सािामजक, आमथिक 

र प्रामवमिक दृमष्टकोणिे उपयकु्त िेमखएिा गन्यापिरुा गाउँपामिकाका अध्यििे मविान स्वीकृत गरी उपभोक्ता संस्था 

ितािको प्रिाणपत्र प्रिान गनुि पनेछ ।   

(५) कुनै एउटा खानेपानीको स्रोत उपयोगका िामग उपभोक्ता संस्था स्थापना भइसकेकोिा सोही 
खानेपानीको स्रोत प्रयोग गनेगरी अको उपभोक्ता संस्था िताि गनि पाइन ेछैन ।  

 



7 
 

(६) यो ऐन िाग ुह नपुवूि प्रचमित काननू बिोमजि मजल्िा जिस्रोत समिमत वा मवमभन्न मनकायिा िताि 

भई सञ्चािन ह िँ ैआएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था÷सिूह÷समिमतहरु िध्य ेप्रचमित संघीय र प्रिेश 

काननू बिोमजि यस गन्यापिरुागाउँपामिकाको िते्रामिकार, िामयत्व र मजम्िेवारी अन्तगित पने मकमसिका खानेपानी 

तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था÷सिूह÷समिमतहरु यो ऐन िाग ु भएपश्चात् यस गन्यापिरुागाउँपामिकािा आफ्नो 

सामवक मविान र िताि प्रिाणपत्र पेश गरी उपभोक्ता संस्था अद्यावमिक ह नु पनेछ ।  

 
  तर यस प्रयोजनका िामग नयाँ उपभोक्ता संस्था िताि गनुिपन ेछैन ।  

 

 (७) उपिफा (६) को प्रयोजनका िामग मजल्िा जिस्रोत समिमतिे आफ्नो कायािियिा िताि रहेका तर 

यस गाउँपामिकाको िेत्रामिकार, िामयत्व र मजम्िेवारी मभत्र पने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको िताि 

अमभिेख, फाइि र सम्बमन्ित कागजातहरु यो ऐन प्रारम्भ भएको मिमतिे एक वषिमभत्रिा यस 

गन्यापिरुा.गाउँपामिकािा हस्तान्तरण गनुिपनेछ ।  

 

(८) प्रचमित काननू बिोमजि नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारको िेत्रामत्रकार अन्तगित पने मकमसिका 

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुिे यस गन्यापिरुा..गाउँपामिकाको िते्रिा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 

सञ्चािन गि ैआएको भएिा उक्त संस्थाको िताि प्रिाणपत्र, मविान र खानेपानीको स्रोत समहतको मववरण यो ऐन 

प्रारम्भ भएको मिमतिे एक वषिमभत्रिा यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािा अमभिेखको रुपिा राख्नका िामग उपिब्ि 

पनेछ ।  

 

(९) गाउँपामिकािा िताि वा अद्यावमिक भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे प्रत्येक 

आमथिक वषि सिाप्त भएको मिमतिे तीन िमहनामभत्रिा आफ्नो िेखा परीिण प्रमतवेिन र वामषिक प्रगमत प्रमतवेिन 

गन्यापिरुागाउँपामिका सिि पेश गनुिपनेछ ।  

(१०) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे आफूिे उपयोग गि ैआएको खानेपानीको स्रोत उपयोग 

अनिुमतपत्रिाई प्रत्येक पाँच वषििा गन्यापिरुा.गाउँपामिकािे तोकेको िस्तुर मतरी नवीकरण गराउन ु पनेछ, तर 
उपभोक्ता संस्था नवीकरण गनुिपन ेछैन ।  

 

(११) कुनै िेत्रिा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु एक आपसिा गामभन वा 

आवश्यकताका आिारिा अिग अिग ह न सक्ने छन ्।  

 

  (१२) उपभोक्ता संस्था सम्बन्िी अन्य व्यवस्थाहरु तोमकए बिोमजि ह नेछ ।  

१०.  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता ससं्था सङ्गलठत ससं्था ह ने : (१) यस ऐन तथा प्रचमित काननू बिोमजि 

िताि भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था अमवमच्छन्न उत्तरामिकारवािा स्वशामसत र सङ्गमित संस्था 

ह नेछ ।  

(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको सब ैकाि कारवाहीको मनमित्त आफ्नो छुटै्ट छाप ह नेछ ।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे व्यमक्त सरह चि अचि सम्पमत्त प्राप्त गनि, उपभोग गनि, 
बेचमबखन गनि वा अन्य मकमसिि ेव्यवस्था गनि सक्नेछ ।  

(४) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे व्यमक्त सरह नामिस उजरू गनि र उपभोक्ता संस्था उपर 

पमन सोही नािबाट नामसि उजरू िाग्न सक्नेछ । 
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११.  उपभोक्ता ससं्थाको कायनसलमलत : (१) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको कायिसमिमत कमम्तिा सात र 
बढीिा पन्र सिस्यीय ह नपुनछे र कायिसमिमत गिन गिाि उपभोक्ता संस्थाको िते्रमभत्रका मवमभन्न जातजामतको 

प्रमतमनमित्व र सािामजक सिावेशीकरणिाई ध्यान मिन ुपनेछ ।   

(२) उपभोक्ता संस्थाको कायिसमिमतिा कमम्तिा ५० प्रमतशत िमहिा प्रमतमनमि ह न ु पनेछ र अध्यि, 

उपाध्यि, समचव र  कोषाध्यि िध्य ेकमम्तिा िईु पििा िमहिा पिामिकारी ह नु पनेछ ।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको कायिसिमतको कायिकाि चार वषिको ह नेछ ।  

(४) कुनै पमन व्यमक्तिे अध्यिको रुपिा बढीिा िईु कायिकाि िात्र काि गनि पाउने छ र कुनै पमन व्यमक्त 

कुनै एउटै पििा िईु पटक भन्िा बढी िोहोररएर पिामिकारी बन्न पाउने छैन ।   

(५) उपभोक्ता संस्थाको कायिसमिमतको गिन वा मवघटन उपभोक्ता संस्थाको सािारण सभाको रुपिा 

आयोजना गररन ेअमिवेशनिे िात्र गनि सक्नेछ ।  

(६) उपभोक्ता संस्थाको प्रत्येक वषि सािारण सभा आयोजना गरी वामषिक कायिक्रि र िेखा परीिण 

प्रमतवेिन पाररत गनुिपनछे र आवश्यकता अनसुार मवशेष सािारण सभा पमन आयोजना गनि समकनेछ ।  

(७) उपभोक्ता संस्थाको सािारण सभा वा अमिवेशन आयोजना गनिका िामग यस गन्यापिरुा गाउँपामिका 
र सम्बमन्ित मनकायिे आवश्यकता अनसुार सहयोग तथा सहजीकरण गनि सक्नेछन ्।  

 
१२.  उपभोक्ता ससं्थाको लवधान: उपभोक्ता संस्थाको मविानिा िहेाय बिोमजिका व्यवस्थाहरु सिावेश गनुिपनेछ :  

 (क)  उपभोक्ता संस्थाको नाि, िेगाना, कायििेत्र र स्रोत 

 (ख)  उपभोक्ता संस्थाको उद्दशे्य र कायिहरु  

 (ग)  सिस्यता (सिस्य, सिस्य शलु्क, सिस्यता शलु्क छुट, सिस्यता नहरन ेआमि) 

 (घ)  अमिवेशन, वामषिक सािारण सभा, मवशेष सािारण सभा र अमिवेशन तथा सािारण सभाका 

कायिहरु 

 (ङ)  कायिसमिमतको गिन र कायिसमिमतका काि, कतिव्य र अमिकारहरु  

 (च)  कायिसमिमतको बैिक र कायिमवमि 

 (छ)  पिामिकारीहरुको काि, कतिव्य र अमिकारहरु 

 (ज)  अमवश्वासको प्रस्ताव 

 (झ)  उपभोक्ता संस्थाको कोष, सेवा शलु्क र आमथिक स्रोत संकिन तथा चि अचि सम्पमत्त 

व्यवस्थापन, िेखा परीिण 

 (ञ)  मनवािचन सम्बन्िी व्यवस्था  

 (ट)  मवमवि (मविान संशोिन, संस्था मवघटन, मवमनयि बनाउन सक्ने व्यवस्था आमि) 

(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको मविानिा स्थानीय आश्यकता र उपभोक्ता संस्थािे  
      सञ्चािन गने  खानेपानी आयोजनाको प्रकृमतका आिारिा थप व्यवस्थाहरु सिावेश गनि समकनछे ।  

१३.  उपभोक्ता ससं्थाको कोष : (१) उपभोक्ता संस्थाको एक कोष रहने छ र उक्त कोषिा उपभोक्ता सिस्यता शलु्क, 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा शलु्क,गन्यापिरुा.गाउँपामिका र मवमभन्न मनकाय तथा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकि र 

काननू बिोमजि प्राप्त रकि जम्िा गनुिपनेछ ।  

(२) उपभोक्ता संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्िी आयोजना मनिािण, सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापनका िामग गन्यापिरुा गाउँपामिका र मवमभन्न सरकारी मनकाय तथा गरैसरकारी संघ संस्थासँग सहयोग प्राप्त 

गनि सक्नेछन ्।  



9 
 

(३) उपभोक्ता संस्थािे आफ्नो कोषिा भएको रकििाई खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको मिगोपना 

तथा ििित सम्भार गनि र अन्य कुनै मनकायहरुसँगको सहिगानीिा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चािनका 

िामग सिेत सिपुयोग गनि सक्नेछ ।    

(४) उपभोक्ता संस्थािे आफनो मविानिा भएको व्यवस्था बिोमजि िेखा परीिक मनयकु्त गरी संस्थाको 

वामषिक आय व्ययको िेखा परीिण गराई वामषिक सािारण सभाबाट पाररत गनुिपनेछ ।  

 
पररच्छेद ४ 

अनुमलतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 

१४.  अनुमलतपत्र लिनुपने: (१) यस गन्यापिरुा गाउँपामिकाको कुनै िेत्रिा कुनै कम्पनी वा उद्योग जस्ता व्यावसामयक 

संस्थािे नाफािूिक वा व्यापाररक प्रयोजनका िामग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गने आयोजना वा सेवा 

प्रणािीको सभेिण, मनिािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनि र खानेपानीको स्रोतको व्यवसामयक उपयोग गनि  

चाहिेा यस ऐन बिोमजि गन्यापिरुा गाउँपामिकाको कायािियवाट  अनिुमतपत्र मिन ुपनेछ । 

(२) उपिफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेमखएको भएतापमन सािुिामयक रुपिा सािुमहक प्रयोजनका िामग 

उपभोक्ता संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सभेिण, मनिािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनि र 
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिमतको रुपिा रहेका उपभोक्ता संस्थािारा खानेपानी तथा सरसफाइ र 

स्वच्छतासम्बन्िी सेवा प्रिान गनि अनिुमतपत्र मिनपुन ेछ ।  

(३) यस गन्यापिरुा गाउँपामिकाको िते्रमभत्र वा िेत्रबाट उपिफा (१) बिोमजि व्यापाररक, व्यवसामयक 

तथा औद्योमगक प्रयोजनका िामग खानेपानी आयोजना वा सेवा प्रणािी सञ्चािन गनि चाहने व्यावसामयक 

मकमसिका संगमित संस्थािे सम्बमन्ित मवषयको आमथिक, प्रामवमिक तथा प्रचमित काननू बिोमजिको वातावरणीय 

अध्ययन प्रमतवेिन तथा गन्यापिरुा गाउँपामिकािे तोकेको अन्य आवश्यक मववरण र अनिुमतपत्र िस्तुर सिेत संिग्न 

गरी यस गन्यापिरुागाउँपामिका सिि मनवेिन मिन ुपनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बिोमजि प्राप्त मनवेिनिा छानमबन गिाि थप कागजात आवश्यक पने वा कुनै मवषयिा 

थप स्पष्ट गनुिपने िमेखएिा यस गन्यापिरुागाउँपामिकाको प्रिुख प्रशासकीय अमिकृतिे सो बिोमजिका कागजातहरु 

पशे गनि वा स्पष्ट गनि बढीिा पन्र मिनको सिय मिन ुपनेछ ।  

१५.  अनुमलतपत्र लदनुपने : (१) िफा १४ बिोमजि परेको मनवेिनिा गन्यापिरुा गाउँपामिकािे आवश्यक जाँचबझु गिाि 

आफ्नो अमिकार िते्रमभत्र पने मवषय भई अनिुमतपत्र मिन उपयकु्त िमेखएिा त्यस्तो मनवेिन परेको मिमतिे तीस 

मिनमभत्र यस ऐन र अन्य प्रचमित काननू बिोमजिका शतिहरु सिेत उल्िेख गरी मनवेिक संस्थािाई व्यापाररक, 
व्यावसामयक तथा औद्योमगक प्रयोजनका िामग खानेपानी आपमूति गनि अनिुमतपत्र मिन ुपनेछ । 

(२) उपिफा (२) बिोमजिको अनिुमतपत्र प्रिान गिाि प्रत्येक वषि नमवकरण गनुिपनछे र सो अविी पश्चात् 

गन्यापिरुा गाउँपामिकािे तोकेको िस्तरु बझुाई बढीिा एक पटक िात्र अको एक वषिका िामग अनिुमतपत्र नवीकरण 

गनि समकन ेछ ।  

(३) अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थाको अनिुिमतपत्रको अविी सिाप्त ह ने वषि उक्त खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना सञ्चािनका िामग सम्बमन्ित िते्रिा उपभोक्ता संस्था स्थापना गरी सोही उपभोक्ता संस्थािाई आयोजना 

हस्तान्तरण गनुिपनछे ।  

(४) यो ऐन प्रारम्भ ह न ुअगाव ैव्यवसामयक तथा औद्योमगक रुपिा खानेपानी उपयोग गरररहकेा संगमित 

संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ भएको मिमतिे एक वषिमभत्रिा यस ऐन तथा प्रचमित काननू बिोमजिको प्रमक्रया परूा गरी 

अनिुमतपत्र मिन ुपनेछ । 

(५) उपिफा (१) र (४) बिोमजि अनिुमतपत्र नमिएका संगमित संस्थािे व्यापाररक तथा नाफािूिक 

प्रयोजनका िामग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणािी मनिािण, सञ्चिन तथा व्यवस्थापन गनि 
वा खानेपानीको स्रोतको व्यवसामयक तथा औद्योमगक उपयोग गनि पाउने छैन । 
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१६.  अनुमलतपत्र प्रदान नगररने : (१) यस ऐन वा प्रचमित काननू बिोमजि उपभोक्ता संस्थाद्दारा सािुिामयक रुपिा 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान भइहेको िेत्रिा र व्यावसामयक तथा व्यापाररक वा औद्योमगक प्रयोजनका िामग 

खानेपानी सेवा सञ्चािन गनि कुनै संगमित संस्थािाई अनिुमत प्रिान गररएको बसोवास िेत्र वा औद्योमगक िेत्रिा 

अको कुनैपमन संगमित संस्थािाई सोही प्रयोजनका िामग अनिुमतपत्र प्रिान गररन ेछैन ।  

 

(२) उपिफा (१) िा जनुसुकै व्यवस्था गररएको भए तापमन अनिुमपत्र प्राप्त संस्थािे सेवा िते्रिा 

गणुस्तरीय सेवा प्रिान नगरेिा वा मनयमित रुपिा खानेपानी सेवा आपूमति गनि नगरेिा वा िाग अनसुारको खानेपानी 

सेवा आपूमति गनि नसकेिा वा कुनै कारणिे त्यस्तो संस्था मवघटन भएिा वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थाको अनिुमतपत्र 

खारेज भएिा उक्त िते्रिा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गनिका िामग यस ऐनिा गररएको व्यवस्था अनसुार 

अको संस्थािाई नयाँ अनिुमतपत्र प्रिान गनि समकन ेछ ।  

 

(३) उपभोक्ता संस्थाद्दारा सािुिामयक रुपिा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा प्रिान 

गनिका िामग प्रयोग भइरहकेो खानेपानीको स्रोतिा प्रमतकूि असर पनेगरी व्यावसामयक तथा व्यापाररक वा 

औद्योमगक प्रयोजनका िामग खानेपानी सेवा सञ्चािन गनि अनिुमतपत्र प्रिान गररन ेछैन ।  

 
१७.  अनुमलतपत्र खारेज : (१) यस ऐन बिोमजि अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे ऐन मनयि मवपररतको कुनै काि गरेिा वा 

मनयमित रुपिा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ि नगराएिा वा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गरे वापत 

अनिुमतपत्रिा उल्िेख गररए भन्िा बढी शलु्क मिएिा वा अनिुमत्रपत्रिा उमल्िमखत सियमभत्र खानेपानी आयोजना 

वा सेवा प्रणािीको मनिािण तथा सञ्चािन र व्यवस्थापन नगरेिा गन्यापिरुा गाउँपामिकाको कायिगाउँपामिकािे 

अनिुमतपत्रिा उल्िेमखत काििा आवश्यक सिुार गरी सेवा सञ्चािन गनिका िामग अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािाई 

मनिशेन मिन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोमजिको अवस्थाको मवद्यिानता भए नभएको कुरा पमहचान गनिका िामग गन्यापिरुा 
गाउँपामिकािे अनगुिन समिमत गिन गरी प्रमतवेिन तयार गनि सक्नेछ ।  

(३) उपिफा (१) बिोमजि मिइएको मनिशेन तथा आिेशको पािना नगरेिा गन्यापिरुा गाउँपामिकाको 

गाउँकायिपामिकािे यस ऐन बिामजि प्रिान गरेको अनिुमतपत्र खारेज गनुि पनेछ । 

(४) उपिफा (३) बिोमजि अनिुमतपत्र खारेज गनुि अमघ गन्यापुिरा गाउँपामिकाको प्रिुख प्रशासकीय 

अमिकृतिे सम्बमन्ित अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािाई सात मिनको सिय मिई आफ्नो सफाई पशे गने िौका मिन ुपनेछ । 

 
पररच्छेद ५ 

 
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था 

१८.  खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपिव्ध गराउनु पने : (१) यस ऐन तथा प्रचमित काननू बिोमजि अनिुमत 

मिन ुनपन ेउपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संगमित संस्थािे आफ्नो सेवा िते्रमभत्रका खानेपानी तथा सरसफाइ 

उपभोक्ताहरुिे मनयमित र न्यायोमचत रुपिा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गनि पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था 

गनुि पनेछ ।  

(२) आफ्नो सेवा िते्रमभत्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ि गराउँिा कुनै पमन आिारिा कुनै 

पमन भेिभाव गनि पाइन ेछैन । 
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(३) यस ऐन बिोमजि खानेपानी सेवा उपिब्ि गराउँिा घरेि ु उपयोग र साविजमनक प्रयोगको िामग 

आवश्यक व्यवस्था गरेर िात्र संस्थागत, व्यवसामयक तथा औद्योमगक प्रयोजनको िामग पानीको स्रोतको प्रयोग गनुि 

पनेछ ।  

(४) घरायसी तथा साविजमनक प्रयोजनका िामग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ि गराउनका िामग 

यस गन्यापिरुागाउँपामिकािे उपभोक्ता संस्थािाई आवश्यक सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।  

(५) यस ऐन बिोमजि अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे आपसी सम्झौता गरी घरेिु, साविजमनक, संस्थागत, 

व्यवसामयक तथा औद्योमगक प्रयोजनको िामग प्रशोमित, अििप्रशोमित वा अप्रशोमित पानी थोक रूपिा खररि 

मबक्री गनि सक्नेछ । 

(६) कुनै पमन कारणिे खानेपानी आपमूति प्रणािी अवरुि भएिा गन्यापिरुा गाउँपामिका र अन्य 

सम्बमन्ित मनकायको सहयोगिा तत्काि ििित सम्भार गरी खानेपानी आपूमति गनुिपनछे र ििित सम्भार अविीिा 

खानेपानी आपमूतिका िामग अस्थायी वा बैकमल्पक व्यवस्था गनुिपनेछ ।   

(७) अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यवसामयक उपभोक्तािाई खानेपानी सेवा उपिब्ि गराउँिा पानी उपयोग 

गरे पश्चात मनष्कने फोहोरपानीको व्यवस्थापनका िामग त्यस्ता व्यवसामयक उपभोक्तासँग आपसी सम्झौता गरी सेवा 

प्रिान गनुि पनेछ । 

 
१९.  धारा तथा लमटर जडान : (१) यस ऐन बिोमजि खानेपानी सेवा प्राप्त गनि चाहने उपभोक्तिे िारा तथा मिटर 

जडानको िामग सम्बम्न्ित सेवा िते्रको उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्था सिि मनवेिन मिन ुपनेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोमजि मनवेिन प्राप्त भएिा उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे मनिािररत 

शलु्क मिई सियिा न ैिारा तथा मिटर जडान गरीमिन ुपनेछ । 

(३) उपिफा (१) र (२) िा जनुसुकै कुरा िेखएको भएतापमन कुनै प्रामवमिक कारणिे कुनै सेवा िेत्र 

मभत्रका िाराहरुिा मिटर जडान गनि उपयकु्त नह न ेभएिा अन्य उपयकु्त व्यवस्था गरी खानेपानी सेवा उपिव्ि गराउन ु

पनेछ । 

 
२०.  ढि लनकास सेवा सञ्चािन : (१) यस ऐन बिोमजि खानेपानी सेवा सेवा प्रिान गिाि मनमष्कएको फोहर पानीको 

व्यवस्थापनका िामग उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे ढि मनकास सेवा सञ्चािन गनुिपनछे ।   

(२) उपिफा (१) बिोमजि ढि मनकास सेवा सञ्चािन गिाि ढि मनकास सेवा उपयोग गने उपभोक्ताबाट 

संस्थािे मनिािररत िरिा ढि मनकास सेवा शलु्क मिन सक्नेछ ।  

 
२१.  सेवा बन्द गनन सक्ने : (१) काबबुामहरको पररमस्थमत उत्पन्न भई खानेपानी सेवाप्रणािीबाट उपिव्ि गराइरहकेो 

खानेपानीको गणुस्तर कायि रहन नसक्ने भएिा वा सेवाको स्तरिा असर पने भएिा वा सेवा बन्ि गनुि पने भएिा 

त्यस्तो सेवा सचुारु ह न िाग्न ेअनिुामनत सिय सिेत उल्िेख गरी उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे 

उपभोक्तािाई उपयकु्त िाध्यिबाट सो कुराको पवूिसूचना मिई खानेपानी सेवा बन्ि गनि सक्नेछ । 

(२) उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे उपिफा (१) बिोमजि आफ्नो सेवा िते्रमभत्र खानेपानी 

सेवा बन्ि गरेिा त्यस्ता संस्थािे बैकमल्पक व्यवस्था गरी उपभोक्तािाई स्वच्छ खानेपानी उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(३) उपिफा (१) बिोमजि आफ्नो सेवा िेत्रमभत्र उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्था आफैिे 

मनिािरण गरेको सिय तामिका बिोमजि मनयमित रुपिा खानेपानी मवतरण गनि नसकेिा त्यसरी खानेपानी मवतरण गनि 

नसकेको अवमिको शलु्क वा िहसिु मिन पाउने छैन । 

(४) मनिािररत सियिा शलु्क वा िहसिु नबझुाउने वा सेवाको िरुुपयोग गने वा सेवा उपयोग गिाि पािना 

गनुिपन ेशतिको उल्िघंन गने उपभोक्ताको सेवा सम्बमन्ित संस्थािे पवूिसचूना मिई बन्ि गनि सक्नेछ । 
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(५) उपिफा (४) बिोमजि सेवा बन्ि गराएकोिा सम्बमन्ित उपभोक्तािे शलु्क वा िहसुि बझुाई सेवा 

सचुारु गरीमिन मनवेिन मिएिा सम्बमन्ित संस्थािे मनिािरण गरेको शलु्क मिई बन्ि भएको सेवा पनूिः सचुारु गरीमिन ु

पनेछ र उपभोक्ताको कारणिे कुनै हानी नोक्सानी भएको पाइएिा सम्बमन्ित उपभोक्ताबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी 

भएको रकि भराई मिन सक्नेछ । 

 
२२.  लनजी वा सावनजलनक जग्गामा पाइप लवच््याउन वा अन्य सरंचना बनाउन सक्ने : (१) उपभोक्ता संस्था वा 

अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे उपभोक्तािाई खानेपानी सेवा उपिव्ि गराउने प्रयोजनको िामग प्रचमित काननू 

बिोमजिको प्रकृया परूा गरी मनजी वा साविजमनक जग्गािा खानेपानी तथा ढि मनकासको पाइप मबच््याउन वा अन्य 

संरचना बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे कुनै व्यामक्तको मनजी जग्गािा पाईप मबच््याउन वा 

कुनै संरचना बनाउन ुपरेिा सम्बमन्ित जग्गािनीसँग उक्त जग्गा खररि गनि वा मिमखत सम्झौता गरी मिजिा मिन वा 

आपसी सहिमतका आिारिा मनिःशलु्क मिन सक्नेछ । 

(३) उपिफा (२) बिोमजि मनजी जग्गा प्राप्त गनि नसकेिा वा जग्गा प्राप्त गनि सम्भव नभएिा उपभोक्ता 

संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे प्रचमित काननू बिोमजि त्यस्तो जग्गा प्राप्त गनिको िामग गन्यापिरुा गाउँपामिका 
सिि अनरुोि गनि सक्नेछ । 

(४) उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा, 
आयोजना वा सेवा प्रणािी मनिािण तथा सञ्चािनका िामग मवच््याएको पाईप वा मनिािण गरेको संरचनाका कारण 

कसैको मनजी सम्पमत्त हानी नोक्सानी ह न गएिा त्यस्तो संस्थािे सोको उमचत िुआब्जा र िमतपूमति मिन ुपनेछ । 

 
२३.  घर जग्गामा प्रवेश गनन सक्ने : (१) उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्था वा यस ऐन बिोमजिको कािको 

मसिमसिािा खमटएको संस्थाको पिामिकारी वा गन्यापिुरा गाउँपामिकाको पिामिकारी वा कुनै सरकारी कििचारी 

कुनै व्यमक्तको घर जग्गािा प्रवेश गनुिपन ेभएिा सम्बमन्ित व्यमक्तिाई पवूिसूचना मिई त्यस्तो घरजग्गािा प्रवेश गनि 

सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) िा जनु सुकै कुरा िेमखएको भएतापमन कुनै व्यमक्तिे खानेपानी सेवाको िरुुपयोग वा 

सेवाको अनामिकृत उपयोग गरररहकेो छ भन्ने शङ्का गनुिपने पयािप्त आिार र कारण भएिा सोको िामग सूयोिय 

िमेख सूयािस्त नभएसम्िको सियिा पवूिसचूना नमिई पमन त्यस्तो व्यमक्तको घरजग्गािा प्रवेश गनि सक्नेछ । 

(३) उपिफा (१) बिोमजिको कायििा संिग्न व्यमक्तिे सम्बमन्ित घरजग्गािनीको कुनै पमन सम्पमत्तिा 

हानी नोक्सानी पगु्न े    
     कायि गनुि ह िैन । 

तर त्यस्तो कायििा संिग्न व्यामक्तिे कुनै हानी नोक्सानी गरेको पाइएिा संस्थािे सम्बमन्ित व्यमक्तिाई न्यायोमचत 

िमतपूमति मिन ुपनेछ । 

 
२४. सेवा प्रणािीसगँ सम्बलन्धत सरंचनाको सरुिा: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना वा सेवा प्रणािीको 

सरुिाको िामग उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थाको मिमखत अनरुोििा वा त्यस्तो प्रणािीको सरुिा गनि 

आवश्यक भएिा नपेाि सरकार, प्रिेश सरकार तथा यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािे आवश्यक सरुिा व्यवस्था गनुि 

पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोमजि अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थाको अनरुोििा सरुिा व्यवस्था गररएकोिा त्यसको 

िामग िाग्ने सम्पणूि खचि सोही अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यहोनुि पनेछ । 
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पररच्छेद ६ 
महसिु तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था 

२५.  खानेपानी तथा सरसफाइ महसिु लनधानरण : (१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिमतको रुपिा रहेका 
उपभोक्ता संस्थािे उपिब्ि गराउने खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको िहसुि सम्बमन्ित उपभोक्ता संस्थाको सािारण 

सभािे मनिािरण गरे बिोमजि ह नेछ र यसरी मनिािरण गरेको िहसुि िरको जानकारी गन्यापिरुा गाउँपामिकािाई 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपभोक्ता संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको िहसुि मनिािरण गिाि आयोजनाको िागत, 

खानेपानीको गणुस्तर, सेवाको स्तर, उपभोक्ताहरुको योगिान, उपभोक्ताको बहृि महत, उपभोक्ताको क्रयशमक्त, नपेाि 

सरकार र प्रिेश सरकारको नीमत, गाउँपामिकाको नीमत र खानेपानी तथा सरसफाइिा पह चँको हकसम्बन्िी िौमिक 

हकिाई सिेत आिार िान्न ुपनेछ ।   

(३) यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािे आफनो िेत्रमभत्र रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे 

उपिफा (२) बिोमजिका सूचकहरुका आिारिा मनिािरण गने खानेपानी िहशिुिा सम्भव भएसम्ि एकरुपता कायि 

राख्न वा व्यापक अन्तर ह न नमिनका िामग आवश्यक मनिशेन मिन सक्नेछ ।    

(४) अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यावसामयक तथा व्यापाररक र औद्योमगक प्रयोजनका िामग उपिब्ि 

गराउने खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको िहसिु यस गन्यापिरुा गाउँपामिकाको परािशििा खानेपानी तथा सरसफाइ 

सेवा िहसिु मनिािरण आयोगिे मनिािरण गरे बिोमजि ह नेछ । 

२६.  महसिु तथा शुल्क लिन सक्ने : (१) उपभोक्तािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपयोग गरे 

वापत उपभोक्ता संस्थािे सािारण सभाको मनिािरण बिोमजि र अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे आयोगिे मनिािरण गरे 

बिोमजिका आिार र िापिण्डको अिीनिा रही उपभोक्तासँग िहसुि तथा सेवा शलु्क मिन सक्नेछ । 

(२) उपभोक्तािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपयोग गरे बापतको िहसिु तथा 

सेवा शलु्क सम्बमन्ित उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािाई बझुाउनु पनेछ ।  

(३) व्यापाररक वा व्यावसामयक रुपिा खानेपानी आपूमति गनि अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे आफ्नो सेवा 

िते्रमभत्र मनिािररत सिय तामिका बिोमजि मनयमित रुपिा खानेपानी मवतरण गनि नसकेिा त्यसरी खानेपानी मवतरण 

गनि नसकेको अवमिको शलु्क वा िहसस ुमिन पाउने छैन । 

(४) उपिफा (१) र (२) िा जनुसुकै व्यवस्था गररएको भएतापमन उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त 

संस्थािे सम्बमन्ित वडा कायािियिे गररव तथा मवपन्न भनी पमहचान र मसफाररस गरेका व्यमक्त तथा पररवारिाई 

िारा र मिटर जडान, शौचािय मनिािण र ढि जडान वापतको शलु्क तथा खानेपानीको िहसुि िगायतका सेवािा 

छुट तथा सह मियत मिन ुपनेछ । 

२७.  लमनाहा वा छुट लदन सक्ने : प्रकोप वा अन्य कुनै मवषि पररमस्थीका कारण कुनै खास िते्रका उपभोक्ता, गररव 

तथा मवपन्न पररवार वा मसिान्तकृत पररवारिे उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन गरेको खानेपानी सेवाको िहसिु मतनि असिथि भएिा त्यस्ता उपभोक्तािे मतनुिपने िहसिु घटाउन वा 

मिनाहा मिन सक्नेछ । 

२८.  असिु उपर गनन सक्ने : यस ऐन बिोमजि खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपयोग गरे बापतको 

िहसिु तथा जररबानाको रकि नबझुाउन े उपभोक्ताबाट सम्बमन्ित उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे 

त्यस्तो रकि प्रचमित काननू बिोमजि असिु उपर गनि सक्नेछ । 

 
पररच्छेद ७ 

खानेपानी तथा सरसफाइको गुणस्तर मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था 

२९.  स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी आपूलतन गनुन पने : (१) यस ऐन बिोमजि अनिुमत मिन ुनपने उपभोक्ता संस्था वा 

अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे खानेपानी आपूमति गिाि स्वच्छ र गणुस्तरीय खानेपानी आपूमति गनुि पनेछ । 
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(२) खानेपानी आपूमति गिाि पानीको गणुस्तर र स्वच्छता कायि गनिका िामग पानी प्रशोिन गनुिपन ेभएिा 

प्रशोिन गरेर िात्र खानेपानी आपूमति गनुिपनछे ।  

 
३०.  गुणस्तर मापदण्ड तोक्न सक्ने : (१) खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवाको सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापनिा अविम्बन गनुिपन ेगणुस्तर िापिण्डहरु नेपाि सरकारिे मनिािरण गरे बिोमजि ह नेछन् । 

(२) नपेाि सरकारिे मनिािरण गरेको न्यूनति् िापिण्ड अन्तगित रही सो िापिण्डिा तोकेको गणुस्तरभन्िा 

न्यून नह न ेगरी यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािे आफ्नो िते्रका िामग खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ििा 

आवश्यक िापिण्ड तोक्न सक्नेछ । 

(३) उपभोक्ता संस्था र अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे उपिफा (१) र (२) बिोमजि तोकेको गणुस्तर र 

िापिण्डको पािना गनुि पनेछ । 

(४) गन्यापिरुा गाउँपामिकािे नेपाि सरकारिे तोकेको िापिण्ड अनरुुप ह नेगरी खानेपानी तथा फोहोर 

पानीको गणुस्तर िापन तथा परीिणका िामग प्रयोगशािाको स्थापना तथा सञ्चािन गनि सक्नेछ । 

(५) उपिफा (५) बिोमजि यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािे आफै प्रयोगशािा स्थापना गनि नसकेको 

अवस्थािा उपभोक्ता सस्था वा कुनै सेवा प्रिायक संस्थािे स्थापना गरेको प्रयोगशािाबाट खानेपानीको गणुस्तर 

िापन तथा परीिण गराउन सक्नेछ ।  

३१.  वातावरणीय अध्ययन गने: खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्िी नयाँ आयोजना मनिािण गिाि कुनै आयोजनाको 

वातावरण संरिणसम्बन्िी प्रचमित काननू बिोमजि वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेिन तयार गरी स्वीकृत गराउन ुपने 

भएिा सम्बमन्ित उपभोक्ता संस्था तथा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे उक्त काननूी व्यवस्थाको पािना गनुि पनेछ ।   

३२.  नदी तथा ताि तिैयाको जि गुणस्तर मापदण्ड: सासं्कृमतक, िामििक, पयिटकीय िहत्वका िेत्र र बस्तीसँग 

जोमडएका वा मवमभन्न स्थानिा रहेका निी, ताि तिैया, पोखरी, जिाशय तथा कुण्ड वा कुवा र िाराहरुको 

वातावरणीय स्वास््य र जिको गणुस्तरिा िानव समृजत वा िानवीय मक्रयाकिापको कारण परररहेको वा पनि सक्ने 

प्रभाव न्यूनीकरण गरी स्वच्छता र सनु्िरता कायि राख्न नपेाि सरकार तथा प्रिेश सरकारिे मनिािरण गरेका िापिण्ड 

सिेतिाई आिार िान्ि ैगन्यापिरुागाउँपामिकािे आवश्यक िापिण्ड बनाई िाग ुगनि सक्नेछ ।  

३३.  फोहोर पानी प्रशोधन गनुनपने : (१) कसैिे पमन नेपाि सरकार, प्रिेश सरकार र यस गन्यापिरुा.गाउँपामिकािे 

मनिािरण गरेको िापिण्ड मवपररत िानव िििुत्र समहत वा रमहतको फोहोर पानी वा अन्य कुनै पमन प्रकारको िोस 

वस्त ुढि मनकास प्रणािीिा मवसजिन गनि वा िानव िििुत्रिाई मसि ै निी, खोिा, ताि, तिैया, जिाशय वा 
साविजमनक जग्गािा मिसाउन वा पिाउन पाइनृे े छैन । 

(२) कसैिे आफूबाट उत्समजित फोहोर पानी वा वस्त ुढि मनकास प्रणािीिा मिसाउनु पने भएिा प्रशोिन 

गरी प्रचमित काननू बिोमजि तोमकएको िापिण्डको सीिा मभत्र रही मिसाउन ुपनेछ । 

(३) यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािे आफै वा उपभोक्ता संस्थािे यस गन्यापिरुा गाउँपामिका र अन्य 

सम्बमन्ित मनकायको सहयोगिा फोहर पानी प्रशोिन गने संरचना स्थापना र सञ्चािन गनि सक्नेछ ।  

३४.  सरसफाइ तथा स्वच्छता कायनक्रम सञ्चािन गने : (१) गन्यापिरुा गाउँपामिकािे उपभोक्ता संस्था र मवमभन्न 

स्थानीय सिुिायसँग सहकायि तथा सिन्वय गरी ग्रािीण तथा शहरी वस्तीिाई स्वच्छ, सफा र सनु्िर बनाई राख्न 
स्वास््य तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी मवमभन्न कायिक्रि तथा अमभयान सञ्चािन गनि वा गराउन सक्नेछ । 

(२) शौचािय मनिािण तथा प्रयोग नगन ेपररवार वा व्यमक्तका िामग गन्यापिरुा गाउँपामिकािे सािामजक 

सरुिा सेवा र अन्य अनिुानिा अस्थायी रुपिा रोक िगाउन सक्नेछ । 

३५.  अनुगमन तथा लनयमन : (१) गन्यापिुरुा गाउँपामिकािे नपेाि सरकार वा प्रिेश सरकारसँगको सिन्वयिा 

उपभोक्ता संस्था तथा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थाबाट आपमूति भएको खानेपानीको गणुस्तर तथा सरसफाइ र 

स्वच्छतासम्बन्िी सेवाको स्तरका बारेिा मनयमित रुपिा अनगुिन गनुि पनेछ । 



15 
 

(२) उपिफा (१) बिोमजि अनगुिन गिाि गन्यापिरुा गाउँपामिकाको वातावरण र खानेपानी तथा 

सरसफाइ मवषय हनेे पिामिकारी वा सिस्य तथा अमिकृत वा तोमकएका कििचारीिे उपभोक्ता संस्था तथा 

अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थाद्दारा आपूमति गरररहकेो खानेपानी वा मवसजिन गरेको फोहोर पानीको निूना संकिन तथा 

परीिण गनि वा अन्य आवश्यक मववरण मिन वा िाग गनि सक्नेछ ।  

(३) उपिफा (१) र (२) बिोमजि अनगुिनका क्रििा गन्यापिरुा गाउँपामिकािे खानेपानी तथा 

सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवाको स्तरिा सिुार गनि आवश्यक िखेेिा वा खानेपानी तथा फोहोरपानीको निूना 

परीिण गिाि गणुस्तर तथा िापिण्ड बिोमजि भएको नपाइएिा सम्बमन्ित उपभोक्ता संस्था तथा अनिुमतपत्र प्राप्त 

संस्थािाई गणुस्तर तथा िापिण्ड कायि गनि मनिशेन मिन सक्नेछ । 

(४) उपिफा (३) बिोमजि मिइएको मनिशेन पिना गनुि सम्बमन्ित उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त 

संस्थाको कतिव्य ह नेछ । 

३६.  िलतपूलतन भराई लदन सक्ने : (१) उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे तोमकएको िापिण्ड बिोमजिको 

खानेपानी उपिब्ि नगराएको प्रिामणत भएिा वा त्यस्तो खानेपानी उपयोग गिाि उपभोक्ताको स्वास््यिा प्रमतकूि 

असर पनि गएिा त्यस्तो उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्थािे प्रभामवत उपभोक्तािाई प्रचमित काननूिा 

मनिािरण गररए बिोमजिको िमतपूमति भराई मिन ुपनेछ । 

(२) कसैिे खानेपानी वा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी आयोजना वा सेवा प्रणािी र त्यसको संरचनािा 

कुनै पमन मकमसिको हानी नोक्सानी वा िमत पयुािएिा सो सम्बन्िी िुद्दा हनेे अमिकारीिे िमतपूमति बापत उमचत रकि 

भराई मिन सक्नेछ । 

३७.  कसरु र सजाय: खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्िी कसरुको मनिािरण र िण्ड सजायसम्बन्िी व्यवस्था खानेपानी तथा 

सरसफाइसम्बन्िी संघीय काननूिा व्यवस्था भए बिोमजि ह नेछ ।  

 
 
 

पररच्छेद ८ 
लवलवध 

३८.  खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सलमलत: (१) गन्यापिरुा गाउँपामिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्िी 
नीमत तथा योजना एवं कायिक्रि तजुििा र कायािन्वयनका मवषयिा गन्यापिुरा गाउँपामिकािाई सझुाव मिन र 

प्रभावकामता ल्याउन, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्िी उपभोक्ता संस्था एवं संघ संस्था र मनकायहरुसँग सिन्वय 

कायि गनि र खानेपानी तथा सरसफाइका मवषयिा सजृना ह ने स्थानीय मववाि सिािानिा सहजीकरण गनि गन्यापिरुा 

गाउँपामिकािा िहेाय बिोमजिको एक खानेपानी तथा सरसफाइ सिन्वय समिमत रहनेछ:  

 (क)  गन्यापिरुा गाउँपामिका अध्यि      अध्यि 

 (ख)  खानेपानी तथा सरसफाइ िेत्र हनेे कायिपामिकाका सम्बमन्ित मवषयगत समिमतको संयोजक १ र 

एक जना िमहिा सिस्य   सिस्य  

 (ग)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता िहासंघ नेपािको एक जना स्थानीय प्रमतमनमि,   
      सिस्य  

(घ)  खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छताको िेत्रिा कायिरत एक जना िमहिा प्रमतमनमि, सिस्य  

  (ङ)  गन्यापिरुा गाउँपामिकाको खानेपानी तथा सरसफाई हनेे शाखा प्रिुख     
        सिस्य समचव   

(२) उपिफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बिोमजिका प्रमतमनमिहरुको छनौट गन्यापिरुागाउँपामिका 
प्रिुखिे गनेछन र मनजहरुको कायि अविी तीन वषिको ह नेछ ।  
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(३) उपिफा (१) बिोमजि गिन ह ने समिमतको काि, कतिव्य र अमिकार गन्यापिरुा.गाउँपामिको 
कायिगाउँपामिकािे मनिािरण गरे बिोमजि ह नेछ ।  

(४) खानेपानी तथा सरसफाइ सिन्वय समिमतको बैिकको कायिमवमि समिमत आफैिे मनिािरण गरे 

बिोमजि ह नेछ ।  

(५) समिमतको बैिकिा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता मवषयका मवज्ञ र सरोकारवाहरुिाई 

आिन्त्रण गनि समकनछे ।  

 
३९.  खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी योजना तजुनमा र कायानन्वयन: गन्यापिरुा गाउँपामिकािे 

उपभोक्ता संस्था र सरोकारवािा मनकाय तथा संघ संस्थहरुसँग सिन्वय, सहकायि तथा परािशि गरी नेपाि सरकारिे 

मनिािरण गरेको नीमत तथा िापिण्ड अनसुार आफ्नो िते्रका िामग उपयकु्त ह ने मकमसिको खानेपानी तथा सरसफाइ र 

स्वच्छतासम्बन्िी योजना तजुििा गरी कायािन्वयन गनि सक्नेछ ।  

(२) गन्यापिरुा गाउँपामिकािे तजुििा गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी योजना 

कायािन्वयनका िामग उपभोक्ता संस्था र सम्बमन्ित सब ैमनकाय र सरोकारवािाहरुिे सहयोग गनुिपनेछ । 

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी योजनािा आवश्यकता अनसुार सिय सियिा 

पररिाजिन गनि समकनेछ ।  

(४) प्रकोप तथा आपतकामिन सियिा खानेपानीको मनयमित आपूमति गनि र सरसफाइ तथा स्वच्छता 

कायि गनिका िामग यस िफा बिोमजि तजुििा गररन ेयोजनिा मवशेष व्यवस्था गनुिपनछे ।  

 
४०.  लववरण उपिब्ध गराउने: (१) गन्यापिरुा गाउँपामिकािे प्रिेशको सम्बमन्ित िन्त्रािय िाफि त वा मसि ैिहेायको 

मववरणहरु सम्बमन्ित संघीय िन्त्रािय सिि वामषिक रुपिा र आवश्यकता अनसुार उपिब्ि गराउने छ । 

 (क)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिमतको रुपिा रहेका उपभोक्ता संस्थाहरुको संख्या र 

सोबाट िाभान्वीत जनसंख्या ।  

 (ख)  अनिुमतपत्र प्रिान गररएका संगमित संस्थाको संख्या र सोबाट िाभान्वीत जनसंख्या ।  

 (ग)  नपेाि सरकार वा प्रिशे सरकारिे िाग गरेका अन्य मववरणहरु ।  

(२) उपिफा (१) को प्रयोजनका िामग गन्यापिरुा गाउँपामिकािा खानेपानीको स्रोत र पररिाण, गणुस्तर, 
िाभामन्वत िते्र र खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणािीका िहत्वपणूि तथा िुख्य मवषयहरु प्रष्ट रुपिा िमेखन ेगरी रामखने 

छ र यस्ता मववरणहरु आवश्यकता अनसुार सिय सियिा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्िी मवद्यतुीय एमककृत 

नक्शािा सिावेश गनिका िामग नेपाि सरकारिाई उपिब्ि गराउन समकनछे ।  

(३) यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािे उपिफा (२) बोमजि राखेको मववरणिाई अनगुिन र मवशे्लषणका 

िामग उपयोग गनि समकन ेछ ।  

४१.  पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था : खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनिा उल्िेखनीय योगिान गने व्यमक्त, संघ संस्था 

वा सिुिायिाई यसगन्यापिरुागाउँपामिकािे आवश्यक परुस्कारको व्यवस्था गनि सक्नेछ ।  

 
४२.  लनदेशन लदन सक्ने : गन्यापिरुा गाउँपामिकािे उपभोक्ता संस्था वा अनिुमतपत्र प्राप्त संस्था वा सेवा प्रिायक अन्य 

संघ संस्थािाई खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी आयोजनाको मनिािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन र 
उपभोक्ता सेवाका मवषयिा आवश्यक मनिशेन मिन सक्नेछ र त्यस्तो मनिशेनको पािना गनुि सम्बमन्ित सबैको कतिव्य 

ह नेछ । 
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४३.  अलधकार प्रत्यायोजन : (१) गन्यापिरुा गाउँपामिकाको अध्यििे यस ऐन बिोमजि प्राप्त गरेको अमिकार 

उपाध्यि वा कुनै सिस्य वा प्रशासकीय अमिकृत वा सम्बमन्ित कििचारीिाई प्रत्यायोजन गनि सक्ने छन ्।  

(२) यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी शाखा स्थापना 

नभएसम्ि यस ऐन र सो अन्तगित तजुििा ह ने मनयि, मनिमेशका, कायिमवमि र िागििशिन बिोमजि गनुिपन ेकायिहरु 

वातावरण सम्बन्िी शाखाबाट सम्पन्न गनि समकनछे ।  

 
४४.  लनयम, लनदेलशका, कायनलवलध र मागनदशनन बनाउन सक्ने : यस ऐनिा गररएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी 

कायािन्वयनको िामग गन्यापिरुा गाउँपामिकािे आवश्यक मनयि, मनिमेशका, कायिमवमि र िागििशिन बनाउन सक्नेछ 

।  

४५.  बचाउ तथा खारेजी र बालिएमा गने : (१) यस गन्यापिरुा गाउँपामिकािे खानेपानी तथा सरसफाइका मवषयिा 

यस अघी कायिमवमि वा अन्य आिारिा गरेका कायिहरु यसै ऐन बिोमजि भए गरेको िामनन ेछ ।  

(२) यो ऐन वा यस ऐनिा गररएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्रिेश काननूिा गररएका व्यवस्थाहरुसँग 

बामझन गएिा बामझएको हिसम्ि यो ऐनका सम्बमन्ित िफाहरु मनष्कृय रहने छन ्।   

 
 

मिमतिः २०७८।१०।०४                                                             
आज्ञािे 

        मिमिप कुिार तािाङ 
      प्रिुख प्रशासकीय अमिकृत 

 
 
 


