
v08–$,       ;ª\Vof–!      ;lxbe"ld /fhkq,     ldlt M @)&*÷!)÷@! 

 

1 

 

 

;lxbe"ld /fhkq 

 

;lxbe"ld ufpF sfo{kflnsfåf/f k|sflzt 

v08–$,       ;ª\Vof–!     ;lxbe"ld /fhkq,      ldlt M @)&*÷!)÷@!  

 

 

efu – ! 

 

 

;lxbe"ld ufpFkflnsfsf] ufpF sfo{kflnsfsf] a}7sn] agfPsf] tn 

n]lvPadf]lhdsf] P]g ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu k|sfzg ul/Psf] 

Joxf]/f cg'/f]w 5 .  

 

  

 

 



v08–$,       ;ª\Vof–!      ;lxbe"ld /fhkq,     ldlt M @)&*÷!)÷@! 

 

2 

सहहदबमूभ  गाउॉऩामरकाको खानेऩानी  
तथा सयसपाइ य स्वच्छता ऐन, २०७८ 

  
प्रस्तावना  
स्वच्छ, सयुक्षऺत य गणुस्तयीम खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाभा ऩहुॉच प्राप्त गने 
नागरयकको भौमरक अमधकायको सम्भान , सॊयऺण य ऩरयऩूमति गयी खानेऩानी तथा 
सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था रगामतका सॊगठठत सॊस्थाहरुका भाध्मभफाट सहज य 
ठदगो रुऩभा स्वच्छ तथा गणुस्तयीम खानेऩानी , सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा 
उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊहवधानको धाया २२६ फभोक्षजभ मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको ९ औॊ   
गाउॉसबारे मो ऐनको तजुिभा गयेको छ ।  

ऩरयच्छेद १ 

प्रायक्षम्बक 

 

१.  सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब :(१) मस ऐनको नाभ सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको 
खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता ऐन, २०७८” यहेको छ । 

  (२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२.  ऩरयबाषा : हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा, 
 (क) “ अनभुमतऩत्र” बन्नारे दपा १४ फभोक्षजभको अनभुमतऩत्र सम्झन ु
ऩदिछ । 

 (ख)  “ अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्था ” बन्नारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य 
स्वच्छतासम्फन्धी  सेवा प्रदान गने सॊगठठत सॊस्था सम्झन ुऩदिछ ।  

 (ग)  “ आमोजना” बन्नारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी 
सेवा प्रदान गने बौमतक सॊयचनाको मनभािण , हवस्ताय वा सधुाय य 
तत्सम्फन्धी अन्म कामि गने उद्देश्मरे सञ्चामरत आमोजना सम्झन ु
ऩदिछ । 

 (घ)  “ उऩबोक्ता” बन्नारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी 
सेवा उऩमोग गने व्मक्षक्त, सॊस्था वा मनकाम सम्झन ुऩदिछ । 
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 (ङ)  “ उऩबोक्ता सॊस्था ” बन्नारे साभदुाहमक रुऩभा साभहुहक हहतका 
रामग खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा सञ्चारन 
गने साभदुाहमक सॊस्था सम्झन ुऩदिछ ।  

 (च)  “ खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता समभमत ” बन्नारे खानेऩानी 
तथा सयसपाइ य स्वच्छना सम्फन्धी सेवा उऩमोग गने उऩबोक्ता 
घयधयुी सदस्महरुरे उऩबोक्ता सॊस्थाको रुऩभा यहेको साभदुाहमक 
सॊस्थाको हवधान फभोक्षजभ साधायण सबा वा अमधवेशनफाट गठन 
हनुे समभमतराई जनाउॉदछ ।  

 (छ)  “ खानेऩानी सेवा ” बन्नारे खानेऩानीको सञ्चम , स्थानान्तय तथा 
हवतयण गयी घयेरु, साविजमनक, सॊस्थागत वा औद्योमगक उऩमोगको 
रामग खानेऩानी आऩूतॉ गने कामि सम्झन ुऩदिछ य सो शब्दरे 
थोक, ट्याङ्कय वा फोतरफन्दी रुऩभा खानेऩानी उऩरव्ध गयाउने 
कामिराई सभेत जनाउॉछ । 

 (ज)  “ खानेऩानीको साविजमनक उऩमोग” बन्नारे साविजमनक रुऩभा जडान 
बएका धायाफाट उऩबोक्ताको रामग हवतयण हनुे खानेऩानीको 
उऩमोग सम्झन ुऩदिछ य सो शब्दरे अग्नी मनमन्त्रण रगामत 
अत्मावश्मक अवस्थाभा साविजमनक स्थानहरूभा प्रमोग गने 
खानेऩानीको उऩमोगराई सभेत जनाउॉछ । 

 (झ)  “ खानेऩानीको सॊस्थागत उऩमोग ” बन्नारे सयकायी , साविजमनक, 

व्मावसाहमक वा व्माऩारयक सॊस्थाहरुरे प्रमोग गने खानेऩानीको 
उऩमोग सम्झन ुऩदिछ य सो शब्दरे औद्योमगक सॊस्थाहरुरे 
औद्योमगक प्रमोजन फाहेकका रामग उऩमोग गने खानेऩानी 
सभेतराई जनाउॉछ । 

  

 (ञ)  “ गणुस्तयीम खानेऩानी ” बन्नारे भानव तथा ऩश ुस्वास््मका रामग 
हामनकायक तत्व नबएको गणुस्तयमकु्त स्वच्छ खानेऩानी सम्झन ु
ऩदिछ य सो शब्दरे भानव स्वास््मराई हानी गने बौमतक ,जैवीक 
य यसाममनक ऩदाथिहरु नयहेको ऩानी सभेतराई जनाउॉदछ । 
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 (ट)  “ घयेर ुउऩमोग ” बन्नारे हऩउन , हातभखु तथा रगुा धनु , नहुाउन, 

खाना ऩकाउन , जीवजन्त ुतथा ऩशऩुन्छीराई खवुाउन , कयेसाफायी, 
शौचारम वा मस्तै अन्म व्माक्षक्तगत तथा घयामसी प्रमोजनका 
रामग प्रमोग गरयने खानेऩानीको उऩमोग सम्झन ुऩदिछ । 

 (ठ)  “ शौचारम” बन्नारे भानव भरभूत्र सयुक्षऺत रुऩभा भानव 
सम्ऩकि फाट अरग गने सहुवधा सहहतको सॊयचनाराई जनाउॉदछ ।  

 (ड)  “ ढर मनकास ” बन्नारे भानव भरभूत्र सहहत वा यहहत 
पोहोयऩानीराई सतही वा बमूभगत ढर प्रणारी वा अन्म कुनै 
तरयकाफाट सॊकरन य स्थानान्तयण गने कामि सम्झन ुऩदिछ । 

 (ढ)  “ तोहकएको वा तोहकए फभोक्षजभ ” बन्नारे मो ऐन वा मस ऐन 
अन्तगित फनेको मनमभभा तोहकएको वा तोहकए फभोक्षजभ सम्झन ु
ऩदिछ । 

 (ण)  “ ऩानीको स्रोत ” बन्नारे प्राकृमतक रुऩभा ऩानी मनसतृ हनुे नदी , 

खोरा, तार, ऩोखयी, इनाय, कुवा तथा भूर जस्ता सतही वा 
बमूभगत जरस्रोत सम्झन ुऩछि य सो शब्दरे आकाशे ऩानी तथा 
ऩानीको आऩूमति गने भानव मनमभित सॊयचनाराई सभेत जनाउॉछ । 

 (त)  “ पोहोयऩानी” बन्नारे खानेऩानीको घयेरु, साविजमनक तथा सॊस्थागत 
उऩमोग ऩश्चात मनष्काशन हनुे भानव भरभूत्र सहहत वा यहहतको 
पोहोयऩानी सम्झन ुऩदिछ य सो शब्दरे पोहोयऩानीसॉग मभमसएय 
आउने वषाितको ऩानीराई सभेत जनाउॉछ । 

 (थ)  “ सयसपाइ सेवा ” बन्नारे पोहोय ऩानी व्मवस्थाऩन तथा ढर 
मनकास गयी वातावयणीम स्वच्छता कामभ याख्न ेकामि सम्झन ु
ऩदिछ य सो शब्दरे ऩानीको स्रोतको सॊयऺण गनि ढर मनकास 
प्रणारी, पोहोय ऩानी प्रशोधन प्रणारी तथा साविजमनक शौचारमको 
मनभािण, सञ्चारन तथा प्रवद्र्धन गने कामिराई सभेत जनाउॉदछ । 

 (द)  “ स्वच्छता” बन्नारे मनममभत रुऩभा शौचारमको प्रमोग गने , 

मनममभत रुऩभा साफनु ऩानीरे हात धनुे , घयामसी तहभा हऩउने 
ऩानीको सयुक्षऺत व्मवस्थाऩन य शहुिकयण गने , व्मक्षक्तगत 
सयसपाइ कामभ गने य घय मबत्र य फाहहयका तयर य ठोस 
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पोहोय भैराको उक्षचत व्मवस्थाऩन गयी ऩूणि स्वच्छता कामभ गने 
कामिराई सभेत जनाउॉदछ ।  

 (ध)  “ सॊगठठत सॊस्था ” बन्नारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य 
स्वच्छतासम्फन्धी सेवा सञ्चारन गनिको रामग मस ऐन तथा अन्म 
प्रचमरत कानून फभोक्षजभ दताि बई स्थाऩना बएका खानेऩानी तथा 
सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाराई जनाउॉदछ य सो शब्दरे प्रचमरत 
कानून फभोक्षजभ खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा प्रदान गने 
उद्देश्मरे स्थाऩना बएका अन्म सॊस्था सभेतराई जनाउॉछ । 

 (न)  “ सेवा प्रणारी ” बन्नारे खानेऩानीको भहुान , ऩाइऩ, प्रशोधन सॊमन्त्र , 

जर बण्डायण सॊयचना , जराशम वा सयसपाइ सेवासॉग सम्फक्षन्धत 
सॊयचना वा त्मस्तै हकमसभका अन्म उऩकयण वा सॊयचना सम्झन ु
ऩदिछ य सो शब्दरे खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवासॉग आवि 
बएको घय , जग्गा य त्मसभा मनमभित सॊयचनाराई सभेत जनाउॉछ 
। 

 (ऩ)  “ सेवा प्रदामक ” बन्नारे खानेऩानी सेवा , सयसपाइ सेवा य 
स्वच्छतासम्फन्धी सेवा प्रणारीको मनभािण , सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩनको भाध्मभफाट खानेऩानी तथा सयसपाइ य 
स्वच्छतासम्फन्धी सेवा उऩरब्ध गयाउने उऩबोक्ता सॊस्था वा 
अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्था सम्झन ुऩदिछ । 

 (प)  “ सेवा ऺेत्र” बन्नारे उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे 
खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सेवा सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन गनिका रामग मनधाियण गरयएको वा अनुु ुभमतऩत्रभा 
उल्रेख गरयएको ऺेत्र सम्झन ुऩदिछ । 

  

ऩरयच्छेद २ 

खानेऩानी तथा सयसपाइभा ऩहुॉचको अमधकाय य खानेऩानी प्रणारीसम्फन्धी व्मवस्था 

३.  खानेऩानी तथा सयसपाइभा ऩहुॉचको अमधकाय :  ( १) मस सहहदबमूभ 
गाउॉऩामरकाभा यहेका प्रत्मेक नागरयकराई हवना बेदबाव स्वच्छ खानेऩानी 
तथा सयसपाइभा सहज य सरुब ऩहुॉचको अमधकाय हनुेछ य मस ऐन तथा 
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प्रचमरत कानून फभोक्षजभ त्मस्तो अमधकायको सम्भान , सॊयऺण, सम्वद्र्धन य 
ऩरयऩूमति हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको खानेऩानी तथा सयसपाइभा 
ऩहुॉचको अमधकाय अन्तगित मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाभा प्रत्मेक 
नागरयकराई देहामको अमधकाय हनुेछ ु्  

(क)  उऩबोक्ता सॊस्था स्थाऩना गने अमधकाय य स्वच्छ 
खानेऩानी तथा सयसपाइभा सहज य सरुब ऩहुॉचको 
अमधकाय, 

(ख)  मनममभत रुऩभा ऩमािप्त , स्वच्छ य गणुस्तयीम खानेऩानी 
प्राप्त गने अमधकाय, 

(ग)  गणुस्तयीम सयसपाइभा सहज य सरुब रुऩभा 
ऩहुॉचको अमधकाय । 

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभको अमधकायको सम्भान , सॊयऺण, 

सम्वद्र्धन, ऩरयऩूमति य कामान्वमन गने क्षजम्भेवायी मस सहहदबमूभ 
गाउॉऩामरका य सम्फक्षन्धत उऩबोक्ता सॊस्थाको हनुेछ य मसका रामग मस 
सहहदबमूभ गाउॉऩामरका य सम्फक्षन्धत उऩबोक्ता सॊस्थारे नेऩार सयकाय तथा 
प्रदेश सयकायसॉग सभन्वम गयी आवश्मक सहमोग प्राप्त गनि सक्नेछन ्। 

(४) मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे आपनो ऺेत्रभा यहेका 
उऩबोक्ता सॊस्थाहरुरे आऩूमति गने खानेऩानीको सहुवधास्तय मनधाियण गनि 
सक्नेछ य मस प्रमोजनका रामग खानेऩानीको सहुवधास्तयको रामग 
उऩबोक्ता सॊस्थाहरुसॉग छरपर गयी आवश्मक सूचकहरु मनधाियण गनि 
सक्नेछ ।  

४.  खानेऩानीका स्रोतभामथको अमधकाय : ( १) मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाभा 
जरस्रोतको उऩमोग गदाि खानेऩानीराई ऩहहरो प्राथमभकता प्रदान गरयने छ 
। 

(२) प्रचमरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेक्षखएको बएऩमन घयेर ु
उऩमोगका रामग ऩानीको उऩमकु्त ऩरयभाणको व्मवस्था गयेय भात्र 
जरस्रोतको उऩमोगसॉग सम्फक्षन्धत मसॊचाई , जरहवद्यतु जस्ता आमोजना य 
अन्म प्रमोजनको रामग प्रमोग गनुि ऩनेछ । 
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(३) मस ऐन तथा प्रचमरत कानून फभोक्षजभ कुनै उऩबोक्ता सॊस्था 
वा सभदुामरे साभदुाहमक हहत हनुेगयी ऩयम्ऩयागत रुऩभा वा उऩबोक्ता 
सॊस्थाका भाध्मभफाट घयेरु , साविजमनक य सॊस्थागत प्रमोजनका रामग 
उऩमोग गदै आएको खानेऩानीको ऩरयभाण फयाफयको जरस्रोतभा सोही 
प्रमोजनको रामग त्मस्तो उऩबोक्ता सॊस्था वा सभदुामको अमधकाय सयुक्षऺत 
यहनेछ । 

(४) कुनैऩमन खानेऩानी प्रणारीफाट उऩरब्ध बएको खानेऩानी सेवा 
कुनै कायणरे प्रबाहवत हनुे बएभा अको वैकक्षल्ऩक व्मवस्था नबएसम्भ 
प्रबाहवत व्मक्षक्त , फस्ती, सभदुाम य साभाक्षजक सॊस्थाराई सो खानेऩानी 
प्रणारीफाट खानेऩानी सेवा प्राप्त गने अमधकाय सयुक्षऺत यहनेछ ।  

(५) खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवासॉग सम्फक्षन्धत प्रणारी तथा 
सॊयचनाराई प्रमतकूर असय ऩने गयी अन्म कुनै मनकाम वा हवकास 
ऩरयमोजनारे कुनै सॊयचना फनाउन ुऩयेभा प्रबाहवत उऩबोक्ता सॊस्थाको 
सहभमत मरन ुऩनेछ । 

(६) कुनै हवकास ऩरयमोजना वा आमोजनाका कायण उऩबोक्ता 
सॊस्थाद्दाया सञ्चामरत वा ऩयम्ऩयागत रुऩभा सञ्चामरत खानेऩानी आऩूमति 
प्रणारी वा सॊयचनाभा ऺमत बएभा उक्त ऩरयमोजना वा आमोजनारे प्रबाहवत 
उऩबोक्ता सॊस्थाराई न्मामोक्षचत ऺमतऩूमति उऩरब्ध गयाउनकुा साथै प्रबाहवत 
खानेऩानी प्रणारी य सॊयचनाको भभित सम्बाय गनुि ऩनेछ ।  

(७) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे मस सहहदबमूभ 
गाउॉऩामरकाभा यहेको खानेऩानीका स्रोतफाट खानेऩानी सॊकरन तथा 
प्रशोधन गयी मनमाित वा अन्म कुनै व्माऩाय गनि कुनै सॊस्थाराई अनभुमतऩत्र 
ठदनऩूुवि सहहदबमूभ गाउॉऩामरका य प्रबाहवत उऩबोक्ता सॊस्था वा सभदुामको 
सहभमत मरन ुऩनेछ ।  

५.  ऩानीको स्रोत तथा भहुानको सॊयऺण : ( १) खानेऩानी तथा सयसपाइभा 
मोगदानका रामग खानेऩानीका भहुान तथा स्रोत सॊयऺण गनुि सफै नागरयक , 

स्थानीम सभदुाम, सॊघ सॊस्था य मनकामको कतिव्म हनुेछ ।  
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(२) मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाभा यहेका खानेऩानीको स्रोत तथा 
भहुानको सॊयऺणका रामग सहहदबमूभ गाउॉऩामरका य सम्फक्षन्धत उऩबोक्ता 
सॊस्थाको सभन्वमभा देहाम फभोक्षजभका कामिहरु गनुि ऩनेछ ु्   

(क)  खानेऩानीको स्रोत सॊयऺणको रामग जराधाय , ऩानी मनशृ्रत 
बएय आउने भरुाधाय , मसभसाय य वन ऺेत्र सॊयऺण गयी 
फाढी, ऩैह्रो मनमन्त्रण गने य खानेऩानीको भूर वा 
भहुानराई ठदगो फनाई याख्न मनममभत रुऩभा भभित 
सम्बाय य सयसपाइ गने ।  

(ख)  खानेऩानीको स्रोतराई प्रदषुण हनु नठदने य ऩानीको स्रोत 
नष्ट वा रोुेऩ हनुफाट फचाउने, 

(ग)  खानेऩानीको सॊयऺण य सभकु्षचत उऩमोगका फायेभा 
खानेऩानी उऩबोक्ता वा सम्फक्षन्धत ऩऺहरुराई सचेतना 
अमबवहृि गने ।  

(घ)  खानेऩानीको स्रोत प्रदूषण हनु नठदन तथा ऩानीको भूर 
वा वहाव ऺेत्रको सॊयऺणका रामग जैहवक खेती गनि य 
चयीचयण तथा आगरागी मनमन्त्रण गनि कृषकहरुराई 
प्रोत्साहन गने ।  

(ङ)  खानेऩानीको भूहान वा वहाव ऺेत्र वा सो ऺेत्रका 
प्रणारीभा प्रमतकूर असय ऩनेगयी हवषादी वा हवष्पोटक 
ऩदाथि प्रमोग गनि फन्देज गने ।  

(च)  खानेऩानीको स्रोत य वहाव प्रणारीभा हनुे प्रदषुण 
मनमन्त्रणका रामग आवश्मक ऩने अन्म कामिहरु गने । 

(३) मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाभा यहेका उऩबोक्ता सॊस्थारे अन्म 
मछभेकी गाउॉऩामरकाको ऺेत्रभा यहेको भहुान वा स्रोतफाट खानेऩानी 
ल्माएको बएभा त्मस्तो ऺेत्रको खानऩानीको भूहान तथा स्रोत सॊयऺणका 
रामग सम्फक्षन्धत स्थानीम तहसॉग सभन्वम गनुिऩनेछ ।  

(४) व्माऩारयक तथा नापाभूरक प्रमोजनका रामग खानेऩानी 
आऩूमति गनि अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे आफ्नो स्रोत साधन प्रमोग गयी 
उऩदपा (२) फभोक्षजभका कामिहरु गनुि ऩनेछ ।  
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(५) खानेऩानीको प्रमोजनका रामग मनभािण गरयएका कुनै ऩमन 
प्रकायका धायाहरुफाट ऩानी प्रमोग गने सभमभा फाहेक अन्म सभमभा ऩानी 
खेय पाल्न ऩाइने छैन ।   

६.  बमूभगत ऩानीको उऩमोग : (१) बमूभगत ऩानीको उऩमोगका रामग नेऩार 
सयकायरे फनाएको भाऩदण्डराई भध्मनजय गदै सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे 
आवश्मक भाऩदण्ड फनाई राग ुगनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको भाऩदण्डको अधीनभा यही व्मक्षक्त , 

उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे बमूभगत ऩानीको उऩमोग गनि 
सक्नेछन ्। 

७.  खानेऩानी तथा सयसपाइ प्रणारी : ( १) मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरका मबत्र 
खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता समभमतको रुऩभा यहने उऩबोक्ता 
सॊस्थाका भाध्मभफाट साभहुहक रुऩभा स्वच्छ , सयुक्षऺत तथा गणुस्तयीम 
खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवाको सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन गनुि ऩनेछ । 

(२) बौगोमरक जहटरता , फढी रागत तथा हवक्षशष्टकृत प्राहवमधक 
सीऩको आवश्मकता य दऺ जनशक्षक्तको आवश्मकता ऩने बई सहहदबमूभ 
गाउॉऩामरका य उऩबोक्ता सॊस्थारे भात्र सम्ऩन्न गनि नसक्ने प्रकृमतका 
खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजनाको सहरगानीभा मनभािण , सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩनका रामग सहहदबमूभ गाउॉऩामरका य उऩबोक्ता सॊस्थारे नेऩार 
सयकाय वा प्रदेश सयकायसॉग सहमोग भाग गनि सक्नेछन ्।  

(३) खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजनाको मनभािण गदाि य बौमतक 
सॊयचना फनाउॉदा उऩबोक्ता सॊस्थारे आपै मनभािण गनुिऩनेछ य उऩबोक्ता 
सॊस्थारे मनभािण गनि नसक्ने प्रकृमतका य सहरगानीका फहवुहषिम 
आमोजनाको बौमतक सॊयचनाको मनभािणका रामग भात्र प्रमतष्ऩधािका 
आधायभा मनभािण व्मावसामी छनौट गनि सहकनेछ ।   

(४) सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे सतह तथा बमूभगत ऩानीको स्रोत 
ऩमािप्त नबएको ऺेत्रभा नागरयकराई खानेऩानी उऩरब्ध गयाउनको रामग 
आकाशे ऩानी सॊकरन गने तथा अन्म उऩमकु्त प्रहवमध वा प्रणारी 
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मनभािणका रामग नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायसॉगसभेत सभन्वम गयी 
आमथिक तथा प्रहवमधक सहमोग उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ । 

(५) कुनै उऩबोक्ता सॊस्थारे मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरका सहहत 
अन्म स्थानीम तहको ऺेत्रभा सभेत खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा आऩूमति 
गयेको यहेछ बने उक्त उऩबोक्ता सॊस्थाराई दफैु तथा सम्फक्षन्धत सफै 
स्थानीम तहफाट सहमोग गनि सहकने छ ।  

(६) कुनै व्मक्षक्तको मनजी जग्गाभा यहेको ऩानीको स्रोतराई 
आफ्नो घयेर ुप्रमोजनका रामग उऩमोग गनि ऩाइने छ य मनजी जग्गाको 
ऩानीको स्रोतराई साभहुहक हहतका रामग साभदुाहमक रुऩभा खानेऩानी 
आऩूमति गने उऩबोक्ता सॊस्थारे ऩमन उऩमोग गनि सक्नेछ ।  

(७) व्माऩारयक वा व्मावसाहमक रुऩभा खानेऩानी आऩूमति गनि 
अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे कुनै कायणरे मनममभत रुऩभा खानेऩानी सेवा 
आऩूमति गनि नसकेभा सो अवधीका रामग उऩबोक्ताराई ट्याङ्कय वा अन्म 
वैकक्षल्ऩक व्मवस्थाद्वाया उऩमकु्त गणुस्तय य ऩरयभाणको खानेऩानी उऩरव्ध 
गयाउन ुऩनेछ । 

(८) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता समभमत ÷उऩबोक्ता सॊस्था 
य अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे आपूरे सञ्चारन गयेको खानेऩानी आऩूमति 
प्रणारीको आधायबतू जानकायीहरु (ऩानीको स्रोत य ऩरयभाण , उऩबोक्ता 
घयधयुी सॊख्मा य जनसॊख्मा , ऩदामधकायी, रैहङ्गक तथा साभाक्षजक 
सभावेशीकयणको अवस्था , रगानी यकभ, शलु्क तथा भहशरु दय , सम्ऩकि  य 
गनुासा सनुवुाई सॊमन्त्र आठद ) फाये सूचनाऩाटी तमाय गयी साविजमनक 
स्थरभा याख्नऩुनेछ ।   

८.  खानेऩानी आमोजना य सॊयचनाको हस्तान्तण: (१) सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाभा 
नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहरे हवकास य मनभािण गयेका 
खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजना य सोसम्फन्धी सॊयचनाहरु खानेऩानी 
तथा सयसपाइ उऩबोक्ता समभमतको रुऩभा यहेका उऩबोक्ता सॊस्थाराई 
हस्तान्तयण गनि सहकने छ ।  

(२) व्मावसाहमक तथा व्माऩारयक प्रमोजनका रामग सॊगठठत 
सॊस्थारे सञ्चारन गयेका खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजना य सोको 
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सॊयचनाहरु उक्त सॊगठठत सॊस्थारे ऩाएको अनभुमतऩत्रको अवधी सहकएऩमछ 
वा अनभुमतऩत्र खायेज बएको अवस्थाभा उक्त आमोजना य सोको 
सॊयचनाहरु ऩमन खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता समभमतको रुऩभा यहेका 
उऩबोक्ता सॊस्थाराई हस्तान्तयण गनि सहकने छ ।  

ऩरयच्छेद ३ 

उऩबोक्ता सॊस्था सम्फन्धी व्मवस्था 
९.  खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको गठन : ( १) सहहदबमूभ 

गाउॉऩामरकाको कुनै ऺेत्र वा फस्तीभा साभदुाहमक हहत य साभहुहक राबका 
रामग सॊस्थागत रूऩभा जरस्रोतको उऩमोग गयी खानेऩानी तथा सयसपाइ 
य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा सञ्चारन य उऩमोग गनि चाहने उऩबोक्ताहरूरे 
खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(२) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था गठन नबएका 
ऺेत्रभा सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे उऩबोक्ता सॊस्था गठनका रामग आवश्मक 
सहमोग य सहजीकयण गनि सक्नेछ ।  

(३) प्रचमरत कानून फभोक्षजभ सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको 
ऺेत्रामधकाय, दाहमत्व य क्षजम्भेवायी अन्तगित ऩने हकमसभका खानेऩानी तथा 
सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाहरु गठन बएभा उऩबोक्ता सॊस्थाको हवधान 
सहहत उऩबोक्ता सॊस्था दतािका रामग सहहदबमूभ गाउॉऩामरका सभऺ मनवेदन 
ठदनऩुनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोक्षजभ ऩेश बएको हवधान अनसुायको 
उऩबोक्ता सॊस्था दताि गनि साभाक्षजक , आमथिक य प्राहवमधक दृहष्टकोणरे 
उऩमकु्त देक्षखएभा सहहदबमूभ गाउॉऩामरका प्रभखु ÷अध्मऺरे हवधान स्वीकृत 
गयी उऩबोक्ता सॊस्था दतािको प्रभाणऩत्र प्रदान गनुि ऩनेछ ।   

(५) कुनै एउटा खानेऩानीको स्रोत उऩमोगका रामग उऩबोक्ता 
सॊस्था स्थाऩना बइसकेकोभा सोही खानेऩानीको स्रोत प्रमोग गनेगयी अको 
उऩबोक्ता सॊस्था दताि गनि ऩाइने छैन ।  

(६) मो ऐन राग ुहनुऩूुवि प्रचमरत कानून फभोक्षजभ क्षजल्रा 
जरस्रोत समभमत वा हवमबन्न मनकामभा दताि बई सञ्चारन हुॉदै आएका 
खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्था ÷सभूह÷समभमतहरु भध्मे प्रचमरत 
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सॊघीम य प्रदेश कानून फभोक्षजभ  मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको 
ऺेत्रामधकाय, दाहमत्व य क्षजम्भेवायी अन्तगित ऩने हकमसभका खानेऩानी तथा 
सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था ÷सभूह÷समभमतहरु मो ऐन राग ुबएऩश्चात ्मस 
सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाभा आफ्नो साहवक हवधान य दताि प्रभाणऩत्र ऩेश गयी 
उऩबोक्ता सॊस्था अद्यावमधक हनु ुऩनेछ ।  

  तय मस प्रमोजनका रामग नमाॉ उऩबोक्ता सॊस्था दताि गनुिऩने छैन 
।  

 (७) उऩदपा (६) को प्रमोजनका रामग क्षजल्रा जरस्रोत समभमतरे 
आफ्नो कामािरमभा दताि यहेका तय मस गाउॉऩामरकाको ऺेत्रामधकाय , 

दाहमत्व य क्षजम्भेवायी मबत्र ऩने खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता 
सॊस्थाहरुको दताि अमबरेख , पाइर य सम्फक्षन्धत कागजातहरु मो ऐन 
प्रायम्ब बएको मभमतरे एक वषिमबत्रभा मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाभा 
हस्तान्तयण गनुिऩनेछ ।  

(८) प्रचमरत कानून फभोक्षजभ नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको 
ऺेत्रामत्रकाय अन्तगित ऩने हकमसभका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता 
सॊस्थाहरुरे मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको ऺेत्रभा खानेऩानी तथा सयसपाइ 
सेवा सञ्चारन गदै आएको बएभा उक्त सॊस्थाको दताि प्रभाणऩत्र , हवधान य 
खानेऩानीको स्रोत सहहतको हववयण मो ऐन प्रायम्ब बएको मभमतरे एक 
वषिमबत्रभा मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाभा अमबरेखको रुऩभा याख्नका रामग 
उऩरब्ध ऩनेछ ।  

(९) गाउॉऩामरकाभा दताि वा अद्यावमधक बएका खानेऩानी तथा 
सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थारे प्रत्मेक आमथिक वषि सभाप्त बएको मभमतरे 
तीन भहहनामबत्रभा आफ्नो रेखा ऩयीऺण प्रमतवेदन य वाहषिक प्रगमत 
प्रमतवेदन सहहदबमूभ गाउॉऩामरका सभऺ ऩेश गनुिऩनेछ ।  

(१०) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थारे आपूरे 
उऩमोग गदै आएको खानेऩानीको स्रोत उऩमोग अनभुमतऩत्रराई प्रत्मेक 
ऩाॉच वषिभा सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे तोकेको दस्तयु मतयी नवीकयण 
गयाउन ुऩनेछ, तय उऩबोक्ता सॊस्था नवीकयण गनुिऩने छैन ।  
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(११) कुनै ऺेत्रभा यहेका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता 
सॊस्थाहरु एक आऩसभा गामबन वा आवश्मकताका आधायभा अरग अरग 
हनु सक्ने छन ्।  

  (१२) उऩबोक्ता सॊस्था सम्फन्धी अन्म व्मवस्थाहरु तोहकए 
फभोक्षजभ हनुेछ ।  

१०.  खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था सङ्गठठत सॊस्था हनुे: (१) मस ऐन 
तथा प्रचमरत कानून फभोक्षजभ दताि बएका खानेऩानी तथा सयसपाइ 
उऩबोक्ता सॊस्था अहवक्षच्छन्न उत्तयामधकायवारा स्वशामसत य सङ्गठठत सॊस्था 
हनुेछ ।  

(२) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको सफै काभ 
कायवाहीको मनमभत्त आफ्नो छुटै्ट छाऩ हनुेछ ।  

(३) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थारे व्मक्षक्त सयह 
चर अचर सम्ऩक्षत्त प्राप्त गनि , उऩबोग गनि , फेचमफखन गनि वा अन्म 
हकमसभरे व्मवस्था गनि सक्नेछ ।  

(४) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थारे व्मक्षक्त सयह 
नामरस उजूय गनि य उऩबोक्ता सॊस्था उऩय ऩमन सोही नाभफाट नामसर 
उजूय राग्न सक्नेछ । 

११.  उऩबोक्ता सॊस्थाको कामिसमभमत : ( १) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता 
सॊस्थाको कामिसमभमत कक्षम्तभा सात य फढीभा ऩन्र सदस्मीम हनुऩुनेछ य 
कामिसमभमत गठन गदाि उऩबोक्ता सॊस्थाको ऺेत्रमबत्रका हवमबन्न जातजामतको 
प्रमतमनमधत्व य साभाक्षजक सभावेशीकयणराई ध्मान ठदन ुऩनेछ ।   

(२) उऩबोक्ता सॊस्थाको कामिसमभमतभा कक्षम्तभा ५० प्रमतशत 
भहहरा प्रमतमनमध हनु ुऩनेछ य अध्मऺ , उऩाध्मऺ, सक्षचव य कोषाध्मऺ भध्मे 
कक्षम्तभा दईु ऩदभा भहहरा ऩदामधकायी हनु ुऩनेछ ।  

(३) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको कामिसभमतको 
कामिकार चाय वषिको हनुेछ ।  

(४) कुनै ऩमन व्मक्षक्तरे अध्मऺको रुऩभा फढीभा दईु कामिकार 
भात्र काभ गनि ऩाउने छ य कुनै ऩमन व्मक्षक्त कुनै एउटै ऩदभा दईु ऩटक 
बन्दा फढी दोहोरयएय ऩदामधकायी फन्न ऩाउने छैन ।   
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(५) उऩबोक्ता सॊस्थाको कामिसमभमतको गठन वा हवघटन 
उऩबोक्ता सॊस्थाको साधायण सबाको रुऩभा आमोजना गरयने अमधवेशनरे 
भात्र गनि सक्नेछ ।  

(६) उऩबोक्ता सॊस्थाको प्रत्मेक वषि साधायण सबा आमोजना गयी 
वाहषिक कामिक्रभ य रेखा ऩयीऺण प्रमतवेदन ऩारयत गनुिऩनेछ य आवश्मकता 
अनसुाय हवशेष साधायण सबा ऩमन आमोजना गनि सहकनेछ ।  

(७) उऩबोक्ता सॊस्थाको साधायण सबा वा अमधवेशन आमोजना 
गनिका रामग मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरका य सम्फक्षन्धत मनकामरे 
आवश्मकता अनसुाय सहमोग तथा सहजीकयण गनि सक्नेछन ्।  

१२.  उऩबोक्ता सॊस्थाको हवधान: उऩबोक्ता सॊस्थाको हवधानभा देहाम फभोक्षजभका 
व्मवस्थाहरु सभावेश गनुिऩनेछ : 

 (क)  उऩबोक्ता सॊस्थाको नाभ, ठेगाना, कामिऺ ेत्र य स्रोत 

 (ख)  उऩबोक्ता सॊस्थाको उद्देश्म य कामिहरु  

 (ग)  सदस्मता (सदस्म, सदस्म शलु्क , सदस्मता शलु्क छुट , 

सदस्मता नहयने आठद) 
 (घ)  अमधवेशन, वाहषिक साधायण सबा , हवशेष साधायण सबा य 

अमधवेशन तथा साधायण सबाका कामिहरु 

 (ङ)  कामिसमभमतको गठन य कामिसमभमतका काभ , कतिव्म य 
अमधकायहरु  

 (च)  कामिसमभमतको फैठक य कामिहवमध 

 (छ)  ऩदामधकायीहरुको काभ, कतिव्म य अमधकायहरु 

 (ज)  अहवश्वासको प्रस्ताव 

 (झ)  उऩबोक्ता सॊस्थाको कोष , सेवा शलु्क य आमथिक स्रोत 
सॊकरन तथा चर अचर सम्ऩक्षत्त व्मवस्थाऩन , रेखा 
ऩयीऺण 

 (ञ)  मनवािचन सम्फन्धी व्मवस्था  

 (ट)  हवहवध (हवधान सॊशोधन , सॊस्था हवघटन, हवमनमभ फनाउन 
सक्ने व्मवस्था आठद) 



v08–$,       ;ª\Vof–!      ;lxbe"ld /fhkq,     ldlt M @)&*÷!)÷@! 

 

15 

(२) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको हवधानभा 
स्थानीम आश्मकता य उऩबोक्ता सॊस्थारे सञ्चारन गने खानेऩानी 
आमोजनाको प्रकृमतका आधायभा थऩ व्मवस्थाहरु सभावेश गनि सहकनेछ ।  

१३.  उऩबोक्ता सॊस्थाको कोष :(१) उऩबोक्ता सॊस्थाको एक कोष यहने छ य 
उक्त कोषभा उऩबोक्ता सदस्मता शलु्क , खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा 
शलु्क, सहहदबमूभ गाउॉऩामरका य हवमबन्न मनकाम तथा सॊघ सॊस्थाफाट प्राप्त 
यकभ य कानून फभोक्षजभ प्राप्त यकभ जम्भा गनुिऩनेछ ।  

(२) उऩबोक्ता सॊस्थारे खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी 
आमोजना मनभािण , सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनका रामग सहहदबमूभ 
गाउॉऩामरका य हवमबन्न सयकायी मनकाम तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थासॉग 
सहमोग प्राप्त गनि सक्नेछन ्।  

(३) उऩबोक्ता सॊस्थारे आफ्नो कोषभा बएको यकभराई 
खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजनाको ठदगोऩना तथा भभित सम्बाय गनि य 
अन्म कुनै मनकामहरुसॉगको सहरगानीभा खानेऩानी तथा सयसपाइ 
आमोजना सञ्चारनका रामग सभेत सदऩुमोग गनि सक्नेछ ।    

(४) उऩबोक्ता सॊस्थारे आपनो हवधानभा बएको व्मवस्था 
फभोक्षजभ रेखा ऩयीऺक मनमकु्त गयी सॊस्थाको वाहषिक आम व्ममको रेखा 
ऩयीऺण गयाई वाहषिक साधायण सबाफाट ऩारयत गनुिऩनेछ ।  

ऩरयच्छेद ४ 

अनभुमतऩत्र सम्फन्धी व्मवस्था 

१४.  अनभुमतऩत्र मरनऩुने: (१) मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको कुनै ऺेत्रभा कुनै 
कम्ऩनी वा उद्योग जस्ता व्मावसाहमक सॊस्थारे नापाभूरक वा व्माऩारयक 
प्रमोजनका रामग खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा प्रदान गने आमोजना वा 
सेवा प्रणारीको सबेऺण , मनभािण, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनि य 
खानेऩानीको स्रोतको व्मवसाहमक उऩमोग गनि  चाहेभा मस ऐन फभोक्षजभ 
सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको कामिगाउॉऩामरकाफाट अनभुमतऩत्र मरन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेक्षखएको बएताऩमन 
साभदुाहमक रुऩभा साभहुहक प्रमोजनका रामग उऩबोक्ता सॊस्थारे खानेऩानी 
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तथा सयसपाई आमोजनाको सबेऺण , मनभािण, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनि 
य खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता समभमतको रुऩभा यहेका उऩबोक्ता 
सॊस्थािाया खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा प्रदान गनि 
अनभुमतऩत्र मरनऩुने छैन ।  

(३) मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको ऺेत्रमबत्र वा ऺेत्रफाट उऩदपा 
(१) फभोक्षजभ व्माऩारयक , व्मवसाहमक तथा औद्योमगक प्रमोजनका रामग 
खानेऩानी आमोजना वा सेवा प्रणारी सञ्चारन गनि चाहने व्मावसाहमक 
हकमसभका सॊगठठत सॊस्थारे सम्फक्षन्धत हवषमको आमथिक , प्राहवमधक तथा 
प्रचमरत कानून फभोक्षजभको वातावयणीम अध्ममन प्रमतवेदन तथा सहहदबमूभ 
गाउॉऩामरकारे तोकेको अन्म आवश्मक हववयण य अनभुमतऩत्र दस्तयु सभेत 
सॊरग्न गयी मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरका सभऺ मनवेदन ठदन ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोक्षजभ प्राप्त मनवेदनभा छानमफन गदाि थऩ 
कागजात आवश्मक ऩने वा कुनै हवषमभा थऩ स्ऩष्ट गनुिऩने देक्षखएभा मस 
सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतरे सो फभोक्षजभका 
कागजातहरु ऩेश गनि वा स्ऩष्ट गनि फढीभा ऩन्र ठदनको सभम ठदन ुऩनेछ 
।  

१५.  अनभुमतऩत्र ठदनऩुने: (१) दपा १४ फभोक्षजभ ऩयेको मनवेदनभा सहहदबमूभ 
गाउॉऩामरकारे आवश्मक जाॉचफझु गदाि आफ्नो अमधकाय ऺेत्रमबत्र ऩने 
हवषम बई अनभुमतऩत्र ठदन उऩमकु्त देक्षखएभा त्मस्तो मनवेदन ऩयेको मभमतरे 
तीस ठदनमबत्र मस ऐन य अन्म प्रचमरत कानून फभोक्षजभका शतिहरु सभेत 
उल्रेख गयी मनवेदक सॊस्थाराई व्माऩारयक , व्मावसाहमक तथा औद्योमगक 
प्रमोजनका रामग खानेऩानी आऩूमति गनि अनभुमतऩत्र ठदन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (२) फभोक्षजभको अनभुमतऩत्र प्रदान गदाि फढीभा 
ऩाॉच वषिका रामग भात्र प्रदान गनि सहकने छ य सो अवधी ऩश्चात ्
सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे तोकेको दस्तयु फझुाई फढीभा एक ऩटक भात्र 
अको ऩाॉच वषिका रामग अनभुमतऩत्र नवीकयण गनि सहकने छ ।  

(३) अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थाको अनभुभमतऩत्रको अवधी सभाप्त हनुे 
वषि उक्तखानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजना सञ्चारनका रामग सम्फक्षन्धत 
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ऺेत्रभा उऩबोक्ता सॊस्था स्थाऩना गयी सोही उऩबोक्ता सॊस्थाराई आमोजना 
हस्तान्तयण गनुिऩनेछ ।  

(४) मो ऐन प्रायम्ब हनु ुअगावै व्मवसाहमक तथा औद्योमगक 
रुऩभा खानेऩानी उऩमोग गरययहेका सॊगठठत सॊस्थारे मो ऐन प्रायम्ब बएको 
मभमतरे एक वषिमबत्रभा मस ऐन तथा प्रचमरत कानून फभोक्षजभको प्रहक्रमा 
ऩूया गयी अनभुमतऩत्र मरन ुऩनेछ । 

(५) उऩदपा (१) य (४) फभोक्षजभ अनभुमतऩत्र नमरएका सॊगठठत 
सॊस्थारे व्माऩारयक तथा नापाभूरक प्रमोजनका रामग खानेऩानी तथा 
सयसपाइ सेवा, आमोजना वा सेवा प्रणारी मनभािण , सञ्चरन तथा व्मवस्थाऩन 
गनि वा खानेऩानीको स्रोतको व्मवसाहमक तथा औद्योमगक उऩमोग गनि 
ऩाउने छैन । 

१६.  अनभुमतऩत्र प्रदान नगरयने : ( १) मस ऐन वा प्रचमरत कानून फभोक्षजभ 
उऩबोक्ता सॊस्थाद्दाया साभदुाहमक रुऩभा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा 
प्रदान बइहेको ऺेत्रभा य व्मावसाहमक तथा व्माऩारयक वा औद्योमगक 
प्रमोजनका रामग खानेऩानी सेवा सञ्चारन गनि कुनै सॊगठठत सॊस्थाराई 
अनभुमत प्रदान गरयएको फसोवास ऺेत्र वा औद्योमगक ऺेत्रभा अको कुनैऩमन 
सॊगठठत सॊस्थाराई सोही प्रमोजनका रामग अनभुमतऩत्र प्रदान गरयने छैन ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु व्मवस्था गरयएको बए ताऩमन 
अनभुहऩत्र प्राप्त सॊस्थारे सेवा ऺेत्रभा गणुस्तयीम सेवा प्रदान नगयेभा वा 
मनममभत रुऩभा खानेऩानी सेवा आऩूमति गनि नगयेभा वा भाग अनसुायको 
खानेऩानी सेवा आऩूमति गनि नसकेभा वा कुनै कायणरे त्मस्तो सॊस्था 
हवघटन बएभा वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थाको अनभुमतऩत्र खायेज बएभा 
उक्त ऺेत्रभा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा प्रदान गनिका रामग मस ऐनभा 
गरयएको व्मवस्था अनसुाय अको सॊस्थाराई नमाॉ अनभुमतऩत्र प्रदान गनि 
सहकने छ ।  

(३) उऩबोक्ता सॊस्थाद्दाया साभदुाहमक रुऩभा खानेऩानी तथा 
सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा प्रदान गनिका रामग प्रमोग बइयहेको 
खानेऩानीको स्रोतभा प्रमतकूर असय ऩनेगयी व्मावसाहमक तथा व्माऩारयक 
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वा औद्योमगक प्रमोजनका रामग खानेऩानी सेवा सञ्चारन गनि अनभुमतऩत्र 
प्रदान गरयने छैन ।  

१७.  अनभुमतऩत्र खायेज: (१) मस ऐन फभोक्षजभ अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे ऐन 
मनमभ हवऩरयतको कुनै काभ गयेभा वा मनममभत रुऩभा खानेऩानी तथा 
सयसपाइ सेवा उऩरब्ध नगयाएभा वा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा प्रदान 
गये वाऩत अनभुमतऩत्रभा उल्रेख गरयए बन्दा फढी शलु्क मरएभा वा 
अनभुमत्रऩत्रभा उक्षल्रक्षखत सभममबत्र खानेऩानी आमोजना वा सेवा प्रणारीको 
मनभािण तथा सञ्चारन य व्मवस्थाऩन नगयेभा सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको 
कामिगाउॉऩामरकारे अनभुमतऩत्रभा उल्रेक्षखत काभभा आवश्मक सधुाय गयी 
सेवा सञ्चारन गनिका रामग अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थाराई मनदेशन ठदन 
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको अवस्थाको हवद्यभानता बए नबएको 
कुया ऩहहचान गनिका रामग सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे अनगुभन समभमत 
गठन गयी प्रमतवेदन तमाय गनि सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ठदइएको मनदेशन तथा आदेशको 
ऩारना नगयेभा सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको कामिगाउॉऩामरकारे मस ऐन 
फभाक्षजभ प्रदान गयेको अनभुमतऩत्र खायेज गनुि ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोक्षजभ अनभुमतऩत्र खायेज गनुि अक्षघ 
सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतरे सम्फक्षन्धत 
अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थाराई सात ठदनको सभम ठदई आफ्नो सपाई ऩेश 
गने भौका ठदन ुऩनेछ । 

ऩरयच्छेद ५ 

खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था 

१८.  खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा उऩरव्ध गयाउन ुऩने : (१) मस ऐन तथा 
प्रचमरत कानून फभोक्षजभ अनभुमत मरन ुनऩने उऩबोक्ता सॊस्था वा 
अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊगठठत सॊस्थारे आफ्नो सेवा ऺेत्रमबत्रका खानेऩानी तथा 
सयसपाइ उऩबोक्ताहरुरे मनममभत य न्मामोक्षचत रुऩभा खानेऩानी तथा 
सयसपाइ सेवा उऩमोग गनि ऩाउने गयी आवश्मक व्मवस्था गनुि ऩनेछ ।  
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(२) आफ्नो सेवा ऺेत्रमबत्र खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा 
उऩरब्ध गयाउॉदा कुनै ऩमन आधायभा कुनै ऩमन बेदबाव गनि ऩाइने छैन । 

(३) मस ऐन फभोक्षजभ खानेऩानी सेवा उऩरब्ध गयाउॉदा घयेर ु
उऩमोग य साविजमनक प्रमोगको रामग आवश्मक व्मवस्था गयेय भात्र 
सॊस्थागत, व्मवसाहमक तथा औद्योमगक प्रमोजनको रामग ऩानीको स्रोतको 
प्रमोग गनुि ऩनेछ ।  

(४) घयामसी तथा साविजमनक प्रमोजनका रामग खानेऩानी तथा 
सयसपाइ सेवा उऩरब्ध गयाउनका रामग मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे 
उऩबोक्ता सॊस्थाराई आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

(५) मस ऐन फभोक्षजभ अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे आऩसी सम्झौता 
गयी घयेरु , साविजमनक, सॊस्थागत, व्मवसाहमक तथा औद्योमगक प्रमोजनको 
रामग प्रशोमधत , अधिप्रशोमधत वा अप्रशोमधत ऩानी थोक रूऩभा खरयद मफक्री 
गनि सक्नेछ । 

(६) कुनै ऩमन कायणरे खानेऩानी आऩूमति प्रणारी अवरुि बएभा 
सहहदबमूभ गाउॉऩामरका य अन्म सम्फक्षन्धत मनकामको सहमोगभा तत्कार 
भभित सम्बाय गयी खानेऩानी आऩूमति गनुिऩनेछ य भभित सम्बाय अवधीभा 
खानेऩानी आऩूमतिका रामग अस्थामी वा फैकक्षल्ऩक व्मवस्था गनुिऩनेछ ।   

(७) अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे व्मवसाहमक उऩबोक्ताराई 
खानेऩानी सेवा उऩरब्ध गयाउॉदा ऩानी उऩमोग गये ऩश्चात मनष्कने 
पोहोयऩानीको व्मवस्थाऩनका रामग त्मस्ता व्मवसाहमक उऩबोक्तासॉग 
आऩसी सम्झौता गयी सेवा प्रदान गनुि ऩनेछ । 

१९.  धाया तथा मभटय जडान : (१) मस ऐन फभोक्षजभ खानेऩानी सेवा प्राप्त गनि 
चाहने उऩबोक्तरे धाया तथा मभटय जडानको रामग सम्फम्न्धत सेवा ऺेत्रको 
उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्था सभऺ मनवेदन ठदन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ मनवेदन प्राप्त बएभा उऩबोक्ता सॊस्था 
वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे मनधािरयत शलु्क मरई सभमभा नै धाया तथा 
मभटय जडान गयीठदन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेखएको बएताऩमन 
कुनै प्राहवमधक कायणरे कुनै सेवा ऺेत्र मबत्रका धायाहरुभा मभटय जडान 
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गनि उऩमकु्त नहनुे बएभा अन्म उऩमकु्त व्मवस्था गयी खानेऩानी सेवा 
उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 

२०.  ढर मनकास सेवा सञ्चारन : (१) मस ऐन फभोक्षजभ खानेऩानी सेवा सेवा 
प्रदान गदाि मनक्षष्कएको पोहय ऩानीको व्मवस्थाऩनका रामग उऩबोक्ता 
सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे ढर मनकास सेवा सञ्चारन गनुिऩनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ढर मनकास सेवा सञ्चारन गदाि ढर 
मनकास सेवा उऩमोग गने उऩबोक्ताफाट सॊस्थारे मनधािरयत दयभा ढर 
मनकास सेवा शलु्क मरन सक्नेछ ।  

२१.  सेवा फन्द गनि सक्ने : (१) काफफुाहहयको ऩरयक्षस्थमत उत्ऩन्न बई खानेऩानी 
सेवाप्रणारीफाट उऩरव्ध गयाइयहेको खानेऩानीको गणुस्तय कामभ यहन 
नसक्ने बएभा वा सेवाको स्तयभा असय ऩने बएभा वा सेवा फन्द गनुि ऩने 
बएभा त्मस्तो सेवा सचुारु हनु राग्ने अनभुामनत सभम सभेत उल्रेख गयी 
उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे उऩबोक्ताराई उऩमकु्त 
भाध्मभफाट सो कुयाको ऩूविसूचना ठदई खानेऩानी सेवा फन्द गनि सक्नेछ । 

(२) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे उऩदपा (१) 
फभोक्षजभ आफ्नो सेवा ऺेत्रमबत्र खानेऩानी सेवा फन्द गयेभा त्मस्ता सॊस्थारे 
फैकक्षल्ऩक व्मवस्था गयी उऩबोक्ताराई स्वच्छ खानेऩानी उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ आफ्नो सेवा ऺेत्रमबत्र उऩबोक्ता 
सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्था आपैरे मनधाियण गयेको सभम तामरका 
फभोक्षजभ मनममभत रुऩभा खानेऩानी हवतयण गनि नसकेभा त्मसयी खानेऩानी 
हवतयण गनि नसकेको अवमधको शलु्क वा भहसरु मरन ऩाउने छैन । 

(४) मनधािरयत सभमभा शलु्क वा भहसरु नफझुाउने वा सेवाको 
दरुुऩमोग गने वा सेवा उऩमोग गदाि ऩारना गनुिऩने शतिको उल्रघॊन गने 
उऩबोक्ताको सेवा सम्फक्षन्धत सॊस्थारे ऩूविसूचना ठदई फन्द गनि सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोक्षजभ सेवा फन्द गयाएकोभा सम्फक्षन्धत 
उऩबोक्तारे शलु्क वा भहसरु फझुाई सेवा सचुारु गयीठदन मनवेदन ठदएभा 
सम्फक्षन्धत सॊस्थारे मनधाियण गयेको शलु्क मरई फन्द बएको सेवा ऩून् 
सचुारु गयीठदन ुऩनेछ य उऩबोक्ताको कायणरे कुनै हानी नोक्सानी बएको 
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ऩाइएभा सम्फक्षन्धत उऩबोक्ताफाट त्मस्तो हानी नोक्सानी बएको यकभ 
बयाई मरन सक्नेछ । 

२२.  मनजी वा साविजमनक जग्गाभा ऩाइऩ हवच्याउन वा अन्म सॊयचना फनाउन 
सक्ने : (१) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे उऩबोक्ताराई 
खानेऩानी सेवा उऩरव्ध गयाउने प्रमोजनको रामग प्रचमरत कानून 
फभोक्षजभको प्रकृमा ऩूया गयी मनजी वा साविजमनक जग्गाभा खानेऩानी तथा 
ढर मनकासको ऩाइऩ मफच्याउन वा अन्म सॊयचना फनाउन सक्नेछ । 

(२) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे कुनै व्माक्षक्तको 
मनजी जग्गाभा ऩाईऩ मफच्याउन वा कुनै सॊयचना फनाउन ुऩयेभा सम्फक्षन्धत 
जग्गाधनीसॉग उक्त जग्गा खरयद गनि वा मरक्षखत सम्झौता गयी मरजभा 
मरन वा आऩसी सहभमतका आधायभा मन्शलु्क मरन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ मनजी जग्गा प्राप्त गनि नसकेभा वा 
जग्गा प्राप्त गनि सम्बव नबएभा उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त 
सॊस्थारे प्रचमरत कानून फभोक्षजभ त्मस्तो जग्गा प्राप्त गनिको रामग 
सहहदबमूभ गाउॉऩामरका सभऺ अनयुोध गनि सक्नेछ । 

(४) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे खानेऩानी तथा 
सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा , आमोजना वा सेवा प्रणारी मनभािण तथा 
सञ्चारनका रामग हवच्याएको ऩाईऩ वा मनभािण गयेको सॊयचनाका कायण 
कसैको मनजी सम्ऩक्षत्त हानी नोक्सानी हनु गएभा त्मस्तो सॊस्थारे सोको 
उक्षचत भआुब्जा य ऺमतऩूमति ठदन ुऩनेछ । 

२३.  घय जग्गाभा प्रवेश गनि सक्ने : (१) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त 
सॊस्था वा मस ऐन फभोक्षजभको काभको मसरमसराभा खहटएको सॊस्थाको 
ऩदामधकायी वा सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको ऩदामधकायी वा कुनै सयकायी 
कभिचायी कुनै व्मक्षक्तको घय जग्गाभा प्रवेश गनुिऩने बएभा सम्फक्षन्धत 
व्मक्षक्तराई ऩूविसूचना ठदई त्मस्तो घयजग्गाभा प्रवेश गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनु सकैु कुया रेक्षखएको बएताऩमन कुनै 
व्मक्षक्तरे खानेऩानी सेवाको दरुुऩमोग वा सेवाको अनामधकृत उऩमोग 
गरययहेको छ बन्ने शङ्का गनुिऩने ऩमािप्त आधाय य कायण बएभा सोको रामग 
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सूमोदम देक्षख सूमािस्त नबएसम्भको सभमभा ऩूविसूचना नठदई ऩमन त्मस्तो 
व्मक्षक्तको घयजग्गाभा प्रवेश गनि सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभको कामिभा सॊरग्न व्मक्षक्तरे 
सम्फक्षन्धत घयजग्गाधनीको कुनै ऩमन सम्ऩक्षत्तभा हानी नोक्सानी ऩगु्ने कामि 
गनुि हदैुन । 

तय त्मस्तो कामिभा सॊरग्न व्माक्षक्तरे कुनै हानी नोक्सानी गयेको 
ऩाइएभा सॊस्थारे सम्फक्षन्धत व्मक्षक्तराई न्मामोक्षचत ऺमतऩूमति ठदन ुऩनेछ । 

२४. सेवा प्रणारीसॉग सम्फक्षन्धत सॊयचनाको सयुऺा: (१) खानेऩानी तथा सयसपाइ 
आमोजना वा सेवा प्रणारीको सयुऺाको रामग उऩबोक्ता सॊस्था वा 
अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थाको मरक्षखत अनयुोधभा वा त्मस्तो प्रणारीको सयुऺा 
गनि आवश्मक बएभा नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय तथा मस सहहदबमूभ 
गाउॉऩामरकारे आवश्मक सयुऺा व्मवस्था गनुि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थाको अनयुोधभा 
सयुऺा व्मवस्था गरयएकोभा त्मसको रामग राग्ने सम्ऩूणि खचि सोही 
अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे व्महोनुि ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद ६ 

भहसरु तथा सेवा शलु्क सम्फन्धी व्मवस्था 
२५.  खानेऩानी तथा सयसपाइ भहसरु मनधाियण : (१) खानेऩानी तथा सयसपाई 

उऩबोक्ता समभमतको रुऩभा यहेका उऩबोक्ता सॊस्थारे उऩरब्ध गयाउने 
खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाको भहसरु सम्फक्षन्धत उऩबोक्ता सॊस्थाको 
साधायण सबारे मनधाियण गये फभोक्षजभ हनुेछ य मसयी मनधाियण गयेको 
भहसरु दयको जानकायी सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाराई उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ ।  

(२) उऩबोक्ता सॊस्थारे खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाको भहसरु 
मनधाियण गदाि आमोजनाको रागत , खानेऩानीको गणुस्तय , सेवाको स्तय , 

उऩबोक्ताहरुको मोगदान , उऩबोक्ताको फहृद हहत , उऩबोक्ताको क्रमशक्षक्त , 

नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायको नीमत , सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको नीमत य 
खानेऩानी तथा सयसपाइभा ऩहुॉचको हकसम्फन्धी भौमरक हकराई सभेत 
आधाय भान्नु ऩनेछ ।   
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(३) मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे आपनो ऺेत्रमबत्र यहेका 
खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थारे उऩदपा (२) फभोक्षजभका 
सूचकहरुका आधायभा मनधाियण गने खानेऩानी भहशरुभा सम्बव बएसम्भ 
एकरुऩता कामभ याख्न वा व्माऩक अन्तय हनु नठदनका रामग आवश्मक 
मनदेशन ठदन सक्नेछ ।    

(४) अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे व्मावसाहमक तथा व्माऩारयक य 
औद्योमगक प्रमोजनका रामग उऩरब्ध गयाउने खानेऩानी तथा सयसपाइ 
सेवाको भहसरु मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको ऩयाभशिभा खानेऩानी तथा 
सयसपाइ सेवा भहसरु मनधाियण आमोगरे मनधाियण गये फभोक्षजभ हनुेछ । 

२६.  भहसरु तथा शलु्क मरन सक्ने: (१) उऩबोक्तारे खानेऩानी तथा सयसपाइ 
य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा उऩमोग गये वाऩत उऩबोक्ता सॊस्थारे साधायण 
सबाको मनधाियण फभोक्षजभ य अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे आमोगरे मनधाियण 
गये फभोक्षजभका आधाय य भाऩदण्डको अधीनभा यही उऩबोक्तासॉग भहसरु 
तथा सेवा शलु्क मरन सक्नेछ । 

(२) उऩबोक्तारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी 
सेवा उऩमोग गये फाऩतको भहसरु तथा सेवा शलु्क सम्फक्षन्धत उऩबोक्ता 
सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थाराई फझुाउन ुऩनेछ ।  

(३) व्माऩारयक वा व्मावसाहमक रुऩभा खानेऩानी आऩूमति गनि 
अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे आफ्नो सेवा ऺेत्रमबत्र मनधािरयत सभम तामरका 
फभोक्षजभ मनममभत रुऩभा खानेऩानी हवतयण गनि नसकेभा त्मसयी खानेऩानी 
हवतयण गनि नसकेको अवमधको शलु्क वा भहसस ुमरन ऩाउने छैन । 

(४) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु व्मवस्था गरयएको 
बएताऩमन उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे सम्फक्षन्धत वडा 
कामािरमरे गरयव तथा हवऩन्न बनी ऩहहचान य मसपारयस गयेका व्मक्षक्त 
तथा ऩरयवायराई धाया य मभटय जडान , शौचारम मनभािण य ढर जडान 
वाऩतको शलु्क तथा खानेऩानीको भहसरु रगामतका सेवाभा छुट तथा 
सहमुरमत ठदन ुऩनेछ । 

२७.  मभनाहा वा छुट ठदन सक्ने : प्रकोऩ वा अन्म कुनै हवषभ ऩरयक्षस्थीका कायण 
कुनै खास ऺेत्रका उऩबोक्ता , गरयव तथा हवऩन्न ऩरयवाय वा मसभान्तकृत 
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ऩरयवायरे उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन गयेको खानेऩानी सेवाको भहसरु मतनि असभथि बएभा त्मस्ता 
उऩबोक्तारे मतनुिऩने भहसरु घटाउन वा मभनाहा ठदन सक्नेछ । 

२८.  असरु उऩय गनि सक्ने : मस ऐन फभोक्षजभ खानेऩानी तथा सयसपाइ य 
स्वच्छतासम्फन्धी सेवा उऩमोग गये फाऩतको भहसरु तथा जरयफानाको 
यकभ नफझुाउने उऩबोक्ताफाट सम्फक्षन्धत उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र 
प्राप्त सॊस्थारे त्मस्तो यकभ प्रचमरत कानून फभोक्षजभ असरु उऩय गनि 
सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद ७ 

खानेऩानी तथा सयसपाइको गणुस्तय भाऩदण्ड सम्फन्धी व्मवस्था 
२९.  स्वच्छ य गणुस्तयीम खानेऩानी आऩूमति गनुि ऩने : ( १) मस ऐन फभोक्षजभ 

अनभुमत मरन ुनऩने उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे खानेऩानी 
आऩूमति गदाि स्वच्छ य गणुस्तयीम खानेऩानी आऩूमति गनुि ऩनेछ । 

(२) खानेऩानी आऩूमति गदाि ऩानीको गणुस्तय य स्वच्छता कामभ 
गनिका रामग ऩानी प्रशोधन गनुिऩने बएभा प्रशोधन गयेय भात्र खानेऩानी 
आऩूमति गनुिऩनेछ ।  

 

३०.  गणुस्तय भाऩदण्ड तोक्न सक्ने : ( १) खानेऩानी तथा सयसपाइ य 
स्वच्छतासम्फन्धी सेवाको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनभा अवरम्फन गनुिऩने 
गणुस्तय भाऩदण्डहरु नेऩार सयकायरे मनधाियण गये फभोक्षजभ हनुेछन ्। 

(२) नेऩार सयकायरे मनधाियण गयेको न्मूनतभ ्भाऩदण्ड अन्तगित 
यही सो भाऩदण्डभा तोकेको गणुस्तयबन्दा न्मून नहनुे गयी मस सहहदबमूभ 
गाउॉऩामरकारे आफ्नो ऺेत्रका रामग खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता 
सम्फन्धभा आवश्मक भाऩदण्ड तोक्न सक्नेछ । 

(३) उऩबोक्ता सॊस्था य अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे उऩदपा (१) य 
(२) फभोक्षजभ तोकेको गणुस्तय य भाऩदण्डको ऩारना गनुि ऩनेछ । 
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(४) सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड 
अनरुुऩ हनुेगयी खानेऩानी तथा पोहोय ऩानीको गणुस्तय भाऩन तथा 
ऩयीऺणका रामग प्रमोगशाराको स्थाऩना तथा सञ्चारन गनि सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (५) फभोक्षजभ मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे आपै 
प्रमोगशारा स्थाऩना गनि नसकेको अवस्थाभा उऩबोक्ता सस्था वा कुनै सेवा 
प्रदामक सॊस्थारे स्थाऩना गयेको प्रमोगशाराफाट खानेऩानीको गणुस्तय 
भाऩन तथा ऩयीऺण गयाउन सक्नेछ ।  

३१.  वातावयणीम अध्ममन गने: खानेऩानी तथा सयसपाइसम्फन्धी नमाॉ आमोजना 
मनभािण गदाि कुनै आमोजनाको वातावयण सॊयऺणसम्फन्धी प्रचमरत कानून 
फभोक्षजभ वातावयणीम अध्ममन प्रमतवेदन तमाय गयी स्वीकृत गयाउन ुऩने 
बएभा सम्फक्षन्धत उऩबोक्ता सॊस्था तथा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे उक्त 
कानूनी व्मवस्थाको ऩारना गनुि ऩनेछ ।   

३२.  नदी तथा तार तरैमाको जर गणुस्तय भाऩदण्ड : साॊस्कृमतक, धामभिक, 

ऩमिटकीम भहत्वका ऺेत्र य फस्तीसॉग जोमडएका वा हवमबन्न स्थानभा यहेका 
नदी, तार तरैमा , ऩोखयी, जराशम तथा कुण्ड वा कुवा य धायाहरुको 
वातावयणीम स्वास््म य जरको गणुस्तयभा भानव सकृ्षजत वा भानवीम 
हक्रमाकराऩको कायण ऩरययहेको वा ऩनि सक्ने प्रबाव न्मूनीकयण गयी 
स्वच्छता य सनु्दयता कामभ याख्न नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे 
मनधाियण गयेका भाऩदण्ड सभेतराई आधाय भान्दै सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे 
आवश्मक भाऩदण्ड फनाई राग ुगनि सक्नेछ ।  

३३.  पोहोय ऩानी प्रशोधन गनुिऩने : ( १) कसैरे ऩमन नेऩार सयकाय , प्रदेश 
सयकाय य मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे मनधाियण गयेको भाऩदण्ड हवऩरयत 
भानव भरभतु्र सहहत वा यहहतको पोहोय ऩानी वा अन्म कुनै ऩमन 
प्रकायको ठोस वस्त ुढर मनकास प्रणारीभा हवसजिन गनि वा भानव 
भरभतु्रराई मसधै नदी , खोरा, तार, तरैमा, जराशम वा साविजमनक जग्गाभा 
मभसाउन वा ऩठाउन ऩाइने छैन । 

(२) कसैरे आपूफाट उत्सक्षजित पोहोय ऩानी वा वस्त ुढर 
मनकास प्रणारीभा मभसाउन ुऩने बएभा प्रशोधन गयी प्रचमरत कानून 
फभोक्षजभ तोहकएको भाऩदण्डको सीभा मबत्र यही मभसाउन ुऩनेछ । 
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(३) मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे आपै वा उऩबोक्ता सॊस्थारे 
मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरका य अन्म सम्फक्षन्धत मनकामको सहमोगभा पोहय 
ऩानी प्रशोधन गने सॊयचना स्थाऩना य सञ्चारन गनि सक्नेछ ।  

३४.  सयसपाइ तथा स्वच्छता कामिक्रभ सञ्चारन गने : ( १) सहहदबमूभ 
गाउॉऩामरकारे उऩबोक्ता सॊस्था य हवमबन्न स्थानीम सभदुामसॉग सहकामि 
तथा सभन्वम गयी ग्राभीण तथा शहयी वस्तीराई स्वच्छ , सपा य सनु्दय 
फनाई याख्न स्वास््म तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी हवमबन्न कामिक्रभ 
तथा अमबमान सञ्चारन गनि वा गयाउन सक्नेछ । 

(२) शौचारम मनभािण तथा प्रमोग नगने ऩरयवाय वा व्मक्षक्तका 
रामग सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे साभाक्षजक सयुऺा सेवा य अन्म अनदुानभा 
अस्थामी रुऩभा योक रगाउन सक्नेछ । 

३५.  अनगुभन तथा मनमभन : (१) सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे नेऩार सयकाय वा 
प्रदेश सयकायसॉगको सभन्वमभा उऩबोक्ता सॊस्था तथा अनभुमतऩत्र प्राप्त 
सॊस्थाफाट आऩूमति बएको खानेऩानीको गणुस्तय तथा सयसपाइ य 
स्वच्छतासम्फन्धी सेवाको स्तयका फायेभा मनममभत रुऩभा अनगुभन गनुि 
ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ अनगुभन गदाि सहहदबमूभ 
गाउॉऩामरकाको वातावयण य खानेऩानी तथा सयसपाइ हवषम हेने 
ऩदामधकायी वा सदस्म तथा अमधकृत वा तोहकएका कभिचायीरे उऩबोक्ता 
सॊस्था तथा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थाद्दाया आऩूमति गरययहेको खानेऩानी वा 
हवसजिन गयेको पोहोय ऩानीको नभूना सॊकरन तथा ऩयीऺण गनि वा अन्म 
आवश्मक हववयण मरन वा भाग गनि सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोक्षजभ अनगुभनका क्रभभा सहहदबमूभ 
गाउॉऩामरकारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवाको 
स्तयभा सधुाय गनि आवश्मक देखेभा वा खानेऩानी तथा पोहोयऩानीको 
नभूना ऩयीऺण गदाि गणुस्तय तथा भाऩदण्ड फभोक्षजभ बएको नऩाइएभा 
सम्फक्षन्धत उऩबोक्ता सॊस्था तथा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थाराई गणुस्तय तथा 
भाऩदण्ड कामभ गनि मनदेशन ठदन सक्नेछ । 
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(४) उऩदपा (३) फभोक्षजभ ठदइएको मनदेशन ऩरना गनुि 
सम्फक्षन्धत उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्थाको कतिव्म हनुेछ । 

३६.  ऺमतऩूमति बयाई ठदन सक्ने : ( १) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त 
सॊस्थारे तोहकएको भाऩदण्ड फभोक्षजभको खानेऩानी उऩरब्ध नगयाएको 
प्रभाक्षणत बएभा वा त्मस्तो खानेऩानी उऩमोग गदाि उऩबोक्ताको स्वास््मभा 
प्रमतकूर असय ऩनि गएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुमतऩत्र प्राप्त 
सॊस्थारे प्रबाहवत उऩबोक्ताराई प्रचमरत कानूनभा मनधाियण गरयए 
फभोक्षजभको ऺमतऩूमति बयाई ठदन ुऩनेछ । 

(२) कसैरे खानेऩानी वा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी आमोजना 
वा सेवा प्रणारी य त्मसको सॊयचनाभा कुनै ऩमन हकमसभको हानी नोक्सानी 
वा ऺमत ऩु ¥माएभा सो सम्फन्धी भदु्दा हेने अमधकायीरे ऺमतऩूमति फाऩत 
उक्षचत यकभ बयाई ठदन सक्नेछ । 

३७.  कसयु य सजाम : खानेऩानी तथा सयसपाइसम्फन्धी कसयुको मनधाियण य 
दण्ड सजामसम्फन्धी व्मवस्था खानेऩानी तथा सयसपाइसम्फन्धी सॊघीम 
कानूनभा व्मवस्था बए फभोक्षजभ हनुेछ ।  

ऩरयच्छेद ८ 

हवहवध 

३८.  खानेऩानी तथा सयसपाइ सभन्वम समभमत : (१) सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको 
खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी नीमत तथा मोजना एवॊ कामिक्रभ तजुिभा 
य कामािन्वमनका हवषमभा सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाराई सझुाव ठदन य 
प्रबावकामता ल्माउन , खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी उऩबोक्ता सॊस्था 
एवॊ सॊघ सॊस्था य मनकामहरुसॉग सभन्वम कामभ गनि य खानेऩानी तथा 
सयसपाइका हवषमभा सजृना हनुे स्थानीम हववाद सभाधानभा सहजीकयण 
गनि सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाभा देहाम फभोक्षजभको एक खानेऩानी तथा 
सयसपाइ सभन्वम समभमत यहनेछ: 

 (क)  सहहदबमूभ गाउॉऩामरका अध्मऺ  अध्मऺ 

 (ख)  खानेऩानी तथा सयसपाइ ऺेत्र हेने कामिऩामरकाका 
सम्फक्षन्धत हवषमगत समभमतको सॊमोजक १ य एक जना 
भहहरा सदस्म   सदस्म  
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 (ग)  खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता भहासॊघ नेऩारको 
एक जना स्थानीम प्रमतमनमध,   सदस्म  

(घ)  खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छताको ऺेत्रभा कामियत 
एक जना भहहरा प्रमतमनमध,  सदस्म  

  (ङ)  सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको खानेऩानी तथा सयसपाई  

   हेने शाखा प्रभखु  सदस्म सक्षचव   

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) य (ङ) फभोक्षजभका 
प्रमतमनमधहरुको छनौट सहहदबमूभ गाउॉऩामरका प्रभखुरे गनेछन य 
मनजहरुको कामि अवधी तीन वषिको हनुेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ गठन हनुे समभमतको काभ , कतिव्म य 
अमधकाय सहहदबमूभ गाउॉऩामरको कामिगाउॉऩामरकारे मनधाियण गये फभोक्षजभ 
हनुेछ ।  

(४) खानेऩानी तथा सयसपाइ सभन्वम समभमतको फैठकको 
कामिहवमध समभमत आपैरे मनधाियण गये फभोक्षजभ हनुेछ ।  

(५) समभमतको फैठकभा खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता 
हवषमका हवऻ य सयोकायवाहरुराई आभन्त्रण गनि सहकनेछ ।  

३९.  खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी मोजना तजुिभा य कामािन्वमन: 
सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे उऩबोक्ता सॊस्था य सयोकायवारा मनकाम तथा 
सॊघ सॊस्थहरुसॉग सभन्वम , सहकामि तथा ऩयाभशि गयी नेऩार सयकायरे 
मनधाियण गयेको नीमत तथा भाऩदण्ड अनसुाय आफ्नो ऺेत्रका रामग उऩमकु्त 
हनुे हकमसभको खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी मोजना तजुिभा 
गयी कामािन्वमन गनि सक्नेछ ।  

(२) सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे तजुिभा गयेको खानेऩानी तथा 
सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी मोजना कामािन्वमनका रामग उऩबोक्ता सॊस्था 
य सम्फक्षन्धत सफै मनकाम य सयोकायवाराहरुरे सहमोग गनुिऩनेछ । 

(३) खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी मोजनाभा 
आवश्मकता अनसुाय सभम सभमभा ऩरयभाजिन गनि  सहकनेछ ।  
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(४) प्रकोऩ तथा आऩतकामरन सभमभा खानेऩानीको मनममभत 
आऩूमति गनि य सयसपाइ तथा स्वच्छता कामभ गनिका रामग मस दपा 
फभोक्षजभ तजुिभा गरयने मोजनभा हवशेष व्मवस्था गनुिऩनेछ ।  

४०.  हववयण उऩरब्ध गयाउन:े (१ सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे प्रदेशको सम्फक्षन्धत 
भन्त्रारम भापि त वा मसधै देहामको हववयणहरु सम्फक्षन्धत सॊघीम भन्त्रारम 
सभऺ वाहषिक रुऩभा य आवश्मकता अनसुाय उऩरब्ध गयाउने छ ु् 

 (क)  खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता समभमतको रुऩभा 
यहेका उऩबोक्ता सॊस्थाहरुको सॊख्मा य सोफाट 
राबान्वीत जनसॊख्मा ।  

 (ख)  अनभुमतऩत्र प्रदान गरयएका सॊगठठत सॊस्थाको सॊख्मा य 
सोफाट राबान्वीत जनसॊख्मा ।  

 (ग)  नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे भाग गयेका अन्म  

 हववयणहरु ।  

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका रामग सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाभा 
खानेऩानीको स्रोत य ऩरयभाण , गणुस्तय, राबाक्षन्वत ऺेत्र य खानेऩानी तथा 
सयसपाइ प्रणारीका भहत्वऩूणि तथा भखु्म हवषमहरु प्रष्ट रुऩभा देक्षखने गयी 
याक्षखने छ य मस्ता हववयणहरु आवश्मकता अनसुाय सभम सभमभा 
खानेऩानी तथा सयसपाइसम्फन्धी हवद्यतुीम एहककृत नक्शाभा सभावेश 
गनिका रामग नेऩार सयकायराई उऩरब्ध गयाउन सहकनेछ ।  

(३) मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे उऩदपा (२) फोक्षजभ याखेको 
हववयणराई अनगुभन य हवश्लषेणका रामग उऩमोग गनि सहकने छ ।  

४१.  ऩयुस्कायसम्फन्धी व्मवस्था : खानेऩानी तथा सयसपाइ व्मवस्थाऩनभा 
उल्रेखनीम मोगदान गने व्मक्षक्त , सॊघ सॊस्था वा सभदुामराई मस सहहदबमूभ 
गाउॉऩामरकारे आवश्मक ऩयुस्कायको व्मवस्था गनि सक्नेछ ।  

४२.  मनदेशन ठदन सक्ने :  सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे उऩबोक्ता सॊस्था वा 
अनभुमतऩत्र प्राप्त सॊस्था वा सेवा प्रदामक अन्म सॊघ सॊस्थाराई खानेऩानी 
तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी आमोजनाको मनभािण , सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन य उऩबोक्ता सेवाका हवषमभा आवश्मक मनदेशन ठदन सक्नेछ 
य त्मस्तो मनदेशनको ऩारना गनुि सम्फक्षन्धत सफैको कतिव्म हनुेछ । 
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४३.  अमधकाय प्रत्मामोजन: (१) सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाको प्रभखु ÷अध्मऺरे मस 
ऐन फभोक्षजभ प्राप्त गयेको अमधकाय उऩाध्मऺ वा कुनै सदस्म वा 
प्रशासकीम अमधकृत वा सम्फक्षन्धत कभिचायीराई प्रत्मामोजन गनि सक्ने छन ्
।  

(२) मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकाभा खानेऩानी तथा सयसपाइ य 
स्वच्छतासम्फन्धी शाखा स्थाऩना नबएसम्भ मस ऐन य सो अन्तगित तजुिभा 
हनुे मनमभ , मनदेक्षशका, कामिहवमध य भागिदशिन फभोक्षजभ गनुिऩने कामिहरु 
वातावयण सम्फन्धी शाखाफाट सम्ऩन्न गनि सहकनेछ ।  

४४.  मनमभ, मनदेक्षशका, कामिहवमध य भागिदशिन फनाउन सक्न:े मस ऐनभा गरयएका 
व्मवस्थाहरुको प्रबावकायी कामािन्वमनको रामग सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे 
आवश्मक मनमभ, मनदेक्षशका, कामिहवमध य भागिदशिन फनाउन सक्नेछ ।  

४५.  फचाउ तथा खायेजी य फाक्षझएभा गने : (१) मस सहहदबमूभ गाउॉऩामरकारे 
खानेऩानी तथा सयसपाइका हवषमभा मस अघी कामिहवमध वा अन्म 
आधायभा गयेका कामिहरु मसै ऐन फभोक्षजभ बए गयेको भामनने छ ।  

(२) मो ऐन वा मस ऐनभा गरयएका व्मवस्थाहरु सॊघीम तथा 
प्रदेश कानूनभा गरयएका व्मवस्थाहरुसॉग फाक्षझन गएभा फाक्षझएको हदसम्भ 
मो ऐनका सम्फक्षन्धत दपाहरु मनष्कृम यहने छन ्।  
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