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ब�ुशािन्त गाउँपा�लका 

सम्वत २०७८ सालको ऐन नं. २ 

ब�ुशािन्त  गाउँपा�लकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०७८ 

�स्तावनाः 

स्वच्छ, सरुिक्षत र गणुस्तर�य खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुँच �ा� गन� 

नाग�रकको मौ�लक अ�धकारको सम्मान, संरक्षण र प�रपू�तर् गर� खानेपानी तथा 

सरसफाइ उपभो�ा स�म�त लगायतका संग�ठत संस्थाहरुका माध्यमबाट सहज र �दगो 
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रुपमा स्वच्छ तथा गणुस्तर�य खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवा उपलब्ध 

गराउन ेसम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको सं�वधानको धारा २२६ बमोिजम ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको ९ औ ंगाउँसभाले 

यो ऐनको तजुर्मा गरेको छ । 

प�रच्छेद १ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०७८” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागमेा यस ऐनमा, 

(क)  “गाउँपा�लका” भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँपा�लका सम्झन ुपदर्छ। 

(ख)  “अध्यक्ष” भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको अध्यक्ष सम्झन ु

पदर्छ। 

(ग)  “उपाध्यक्ष” भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको उपाध्यक्ष सम्झन ु

पदर्छ। 

(घ)  “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाको 

�मखु �शासक�य अ�धकृत सम्झन ुपदर्छ। 

(ङ)  “कायर्पा�लका” भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँ कायर्गाउँपा�लका सम्झन ु

पदर्छ। 

(च) “अनमु�तप�” भ�ाले दफा १४ बमोिजमको अनमु�तप� सम्झन ु

पदर्छ। 
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(छ)  “अनमु�तप� �ा� संस्था” भ�ाले खानेपानी तथा सरसफाइ र 

स्वच्छता सम्बन्धी सेवा �दान गन� संग�ठत संस्था सम्झन ु

पदर्छ।  

(ज)  “आयोजना” भ�ाले खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता 

सम्बन्धी सेवा �दान गन� भौ�तक संरचनाको �नमार्ण, �वस्तार वा 

सधुार र तत्सम्बन्धी अन्य कायर् गन� उ�शे्यले स�ा�लत 

आयोजना सम्झन ुपदर्छ । 

(झ)  “उपभो�ा” भ�ाले खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता 

सम्बन्धी सेवा उपयोग गने व्यि�, संस्था वा �नकाय सम्झन ु

पदर्छ । 

(ञ)  “उपभो�ा स�म�त” भ�ाले सामदुा�यक रुपमा साम�ुहक �हतका 

ला�ग खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवा 

स�ालन गन� सामदुा�यक संस्था सम्झन ुपदर्छ।  

(ट)  “खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�त” भ�ाले खानेपानी 

तथा सरसफाइ र स्वच्छना सम्बन्धी सेवा उपयोग गन� उपभो�ा 

घरधरु� सदस्यहरुले उपभो�ा स�म�तको रुपमा रहेको 

सामदुा�यक संस्थाको �वधान बमोिजम साधारण सभा वा 

अ�धवेशनबाट गठन हनुे स�म�तलाई जनाउँदछ ।  

(ठ)  “खानेपानी सेवा” भ�ाले खानपेानीको स�य, स्थानान्तर तथा 

�वतरण गर� घरेल,ु सावर्ज�नक, संस्थागत वा औ�ो�गक 

उपयोगको ला�ग खानेपानी आपूत� गन� कायर् सम्झन ुपदर्छ र 

सो शब्दले थोक, �ा�र वा बोतलबन्द� रुपमा खानेपानी 

उपलव्ध गराउने कायर्लाई समेत जनाउँछ। 
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(ड)  “खानेपानीको सावर्ज�नक उपयोग” भ�ाले सावर्ज�नक रुपमा 

जडान भएका धाराबाट उपभो�ाको ला�ग �वतरण हनुे 

खानेपानीको उपयोग सम्झन ु पदर्छ र सो शब्दले अग्नी 

�नयन्�ण लगायत अत्यावश्यक अवस्थामा सावर्ज�नक 

स्थानहरूमा �योग गन� खानेपानीको उपयोगलाई समेत 

जनाउँछ। 

(ढ)  “खानेपानीको संस्थागत उपयोग” भ�ाले सरकार�, सावर्ज�नक, 

व्यावसा�यक वा व्यापा�रक संस्थाहरुले �योग गन� खानेपानीको 

उपयोग सम्झन ु पदर्छ र सो शब्दले औ�ो�गक संस्थाहरुले 

औ�ो�गक �योजन बाहेकका ला�ग उपयोग गन� खानपेानी 

समेतलाई जनाउँछ । 

(ण) “गणुस्तर�य खानेपानी” भ�ाले मानव तथा पश ुस्वास्थ्यका ला�ग 

हा�नकारक तत्व नभएको गणुस्तरय�ु स्वच्छ खानेपानी सम्झन ु

पदर्छ र सो शब्दले मानव स्वास्थ्यलाई हानी गन� भौ�तक, 

जैवीक र रसाय�नक पदाथर्हरु नरहेको पानी समेतलाई 

जनाउँदछ । 

(त)  “घरेल ुउपयोग” भ�ाले �पउन, हातमखु तथा लगुा धनु, नहुाउन, 

खाना पकाउन, जीवजन्त ु तथा पशपुन्छ�लाई खवुाउन, 

करेसाबार�, शौचालय वा यस्तै अन्य व्याि�गत तथा घरायसी 

�योजनका ला�ग �योग ग�रन े खानेपानीको उपयोग सम्झन ु

पदर्छ । 

(थ)  “शौचालय” भ�ाले मानव मलमू� सरुिक्षत रुपमा मानव 

सम्पकर् बाट अलग गन� स�ुवधा स�हतको संरचनालाई 

जनाउँदछ।  
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(द)  “ढल �नकास” भ�ाले मानव मलमू� स�हत वा र�हत 

फोहोरपानीलाई सतह� वा भ�ूमगत ढल �णाल� वा अन्य कुनै 

त�रकाबाट संकलन र स्थानान्तरण गन� कायर् सम्झन ुपदर्छ । 

(ध)  “तो�कएको वा तो�कए बमोिजम” भ�ाले यो ऐन वा यस ऐन 

अन्तगर्त बनेको �नयममा तो�कएको वा तो�कए बमोिजम सम्झन ु

पदर्छ । 

(न)  “पानीको �ोत” भ�ाले �ाकृ�तक रुपमा पानी �नसतृ हनुे नद�, 

खोला, ताल, पोखर�, इनार, कुवा तथा मूल जस्ता सतह� वा 

भ�ूमगत जल�ोत सम्झन ुपछर् र सो शब्दले आकाशे पानी तथा 

पानीको आपू�तर् गन� मानव �न�मर्त संरचनालाई समेत जनाउँछ। 

(प)  “फोहोरपानी” भ�ाले खानपेानीको घरेल,ु सावर्ज�नक तथा 

संस्थागत उपयोग प�ात �नष्काशन हनुे मानव मलमू� स�हत 

वा र�हतको फोहोरपानी सम्झन ु पदर्छ र सो शब्दले 

फोहोरपानीसँग �म�सएर आउन े वषार्तको पानीलाई समेत 

जनाउँछ । 

(फ)  “सरसफाइ सेवा” भ�ाले फोहोर पानी व्यवस्थापन तथा ढल 

�नकास गर� वातावरणीय स्वच्छता कायम रा� ेकायर् सम्झन ु

पदर्छ र सो शब्दले पानीको �ोतको संरक्षण गनर् ढल �नकास 

�णाल�, फोहोर पानी �शोधन �णाल� तथा सावर्ज�नक 

शौचालयको �नमार्ण, स�ालन तथा �वधर्न गन� कायर्लाई समेत 

जनाउँदछ। 

(ब)  “स्वच्छता” भ�ाले �नय�मत रुपमा शौचालयको �योग गन�, 

�नय�मत रुपमा साबनु पानीले हात धनु,े घरायसी तहमा �पउन े

पानीको सरुिक्षत व्यवस्थापन र श�ु�करण गन�, व्यि�गत 

सरसफाइ कायम गन� र घर �भ� र बा�हरका तरल र ठोस 
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फोहोर मैलाको उिचत व्यवस्थापन गर� पूणर् स्वच्छता कायम 

गन� कायर्लाई समेत जनाउँदछ ।  

(भ)  “संग�ठत संस्था” भ�ाले खानेपानी तथा सरसफाइ र 

स्वच्छतासम्बन्धी सेवा स�ालन गनर्को ला�ग यस ऐन तथा 

अन्य �च�लत कानून बमोिजम दतार् भई स्थापना भएका 

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�तलाई जनाउँदछ र सो 

शब्दले �च�लत कानून बमोिजम खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा 

�दान गन� उ�शे्यले स्थापना भएका अन्य संस्था समेतलाई 

जनाउँछ । 

(म)  “सेवा �णाल�” भ�ाले खानेपानीको महुान, पाइप, �शोधन संयन्�, 

जल भण्डारण संरचना, जलाशय वा सरसफाइ सेवासगँ 

सम्बिन्धत संरचना वा त्यस्तै �क�समका अन्य उपकरण वा 

संरचना सम्झन ुपदर्छ र सो शब्दले खानपेानी तथा सरसफाइ 

सेवासँग आव� भएको घर, जग्गा र त्यसमा �न�मर्त संरचनालाई 

समेत जनाउँछ । 

(य)  “सेवा �दायक” भ�ाले खानपेानी सेवा, सरसफाइ सेवा र 

स्वच्छतासम्बन्धी सेवा �णाल�को �नमार्ण, स�ालन तथा 

व्यवस्थापनको माध्यमबाट खानेपानी तथा सरसफाइ र 

स्वच्छता सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने उपभो�ा स�म�त वा 

अनमु�तप� �ा� संस्था सम्झन ुपदर्छ । 

(र)  “सेवा क्षे�” भ�ाले उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� 

संस्थाले खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सेवा स�ालन 

तथा व्यवस्थापन गनर्का ला�ग �नधार्रण ग�रएको वा 

अनमु�तप�मा उल्लेख ग�रएको क्षे� सम्झन ुपदर्छ। 

प�रच्छेद २ 
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खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अ�धकार र खानेपानी �णाल�सम्बन्धी व्यवस्था 

३. खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अ�धकारः (१)  गाउँपा�लकामा रहेका 

�त्येक नाग�रकलाई �वना भेदभाव स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज 

र सलुभ पहुँचको अ�धकार हनुेछ र यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम 

त्यस्तो अ�धकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वधर्न र प�रपू�तर् हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको 

अ�धकार अन्तगर्त यस ब�ुशािन्त गाउँपा�लकामा �त्येक 

नाग�रकलाई देहायको अ�धकार हनुेछः  

(क) उपभो�ा स�म�त स्थापना गन� अ�धकार र स्वच्छ खानेपानी 

तथा सरसफाइमा सहज र सलुभ पहुँचको अ�धकार, 

(ख)  �नय�मत रुपमा पयार्�, स्वच्छ र गणुस्तर�य खानेपानी �ा� 

गन� अ�धकार, 

(ग)  गणुस्तर�य सरसफाइमा सहज र सलुभ रुपमा पहुँचको 

अ�धकार । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको अ�धकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वधर्न, 

प�रपू�तर् र कायान्वयन गन� िजम्मेवार� गाउँपा�लका तथा सम्बिन्धत 

उपभो�ा स�म�तको हनुेछ । यसका ला�ग गाउँपा�लका माफर् त 

सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�तले नपेाल सरकार तथा �देश सरकारसँग 

समन्वय गर� आवश्यक सहयोग �ा� गनर् सक्नेछन ्।  

(४) गाउँपा�लकाले आफनो क्ष�ेमा रहेका उपभो�ा स�म�तहरुले आपू�तर् 

गन� खानेपानीको स�ुवधास्तर �नधार्रण गनर् सक्नछे र यस �योजनका 

ला�ग खानेपानीको स�ुवधास्तरको ला�ग उपभो�ा स�म�तहरुसँग 

छलफल गर� आवश्यक सूचकहरु �नधार्रण गनर् सक्नेछ ।  
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४. खानेपानीका �ोतमा�थको अ�धकारः (१) गाउँपा�लकामा जल�ोतको उपयोग 

गदार् खानेपानीलाई प�हलो �ाथ�मकता �दान ग�रने छ । 

(२) �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएप�न घरेल ुउपयोगका 

ला�ग पानीको उपय�ु प�रमाणको व्यवस्था गरेर मा� जल�ोतको 

उपयोगसँग सम्बिन्धत �संचाई, जल�व�तु जस्ता आयोजना र अन्य 

�योजनको ला�ग �योग गनुर् पन�छ । 

(३) यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम कुनै उपभो�ा स�म�त वा 

समदुायले सामदुा�यक �हत हनु ेगर� परम्परागत रुपमा वा उपभो�ा 

स�म�तका माध्यमबाट घरेल,ु सावर्ज�नक र संस्थागत �योजनका 

ला�ग उपयोग गदै आएको खानेपानीको प�रमाण बराबरको 

जल�ोतमा सोह� �योजनको ला�ग त्यस्तो उपभो�ा स�म�त वा 

समदुायको अ�धकार सरुिक्षत रहनेछ । 

(४) कुनैप�न खानेपानी �णाल�बाट उपलब्ध भएको खानेपानी सेवा कुनै 

कारणले �भा�वत हनुे भएमा अक� वैकिल्पक व्यवस्था नभएसम्म 

�भा�वत व्यि�, बस्ती, समदुाय र सामािजक संस्थालाई सो खानेपानी 

�णाल�बाट खानेपानी सेवा �ा� गन� अ�धकार सरुिक्षत रहनछे ।  

(५) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग सम्बिन्धत �णाल� तथा 

संरचनालाई ��तकूल असर पन� गर� अन्य कुनै �नकाय वा �वकास 

प�रयोजनाले कुनै संरचना बनाउन ु परेमा �भा�वत उपभो�ा 

स�म�तको सहम�त �लन ुपन�छ। 

(६) कुनै �वकास प�रयोजना वा आयोजनाका कारण उपभो�ा स�म�त�ारा 

स�ा�लत वा परम्परागत रुपमा स�ा�लत खानेपानी आपू�तर् �णाल� 

वा संरचनामा क्ष�त भएमा उ� प�रयोजना वा आयोजनाले �भा�वत 

उपभो�ा स�म�तलाई न्यायोिचत क्ष�तपू�तर् उपलब्ध गराउनकुा साथै 

�भा�वत खानेपानी �णाल� र संरचनाको ममर्त सम्भार गनुर् पन�छ ।  
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(७) नेपाल सरकार वा �देश सरकारले गाउँपा�लकामा रहेको खानेपानीका 

�ोतबाट खानेपानी संकलन तथा �शोधन गर� �नयार्त वा अन्य कुनै 

व्यापार गनर् कुनै संस्थालाई अनमु�तप� �दनपूुवर् गाउँपा�लका र 

�भा�वत उपभो�ा स�म�त वा समदुायको सहम�त �लन ुपन�छ । 

५. पानीको �ोत तथा महुानको संरक्षणः (१)  खानेपानी तथा सरसफाइमा 

योगदानका ला�ग खानेपानीका महुान तथा �ोत संरक्षण गनुर् सबै नाग�रक, 

स्थानीय समदुाय, संघ संस्था र �नकायको कतर्व्य हनुेछ ।  

(२) गाउँपा�लकामा रहेका खानेपानीको �ोत तथा महुानको संरक्षणका 

ला�ग गाउँपा�लका र सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�तको समन्वयमा 

देहाय बमोिजमका कायर्हरु गनुर् पन�छः 

(क)  खानेपानीको �ोत संरक्षणको ला�ग जलाधार, पानी �न�ृत 

भएर आउन ेमलुाधार, �समसार र वन क्षे� संरक्षण गर� 

बाढ�, पै�ो �नयन्�ण गन� र खानपेानीको मूल वा महुानलाई 

�दगो बनाई रा� �नय�मत रुपमा ममर्त सम्भार र सरसफाइ 

गन� ।  

(ख)  खानेपानीको �ोतलाई �दषुण हनु न�दन ेर पानीको �ोत 

न� वा लोप हनुबाट बचाउन े। 

(ग) खानेपानीको संरक्षण र समिुचत उपयोगका बारेमा 

खानेपानी उपभो�ा वा सम्बिन्धत पक्षहरुलाई सचेतना 

अ�भव�ृ� गन�।  

(घ)  खानेपानीको �ोत �दूषण हनु न�दन तथा पानीको मूल वा 

वहाव क्षे�को संरक्षणका ला�ग जै�वक खेती गनर् र 

चर�चरण तथा आगलागी �नयन्�ण गनर् कृषकहरुलाई 

�ोत्साहन गन� ।  
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(ङ)  खानेपानीको मूहान वा वहाव क्ष�े वा सो क्षे�का �णाल�मा 

��तकूल असर पन�गर� �वषाद� वा �वष्फोटक पदाथर् �योग 

गनर् बन्देज गन� ।  

(च)  खानेपानीको �ोत र वहाव �णाल�मा हनु े �दषुण 

�नयन्�णका ला�ग आवश्यक पन� अन्य कायर्हरु गन� । 

(३) गाउँपा�लकामा रहेका उपभो�ा स�म�तले अन्य �छमेक� गाउँपा�लका 

तथा नगरपा�लकाको क्षे�मा रहेको महुान वा �ोतबाट खानेपानी 

ल्याएको भएमा त्यस्तो क्षे�को खानपानीको मूहान तथा �ोत 

संरक्षणका ला�ग सम्बिन्धत स्थानीय तहसँग समन्वय गनुर्पन�छ ।  

(४)  व्यापा�रक तथा नाफामूलक �योजनका ला�ग खानेपानी आपू�तर् गनर् 

अनमु�तप� �ा� संस्थाले आफ्नो �ोत साधन �योग गर� उपदफा 

(२) बमोिजमका कायर्हरु गनुर् पन�छ ।  

(५)  खानेपानीको �योजनका ला�ग �नमार्ण ग�रएका कुनै प�न �कारका 

धाराहरुबाट पानी �योग गन� समयमा बाहेक अन्य समयमा पानी 

खेर फाल्न पाइने छैन ।   

६. भ�ूमगत पानीको उपयोगः  (१) भ�ूमगत पानीको उपयोगका ला�ग नेपाल 

सरकारले बनाएको मापदण्डलाई मध्यनजर गद� गाउँपा�लकाले आवश्यक 

मापदण्ड बनाई लाग ुगनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको मापदण्डको अधीनमा रह� व्यि�, 

उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� संस्थाले भ�ूमगत पानीको 

उपयोग गनर् सक्नेछन ्। 

७.  खानेपानी तथा सरसफाइ �णाल�ः  (१) गाउँपा�लका �भ� खानेपानी तथा 

सरसफाइ उपभो�ा स�म�तको रुपमा रहने उपभो�ा स�म�तका माध्यमबाट 
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साम�ुहक रुपमा स्वच्छ, सरुिक्षत तथा गणुस्तर�य खानेपानी तथा सरसफाइ र 

स्वच्छता सम्बन्धी सेवाको स�ालन तथा व्यवस्थापन गनुर् पन�छ । 

(२) भौगो�लक ज�टलता, बढ� लागत तथा �विश�कृत �ा�व�धक सीपको 

आवश्यकता र दक्ष जनशि�को आवश्यकता पन� भई गाउँपा�लका 

र उपभो�ा स�म�तले मा� सम्प� गनर् नसक्न े�कृ�तका खानपेानी 

तथा सरसफाइ आयोजनाको सहलगानीमा �नमार्ण, स�ालन तथा 

व्यवस्थापनका ला�ग गाउँपा�लका र उपभो�ा स�म�तले नेपाल 

सरकार वा �देश सरकारसँग सहयोग माग गनर् सक्नेछन ्।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको �नमार्ण गदार् र भौ�तक संरचना 

बनाउँदा उपभो�ा स�म�तले आफै �नमार्ण गनुर्पन�छ र उपभो�ा 

स�म�तले �नमार्ण गनर् नसक्न े�कृ�तका र सहलगानीका बहवु�षर्य 

आयोजनाको भौ�तक संरचनाको �नमार्णका ला�ग मा� ��तष्पधार्का 

आधारमा �नमार्ण व्यावसायी छनौट गनर् स�कनेछ ।   

(४) गाउँपा�लकाले सतह तथा भ�ूमगत पानीको �ोत पयार्� नभएको 

क्षे�मा नाग�रकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउनको ला�ग आकाशे 

पानी संकलन गन� तथा अन्य उपय�ु ��व�ध वा �णाल� �नमार्णका 

ला�ग नेपाल सरकार र �देश सरकारसँग समेत समन्वय गर� 

आ�थर्क तथा ��व�धक सहयोग उपलव्ध गराउन सक्नेछ । 

(५) कुनै उपभो�ा स�म�तले यस गाउँपा�लका स�हत अन्य स्थानीय 

तहको क्षे�मा समेत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा आपू�तर् गरेको 

रहेछ भन े उ� उपभो�ा स�म�तले सम्बिन्धत स्थानीय तहबाट 

सहयोग �लन सक्नेछ।  

(६) कुनै व्यि�को �नजी जग्गामा रहेको पानीको �ोतलाई आफ्नो घरेल ु

�योजनका ला�ग उपयोग गनर् पाउनेछ साथै �नजी जग्गाको पानीको 
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�ोतलाई साम�ुहक �हतका ला�ग सामदुा�यक रुपमा खानेपानी आपू�तर् 

गन� उपभो�ा स�म�तले प�न उपयोग गनर् सक्नेछ ।  

(७) व्यापा�रक वा व्यावसा�यक रुपमा खानेपानी आपू�तर् गनर् अनमु�तप� 

�ा� संस्थाले कुनै कारणले �नय�मत रुपमा खानेपानी सेवा आपू�तर् 

गनर् नसकेमा सो अवधीका ला�ग उपभो�ालाई �ा�र वा अन्य 

वैकिल्पक व्यवस्था�ारा उपय�ु गणुस्तर र प�रमाणको खानेपानी 

उपलव्ध गराउन ुपन�छ । 

(८) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� 

संस्थाले आफूले स�ालन गरेको खानेपानी आपू�तर् �णाल�को 

आधारभतू जानकार�हरु (पानीको �ोत र प�रमाण, उपभो�ा घरधरु� 

संख्या र जनसंख्या, पदा�धकार�, लै��क तथा सामािजक 

समावेशीकरणको अवस्था, लगानी रकम, शलु्क तथा महशलु दर, 

सम्पकर्  र गनुासा सनुवुाई संयन्� आ�द) बारे सूचनापाट� तयार गर� 

सावर्ज�नक स्थलमा रा�पुन�छ ।   

८. खानेपानी आयोजना र संरचनाको हस्तान्तणः (१) गाउँपा�लकामा नेपाल 

सरकार, �देश सरकार वा स्थानीय तहले �वकास तथा �नमार्ण गरेका खानेपानी 

तथा सरसफाइ आयोजना र सोसम्बन्धी संरचनाहरु खानेपानी तथा सरसफाइ 

उपभो�ा स�म�तको रुपमा रहेका उपभो�ा स�म�तलाई हस्तान्तरण गनर् 

सक्नेछ ।  

(२) व्यावसा�यक तथा व्यापा�रक �योजनका ला�ग संग�ठत संस्थाले 

स�ालन गरेका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र सोको 

संरचनाहरु उ� संग�ठत संस्थाले पाएको अनमु�तप�को अवधी 

स�कएप�छ वा अनमु�तप� खारेज भएको अवस्थामा उ� आयोजना 

र सोको संरचनाहरु प�न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा 
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स�म�तको रुपमा रहेका उपभो�ा स�म�तलाई हस्तान्तरण गनर् 

सक्नेछ।  

प�रच्छेद ३ 

उपभो�ा स�म�त सम्बन्धी व्यवस्था 

९. खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�तको गठनः (१) गाउँपा�लकाको 

कुनै क्षे� वा बस्तीमा सामदुा�यक �हत र साम�ुहक लाभका ला�ग संस्थागत 

रूपमा जल�ोतको उपयोग गर� खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी 

सेवा स�ालन र उपयोग गनर् (कम्तीमा पचास घरधरु� लाभािन्वत हनुे भएमा) 

चाहन ेउपभो�ाहरूले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�त गठन गनर् 

सक्नेछन।् 

(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�त गठन नभएका क्षे�मा 

गाउँपा�लकाले उपभो�ा स�म�त गठनका ला�ग आवश्यक सहयोग 

र सहजीकरण गनर् सक्नेछ ।  

(३) �च�लत कानून बमोिजम गाउँपा�लकाको क्षे�ा�धकार, दा�यत्व र 

िजम्मेवार� अन्तगर्त पन� �क�समका खानेपानी तथा सरसफाइ 

उपभो�ा स�म�तहरु गठन भएमा उपभो�ा स�म�तको �वधान स�हत 

उपभो�ा स�म�त दतार्का ला�ग गाउँपा�लका समक्ष �नवेदन 

�दनपुन�छ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम पेश भएको �वधान अनसुारको उपभो�ा 

स�म�त दतार् गनर् सामािजक, आ�थर्क र �ा�व�धक दृ��कोणले उपय�ु 

देिखएमा �मखु �शासक�य अ�धकृतले �वधान स्वीकृत गर� उपभो�ा 

स�म�त दतार्को �माणप� �दान गनुर् पन�छ ।   
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(५) कुनै एउटा खानेपानीको �ोत उपयोगका ला�ग उपभो�ा स�म�त 

स्थापना भइसकेकोमा सोह� खानेपानीको �ोत �योग गन� गर� अक� 

उपभो�ा स�म�त दतार् गनर् पाइने छैन ।  

(६) यो ऐन लाग ु हनु ु पूवर् �च�लत कानून बमोिजम िजल्ला जल�ोत 

स�म�त, िजल्ला �वकास स�म�त वा �व�भ� �नकायमा दतार् भई 

स�ालन हुँदै आएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा 

संस्था/समूह/स�म�तहरु मध्ये �च�लत संघीय र �देश कानून बमोिजम 

यस गाउँपा�लकाको क्षे�ा�धकार, दा�यत्व र िजम्मेवार� अन्तगर्त पन� 

�क�समका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा 

संस्था/समूह/स�म�तहरु यो ऐन लाग ुभएप�ात ्गाउँपा�लकामा आफ्नो 

सा�वक �वधान र दतार् �माणप� पेश गर� उपभो�ा स�म�त 

अ�ाव�धक हनु ुपन�छ ।  

  तर यस �योजनका ला�ग नयाँ उपभो�ा स�म�त दतार् 

गनुर्पन� छैन।  

(७) उपदफा (६) को �योजनका ला�ग सा�बक िजल्ला जल�ोत स�म�त, 

िजल्ला �वकास स�म�त वा �व�भ� �नकायमा दतार् रहेका तर यस 

गाउँपा�लकाको क्षे�ा�धकार, दा�यत्व र िजम्मेवार� �भ� पन� खानेपानी 

तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�तहरुको दतार् अ�भलेख, फाइल र 

सम्बिन्धत कागजातहरु यो ऐन �ारम्भ भएको �म�तले एक वषर्�भ�मा 

गाउँपा�लकामा हस्तान्तरण गनुर्पन�छ ।  

(८) �च�लत कानून बमोिजम नेपाल सरकार वा �देश सरकारको 

क्षे�ा��कार अन्तगर्त पन� �क�समका खानपेानी तथा सरसफाइ 

उपभो�ा स�म�तहरुले गाउँपा�लकाको क्षे�मा खानेपानी तथा 

सरसफाइ सेवा स�ालन गद� आएको भएमा उ� संस्थाको दतार् 

�माणप�, �वधान र खानेपानीको �ोत स�हतको �ववरण यो ऐन 
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�ारम्भ भएको �म�तले एक वषर्�भ�मा गाउँपा�लकामा अ�भलेखको 

रुपमा रा�का ला�ग उपलब्ध गराउन ुपन�छ ।  

(९) गाउँपा�लकामा दतार् वा अ�ाव�धक भएका खानेपानी तथा सरसफाइ 

उपभो�ा स�म�तले �त्येक आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले तीन 

म�हना �भ�मा आफ्नो लेखा पर�क्षण ��तवेदन र वा�षर्क �ग�त 

��तवेदन गाउँपा�लका समक्ष पशे गनुर्पन�छ ।  

(१०) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�तले आफूले उपयोग गद� 

आएको खानेपानीको �ोत उपयोग अनमु�तप�लाई �त्येक वषर् 

गाउँपा�लकाले तोकेको दस्तरु �तर� नवीकरण गराउन ुपन�छ । 

(११) गाउँपा�लकाको कुनै क्ष�ेमा रहेका खानपेानी तथा सरसफाइ 

उपभो�ा स�म�तहरु एक आपसमा गा�भन वा आवश्यकताका 

आधारमा अलग अलग हनु सक्ने छन ्।  

(१२) उपभो�ा स�म�त सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु तो�कए बमोिजम 

हनुेछ।  

१०. खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�त स��ठत संस्था हनुेः (१) यस ऐन 

तथा �च�लत कानून बमोिजम दतार् भएका खानपेानी तथा सरसफाइ उपभो�ा 

स�म�त अ�विच्छ� उ�रा�धकारवाला स्वशा�सत र स��ठत संस्था हनुछे ।  

(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�तको सबै काम कारवाह�को 

�न�म� आफ्नो छु�ै छाप हनुेछ।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�तले व्यि� सरह चल अचल 

सम्पि� �ा� गनर्, उपभोग गनर्, बेच�बखन गनर् वा अन्य �क�समले 

व्यवस्था गनर् सक्नेछ । 
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(४) उपदफा (३) मा जनुसकै कुरा लेिखएको भएता प�न अचल सम्पि� 

बेच�वखन गदार् �च�लत कानून बमोिजम सम्विन्धत �नकायबाट 

स्वीकृ�त �लएर मा� बेच�वखन गनर् पाईनेछ । 

(५) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�तले व्यि� सरह ना�लस 

उजूर गनर् र उपभो�ा स�म�त उपर प�न सोह� नामबाट ना�सल 

उजूर लाग्न सक्नेछ। 

११. उपभो�ा स�म�तको कायर्स�म�तः (१) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा 

स�म�तको कायर्स�म�त किम्तमा सात र बढ�मा पन्� सदस्यीय हनुपुन�छ र 

कायर्स�म�त गठन गदार् उपभो�ा स�म�तको क्षे��भ�का �व�भ� जातजा�तको 

��त�न�धत्व र सामािजक समावेशीकरणलाई ध्यान �दन ुपन�छ ।   

(२) उपभो�ा स�म�तको कायर्स�म�तमा किम्तमा ते�ीस ��तशत म�हला 

��त�न�ध हनु ुपन�छ र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव र कोषाध्यक्ष मध्ये 

किम्तमा दईु पदमा म�हला पदा�धकार� हनु ुपन�छ ।  

(३)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�तको कायर्सम�तको 

कायर्काल तीन वषर्को हनुेछ ।  

(४) कुनै प�न व्यि�ले अध्यक्षको रुपमा बढ�मा दईु कायर्काल मा� काम 

गनर् पाउन ेछ र कुनै प�न व्यि� कुनै एउटै पदमा दईु पटक भन्दा 

बढ� दोहो�रएर पदा�धकार� ब� पाउने छैन ।   

(५)  उपभो�ा स�म�तको कायर्स�म�तको गठन वा �वघटन उपभो�ा 

स�म�तको साधारण सभाको रुपमा आयोजना ग�रने अ�धवेशनले मा� 

गनर् सक्नेछ।  

(६)  उपभो�ा स�म�तको �त्येक वषर् साधारण सभा आयोजना गर� वा�षर्क 

कायर्�म र लेखा पर�क्षण ��तवेदन पा�रत गनुर्पन�छ र आवश्यकता 

अनसुार �वशेष साधारण सभा प�न आयोजना गनर् स�कनेछ ।  
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(७)  उपभो�ा स�म�तको साधारण सभा वा अ�धवशेन आयोजना गनर्का 

ला�ग गाउँपा�लका र सम्बिन्धत �नकायले आवश्यकता अनसुार सहयोग 

तथा सहजीकरण गनर् सक्नेछन ्।  

१२. उपभो�ा स�म�तको �वधानः (१) उपभो�ा स�म�तको �वधानमा देहाय 

बमोिजमका व्यवस्थाहरु समावशे गनुर्पन�छः  

  (क)  उपभो�ा स�म�तको नाम, ठेगाना, कायर्क्षे� र �ोत 

  (ख)  उपभो�ा स�म�तको उ�ेश्य र कायर्हरु  

(ग)  सदस्यता (सदस्य, सदस्य शलु्क, सदस्यता शलु्क छुट, 

सदस्यता नहरन ेआ�द) 

(घ)  अ�धवेशन, वा�षर्क साधारण सभा, �वशेष साधारण सभा र 

अ�धवेशन तथा साधारण सभाका कायर्हरु 

(ङ)  कायर्स�म�तको गठन र कायर्स�म�तका काम, कतर्व्य र 

अ�धकारहरु  

 (च)  कायर्स�म�तको बैठक र कायर्�व�ध 

 (छ)  पदा�धकार�हरुको काम, कतर्व्य र अ�धकारहरु 

 (ज)  अ�व�ासको �स्ताव 

(झ)  उपभो�ा स�म�तको कोष, सेवा शलु्क र आ�थर्क �ोत 

संकलन तथा चल अचल सम्पि� व्यवस्थापन, लेखापर�क्षण 

 (ञ)  �नवार्चन सम्बन्धी व्यवस्था  

(ट)  �व�वध (�वधान संशोधन, संस्था �वघटन, �व�नयम बनाउन 

सक्ने व्यवस्था आ�द) 
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(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�तको �वधानमा स्थानीय 

आश्यकता र उपभो�ा स�म�तले स�ालन गन� खानेपानी 

आयोजनाको �कृ�तका आधारमा थप व्यवस्थाहरु समावेश गनर् 

स�कनेछ ।  

१३. उपभो�ा स�म�तको कोषः  (१)  उपभो�ा स�म�तको एक कोष रहन ेछ र 

उ� कोषमा उपभो�ा सदस्यता शलु्क, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा शलु्क, 

गाउँपा�लका र �व�भ� �नकाय तथा संघ संस्थाबाट �ा� रकम र कानून 

बमोिजम �ा� रकम जम्मा गनुर्पन�छ ।  

(२) उपभो�ा स�म�तले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी आयोजना 

�नमार्ण, स�ालन तथा व्यवस्थापनका ला�ग गाउँपा�लका र �व�भ� 

सरकार� �नकाय तथा गैरसरकार� संघ संस्थासगँ सहयोग �ा� गनर् 

सक्नेछन ्।  

(३) उपभो�ा स�म�तले आफ्नो कोषमा भएको रकमलाई खानेपानी तथा 

सरसफाइ आयोजनाको �दगोपना तथा ममर्त सम्भार गनर् र अन्य 

कुनै �नकायहरुसँगको सहलगानीमा खानेपानी तथा सरसफाइ 

आयोजना स�ालनका ला�ग समेत सदपुयोग गनर् सक्नेछ ।    

(४) उपभो�ा स�म�तले आफनो �वधानमा भएको व्यवस्था बमोिजम लेखा 

पर�क्षक �नय�ु गर� संस्थाको वा�षर्क आय व्ययको लेखा पर�क्षण 

गराई वा�षर्क साधारण सभाबाट पा�रत गनुर्पन�छ । 

प�रच्छेद ४ 

अनमु�तप� सम्बन्धी व्यवस्था 

१४. अनमु�तप� �लनपुन�ः  (१) गाउँपा�लकाको कुनै क्षे�मा कुनै कम्पनी वा 

उ�ोग जस्ता व्यावसा�यक संस्थाले नाफामूलक वा व्यापा�रक �योजनका 

ला�ग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा �दान गन� आयोजना वा सेवा �णाल�को 
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सभ�क्षण, �नमार्ण, स�ालन तथा व्यवस्थापन गनर् र खानेपानीको �ोतको 

व्यवसा�यक उपयोग गनर् चाहेमा यस ऐन बमोिजम कायर्पा�लकाबाट 

अनमु�तप� �लन ुपन�छ । 

(२)  गाउँपा�लकाको क्षे��भ� वा क्षे�बाट उपदफा (१) बमोिजम 

व्यापा�रक, व्यवसा�यक तथा औ�ो�गक �योजनका ला�ग खानेपानी 

आयोजना वा सेवा �णाल� स�ालन गनर् चाहने व्यावसा�यक 

�क�समका संग�ठत संस्थाले सम्बिन्धत �वषयको आ�थर्क, �ा�व�धक 

तथा �च�लत कानून बमोिजमको वातावरणीय अध्ययन ��तवेदन 

तथा गाउँपा�लकाले तोकेको अन्य आवश्यक �ववरण र अनमु�तप� 

दस्तरु समेत संलग्न गर� गाउँपा�लका समक्ष �नवेदन �दन ुपन�छ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोिजम �ा� �नवेदनमा छान�बन गदार् थप कागजात 

आवश्यक पन� वा कुनै �वषयमा थप स्प� गनुर्पन� देिखएमा 

गाउँपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृतले सो बमोिजमका 

कागजातहरु पशे गनर् वा स्प� गनर् बढ�मा पन्� �दनको समय �दन ु

पन�छ ।  

१५.  अनमु�तप� �दनपुन�ः  (१) दफा १४ बमोिजम परेको �नवेदनमा 

गाउँपा�लकाले आवश्यक जाचँबझु गदार् आफ्नो अ�धकार क्षे��भ� पन� �वषय 

भई अनमु�तप� �दन उपय�ु देिखएमा त्यस्तो �नवेदन परेको �म�तले तीस 

�दन�भ� यस ऐन र अन्य �च�लत कानून बमोिजमका शतर्हरु समेत उल्लेख 

गर� �नवदेक संस्थालाई व्यापा�रक, व्यावसा�यक तथा औ�ो�गक �योजनका 

ला�ग खानेपानी आपू�तर् गनर् अनमु�तप� �दन ुपन�छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको अनमु�तप� �दान गदार् बढ�मा एक वषर्का 

ला�ग मा� �दान गनर् स�कने छ र सो अवधी प�ात ्गाउँपा�लकाले 

तोकेको दस्तरु बझुाई बढ�मा एक पटक मा� अक� एक वषर्का 

ला�ग अनमु�तप� नवीकरण गनर् स�कने छ ।  
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(३)  अनमु�तप� �ा� संस्थाको अनमु�तप�को अवधी समा� हनु ेवषर् उ� 

खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना स�ालनका ला�ग सम्बिन्धत 

क्षे�मा उपभो�ा स�म�त स्थापना गर� सोह� उपभो�ा स�म�तलाई 

आयोजना हस्तान्तरण गनुर्पन�छ।  

(४)  यो ऐन �ारम्भ हनु ु अगावै व्यवसा�यक तथा औ�ो�गक रुपमा 

खानेपानी उपयोग ग�ररहेका संग�ठत संस्थाले यो ऐन �ारम्भ भएको 

�म�तले एक वषर् �भ�मा यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजमको 

���या पूरा गर� अनमु�तप� �लन ुपन�छ । 

(५)  उपदफा (१) र (४) बमोिजम अनमु�तप� न�लएका संग�ठत संस्थाले 

व्यापा�रक तथा नाफामूलक �योजनका ला�ग खानपेानी तथा 

सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा �णाल� �नमार्ण, स�लन तथा 

व्यवस्थापन गनर् वा खानेपानीको �ोतको व्यवसा�यक तथा औ�ो�गक 

उपयोग गनर् पाउन ेछैन । 

१६.  अनमु�तप� �दान नग�रनेः (१) यस ऐन वा �च�लत कानून बमोिजम उपभो�ा 

स�म�त�ारा सामदुा�यक रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा �दान भइहेको 

क्षे�मा र व्यावसा�यक तथा व्यापा�रक वा औ�ो�गक �योजनका ला�ग 

खानेपानी सेवा स�ालन गनर् कुनै संग�ठत संस्थालाई अनमु�त �दान ग�रएको 

बसोवास क्षे� वा औ�ो�गक क्षे�मा अक� कुनैप�न संग�ठत संस्थालाई सोह� 

�योजनका ला�ग अनमु�तप� �दान ग�रन ेछैन ।  

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु व्यवस्था ग�रएको भए ताप�न अनमु�प� 

�ा� संस्थाले सेवा क्ष�ेमा गणुस्तर�य सेवा �दान नगरेमा वा �नय�मत 

रुपमा खानेपानी सेवा आपू�तर् नगरेमा वा माग अनसुारको खानपेानी 

सेवा आपू�तर् गनर् नसकेमा वा कुनै कारणले त्यस्तो संस्था �वघटन 

भएमा वा अनमु�तप� �ा� संस्थाको अनमु�तप� खारेज भएमा उ� 

क्षे�मा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा �दान गनर्का ला�ग यस ऐनमा 
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ग�रएको व्यवस्था अनसुार अक� संस्थालाई नया ँअनमु�तप� �दान 

गनर् स�कन ेछ ।  

(३)  उपभो�ा स�म�त�ारा सामदुा�यक रुपमा खानपेानी तथा सरसफाइ 

र स्वच्छतासम्बन्धी सेवा �दान गनर्का ला�ग �योग भइरहेको 

खानेपानीको �ोतमा ��तकूल असर पन�गर� व्यावसा�यक तथा 

व्यापा�रक वा औ�ो�गक �योजनका ला�ग खानेपानी सेवा स�ालन 

गनर् अनमु�तप� �दान ग�रन ेछैन।  

१७.  अनमु�तप� खारेजः  (१)  यस ऐन बमोिजम अनमु�तप� �ा� संस्थाले ऐन 

�नयम �वप�रतको कुनै काम गरेमा वा �नय�मत रुपमा खानेपानी तथा 

सरसफाइ सेवा उपलब्ध नगराएमा वा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा �दान 

गरे वापत अनमु�तप�मा उल्लेख ग�रए भन्दा बढ� शलु्क �लएमा वा 

अनमु��प�मा उिल्लिखत समय�भ� खानेपानी आयोजना वा सेवा �णाल�को 

�नमार्ण तथा स�ालन र व्यवस्थापन नगरेमा गाउँपा�लकाले अनमु�तप�मा 

उल्लेिखत काममा आवश्यक सधुार गर� सेवा स�ालन गनर्का ला�ग 

अनमु�तप� �ा� संस्थालाई �नद�शन �दन सक्नछे । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको अवस्थाको �व�मानता भए नभएको कुरा 

प�हचान गनर्का ला�ग गाउँपा�लकाले अनगुमन स�म�त गठन गर� 

��तवेदन तयार गनर् सक्नेछ ।  

(३)  उपदफा (१) बमोिजम �दइएको �नद�शन तथा आदेशको पालना 

नगरेमा कायर्पा�लकाले यस ऐन बमािजम �दान गरेको अनमु�तप� 

खारेज गनर् सक्नेछ। 

(४)  उपदफा (३) बमोिजम अनमु�तप� खारेज गनुर् अिघ गाउँपा�लकाको 

�मखु �शासक�य अ�धकृतले सम्बिन्धत अनमु�तप� �ा� संस्थालाई 

पन्� �दनको समय �दई आफ्नो सफाई पेश गन� मौका �दन ुपन�छ। 
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प�रच्छेद ५ 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा स�ालन सम्बन्धी व्यवस्था 

१८. खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलव्ध गराउन ुपन�ः  (१)  यस ऐन तथा 

�च�लत कानून बमोिजम अनमु�त �लन ुनपन� उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� 

�ा� संग�ठत संस्थाले आफ्नो सेवा क्षे��भ�का खानेपानी तथा सरसफाइ 

उपभो�ाहरुले �नय�मत र न्यायोिचत रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 

उपयोग गनर् पाउन ेगर� आवश्यक व्यवस्था गनुर् पन�छ ।  

(२) आफ्नो सेवा क्षे��भ� खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध 

गराउँदा कुनै प�न आधारमा कुनै प�न भेदभाव गनर् पाइन ेछैन । 

(३) यस ऐन बमोिजम खानपेानी सेवा उपलब्ध गराउँदा घरेल ुउपयोग 

र सावर्ज�नक �योगको ला�ग आवश्यक व्यवस्था गरेर मा� 

संस्थागत, व्यवसा�यक तथा औ�ो�गक �योजनको ला�ग पानीको 

�ोतको �योग गनुर् पन�छ ।  

(४)  घरायसी तथा सावर्ज�नक �योजनका ला�ग खानपेानी तथा सरसफाइ 

सेवा उपलब्ध गराउनका ला�ग गाउँपा�लकाले उपभो�ा स�म�तलाई 

आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(५)  यस ऐन बमोिजम अनमु�तप� �ा� संस्थाले आपसी सम्झौता गर� 

घरेल,ु सावर्ज�नक, संस्थागत, व्यवसा�यक तथा औ�ो�गक �योजनको 

ला�ग �शो�धत, अधर्�शो�धत वा अ�शो�धत पानी थोक रूपमा ख�रद 

�ब�� गनर् सक्नेछ । 

(६)  कुनै प�न कारणले खानेपानी आपू�तर् �णाल� अवरु� भएमा 

गाउँपा�लका र अन्य सम्बिन्धत �नकायको सहयोगमा तत्काल ममर्त 

सम्भार गर� खानेपानी आपू�तर् गनुर्पन�छ र ममर्त सम्भार अवधीमा 
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खानेपानी आपू�तर्का ला�ग अस्थायी वा बैकिल्पक व्यवस्था 

गनुर्पन�छ।  

(७)  अनमु�तप� �ा� संस्थाले व्यवसा�यक उपभो�ालाई खानेपानी सेवा 

उपलब्ध गराउँदा पानी उपयोग गरे प�ात �नष्कने फोहोरपानीको 

व्यवस्थापनका ला�ग त्यस्ता व्यवसा�यक उपभो�ासँग आपसी 

सम्झौता गर� सेवा �दान गनुर् पन�छ । 

१९.  धारा तथा �मटर जडानः  (१) यस ऐन बमोिजम खानेपानी सेवा �ा� गनर् 

चाहने उपभो�ाले धारा तथा �मटर जडानको ला�ग सम्विन्धत सेवा क्षे�को 

उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� संस्था समक्ष �नवेदन �दन ुपन�छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम �नवदेन �ा� भएमा उपभो�ा स�म�त वा 

अनमु�तप� �ा� संस्थाले �नधार्�रत शलु्क �लई समयमा नै धारा तथा 

�मटर जडान गर��दन ुपन�छ । 

(३)  उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेखएको भएताप�न कुनै 

�ा�व�धक कारणले कुनै सेवा क्षे� �भ�का धाराहरुमा �मटर जडान 

गनर् उपय�ु नहनुे भएमा अन्य उपय�ु व्यवस्था गर� खानेपानी 

सेवा उपलव्ध गराउन ुपन�छ। 

२०.  ढल �नकास सेवा स�ालनः  (१)  यस ऐन बमोिजम खानपेानी सेवा �दान 

गदार् �निस्कएको फोहर पानीको व्यवस्थापनका ला�ग उपभो�ा स�म�त वा 

अनमु�तप� �ा� संस्थाले ढल �नकास सेवा स�ालन गनुर्पन�छ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोिजम ढल �नकास सेवा स�ालन गदार् ढल �नकास 

सेवा उपयोग गन� उपभो�ाबाट संस्थाले �नधार्�रत दरमा ढल �नकास 

सेवा शलु्क �लन सक्नेछ ।  

२१.  सेवा बन्द गनर् सक्नेः  (१)  काब ुबा�हरको प�रिस्थ�त उत्प� भई खानेपानी 

सेवा �णाल�बाट उपलव्ध गराइरहेको खानपेानीको गणुस्तर कायम रहन 
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नसक्न ेभएमा वा सेवाको स्तरमा असर पन� भएमा वा सेवा बन्द गनुर् पन� 

भएमा त्यस्तो सेवा सचुारु हनु लाग्ने अनमुा�नत समय समेत उल्लेख गर� 

उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� संस्थाले उपभो�ालाई उपय�ु 

माध्यमबाट सो कुराको पूवर्सूचना �दई खानपेानी सेवा बन्द गनर् सक्नेछ । 

(२)  उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� संस्थाले उपदफा (१) 

बमोिजम आफ्नो सेवा क्षे��भ� खानपेानी सेवा बन्द गरेमा त्यस्ता 

संस्थाले बैकिल्पक व्यवस्था गर� उपभो�ालाई स्वच्छ खानेपानी 

उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

(३)  उपदफा (१) बमोिजम आफ्नो सेवा क्षे��भ� उपभो�ा स�म�त वा 

अनमु�तप� �ा� संस्था आफैले �नधार्रण गरेको समय ता�लका 

बमोिजम �नय�मत रुपमा खानपेानी �वतरण गनर् नसकेमा त्यसर� 

खानेपानी �वतरण गनर् नसकेको अव�धको शलु्क वा महसलु �लन 

पाउन ेछैन । 

(४)  �नधार्�रत समयमा शलु्क वा महसलु नबझुाउन ेवा सेवाको दरुुपयोग 

गन� वा सेवा उपयोग गदार् पालना गनुर्पन� शतर्को उल्लघंन गन� 

उपभो�ाको सेवा सम्बिन्धत संस्थाले पूवर्सूचना �दई बन्द गनर् 

सक्नेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोिजम सेवा बन्द गराएकोमा सम्बिन्धत उपभो�ाले 

शलु्क वा महसलु बझुाई सेवा सचुारु गर��दन �नवेदन �दएमा 

सम्बिन्धत संस्थाले �नधार्रण गरेको शलु्क �लई बन्द भएको सेवा 

पूनः सचुारु गर��दन ु पन�छ र उपभो�ाको कारणले कुनै हानी 

नोक्सानी भएको पाइएमा सम्बिन्धत उपभो�ाबाट त्यस्तो हानी 

नोक्सानी भएको रकम भराई �लन सक्नेछ । 

२२.  �नजी वा सावर्ज�नक जग्गामा पाइप �वच्�ाउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्नेः (१) 

उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� संस्थाले उपभो�ालाई खानेपानी सेवा 
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उपलव्ध गराउन े�योजनको ला�ग �च�लत कानून बमोिजमको �कृया पूरा 

गर� �नजी वा सावर्ज�नक जग्गामा खानेपानी तथा ढल �नकासको पाइप 

�बच्�ाउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्नेछ। 

(२)  उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� संस्थाले कुनै व्याि�को �नजी 

जग्गामा पाईप �बच्�ाउन वा कुनै संरचना बनाउन ुपरेमा सम्बिन्धत 

जग्गाधनीसगँ उ� जग्गा ख�रद गनर् वा �लिखत सम्झौता गर� 

�लजमा �लन वा आपसी सहम�तका आधारमा �नःशलु्क �लन 

सक्नेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोिजम �नजी जग्गा �ा� गनर् नसकेमा वा जग्गा 

�ा� गनर् सम्भव नभएमा उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� 

संस्थाले �च�लत कानून बमोिजम त्यस्तो जग्गा �ा� गनर्को ला�ग 

गाउँपा�लका समक्ष अनरुोध गनर् सक्नेछ। 

(४)  उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� संस्थाले खानेपानी तथा 

सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवा, आयोजना वा सेवा �णाल� 

�नमार्ण तथा स�ालनका ला�ग �वच्�ाएको पाईप वा �नमार्ण गरेको 

संरचनाका कारण कसैको �नजी सम्पि� हानी नोक्सानी हनु गएमा 

त्यस्तो संस्थाले सोको उिचत मआुब्जा र क्ष�तपू�तर् �दन ुपन�छ । 

२३.  घर जग्गामा �वेश गनर् सक्नेः  (१)  उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� 

संस्था वा यस ऐन बमोिजमको कामको �सल�सलामा ख�टएको संस्थाको 

पदा�धकार� वा गाउँपा�लकाको पदा�धकार� वा कुनै सरकार� कमर्चार� कुनै 

व्यि�को घर जग्गामा �वेश गनुर्पन� भएमा सम्बिन्धत व्यि�लाई पूवर्सूचना 

�दई त्यस्तो घरजग्गामा �वेश गनर् सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) मा जनु सकैु कुरा लेिखएको भएताप�न कुनै व्यि�ले 

खानेपानी सेवाको दरुुपयोग वा सेवाको अना�धकृत उपयोग ग�ररहेको 

छ भ� ेश�ा गनुर्पन� पयार्� आधार र कारण भएमा सोको ला�ग 



25 

सूय�दय देिख सूयार्स्त नभएसम्मको समयमा पूवर्सूचना न�दई प�न 

त्यस्तो व्यि�को घरजग्गामा �वेश गनर् सक्नछे । 

(३)  उपदफा (१) बमोिजमको कायर्मा संलग्न व्यि�ले सम्बिन्धत 

घरजग्गाधनीको कुनै प�न सम्पि�मा हानी नोक्सानी पगु्न ेकायर् गनुर् 

हदैुन । 

तर त्यस्तो कायर्मा संलग्न व्याि�ले कुनै हानी नोक्सानी गरेको 

पाइएमा संस्थाले सम्बिन्धत व्यि�लाई न्यायोिचत क्ष�तपू�तर् �दन ु

पन�छ । 

२४. सेवा �णाल�सँग सम्बिन्धत संरचनाको सरुक्षाः  (१) खानेपानी तथा सरसफाइ 

आयोजना वा सेवा �णाल�को सरुक्षाको ला�ग उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� 

�ा� संस्थाको �लिखत अनरुोधमा वा त्यस्तो �णाल�को सरुक्षा गनर् आवश्यक 

भएमा नपेाल सरकार, �देश सरकार तथा गाउँपा�लकाले आवश्यक सरुक्षा 

व्यवस्था गनुर् पन�छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम अनमु�तप� �ा� संस्थाको अनरुोधमा सरुक्षा 

व्यवस्था ग�रएकोमा त्यसको ला�ग लाग्न े सम्पूणर् खचर् सोह� 

अनमु�तप� �ा� संस्थाले व्यहोनुर् पन�छ । 

प�रच्छेद ६ 

महसलु तथा सेवा शलु्क सम्बन्धी व्यवस्था 

२५.  खानेपानी तथा सरसफाइ महसलु �नधार्रणः  (१) खानेपानी तथा सरसफाई 

उपभो�ा स�म�तको रुपमा रहेका उपभो�ा स�म�तले उपलब्ध गराउने 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसलु सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�तको 

साधारण सभाले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ र यसर� �नधार्रण गरेको महसलु 

दरको जानकार� गाउँपा�लकालाई उपलब्ध गराउन ुपन�छ ।  
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(२)  उपभो�ा स�म�तले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसलु 

�नधार्रण गदार् आयोजनाको लागत, खानपेानीको गणुस्तर, सेवाको 

स्तर, उपभो�ाहरुको योगदान, उपभो�ाको बहृद �हत, उपभो�ाको 

�यशि�, नेपाल सरकार र �देश सरकारको नी�त, गाउँपा�लकाको 

नी�त र खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हकसम्बन्धी मौ�लक 

हकलाई समेत आधार मा� ुपन�छ ।   

(३)  गाउँपा�लकाले आफनो क्ष�े�भ� रहेका खानपेानी तथा सरसफाइ 

उपभो�ा स�म�तले उपदफा (२) बमोिजमका सूचकहरुका आधारमा 

�नधार्रण गन� खानेपानी महशलुमा सम्भव भएसम्म एकरुपता कायम 

रा� वा व्यापक अन्तर हनु न�दनका ला�ग आवश्यक �नद�शन �दन 

सक्नेछ ।    

(४)  अनमु�तप� �ा� संस्थाले व्यावसा�यक तथा व्यापा�रक र औ�ो�गक 

�योजनका ला�ग उपलब्ध गराउने खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको 

महसलु गाउँपा�लकाको परामशर्मा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 

महसलु �नधार्रण आयोगले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ । 

२६.  महसलु तथा शलु्क �लन सक्नःे  (१) उपभो�ाले खानेपानी तथा सरसफाइ 

र स्वच्छता सम्बन्धी सेवा उपयोग गरे वापत उपभो�ा स�म�तले साधारण 

सभाको �नधार्रण बमोिजम र अनमु�तप� �ा� संस्थाले �नधार्रण गरे बमोिजमका 

आधार र मापदण्डको अधीनमा रह� उपभो�ासँग महसलु तथा सेवा शलु्क 

�लन सक्नेछ । 

(२)  उपभो�ाले खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवा 

उपयोग गरे बापतको महसलु तथा सेवा शलु्क सम्बिन्धत उपभो�ा 

स�म�त वा अनमु�तप� �ा� संस्थालाई बझुाउन ुपन�छ ।  

(३)  व्यापा�रक वा व्यावसा�यक रुपमा खानेपानी आपू�तर् गनर् अनमु�तप� 

�ा� संस्थाले आफ्नो सेवा क्षे��भ� �नधार्�रत समय ता�लका बमोिजम 
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�नय�मत रुपमा खानेपानी �वतरण गनर् नसकेमा त्यसर� खानेपानी 

�वतरण गनर् नसकेको अव�धको शलु्क वा महसस ु�लन पाउन ेछैन। 

(४)  उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु व्यवस्था ग�रएको भएताप�न 

उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� संस्थाले सम्बिन्धत वडा 

कायार्लयले ग�रव तथा �वप� भनी प�हचान र �सफा�रस गरेका 

व्यि� तथा प�रवारलाई धारा र �मटर जडान, शौचालय �नमार्ण र 

ढल जडान वापतको शलु्क तथा खानपेानीको महसलु लगायतका 

सेवामा छुट तथा सह�ुलयत �दन ुपन�छ । 

२७.  �मनाहा वा छुट �दन सक्नेः (१) �कोप वा अन्य कुनै �वषम प�रिस्थीका 

कारण कुनै खास क्षे�का उपभो�ा, ग�रव तथा �वप� प�रवार वा �समान्तकृत 

प�रवारले उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� संस्थाले स�ालन तथा 

व्यवस्थापन गरेको खानेपानी सेवाको महसलु �तनर् असमथर् भएमा त्यस्ता 

उपभो�ाले �तनुर्पन� महसलु घटाउन वा �मनाहा �दन सक्नेछ । 

२८.  असलु उपर गनर् सक्नेः (१) यस ऐन बमोिजम खानेपानी तथा सरसफाइ र 

स्वच्छता सम्बन्धी सेवा उपयोग गरे बापतको महसलु तथा ज�रबानाको रकम 

नबझुाउन े उपभो�ाबाट सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� 

संस्थाले त्यस्तो रकम �च�लत कानून बमोिजम असलु उपर गनर् सक्नेछ । 

प�रच्छेद ७ 

खानेपानी तथा सरसफाइको गणुस्तर मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था 

२९.  स्वच्छ र गणुस्तर�य खानेपानी आपू�तर् गनुर् पन�ः  (१)  यस ऐन बमोिजम 

अनमु�त �लन ुनपन� उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� संस्थाले खानेपानी 

आपू�तर् गदार् स्वच्छ र गणुस्तर�य खानेपानी आपू�तर् गनुर् पन�छ । 
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(२)  खानेपानी आपू�तर् गदार् पानीको गणुस्तर र स्वच्छता कायम गनर्का 

ला�ग पानी �शोधन गनुर्पन� भएमा �शोधन गरेर मा� खानेपानी 

आपू�तर् गनुर्पन�छ ।  

३०.  गणुस्तर मापदण्ड तोक्न सक्नेः  (१) खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता 

सम्बन्धी सेवाको स�ालन तथा व्यवस्थापनमा अवलम्बन गनुर्पन� गणुस्तर 

मापदण्डहरु नेपाल सरकारले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछन ्। 

(२)  नेपाल सरकारले �नधार्रण गरेको न्यूनतम ्मापदण्ड अन्तगर्त रह� सो 

मापदण्डमा तोकेको गणुस्तरभन्दा न्यून नहनु े गर� गाउँपा�लकाले 

आफ्नो क्षे�का ला�ग खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता 

सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्न सक्नेछ । 

(३)  उपभो�ा स�म�त र अनमु�तप� �ा� संस्थाले उपदफा (१) र (२) 

बमोिजम तोकेको गणुस्तर र मापदण्डको पालना गनुर् पन�छ । 

(४)  गाउँपा�लकाले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनरुुप हनुेगर� 

खानेपानी तथा फोहोर पानीको गणुस्तर मापन तथा पर�क्षणका ला�ग 

�योगशालाको स्थापना तथा स�ालन गनर् सक्नेछ । 

(५)  उपदफा (५) बमोिजम गाउँपा�लकाले आफै �योगशाला स्थापना 

गनर् नसकेको अवस्थामा उपभो�ा सस्था वा कुनै सेवा �दायक 

संस्थाले स्थापना गरेको �योगशालाबाट खानेपानीको गणुस्तर मापन 

तथा पर�क्षण गराउन सक्नेछ।  

३१.  वातावरणीय अध्ययन गन�ः  (१) खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी नयाँ 

आयोजना �नमार्ण गदार् कुनै आयोजनाको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी �च�लत 

कानून बमोिजम वातावरणीय अध्ययन ��तवदेन तयार गर� स्वीकृत गराउन ु

पन� भएमा सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�त तथा अनमु�तप� �ा� संस्थाले उ� 

कानूनी व्यवस्थाको पालना गनुर् पन�छ ।   



29 

३२.  नद� तथा ताल तलैयाको जल गणुस्तर मापदण्डः (१) सांस्कृ�तक, धा�मर्क, 

पयर्टक�य महत्वका क्षे� र बस्तीसँग जो�डएका वा �व�भ� स्थानमा रहेका 

नद�, ताल तलैया, पोखर�, जलाशय तथा कुण्ड वा कुवा र धाराहरुको 

वातावरणीय स्वास्थ्य र जलको गणुस्तरमा मानव सिृजत वा मानवीय 

��याकलापको कारण प�ररहेको वा पनर् सक्न े�भाव न्यूनीकरण गर� स्वच्छता 

र सनु्दरता कायम रा� नेपाल सरकार तथा �देश सरकारले �नधार्रण गरेका 

मापदण्ड समेतलाई आधार मान्दै गाउँपा�लकाले आवश्यक मापदण्ड बनाई 

लाग ुगनर् सक्नछे ।  

३३.  फोहोर पानी �शोधन गनुर्पन�ः  (१)  कसैले प�न नेपाल सरकार, �देश 

सरकार र गाउँपा�लकाले �नधार्रण गरेको मापदण्ड �वप�रत मानव मलम�ु 

स�हत वा र�हतको फोहोर पानी वा अन्य कुनै प�न �कारको ठोस वस्त ुढल 

�नकास �णाल�मा �वसजर्न गनर् वा मानव मलम�ुलाई �सधै नद�, खोला, ताल, 

तलैया, जलाशय वा सावर्ज�नक जग्गामा �मसाउन वा पठाउन पाइने छैन । 

(२)  कसैले आफूबाट उत्सिजर्त फोहोर पानी वा वस्त ु ढल �नकास 

�णाल�मा �मसाउन ुपन� भएमा �शोधन गर� �च�लत कानून बमोिजम 

तो�कएको मापदण्डको सीमा �भ� रह� �मसाउन ुपन�छ । 

(३)  गाउँपा�लकाले आफै वा उपभो�ा स�म�तले गाउँपा�लका र अन्य 

सम्बिन्धत �नकायको सहयोगमा फोहर पानी �शोधन गन� संरचना 

स्थापना र स�ालन गनर् सक्नछे ।  

३४.  सरसफाइ तथा स्वच्छता कायर्�म स�ालन गन�ः  (१) गाउँपा�लकाले 

उपभो�ा स�म�त र �व�भ� स्थानीय समदुायसँग सहकायर् तथा समन्वय गर� 

�ामीण तथा शहर� वस्तीलाई स्वच्छ, सफा र सनु्दर बनाई रा� स्वास्थ्य 

तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी �व�भ� कायर्�म तथा अ�भयान स�ालन 

गनर् वा गराउन सक्नछे। 
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(२)  शौचालय �नमार्ण तथा �योग नगन� प�रवार वा व्यि�का ला�ग 

गाउँपा�लकाले सामािजक सरुक्षा सेवा र अन्य अनदुानमा अस्थायी 

रुपमा रोक लगाउन सक्नेछ । 

३५.  अनगुमन तथा �नयमनः  (१) गाउँपा�लकाले नेपाल सरकार वा �देश 

सरकारसँगको समन्वयमा उपभो�ा स�म�त तथा अनमु�तप� �ा� संस्थाबाट 

आपू�तर् भएको खानेपानीको गणुस्तर तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी 

सेवाको स्तरका बारेमा �नय�मत रुपमा अनगुमन गनुर् पन�छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम अनगुमन गदार् गाउँपा�लकाको वातावरण र 

खानेपानी तथा सरसफाइ �वषय हेन� पदा�धकार� वा सदस्य तथा 

अ�धकृत वा तो�कएका कमर्चार�ले उपभो�ा स�म�त तथा अनमु�तप� 

�ा� संस्था�ारा आपू�तर् ग�ररहेको खानेपानी वा �वसजर्न गरेको 

फोहोर पानीको नमूना संकलन तथा पर�क्षण गनर् वा अन्य आवश्यक 

�ववरण �लन वा माग गनर् सक्नेछ ।  

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोिजम अनगुमनका �ममा गाउँपा�लकाले 

खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवाको स्तरमा सधुार 

गनर् आवश्यक देखेमा वा खानेपानी तथा फोहोरपानीको नमूना 

पर�क्षण गदार् गणुस्तर तथा मापदण्ड बमोिजम भएको नपाइएमा 

सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�त तथा अनमु�तप� �ा� संस्थालाई 

गणुस्तर तथा मापदण्ड कायम गनर् �नद�शन �दन सक्नेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोिजम �दइएको �नद�शन पलना गनुर् सम्बिन्धत 

उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� संस्थाको कतर्व्य हनुछे । 

३६.  क्ष�तपू�तर् भराई �दन सक्नेः  (१) उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� 

संस्थाले तो�कएको मापदण्ड बमोिजमको खानेपानी उपलब्ध नगराएको 

�मािणत भएमा वा त्यस्तो खानेपानी उपयोग गदार् उपभो�ाको स्वास्थ्यमा 

��तकूल असर पनर् गएमा त्यस्तो उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� �ा� 
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संस्थाले �भा�वत उपभो�ालाई �च�लत कानूनमा �नधार्रण ग�रए बमोिजमको 

क्ष�तपू�तर् भराई �दन ुपन�छ । 

(२)  कसैले खानेपानी वा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी आयोजना वा 

सेवा �णाल� र त्यसको संरचनामा कुनै प�न �क�समको हानी 

नोक्सानी वा क्ष�त परु् याएमा सो सम्बन्धी म�ुा हेन� अ�धकार�ले 

क्ष�तपू�तर् बापत उिचत रकम भराई �दन सक्नछे । 

३७.  कसरु र सजायः  १) खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कसरुको �नधार्रण र 

दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी संघीय 

कानूनमा व्यवस्था भए बमोिजम हनुेछ ।  

प�रच्छेद ८ 

�व�वध 

३८.  खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय स�म�तः  (१) गाउँपा�लकाको खानेपानी 

तथा सरसफाइ सम्बन्धी नी�त तथा योजना एवं कायर्�म तजुर्मा र 

कायार्न्वयनका �वषयमा गाउँपा�लकालाई सझुाव �दन र �भावका�रता ल्याउन, 

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी उपभो�ा स�म�त एवं संघ संस्था र 

�नकायहरुसँग समन्वय कायम गनर् र खानेपानी तथा सरसफाइका �वषयमा 

सजृना हनु ेस्थानीय �ववाद समाधानमा सहजीकरण गनर् गाउँपा�लकामा देहाय 

बमोिजमको एक खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय स�म�त रहनेछः  

  (क)  गाउँपा�लका अध्यक्ष   - संयोजक 

  (ख)  गाउँपा�लका उपाध्यक्ष   - उपसंयोजक 

  (ख)  �मखु �शासक�य अ�धकृत  - सदस्य 
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(ग)  खानेपानी तथा सरसफाइ क्षे� हेन� कायर्पा�लकाको 

सम्बिन्धत �वषयगत स�म�तको संयोजक एक र एक जना 

म�हला सदस्य गर� दईु जना - सदस्य  

(घ)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा महासंघ नपेालको एक 

जना स्थानीय ��त�न�ध  - सदस्य  

(ङ)  खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छताको क्षे�मा कायर्रत 

एक जना स्थानीय म�हला ��त�न�ध - सदस्य  

  (च)  खानेपानी तथा सरसफाई हेन� शाखा �मखु - सदस्य सिचव   

(२)  गाउँपा�लकामा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी शाखा 

स्थापना नभएसम्म यस ऐन र सो अन्तगर्त तजुर्मा हनुे �नयम, 

�नद� िशका, कायर्�व�ध र मागर्दशर्न बमोिजम गनुर् पन� कायर्हरु �मखु 

�शासक�य अ�धकृतले तोकेको कमर्चार�बाट सम्प� हनुेछ ।  

(३)  उपदफा (१) बमोिजम गठन हनुे स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार 

कायर्गाउँपा�लकाले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ ।  

(४)  खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय स�म�तको बैठकको कायर्�व�ध 

स�म�त आफैले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ ।  

(५)  स�म�तको बैठकमा खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता �वषयका 

�वज्ञ र सरोकारवाहरुलाई आमन्�ण गनर् स�कनेछ ।  

३९.  खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी योजना तजुर्मा र कायार्न्वयनः (१) 

गाउँपा�लकाले उपभो�ा स�म�त र सरोकारवाला �नकाय तथा संघ 

संस्थाहरुसँग समन्वय, सहकायर् तथा परामशर् गर� नेपाल सरकारले �नधार्रण 

गरेको नी�त तथा मापदण्ड अनसुार आफ्नो क्षे�का ला�ग उपय�ु हनुे 
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�क�समको खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी योजना तजुर्मा गर� 

कायार्न्वयन गनर् सक्नछे ।  

(२)  गाउँपा�लकाले तजुर्मा गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता 

सम्बन्धी योजना कायार्न्वयनका ला�ग उपभो�ा स�म�त र सम्बिन्धत 

सबै �नकाय र सरोकारवालाहरुले सहयोग गनुर्पन�छ । 

(३)  खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी योजनामा 

आवश्यकता अनसुार समय समयमा प�रमाजर्न गनर् स�कनछे ।  

(४)  �कोप तथा आपतका�लन समयमा खानेपानीको �नय�मत आपू�तर् गनर् 

र सरसफाइ तथा स्वच्छता कायम गनर्का ला�ग यस दफा बमोिजम 

तजुर्मा ग�रने योजनमा �वशेष व्यवस्था गनुर्पन�छ ।  

४०.  �ववरण उपलब्ध गराउनेः  (१) गाउँपा�लकाले �देशको सम्बिन्धत मन्�ालय 

माफर् त वा �सधै देहायको �ववरणहरु सम्बिन्धत संघीय मन्�ालय समक्ष वा�षर्क 

रुपमा र आवश्यकता अनसुार उपलब्ध गराउने छः 

(क)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा स�म�तको रुपमा रहेका 

उपभो�ा स�म�तहरुको संख्या र सोबाट लाभान्वीत 

जनसंख्या । 

(ख)  अनमु�तप� �दान ग�रएका संग�ठत संस्थाको संख्या र 

सोबाट लाभान्वीत जनसंख्या ।  

(ग)  नेपाल सरकार वा �देश सरकारले माग गरेका अन्य 

�ववरणहरु ।  

(२) उपदफा (१) को �योजनका ला�ग गाउँपा�लकामा खानेपानीको �ोत 

र प�रमाण, गणुस्तर, लाभािन्वत क्ष�े र खानपेानी तथा सरसफाइ 

�णाल�का महत्वपूणर् तथा मखु्य �वषयहरु �� रुपमा देिखन ेगर� 
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रािखने छ र यस्ता �ववरणहरु आवश्यकता अनसुार समय समयमा 

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी �व�तुीय ए�ककृत नक्शामा 

समावेश गनर्का ला�ग नपेाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन 

स�कनेछ।  

(३)  गाउँपा�लकाले उपदफा (२) बमोिजम राखेको �ववरणलाई अनगुमन 

र �व�षेणका ला�ग उपयोग गनर् स�कन ेछ । 

४१.  परुस्कार सम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनमा 

उल्लेखनीय योगदान गन� व्यि�, संघ संस्था वा समदुायलाई गाउँपा�लकाले 

आवश्यक परुस्कारको व्यवस्था गनर् सक्नेछ ।  

४२.  �नद�शन �दन सक्नेः  (१) गाउँपा�लकाले उपभो�ा स�म�त वा अनमु�तप� 

�ा� संस्था वा सेवा �दायक अन्य संघ संस्थालाई खानेपानी तथा सरसफाइ 

र स्वच्छता सम्बन्धी आयोजनाको �नमार्ण, स�ालन तथा व्यवस्थापन र 

उपभो�ा सेवाका �वषयमा आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ र त्यस्तो 

�नद�शनको पालना गनुर् सम्बिन्धत सबैको कतर्व्य हनुेछ । 

४३.  अ�धकार �त्यायोजनः (१)  गाउँपा�लकाको अध्यक्षले यस ऐन बमोिजम �ा� 

गरेको अ�धकार उपाध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा �मखु �शासक�य अ�धकृतलाई 

�त्यायोजन गनर् सक्नछे ।  

(२)  यस ऐन बमोिजम �मखु �शासक�य अ�धकृतलाई �ा� अ�धकार 

मध्ये केह� वा सबै आफु मातहतको कुनै कमर्चार�लाई �त्यायोजन 

गनर् सक्नेछ ।  

४४.  �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध र मागर्दशर्न बनाउन सक्नेः (१) यस ऐनमा 

ग�रएका व्यवस्थाहरुको �भावकार� कायार्न्वयनको ला�ग गाउँपा�लकाले 

आवश्यक �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध र मागर्दशर्न बनाउन सक्नेछ ।  
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४५.  बचाउ तथा खारेजीः (१) गाउँपा�लकाले खानपेानी तथा सरसफाइका �वषयमा 

यस अघी कायर्�व�ध वा अन्य आधारमा गरेका कायर्हरु यसै ऐन बमोिजम भए 

गरेको मा�नन ेछ ।  

(२)  यो ऐनमा ग�रएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा �देश कानूनसँग बािझन 

गएमा बािझएको हदसम्म सम्बिन्धत दफाहरु स्वतः अमान्य हनु े

छन ्। 

  आज्ञाले, 

यवुराज क�ेल 

  �मखु �शासक�य अ�धकृत 


