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झिमरुक गाउँपाझिका । ऐन 

 

झिमरुक गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्वन्धी ऐन, २०७८ 

 

प्रस्तावना  

स्वच्छ, सरुझित र गणुस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा पहुँच प्राप्त गने नागररकको मौलिक 
अलिकारको सम्मान, संरिण र पररपूलति गरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था िगायतका 
संगठित संस्थाहरुका माध्यमबाट सहज र ठिगो रुपमा स्वच्छ तथा गणुस्तरीय खानेपानी, सरसफाई र 
स्वच्छता सम्बन्िी सेवा उपिब्ि गराउने सम्बन्िमा आवश्यक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संवविानको िारा २२६ बमोझजम गाउँपालिकाको  ११ औ ंगाउँ सभािे यो ऐनको  बनाएको 
छ ।  

पररच्छेि १ 

प्रारझम्भक 

 

१.  संझिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम झिमरुक गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई 
र स्वच्छता सम्वन्िी ऐन, २०७८” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन गाउँ सभाबाट पाररत भई प्रमाझणत भएपछी िाग ुहनुेछ । 

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

 (क) “अनमुलतपत्र” भन्नािे िफा १४ बमोझजमको अनमुलतपत्र सम्िन ुपििछ । 

 (ख)  “अनमुलतपत्र प्राप्त संस्था” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी 
 सेवा प्रिान गने संगठित संस्था सम्िन ुपििछ ।  

 (ग)  “आयोजना” भन्नािे खानपेानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी सेवा प्रिान गने 
भौलतक संरचनाको लनमािण, ववस्तार वा सिुार र तत्सम्बन्िी अन्य कायि गने उदे्दश्यिे 
सञ्चालित आयोजना सम्िन ुपििछ । 

 (घ)  “उपभोक्ता” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी सेवा उपयोग गने 
व्यझक्त, संस्था वा लनकाय सम्िन ुपििछ । 

 (ङ)  “उपभोक्ता संस्था” भन्नािे सामिुावयक रुपमा सामवुहक वहतका िालग खानेपानी तथा 
सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी सेवा सञ्चािन गने सामिुावयक संस्था सम्िन ुपििछ ।  
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 (च)  “खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छना 
सम्बन्िी सेवा उपयोग गने उपभोक्ता घरिरुी सिस्यहरुिे उपभोक्ता संस्थाको रुपमा 
रहेको सामिुावयक संस्थाको वविान बमोझजम सािारण सभा वा अलिवेशनबाट गिन हनुे 
सलमलतिाई जनाउँिछ ।  

 (छ)  “खानेपानी सेवा” भन्नािे खानेपानीको सञ्चय, स्थानान्तर तथा ववतरण गरी घरेि,ु 

साविजलनक, संस्थागत वा औद्योलगक उपयोगको िालग खानेपानी आपतूी गने कायि सम्िन ु
पििछ र सो शब्ििे थोक, ट्याङ्कर वा बोतिबन्िी रुपमा खानेपानी उपिव्ि गराउने 
कायििाई समेत जनाउँछ । 

 (ज)  “खानेपानीको साविजलनक उपयोग” भन्नािे साविजलनक रुपमा जडान भएका िाराबाट 
उपभोक्ताको िालग ववतरण हनु ेखानेपानीको उपयोग सम्िन ुपििछ र सो शब्ििे अग्नी 
लनयन्त्रण िगायत अत्यावश्यक अवस्थामा साविजलनक स्थानहरूमा प्रयोग गने खानेपानीको 
उपयोगिाई समेत जनाउँछ । 

 (ि)  “खानेपानीको संस्थागत उपयोग” भन्नािे सरकारी, साविजलनक, व्यावसावयक वा व्यापाररक 
संस्थाहरुिे प्रयोग गने खानेपानीको उपयोग सम्िन ु पििछ र सो शब्ििे औद्योलगक 
संस्थाहरुिे औद्योलगक प्रयोजन बाहेकका िालग उपयोग गने खानेपानी समेतिाई जनाउँछ 
। 

 (ञ) “गणुस्तरीय खानेपानी” भन्नािे मानव तथा पशकुो ठिसामा हनुे इकोिी र स्वास््यिाई हानी 
गने भौलतक, जैवीक र रसायलनक पिाथिहरु नरहेको गणुस्तरयकु्त स्वच्छ खानेपानी सम्िन ु 

 (ट)  “घरेि ुउपयोग” भन्नािे वपउन, हातमखु तथा िगुा िनु, नहुाउन, खाना पकाउन, जीवजन्त ु
तथा पशपुन्छीिाई खवुाउन, करेसाबारी, शौचािय वा यस्तै अन्य व्याझक्तगत तथा घरायसी 
प्रयोजनका िालग प्रयोग गररने खानेपानीको उपयोग सम्िन ुपििछ । 

 (ि)  “शौचािय” भन्नािे मानव मिमूत्र सरुझित रुपमा मानव सम्पकि बाट अिग गने सवुविा 
सवहतको संरचनािाई जनाउँिछ ।  

 (ड)  “ढि लनकास ” भन्नािे मानव मिमूत्र सवहत वा रवहत फोहोरपानीिाई सतही वा भलूमगत 
ढि प्रणािी वा अन्य कुन ैतररकाबाट संकिन र स्थानान्तरण गने कायि सम्िन ुपििछ। 

 (ढ)  “तोवकएको वा तोवकए बमोझजम” भन्नािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोझजम सम्िन ुपििछ । 
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 (ण)  “पानीको स्रोत” भन्नािे प्राकृलतक रुपमा पानी लनसतृ हनु ेनिी, खोिा, ताि, पोखरी, इनार, 

कुवा तथा मूि जस्ता सतही वा भलूमगत जिस्रोत सम्िन ुपछि र सो शब्ििे आकाशे 
पानी तथा पानीको आपूलति गने मानव लनलमित संरचनािाई समेत जनाउँछ । 

 (त)  “फोहोरपानी” भन्नािे खानेपानीको घरेि,ु साविजलनक तथा संस्थागत उपयोग पश्चात 
लनष्काशन हनुे मानव मिमूत्र सवहत वा रवहतको फोहोरपानी सम्िन ुपििछ र सो शब्ििे 
फोहोरपानीसँग लमलसएर आउने वषाितको पानीिाई समेत जनाउँछ । 

 (थ)  “सरसफाई सेवा” भन्नािे फोहोर पानी व्यवस्थापन तथा ढि लनकास गरी वातावरणीय 
स्वच्छता कायम राख्न ेकायि सम्िन ुपििछ र सो शब्ििे पानीको स्रोतको संरिण गनि 
ढि लनकास प्रणािी, फोहोर पानी प्रशोिन प्रणािी तथा साविजलनक शौचाियको लनमािण, 

सञ्चािन तथा प्रवद्र्िन गने कायििाई समेत जनाउँिछ । 

 (ि)  “स्वच्छता” भन्नािे लनयलमत रुपमा शौचाियको प्रयोग गने, लनयलमत रुपमा साबनु पानीिे 
हात िनुे, घरायसी तहमा वपउने पानीको सरुझित व्यवस्थापन र शवुिकरण गने, व्यझक्तगत 
सरसफाई कायम गने र घर लभत्र र बावहरका तरि र िोस फोहोर मैिाको उझचत 
व्यवस्थापन गरी पूणि स्वच्छता कायम गने कायििाई समेत जनाउँिछ ।  

 (ि)  “संगठित संस्था” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी सेवा सञ्चािन 
गनिको िालग यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोझजम िताि भई स्थापना भएका 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थािाई जनाउँिछ र सो शब्ििे प्रचलित कानून 
बमोझजम खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्रिान गने उदे्दश्यिे स्थापना भएका अन्य संस्था 
समेतिाई जनाउँछ । 

 (न)  “सेवा प्रणािी” भन्नािे खानेपानीको महुान, पाइप, प्रशोिन संयन्त्र, जि भण्डारण संरचना, 
जिाशय वा सरसफाई सेवासँग सम्बझन्ित संरचना वा त्यस्तै वकलसमका अन्य उपकरण 
वा संरचना सम्िन ुपििछ र सो शब्ििे खानेपानी तथा सरसफाई सेवासँग आवि भएको 
घर, जग्गा र त्यसमा लनलमित संरचनािाई समेत जनाउँछ । 

 (प)  “सेवा प्रिायक” भन्नािे खानेपानी सेवा, सरसफाई सेवा र स्वच्छता सम्बन्िी सेवा 
प्रणािीको लनमािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापनको माध्यमबाट खानेपानी तथा सरसफाई र 
स्वच्छता सम्बन्िी सेवा उपिब्ि गराउने उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्था 
सम्िन ुपििछ । 
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 (फ)  “सेवा िते्र” भन्नािे उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे खानेपानी तथा 
सरसफाई र स्वच्छता सेवा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनिका िालग लनिािरण गररएको 
वा अनमुलतपत्रमा उल्िेख गररएको िेत्र सम्िन ुपििछ । 

  

पररच्छेि २ 

खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको अलिकार र खानेपानी प्रणािी सम्बन्िी व्यवस्था 

३.  खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको अलिकार :  (१) यस गाउँपालिकामा रहेका प्रत्येक 
नागररकिाई ववना भेिभाव स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा सहज र सिुभ पहुँचको अलिकार 
हनुेछ र यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोझजम त्यस्तो अलिकारको सम्मान, संरिण, सम्वद्र्िन 
र पररपूलति हनुेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोझजमको खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको अलिकार अन्तगित 
यस गाउँपालिकामा प्रत्येक नागररकिाई िेहायको अलिकार हनुेछ:  

(क)  उपभोक्ता संस्था स्थापना गने अलिकार र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा 
सहज र सिुभ पहुँचको अलिकार, 

(ख)  लनयलमत रुपमा पयािप्त, स्वच्छ र गणुस्तरीय खानेपानी प्राप्त गने अलिकार, 

(ग)  गणुस्तरीय सरसफाईमा सहज र सिुभ रुपमा पहुँचको अलिकार । 

(३) उपिफा (१) बमोझजमको अलिकारको सम्मान, संरिण, सम्वद्र्िन, पररपूलति र 
कायान्वयन गने झजम्मेवारी गाउँपालिका र सम्बझन्ित उपभोक्ता संस्थाको हनुेछ र यसका िालग 
गाउँपालिका र सम्बझन्ित उपभोक्ता संस्थािे नेपाि सरकार तथा प्रिेश सरकारसँग समन्वय गरी 
आवश्यक सहयोग प्राप्त गनि सक्नेछन ्। 

(४) गाउँपालिकािे आफनो िेत्रमा रहेका उपभोक्ता संस्थाहरुिे आपूलति गने खानेपानीको 
सवुविास्तर लनिािरण गनि सक्नेछ र यस प्रयोजनका िालग खानेपानीको सवुविास्तरको िालग 
उपभोक्ता संस्थाहरुसँग छिफि गरी आवश्यक सूचकहरु लनिािरण गनि सक्नेछ ।  

४.  खानेपानीका स्रोतमालथको अलिकार: (१) गाउँपालिकामा जिस्रोतको उपयोग गिाि खानेपानीिाई 
पवहिो प्राथलमकता प्रिान गररने छ । 

(२) प्रचलित कानूनमा जनुसकैु कुरा िेझखएको भएपलन घरेि ुउपयोगका िालग पानीको 
उपयकु्त पररमाणको व्यवस्था गरेर मात्र जिस्रोतको उपयोगसँग सम्बझन्ित लसंचाई, जिववद्यतु 
जस्ता आयोजना र अन्य प्रयोजनको िालग प्रयोग गनुि पनेछ । 
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(३) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोझजम कुनै उपभोक्ता संस्था वा समिुायिे 
सामिुावयक वहत हनुेगरी परम्परागत रुपमा वा उपभोक्ता संस्थाका माध्यमबाट घरेि,ु साविजलनक 
र संस्थागत प्रयोजनका िालग उपयोग गिै आएको खानेपानीको पररमाण बराबरको जिस्रोतमा 
सोही प्रयोजनको िालग त्यस्तो उपभोक्ता संस्था वा समिुायको अलिकार सरुझित रहनेछ । 

(४) कुनैपलन खानेपानी प्रणािीबाट उपिब्ि भएको खानेपानी सेवा कुनै कारणिे प्रभाववत 
हनुे भएमा अको वैकझल्पक व्यवस्था नभएसम्म प्रभाववत व्यझक्त, बस्ती, समिुाय र सामाझजक 
संस्थािाई सो खानेपानी प्रणािीबाट खानेपानी सेवा प्राप्त गने अलिकार सरुझित रहनेछ ।  

(५) खानेपानी तथा सरसफाई सेवासँग सम्बझन्ित प्रणािी तथा संरचनािाई प्रलतकूि 
असर पने गरी अन्य कुनै लनकाय वा ववकास पररयोजनािे कुनै संरचना बनाउन ुपरेमा प्रभाववत 
उपभोक्ता संस्थाको सहमलत लिन ुपनेछ । 

(६) कुनै ववकास पररयोजना वा आयोजनाका कारण उपभोक्ता संस्थाद्दारा सञ्चालित वा 
परम्परागत रुपमा सञ्चालित खानेपानी आपूलति प्रणािी वा संरचनामा िलत भएमा उक्त पररयोजना 
वा आयोजनािे प्रभाववत उपभोक्ता संस्थािाई न्यायोझचत िलतपूलति उपिब्ि गराउनकुा साथै 
प्रभाववत खानेपानी प्रणािी र संरचनाको ममित सम्भार गनुि पनेछ ।  

(७) नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारिे गाउँपालिकामा रहेको खानेपानीका स्रोतबाट 
खानेपानी संकिन तथा प्रशोिन गरी लनयाित वा अन्य कुनै व्यापार गनि कुनै संस्थािाई अनमुलतपत्र 
ठिनपुूवि गाउँपालिका र प्रभाववत उपभोक्ता संस्था वा समिुायको सहमलत लिन ुपनेछ ।  

५.  पानीको स्रोत तथा महुानको संरिण : (१) खानपेानी तथा सरसफाईमा योगिानका िालग 
खानेपानीका महुान तथा स्रोत संरिण गनुि सबै नागररक, स्थानीय समिुाय, संघ संस्था र लनकायको 
कतिव्य हनुेछ ।  

(२) गाउँपालिकामा रहेका खानेपानीको स्रोत तथा महुानको संरिणका िालग गाउँपालिका 
र सम्बझन्ित उपभोक्ता संस्थाको समन्वयमा िेहाय बमोझजमका कायिहरु गनुि पनेछ   

(क)  खानेपानीको स्रोत संरिणको िालग जिािार, पानी लनशृ्रत भएर आउन ेमिुािार, 

लसमसार र वन िेत्र संरिण गरी बाढी, पैह्रो लनयन्त्रण गने र खानेपानीको मूि 
वा महुानिाई ठिगो बनाई राख्न लनयलमत रुपमा ममित सम्भार र सरसफाई गने 
।  

(ख)  खानेपानीको स्रोतिाई प्रिषुण हनु नठिन ेर पानीको स्रोत नष्ट वा िोप हनुबाट 
बचाउने, 
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(ग)  खानेपानीको संरिण र समझुचत उपयोगका बारेमा खानेपानी उपभोक्ता वा 
सम्बझन्ित पिहरुिाई सचेतना अलभववृि गने ।  

(घ)  खानेपानीको स्रोत प्रिूषण हनु नठिन तथा पानीको मूि वा वहाव िेत्रको 
संरिणका िालग जैववक खेती गनि र चरीचरण तथा आगिागी लनयन्त्रण गनि 
कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गने ।  

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

(च)  खानेपानीको स्रोत र वहाव प्रणािीमा हनुे प्रिषुण लनयन्त्रणका िालग आवश्यक 
पने अन्य कायिहरु गने । 

(३) गाउँपालिकामा रहेका उपभोक्ता संस्थािे अन्य लछमेकी गाउँपालिकाको िेत्रमा रहेको 
महुान वा स्रोतबाट खानेपानी ल्याएको भएमा त्यस्तो िेत्रको खानपानीको मूहान तथा स्रोत 
संरिणका िालग सम्बझन्ित स्थानीय तहसँग समन्वय गनुिपनेछ ।  

(४) व्यापाररक तथा नाफामूिक प्रयोजनका िालग खानेपानी आपूलति गनि अनमुलतपत्र प्राप्त 
संस्थािे आफ्नो स्रोत सािन प्रयोग गरी उपिफा (२) बमोझजमका कायिहरु गनुि पनेछ ।  

(५) खानेपानीको प्रयोजनका िालग लनमािण गररएका कुनै पलन प्रकारका िाराहरुबाट पानी 
प्रयोग गने समयमा बाहेक अन्य समयमा पानी खेर फाल्न पाइने छैन ।   

६.  भलूमगत पानीको उपयोग : (१) भलूमगत पानीको उपयोगका िालग नपेाि सरकारिे बनाएको 
मापिण्डिाई मध्यनजर गिै गाउँपालिकािे आवश्यक मापिण्ड बनाई िाग ुगनि सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोझजमको मापिण्डको अिीनमा रही व्यझक्त, उपभोक्ता संस्था वा 
अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे भलूमगत पानीको उपयोग गनि सक्नेछन ्। 

७.  खानेपानी तथा सरसफाई प्रणािी : (१) गाउँपालिका लभत्र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
सलमलतको रुपमा रहने उपभोक्ता संस्थाका माध्यमबाट सामवुहक रुपमा स्वच्छ, सरुझित तथा 
गणुस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी सेवाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनुि 
पनेछ । 

(२) भौगोलिक जवटिता, बढी िागत तथा ववझशष्टकृत प्राववलिक सीपको आवश्यकता र 
िि जनशझक्तको आवश्यकता पने भई गाउँपालिका र उपभोक्ता संस्थािे मात्र सम्पन्न गनि नसक्ने 
प्रकृलतका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सहिगानीमा लनमािण, सञ्चािन तथा 
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व्यवस्थापनका िालग झिमरुक गाउँपालिका र उपभोक्ता संस्थािे नेपाि सरकार वा प्रिेश 
सरकारसँग सहयोग माग गनि सक्नेछन ्।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको लनमािण गिाि र भौलतक संरचना बनाउँिा 
उपभोक्ता संस्थािे आफै लनमािण गनुिपनेछ र उपभोक्ता संस्थािे लनमािण गनि नसक्ने प्रकृलतका र 
सहिगानीका बहवुवषिय आयोजनाको भौलतक संरचनाको लनमािणका िालग मात्र प्रलतष्पिािका 
आिारमा लनमािण व्यावसायी छनौट गनि सवकनेछ ।   

(४) गाउँपालिकािे सतह तथा भलूमगत पानीको स्रोत पयािप्त नभएको िेत्रमा नागररकिाई 
खानेपानी उपिब्ि गराउनको िालग आकाशे पानी संकिन गने तथा अन्य उपयकु्त प्रववलि वा 
प्रणािी लनमािणका िालग नेपाि सरकार र प्रिेश सरकारसँगसमेत समन्वय गरी आलथिक तथा 
प्रववलिक सहयोग उपिव्ि गराउन सक्नेछ । 

(५) कुनै उपभोक्ता संस्थािे झिमरुक गाउँपालिका सवहत अन्य स्थानीय तहको िेत्रमा 
समेत खानेपानी तथा सरसफाई सेवा आपूलति गरेको रहेछ भने उक्त उपभोक्ता संस्थािाई िबैु 
तथा सम्बझन्ित सबै स्थानीय तहबाट सहयोग गनि सवकने छ ।  

(६) कुनै व्यझक्तको लनजी जग्गामा रहेको पानीको स्रोतिाई आफ्नो घरेि ुप्रयोजनका 
िालग उपयोग गनि पाइन े छ र लनजी जग्गाको पानीको स्रोतिाई सामवुहक वहतका िालग 
सामिुावयक रुपमा खानेपानी आपूलति गने उपभोक्ता संस्थािे पलन उपयोग गनि सक्नेछ ।  

(७) व्यापाररक वा व्यावसावयक रुपमा खानेपानी आपूलति गनि अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे 
कुनै कारणिे लनयलमत रुपमा खानेपानी सेवा आपूलति गनि नसकेमा सो अविीका िालग 
उपभोक्तािाई ट्याङ्कर वा अन्य वैकझल्पक व्यवस्थाद्वारा उपयकु्त गणुस्तर र पररमाणको खानेपानी 
उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

(८) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलत उपभोक्ता संस्था र अनमुलतपत्र प्राप्त 
संस्थािे आफूिे सञ्चािन गरेको खानेपानी आपूलति प्रणािीको आिारभतू जानकारीहरु (पानीको 
स्रोत र पररमाण, उपभोक्ता घरिरुी संख्या र जनसंख्या, पिालिकारी, िैवङ्गक तथा सामाझजक 
समावेशीकरणको अवस्था, िगानी रकम, शलु्क तथा महशिु िर, सम्पकि  र गनुासा सनुवुाई संयन्त्र 
आठि) बारे सूचनापाटी तयार गरी साविजलनक स्थिमा राख्नपुनेछ ।   

८.  खानेपानी आयोजना र संरचनाको हस्तान्तण : (१)  गाउँपालिकामा नेपाि सरकार, प्रिेश सरकार 
र स्थानीय तहिे ववकास र लनमािण गरेका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना र सो सम्बन्िी 
संरचनाहरु खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतको रुपमा रहेका उपभोक्ता संस्थािाई 
हस्तान्तरण गनि सवकने छ ।  



 

 

8 झिमरुक गाउँपाझिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्वन्धी ऐन, २०७८ 

झिमरुक गाउँपाझिका । ऐन 

(२) व्यावसावयक तथा व्यापाररक प्रयोजनका िालग संगठित संस्थािे सञ्चािन गरेका 
खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना र सोको संरचनाहरु उक्त संगठित संस्थािे पाएको 
अनमुलतपत्रको अविी सवकएपलछ वा अनमुलतपत्र खारेज भएको अवस्थामा उक्त आयोजना र 
सोको संरचनाहरु पलन खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतको रुपमा रहेका उपभोक्ता 
संस्थािाई हस्तान्तरण गनि सवकने छ ।  

पररच्छेि ३ 

उपभोक्ता संस्था सम्बन्िी व्यवस्था 

९.  खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको गिन : (१) गाउँपालिकाको कुन ैिेत्र वा बस्तीमा 
सामिुावयक वहत र सामवुहक िाभका िालग संस्थागत रूपमा जिस्रोतको उपयोग गरी खानेपानी 
तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी सेवा सञ्चािन र उपयोग गनि चाहने उपभोक्ताहरूिे खानेपानी 
तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था गिन गनि सक्नेछन ्। 

(२) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था गिन नभएका िेत्रमा गाउँपालिकािे 
उपभोक्ता संस्था गिनका िालग आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गनि सक्नेछ ।  

(३) प्रचलित कानून बमोझजम गाउँपालिकाको िेत्रालिकार, िावयत्व र झजम्मेवारी अन्तगित 
पने वकलसमका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरु गिन भएमा उपभोक्ता संस्थाको 
वविान सवहत उपभोक्ता संस्था ितािका िालग गाउँपालिका समि लनवेिन ठिनपुनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बमोझजम पेश भएको वविान अनसुारको उपभोक्ता संस्था िताि गनि 
सामाझजक, आलथिक र प्राववलिक दृवष्टकोणिे उपयकु्त िेझखएमा गाउँपालिका अध्यििे वविान 
स्वीकृत गरी उपभोक्ता संस्था ितािको प्रमाणपत्र प्रिान गनुि पनेछ ।   

(५) कुन ै एउटा खानेपानीको स्रोत उपयोगका िालग उपभोक्ता संस्था स्थापना 
भइसकेकोमा सोही खानेपानीको स्रोत प्रयोग गनेगरी अको उपभोक्ता संस्था िताि गनि पाइने छैन।  

(६) यो ऐन िाग ुहनुपुूवि प्रचलित कानून बमोझजम झजल्िा जिस्रोत सलमलत वा ववलभन्न 
लनकायमा िताि भई सञ्चािन हुँिै आएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
संस्था/समूह/सलमलतहरु मध्ये प्रचलित संघीय र प्रिेश कानून बमोझजम गाउँपालिकाको िेत्रालिकार, 

िावयत्व र झजम्मेवारी अन्तगित पने वकलसमका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
संस्था/समूह/सलमलतहरु यो ऐन िाग ुभएपश्चात ्गाउँपालिकामा आफ्नो साववक वविान र िताि 
प्रमाणपत्र पेश गरी उपभोक्ता संस्था अद्यावलिक हनु ुपनेछ ।  

  तर यस प्रयोजनका िालग नयाँ उपभोक्ता संस्था िताि गनुिपने छैन ।  
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 (७) उपिफा (६) को प्रयोजनका िालग झजल्िा जिस्रोत सलमलतिे आफ्नो कायािियमा 
िताि रहेका तर यस गाउँपालिकाको िेत्रालिकार, िावयत्व र झजम्मेवारी लभत्र पने खानेपानी तथा 
सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरुको िताि अलभिेख, फाइि र सम्बझन्ित कागजातहरु यो ऐन प्रारम्भ 
भएको लमलतिे एक वषिलभत्रमा गाउँपालिकामा हस्तान्तरण गनुिपनेछ ।  

(८) प्रचलित कानून बमोझजम नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारको िेत्रालत्रकार अन्तगित 
पने वकलसमका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरुिे गाउँपालिकाको िेत्रमा खानेपानी 
तथा सरसफाई सेवा सञ्चािन गिै आएको भएमा उक्त संस्थाको िताि प्रमाणपत्र, वविान र 
खानेपानीको स्रोत सवहतको वववरण यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे एक वषिलभत्रमा गाउँपालिकामा 
अलभिेखको रुपमा राख्नका िालग उपिब्ि पनेछ ।  

(९) गाउँपालिकामा िताि वा अद्यावलिक भएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
संस्थािे प्रत्येक आलथिक वषि समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्रमा आफ्नो िेखा परीिण 
प्रलतवेिन र वावषिक प्रगलत प्रलतवेिन गाउँपालिका समि पेश गनुिपनेछ ।  

(१०) खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थािे आफूिे उपयोग गिै आएको 
खानेपानीको स्रोत उपयोग अनमुलतपत्रिाई प्रत्येक पाँच वषिमा गाउँपालिकािे तोकेको िस्तरु लतरी 
नवीकरण गराउन ुपनेछ, तर उपभोक्ता संस्था नवीकरण गनुिपने छैन ।  

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

  (१२) उपभोक्ता संस्था सम्बन्िी अन्य व्यवस्थाहरु तोवकए बमोझजम हनुेछ ।  

१०.  खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था सङ्गठित संस्था हनुे : (१) यस ऐन तथा प्रचलित 
कानून बमोझजम िताि भएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था अववझच्छन्न 
उत्तरालिकारवािा स्वशालसत र सङ्गठित संस्था हनुेछ ।  

(२) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको सबै काम कारवाहीको लनलमत्त आफ्नो 
छुटै्ट छाप हनुेछ ।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थािे व्यझक्त सरह चि अचि सम्पझत्त प्राप्त 
गनि, उपभोग गनि, बेचलबखन गनि वा अन्य वकलसमिे व्यवस्था गनि सक्नेछ ।  

(४) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थािे व्यझक्त सरह नालिस उजूर गनि र 
उपभोक्ता संस्था उपर पलन सोही नामबाट नालसि उजूर िाग्न सक्नेछ । 
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११.  उपभोक्ता संस्थाको कायिसलमलत : (१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको कायिसलमलत 
कझम्तमा सात र बढीमा पन्र सिस्यीय हनुपुनेछ र कायिसलमलत गिन गिाि उपभोक्ता संस्थाको 
िेत्रलभत्रका ववलभन्न जातजालतको प्रलतलनलित्व र सामाझजक समावेशीकरणिाई ध्यान ठिन ुपनेछ 
।   

(२) उपभोक्ता संस्थाको कायिसलमलतमा कझम्तमा ५० प्रलतशत मवहिा प्रलतलनलि हनु ुपनेछ 
र अध्यि, उपाध्यि, सझचव र कोषाध्यि मध्ये कझम्तमा िईु पिमा मवहिा पिालिकारी हनु ुपनेछ 
।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको कायिसमलतको कायिकाि चार वषिको 
हनुेछ ।  

(४) कुनै पलन व्यझक्तिे अध्यिको रुपमा बढीमा िईु कायिकाि मात्र काम गनि पाउने 
छ र कुनै पलन व्यझक्त कुनै एउटै पिमा िईु पटक भन्िा बढी िोहोररएर पिालिकारी बन्न पाउने 
छैन ।   

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

(६) उपभोक्ता संस्थाको प्रत्येक वषि सािारण सभा आयोजना गरी वावषिक कायिक्रम र 
िेखा परीिण प्रलतवेिन पाररत गनुिपनेछ र आवश्यकता अनसुार ववशेष सािारण सभा पलन 
आयोजना गनि सवकनेछ ।  

(७) उपभोक्ता संस्थाको सािारण सभा वा अलिवेशन आयोजना गनिका िालग गाउँपालिका 
र सम्बझन्ित लनकायिे आवश्यकता अनसुार सहयोग तथा सहजीकरण गनि सक्नेछन ्।  

१२.  उपभोक्ता संस्थाको वविान: उपभोक्ता संस्थाको वविानमा िेहाय बमोझजमका व्यवस्थाहरु समावेश 
गनुिपनेछ :  

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

 (ख)  उपभोक्ता संस्थाको उदे्दश्य र कायिहरु  

 (ग)  सिस्यता (सिस्य, सिस्य शलु्क, सिस्यता शलु्क छुट, सिस्यता नहरने आठि) 

 (घ)  अलिवेशन, वावषिक सािारण सभा, ववशेष सािारण सभा र अलिवेशन तथा सािारण 
सभाका कायिहरु 

 (ङ)  कायिसलमलतको गिन र कायिसलमलतका काम, कतिव्य र अलिकारहरु  
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 (च)  कायिसलमलतको बैिक र कायिववलि 

 (छ)  पिालिकारीहरुको काम, कतिव्य र अलिकारहरु 

 (ज)  अववश्वासको प्रस्ताव 

 (ि)  उपभोक्ता संस्थाको कोष, सेवा शलु्क र आलथिक स्रोत संकिन तथा चि अचि 
सम्पझत्त व्यवस्थापन, िेखा परीिण 

 (ञ)  लनवािचन सम्बन्िी व्यवस्था  

 (ट)  ववववि (वविान संशोिन, संस्था ववघटन, ववलनयम बनाउन सक्ने व्यवस्था आठि) 

(२) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको वविानमा स्थानीय आश्यकता र 
उपभोक्ता संस्थािे सञ्चािन गने खानेपानी आयोजनाको प्रकृलतका आिारमा थप व्यवस्थाहरु 
समावेश गनि सवकनेछ ।  

१३.  उपभोक्ता संस्थाको कोष : (१) उपभोक्ता संस्थाको एक कोष रहने छ र उक्त कोषमा उपभोक्ता 
सिस्यता शलु्क, खानपेानी तथा सरसफाई सेवा शलु्क, गाउँपालिका र ववलभन्न लनकाय तथा संघ 
संस्थाबाट प्राप्त रकम र कानून बमोझजम प्राप्त रकम जम्मा गनुिपनेछ ।  

(२) उपभोक्ता संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्िी आयोजना लनमािण, सञ्चािन 
तथा व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिका र ववलभन्न सरकारी लनकाय तथा गैरसरकारी संघ संस्थासँग 
सहयोग प्राप्त गनि सक्नेछन ्।  

(३) उपभोक्ता संस्थािे आफ्नो कोषमा भएको रकमिाई खानेपानी तथा सरसफाई 
आयोजनाको ठिगोपना तथा ममित सम्भार गनि र अन्य कुनै लनकायहरुसँगको सहिगानीमा 
खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सञ्चािनका िालग समेत सिपुयोग गनि सक्नेछ ।    

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

पररच्छेि ४ 

अनमुलतपत्र सम्बन्िी व्यवस्था 

१४.  अनमुलतपत्र लिनपुने: (१) गाउँपालिकाको कुनै िेत्रमा कुनै कम्पनी वा उद्योग जस्ता व्यावसावयक 
संस्थािे नाफामूिक वा व्यापाररक प्रयोजनका िालग खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्रिान गने 
आयोजना वा सेवा प्रणािीको सभेिण, लनमािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनि र खानेपानीको 
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स्रोतको व्यवसावयक उपयोग गनि  चाहेमा यस ऐन बमोझजम गाउँपालिकाको कायिपालिकाबाट 
अनमुलतपत्र लिन ुपनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेझखएको भएतापलन सामिुावयक रुपमा सामवुहक 
प्रयोजनका िालग उपभोक्ता संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सभेिण, लनमािण, 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनि र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतको रुपमा रहेका 
उपभोक्ता संस्थािारा खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी सेवा प्रिान गनि अनमुलतपत्र 
लिनपुने छैन ।  

(३) गाउँपालिकाको िेत्रलभत्र वा िेत्रबाट उपिफा (१) बमोझजम व्यापाररक, व्यवसावयक 
तथा औद्योलगक प्रयोजनका िालग खानेपानी आयोजना वा सेवा प्रणािी सञ्चािन गनि चाहन े
व्यावसावयक वकलसमका संगठित संस्थािे सम्बझन्ित ववषयको आलथिक, प्राववलिक तथा प्रचलित 
कानून बमोझजमको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन तथा गाउँपालिकािे तोकेको अन्य आवश्यक 
वववरण र अनमुलतपत्र िस्तरु समेत संिग्न गरी गाउँपालिका समि लनवेिन ठिन ुपनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बमोझजम प्राप्त लनवेिनमा छानलबन गिाि थप कागजात आवश्यक पने 
वा कुनै ववषयमा थप स्पष्ट गनुिपने िेझखएमा गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे सो 
बमोझजमका कागजातहरु पेश गनि वा स्पष्ट गनि बढीमा पन्र ठिनको समय ठिन ुपनेछ ।  

१५.  अनमुलतपत्र ठिनपुने : (१) िफा १४ बमोझजम परेको लनवेिनमा गाउँपालिकािे आवश्यक जाँचबिु 
गिाि आफ्नो अलिकार िेत्रलभत्र पने ववषय भई अनमुलतपत्र ठिन उपयकु्त िेझखएमा त्यस्तो लनवेिन 
परेको लमलतिे तीस ठिनलभत्र यस ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोझजमका शतिहरु समेत उल्िेख 
गरी लनवेिक संस्थािाई व्यापाररक, व्यावसावयक तथा औद्योलगक प्रयोजनका िालग खानेपानी 
आपूलति गनि अनमुलतपत्र ठिन ुपनेछ । 

(२) उपिफा (२) बमोझजमको अनमुलतपत्र प्रिान गिाि बढीमा पाँच वषिका िालग मात्र 
प्रिान गनि सवकने छ र सो अविी पश्चात ्झिमरुक गाउँपालिकािे तोकेको िस्तरु बिुाई बढीमा 
एक पटक मात्र अको पाँच वषिका िालग अनमुलतपत्र नवीकरण गनि सवकने छ ।  

(३) अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थाको अनमुमलतपत्रको अविी समाप्त हनुे वषि उक्त खानेपानी 
तथा सरसफाई आयोजना सञ्चािनका िालग सम्बझन्ित िेत्रमा उपभोक्ता संस्था स्थापना गरी 
सोही उपभोक्ता संस्थािाई आयोजना हस्तान्तरण गनुिपनेछ ।  

(४) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअगावै व्यवसावयक तथा औद्योलगक रुपमा खानेपानी उपयोग 
गरररहेका संगठित संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे एक वषिलभत्रमा यस ऐन तथा प्रचलित 
कानून बमोझजमको प्रवक्रया पूरा गरी अनमुलतपत्र लिन ुपनेछ । 
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(५) उपिफा (१) र (४) बमोझजम अनमुलतपत्र नलिएका संगठित संस्थािे व्यापाररक 
तथा नाफामूिक प्रयोजनका िालग खानेपानी तथा सरसफाई सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणािी 
लनमािण, सञ्चिन तथा व्यवस्थापन गनि वा खानेपानीको स्रोतको व्यवसावयक तथा औद्योलगक 
उपयोग गनि पाउने छैन । 

१६.  अनमुलतपत्र प्रिान नगररने : (१) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोझजम उपभोक्ता संस्थाद्दारा 
सामिुावयक रुपमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्रिान भइहेको िेत्रमा र व्यावसावयक तथा 
व्यापाररक वा औद्योलगक प्रयोजनका िालग खानपेानी सेवा सञ्चािन गनि कुनै संगठित संस्थािाई 
अनमुलत प्रिान गररएको बसोवास िेत्र वा औद्योलगक िेत्रमा अको कुनैपलन संगठित संस्थािाई 
सोही प्रयोजनका िालग अनमुलतपत्र प्रिान गररने छैन ।  

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु व्यवस्था गररएको भए तापलन अनमुवपत्र प्राप्त संस्थािे 
सेवा िेत्रमा गणुस्तरीय सेवा प्रिान नगरेमा वा लनयलमत रुपमा खानपेानी सेवा आपूलति गनि नगरेमा 
वा माग अनसुारको खानेपानी सेवा आपूलति गनि नसकेमा वा कुनै कारणिे त्यस्तो संस्था ववघटन 
भएमा वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थाको अनमुलतपत्र खारेज भएमा उक्त िेत्रमा खानेपानी तथा 
सरसफाई सेवा प्रिान गनिका िालग यस ऐनमा गररएको व्यवस्था अनसुार अको संस्थािाई नयाँ 
अनमुलतपत्र प्रिान गनि सवकने छ ।  

(३) उपभोक्ता संस्थाद्दारा सामिुावयक रुपमा खानपेानी तथा सरसफाई र स्वच्छता 
सम्बन्िी सेवा प्रिान गनिका िालग प्रयोग भइरहेको खानेपानीको स्रोतमा प्रलतकूि असर पनेगरी 
व्यावसावयक तथा व्यापाररक वा औद्योलगक प्रयोजनका िालग खानेपानी सेवा सञ्चािन गनि 
अनमुलतपत्र प्रिान गररने छैन ।  

१७.  अनमुलतपत्र खारेज : (१) यस ऐन बमोझजम अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे ऐन लनयम ववपररतको कुन ै
काम गरेमा वा लनयलमत रुपमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपिब्ि नगराएमा वा खानेपानी 
तथा सरसफाई सेवा प्रिान गरे वापत अनमुलतपत्रमा उल्िेख गररए भन्िा बढी शलु्क लिएमा वा 
अनमुलत्रपत्रमा उझल्िझखत समयलभत्र खानेपानी आयोजना वा सेवा प्रणािीको लनमािण तथा सञ्चािन 
र व्यवस्थापन नगरेमा  गाउँपालिकाको कायिपालिकािे अनमुलतपत्रमा उल्िेझखत काममा आवश्यक 
सिुार गरी सेवा सञ्चािन गनिका िालग अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािाई लनिेशन ठिन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोझजमको अवस्थाको ववद्यमानता भए नभएको कुरा पवहचान गनिका 
िालग गाउँपालिकािे अनगुमन सलमलत गिन गरी प्रलतवेिन तयार गनि सक्नेछ ।  

(३) उपिफा (१) बमोझजम ठिइएको लनिेशन तथा आिेशको पािना नगरेमा 
गाउँपालिकाको कायिपालिकािे यस ऐन बमाझजम प्रिान गरेको अनमुलतपत्र खारेज गनुि पनेछ । 
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(४) उपिफा (३) बमोझजम अनमुलतपत्र खारेज गनुि अझघ गाउँपालिकाको प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृतिे सम्बझन्ित अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािाई सात ठिनको समय ठिई आफ्नो 
सफाई पेश गने मौका ठिन ुपनेछ । 

पररच्छेि ५ 

खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सञ्चािन सम्बन्िी व्यवस्था 

१८.  खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपिव्ि गराउन ु पने : (१) यस ऐन तथा प्रचलित कानून 
बमोझजम अनमुलत लिन ुनपने उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संगठित संस्थािे आफ्नो सेवा 
िेत्रलभत्रका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ताहरुिे लनयलमत र न्यायोझचत रुपमा खानेपानी तथा 
सरसफाई सेवा उपयोग गनि पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गनुि पनेछ ।  

(२) आफ्नो सेवा िेत्रलभत्र खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपिब्ि गराउँिा कुनै पलन 
आिारमा कुनै पलन भेिभाव गनि पाइने छैन । 

(३) यस ऐन बमोझजम खानेपानी सेवा उपिब्ि गराउँिा घरेि ुउपयोग र साविजलनक 
प्रयोगको िालग आवश्यक व्यवस्था गरेर मात्र संस्थागत, व्यवसावयक तथा औद्योलगक प्रयोजनको 
िालग पानीको स्रोतको प्रयोग गनुि पनेछ ।  

(४) घरायसी तथा साविजलनक प्रयोजनका िालग खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपिब्ि 
गराउनका िालग गाउँपालिकािे उपभोक्ता संस्थािाई आवश्यक सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ 
।  

(५) यस ऐन बमोझजम अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे आपसी सम्िौता गरी घरेि,ु साविजलनक, 

संस्थागत, व्यवसावयक तथा औद्योलगक प्रयोजनको िालग प्रशोलित, अििप्रशोलित वा अप्रशोलित पानी 
थोक रूपमा खररि लबक्री गनि सक्नेछ । 

(६) कुनै पलन कारणिे खानेपानी आपूलति प्रणािी अवरुि भएमा गाउँपालिका र अन्य 
सम्बझन्ित लनकायको सहयोगमा तत्काि ममित सम्भार गरी खानेपानी आपूलति गनुिपनेछ र ममित 
सम्भार अविीमा खानेपानी आपूलतिका िालग अस्थायी वा बैकझल्पक व्यवस्था गनुिपनेछ ।   

(७) अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यवसावयक उपभोक्तािाई खानेपानी सेवा उपिब्ि गराउँिा 
पानी उपयोग गरे पश्चात लनष्कने फोहोरपानीको व्यवस्थापनका िालग त्यस्ता व्यवसावयक 
उपभोक्तासँग आपसी सम्िौता गरी सेवा प्रिान गनुि पनेेेछ । 
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१९.  िारा तथा लमटर जडान : (१) यस ऐन बमोझजम खानेपानी सेवा प्राप्त गनि चाहने उपभोक्तिे 
िारा तथा लमटर जडानको िालग सम्बम्न्ित सेवा िते्रको उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त 
संस्था समि लनवेिन ठिन ुपनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोझजम लनवेिन प्राप्त भएमा उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त 
संस्थािे लनिािररत शलु्क लिई समयमा नै िारा तथा लमटर जडान गरीठिन ुपनेछ । 

(३) उपिफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेखएको भएतापलन कुनै प्राववलिक कारणिे 
कुनै सेवा िेत्र लभत्रका िाराहरुमा लमटर जडान गनि उपयकु्त नहनुे भएमा अन्य उपयकु्त व्यवस्था 
गरी खानेपानी सेवा उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

२०.  ढि लनकास सेवा सञ्चािन : (१) यस ऐन बमोझजम खानेपानी सेवा सेवा प्रिान गिाि लनझष्कएको 
फोहर पानीको व्यवस्थापनका िालग उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे ढि लनकास 
सेवा सञ्चािन गनुिपनेछ ।   

(२) उपिफा (१) बमोझजम ढि लनकास सेवा सञ्चािन गिाि ढि लनकास सेवा उपयोग 
गने उपभोक्ताबाट संस्थािे लनिािररत िरमा ढि लनकास सेवा शलु्क लिन सक्नेछ ।  

२१.  सेवा बन्ि गनि सक्ने : (१) काबबुावहरको पररझस्थलत उत्पन्न भई खानेपानी सेवाप्रणािीबाट 
उपिव्ि गराइरहेको खानेपानीको गणुस्तर कायम रहन नसक्ने भएमा वा सेवाको स्तरमा असर 
पने भएमा वा सेवा बन्ि गनुि पने भएमा त्यस्तो सेवा सचुारु हनु िाग्ने अनमुालनत समय समेत 
उल्िेख गरी उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे उपभोक्तािाई उपयकु्त माध्यमबाट 
सो कुराको पूविसूचना ठिई खानेपानी सेवा बन्ि गनि सक्नेछ । 

(२) उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे उपिफा (१) बमोझजम आफ्नो सेवा 
िेत्रलभत्र खानेपानी सेवा बन्ि गरेमा त्यस्ता संस्थािे बैकझल्पक व्यवस्था गरी उपभोक्तािाई 
स्वच्छ खानेपानी उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोझजम आफ्नो सेवा िेत्रलभत्र उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त 
संस्था आफैिे लनिािरण गरेको समय तालिका बमोझजम लनयलमत रुपमा खानपेानी ववतरण गनि 
नसकेमा त्यसरी खानेपानी ववतरण गनि नसकेको अवलिको शलु्क वा महसिु लिन पाउने छैन 
। 

(४) लनिािररत समयमा शलु्क वा महसिु नबिुाउने वा सेवाको िरुुपयोग गने वा सेवा 
उपयोग गिाि पािना गनुिपने शतिको उल्िघंन गने उपभोक्ताको सेवा सम्बझन्ित संस्थािे पूविसूचना 
ठिई बन्ि गनि सक्नेछ । 
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(५) उपिफा (४) बमोझजम सेवा बन्ि गराएकोमा सम्बझन्ित उपभोक्तािे शलु्क वा 
महसिु बिुाई सेवा सचुारु गरीठिन लनवेिन ठिएमा सम्बझन्ित संस्थािे लनिािरण गरेको शलु्क 
लिई बन्ि भएको सेवा पूनः सचुारु गरीठिन ुपनेछ र उपभोक्ताको कारणिे कुनै हानी नोक्सानी 
भएको पाइएमा सम्बझन्ित उपभोक्ताबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी भएको रकम भराई लिन सक्नेछ 
। 

२२.  लनजी वा साविजलनक जग्गामा पाइप ववच्याउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्ने : (१) उपभोक्ता 
संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे उपभोक्तािाई खानेपानी सेवा उपिव्ि गराउने प्रयोजनको 
िालग प्रचलित कानून बमोझजमको प्रकृया पूरा गरी लनजी वा साविजलनक जग्गामा खानेपानी तथा 
ढि लनकासको पाइप लबच्याउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे कुनै व्याझक्तको लनजी जग्गामा पाईप 
लबच्याउन वा कुनै संरचना बनाउन ुपरेमा सम्बझन्ित जग्गािनीसँग उक्त जग्गा खररि गनि वा 
लिझखत सम्िौता गरी लिजमा लिन वा आपसी सहमलतका आिारमा लनःशलु्क लिन सक्नेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोझजम लनजी जग्गा प्राप्त गनि नसकेमा वा जग्गा प्राप्त गनि सम्भव 
नभएमा उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे प्रचलित कानून बमोझजम त्यस्तो जग्गा 
प्राप्त गनिको िालग झिमरुक गाउँपालिका समि अनरुोि गनि सक्नेछ । 

(४) उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता 
सम्बन्िी सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणािी लनमािण तथा सञ्चािनका िालग ववच्याएको पाईप वा 
लनमािण गरेको संरचनाका कारण कसैको लनजी सम्पझत्त हानी नोक्सानी हनु गएमा त्यस्तो संस्थािे 
सोको उझचत मआुब्जा र िलतपलूति ठिन ुपनेछ । 

२३.  घर जग्गामा प्रवेश गनि सक्ने : (१) उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्था वा यस ऐन 
बमोझजमको कामको लसिलसिामा खवटएको संस्थाको पिालिकारी वा गाउँपालिकाको पिालिकारी 
वा कुनै सरकारी कमिचारी कुनै व्यझक्तको घर जग्गामा प्रवेश गनुिपने भएमा सम्बझन्ित व्यझक्तिाई 
पूवि सूचना ठिई त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गनि सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जनु सकैु कुरा िेझखएको भएतापलन कुनै व्यझक्तिे खानेपानी सेवाको 
िरुुपयोग वा सेवाको अनालिकृत उपयोग गरररहेको छ भने्न शङ्का गनुिपने पयािप्त आिार र कारण 
भएमा सोको िालग सूयोिय िेझख सूयािस्त नभएसम्मको समयमा पूविसूचना नठिई पलन त्यस्तो 
व्यझक्तको घरजग्गामा प्रवेश गनि सक्नेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोझजमको कायिमा संिग्न व्यझक्तिे सम्बझन्ित घरजग्गािनीको कुन ै
पलन सम्पझत्तमा हानी नोक्सानी पगु्ने कायि गनुि हिैुन । 
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तर त्यस्तो कायिमा संिग्न व्याझक्तिे कुन ै हानी नोक्सानी गरेको पाइएमा संस्थािे 
सम्बझन्ित व्यझक्तिाई न्यायोझचत िलतपलूति ठिन ुपनेछ । 

२४. सेवा प्रणािीसँग सम्बझन्ित संरचनाको सरुिा: (१) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना वा सेवा 
प्रणािीको सरुिाको िालग उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थाको लिझखत अनरुोिमा वा 
त्यस्तो प्रणािीको सरुिा गनि आवश्यक भएमा नेपाि सरकार, प्रिेश सरकार तथा यस 
गाउँपालिकािे आवश्यक सरुिा व्यवस्था गनुि पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोझजम अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थाको अनरुोिमा सरुिा व्यवस्था 
गररएकोमा त्यसको िालग िाग्ने सम्पूणि खचि सोही अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यहोनुि पनेछ । 

पररच्छेि ६ 

महसिु तथा सेवा शलु्क सम्बन्िी व्यवस्था 

२५.  खानेपानी तथा सरसफाई महसिु लनिािरण : (१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतको 
रुपमा रहेका उपभोक्ता संस्थािे उपिब्ि गराउने खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको महसिु 
सम्बझन्ित उपभोक्ता संस्थाको सािारण सभािे लनिािरण गरे बमोझजम हनुेछ र यसरी लनिािरण 
गरेको महसिु िरको जानकारी गाउँपालिकािाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपभोक्ता संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको महसिु लनिािरण गिाि 
आयोजनाको िागत, खानपेानीको गणुस्तर, सेवाको स्तर, उपभोक्ताहरुको योगिान, उपभोक्ताको 
बहृि वहत, उपभोक्ताको क्रयशझक्त, नेपाि सरकार र प्रिेश सरकारको नीलत, गाउँपालिकाको नीलत 
र खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हकसम्बन्िी मौलिक हकिाई समेत आिार मानु्न पनेछ 
।   

(३) गाउँपालिकािे आफनो िेत्रलभत्र रहेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थािे 
उपिफा (२) बमोझजमका सूचकहरुका आिारमा लनिािरण गने खानेपानी महशिुमा सम्भव 
भएसम्म एकरुपता कायम राख्न वा व्यापक अन्तर हनु नठिनका िालग आवश्यक लनिेशन ठिन 
सक्नेछ ।    

(४) अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यावसावयक तथा व्यापाररक र औद्योलगक प्रयोजनका 
िालग उपिब्ि गराउने खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको महसिु गाउँपालिकाको परामशिमा 
खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महसिु लनिािरण आयोगिे लनिािरण गरे बमोझजम हनुेछ । 

२६.  महसिु तथा शलु्क लिन सक्ने : (१) उपभोक्तािे खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी 
सेवा उपयोग गरे वापत उपभोक्ता संस्थािे सािारण सभाको लनिािरण बमोझजम र अनमुलतपत्र 
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प्राप्त संस्थािे आयोगिे लनिािरण गरे बमोझजमका आिार र मापिण्डको अिीनमा रही उपभोक्तासँग 
महसिु तथा सेवा शलु्क लिन सक्नेछ । 

(२) उपभोक्तािे खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी सेवा उपयोग गरे 
बापतको महसिु तथा सेवा शलु्क सम्बझन्ित उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािाई 
बिुाउन ुपनेछ ।  

(३) व्यापाररक वा व्यावसावयक रुपमा खानेपानी आपूलति गनि अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे 
आफ्नो सेवा िेत्रलभत्र लनिािररत समय तालिका बमोझजम लनयलमत रुपमा खानपेानी ववतरण गनि 
नसकेमा त्यसरी खानेपानी ववतरण गनि नसकेको अवलिको शलु्क वा महसस ुलिन पाउने छैन 
। 

(४) उपिफा (१) र (२) मा जनुसकैु व्यवस्था गररएको भएतापलन उपभोक्ता संस्था वा 
अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे सम्बझन्ित वडा कायािियिे गररव तथा ववपन्न भनी पवहचान र लसफाररस 
गरेका व्यझक्त तथा पररवारिाई िारा र लमटर जडान, शौचािय लनमािण र ढि जडान वापतको 
शलु्क तथा खानेपानीको महसिु िगायतका सेवामा छुट तथा सहलुियत ठिन ुपनेछ । 

२७.  लमनाहा वा छुट ठिन सक्ने : प्रकोप वा अन्य कुनै ववषम पररझस्थीका कारण कुनै खास िेत्रका 
उपभोक्ता, गररव तथा ववपन्न पररवार वा लसमान्तकृत पररवारिे उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र 
प्राप्त संस्थािे सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गरेको खानेपानी सेवाको महसिु लतनि असमथि भएमा 
त्यस्ता उपभोक्तािे लतनुिपने महसिु घटाउन वा लमनाहा ठिन सक्नेछ । 

२८.  असिु उपर गनि सक्ने : यस ऐन बमोझजम खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी सेवा 
उपयोग गरे बापतको महसिु तथा जररबानाको रकम नबिुाउने उपभोक्ताबाट सम्बझन्ित 
उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोझजम असिु उपर 
गनि सक्नेछ । 

 

पररच्छेि ७ 

खानेपानी तथा सरसफाईको गणुस्तर मापिण्ड सम्बन्िी व्यवस्था 

२९.  स्वच्छ र गणुस्तरीय खानेपानी आपूलति गनुि पने : (१) यस ऐन बमोझजम अनमुलत लिन ुनपने 
उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे खानेपानी आपूलति गिाि स्वच्छ र गणुस्तरीय खानेपानी 
आपूलति गनुि पनेछ । 
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(२) खानेपानी आपूलति गिाि पानीको गणुस्तर र स्वच्छता कायम गनिका िालग पानी 
प्रशोिन गनुिपने भएमा प्रशोिन गरेर मात्र खानेपानी आपूलति गनुिपनेछ ।  

 

३०.  गणुस्तर मापिण्ड तोक्न सक्ने : (१) खानपेानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी सेवाको 
सञ्चािन तथा व्यवस्थापनमा अविम्बन गनुिपने गणुस्तर मापिण्डहरु नेपाि सरकारिे लनिािरण 
गरे बमोझजम हनुेछन ्। 

(२) नेपाि सरकारिे लनिािरण गरेको न्यूनतम ्मापिण्ड अन्तगित रही सो मापिण्डमा 
तोकेको गणुस्तरभन्िा न्यून नहनुे गरी गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रका िालग खानेपानी तथा 
सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िमा आवश्यक मापिण्ड तोक्न सक्नेछ । 

(३) उपभोक्ता संस्था र अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे उपिफा (१) र (२) बमोझजम तोकेको 
गणुस्तर र मापिण्डको पािना गनुि पनेछ । 

(४) गाउँपालिकािे नेपाि सरकारिे तोकेको मापिण्ड अनरुुप हनुेगरी खानेपानी तथा 
फोहोर पानीको गणुस्तर मापन तथा परीिणका िालग प्रयोगशािाको स्थापना तथा सञ्चािन गनि 
सक्नेछ । 

(५) उपिफा (५) बमोझजम गाउँपालिकािे आफै प्रयोगशािा स्थापना गनि नसकेको 
अवस्थामा उपभोक्ता सस्था वा कुनै सेवा प्रिायक संस्थािे स्थापना गरेको प्रयोगशािाबाट 
खानेपानीको गणुस्तर मापन तथा परीिण गराउन सक्नेछ ।  

३१.  वातावरणीय अध्ययन गने: खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्िी नयाँ आयोजना लनमािण गिाि कुनै 
आयोजनाको वातावरण संरिणसम्बन्िी प्रचलित कानून बमोझजम वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन 
तयार गरी स्वीकृत गराउन ुपने भएमा सम्बझन्ित उपभोक्ता संस्था तथा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे 
उक्त कानूनी व्यवस्थाको पािना गनुि पनेछ ।   

३२.  निी तथा ताि तिैयाको जि गणुस्तर मापिण्ड: सांस्कृलतक, िालमिक, पयिटकीय महत्वका िेत्र र 
बस्तीसँग जोलडएका वा ववलभन्न स्थानमा रहेका निी, ताि तिैया, पोखरी, जिाशय तथा कुण्ड वा 
कुवा र िाराहरुको वातावरणीय स्वास््य र जिको गणुस्तरमा मानव सझृजत वा मानवीय 
वक्रयाकिापको कारण परररहेको वा पनि सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गरी स्वच्छता र सनु्िरता 
कायम राख्न नेपाि सरकार तथा प्रिेश सरकारिे लनिािरण गरेका मापिण्ड समेतिाई आिार 
मान्िै गाउँपालिकािे आवश्यक मापिण्ड बनाई िाग ुगनि सक्नेछ ।  

३३.  फोहोर पानी प्रशोिन गनुिपने : (१) कसैिे पलन नेपाि सरकार, प्रिेश सरकार र गाउँपालिकािे 
लनिािरण गरेको मापिण्ड ववपररत मानव मिमतु्र सवहत वा रवहतको फोहोर पानी वा अन्य कुन ै
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पलन प्रकारको िोस वस्त ुढि लनकास प्रणािीमा ववसजिन गनि वा मानव मिमतु्रिाई लसिै निी, 
खोिा, ताि, तिैया, जिाशय वा साविजलनक जग्गामा लमसाउन वा पिाउन पाइने छैन । 

(२) कसैिे आफूबाट उत्सझजित फोहोर पानी वा वस्त ुढि लनकास प्रणािीमा लमसाउन ु
पने भएमा प्रशोिन गरी प्रचलित कानून बमोझजम तोवकएको मापिण्डको सीमा लभत्र रही लमसाउन ु
पनेछ । 

(३) यस गाउँपालिकािे आफै वा उपभोक्ता संस्थािे गाउँपालिका र अन्य सम्बझन्ित 
लनकायको सहयोगमा फोहर पानी प्रशोिन गने संरचना स्थापना र सञ्चािन गनि सक्नेछ ।  

३४.  सरसफाई तथा स्वच्छता कायिक्रम सञ्चािन गने : (१) गाउँपालिकािे उपभोक्ता संस्था र ववलभन्न 
स्थानीय समिुायसँग सहकायि तथा समन्वय गरी ग्रामीण तथा शहरी वस्तीिाई स्वच्छ, सफा र 
सनु्िर बनाई राख्न स्वास््य तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी ववलभन्न कायिक्रम तथा अलभयान 
सञ्चािन गनि वा गराउन सक्नेछ । 

(२) शौचािय लनमािण तथा प्रयोग नगने पररवार वा व्यझक्तका िालग गाउँपालिकािे 
सामाझजक सरुिा सेवा र अन्य अनिुानमा अस्थायी रुपमा रोक िगाउन सक्नेछ । 

३५.  अनगुमन तथा लनयमन : (१) गाउँपालिकािे नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारसँगको समन्वयमा 
उपभोक्ता संस्था तथा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थाबाट आपूलति भएको खानेपानीको गणुस्तर तथा 
सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी सेवाको स्तरका बारेमा लनयलमत रुपमा अनगुमन गनुि पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोझजम अनगुमन गिाि गाउँपालिकाको वातावरण र खानेपानी तथा 
सरसफाई ववषय हेने पिालिकारी वा सिस्य तथा अलिकृत वा तोवकएका कमिचारीिे उपभोक्ता 
संस्था तथा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थाद्दारा आपूलति गरररहेको खानेपानी वा ववसजिन गरेको फोहोर 
पानीको नमूना संकिन तथा परीिण गनि वा अन्य आवश्यक वववरण लिन वा माग गनि सक्नेछ 
।  

(३) उपिफा (१) र (२) बमोझजम अनगुमनका क्रममा गाउँपालिकािे खानेपानी तथा 
सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी सेवाको स्तरमा सिुार गनि आवश्यक िेखेमा वा खानेपानी तथा 
फोहोरपानीको नमूना परीिण गिाि गणुस्तर तथा मापिण्ड बमोझजम भएको नपाइएमा सम्बझन्ित 
उपभोक्ता संस्था तथा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािाई गणुस्तर तथा मापिण्ड कायम गनि लनिेशन 
ठिन सक्नेछ । 

(४) उपिफा (३) बमोझजम ठिइएको लनिेशन पिना गनुि सम्बझन्ित उपभोक्ता संस्था वा 
अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थाको कतिव्य हनुेछ । 
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३६.  िलतपूलति भराई ठिन सक्ने : (१) उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्थािे तोवकएको 
मापिण्ड बमोझजमको खानेपानी उपिब्ि नगराएको प्रमाझणत भएमा वा त्यस्तो खानेपानी उपयोग 
गिाि उपभोक्ताको स्वास््यमा प्रलतकूि असर पनि गएमा त्यस्तो उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र 
प्राप्त संस्थािे प्रभाववत उपभोक्तािाई प्रचलित कानूनमा लनिािरण गररए बमोझजमको िलतपूलति भराई 
ठिन ुपनेछ । 

(२) कसैिे खानेपानी वा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी आयोजना वा सेवा प्रणािी र 
त्यसको संरचनामा कुनै पलन वकलसमको हानी नोक्सानी वा िलत परु् याएमा सो सम्बन्िी मदु्दा हेने 
अलिकारीिे िलतपूलति बापत उझचत रकम भराई ठिन सक्नेछ । 

३७.  कसरु र सजाय: खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्िी कसरुको लनिािरण र िण्ड सजायसम्बन्िी 
व्यवस्था खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्िी संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोझजम हनुेछ ।  

पररच्छेि ८ 

ववववि 

३८.  खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय सलमलत: (१) गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्िी 
नीलत तथा योजना एवं कायिक्रम तजुिमा र कायािन्वयनका ववषयमा गाउँपालिकािाई सिुाव ठिन 
र प्रभावकालता ल्याउन, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्िी उपभोक्ता संस्था एवं संघ संस्था र 
लनकायहरुसँग समन्वय कायम गनि र खानेपानी तथा सरसफाईका ववषयमा सजृना हनुे स्थानीय 
वववाि समािानमा सहजीकरण गनि गाउँपालिकामा िेहाय बमोझजमको एक खानेपानी तथा 
सरसफाई समन्वय सलमलत रहनेछ:  

 (क)  झिमरुक गाउँपालिका अध्यि     -अध्यि 

 (ख)  खानेपानी तथा सरसफाई िेत्र हेने कायिपालिकाका सम्बझन्ित ववषयगत सलमलतको 
संयोजक १ र एक जना मवहिा सिस्य   -सिस्य  

 (ग)  खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपािको एक जना स्थानीय प्रलतलनलि,  

       -सिस्य  

(घ)  खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छताको िेत्रमा कायिरत एक जना मवहिा 
प्रलतलनलि,        -सिस्य  

  (ङ)  गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई हेने शाखा प्रमखु     

                               -   सिस्य सझचव   
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(२) उपिफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोझजमका प्रलतलनलिहरुको छनौट गाउँपालिका 
प्रमखुिे गनेछन र लनजहरुको कायि अविी तीन वषिको हनुेछ ।  

(३) उपिफा (१) बमोझजम गिन हनुे सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार गाउँपालिकाको 
कायिपालिकािे लनिािरण गरे बमोझजम हनुेछ ।  

(४) खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय सलमलतको बैिकको कायिववलि सलमलत आफैिे 
लनिािरण गरे बमोझजम हनुेछ ।  

(५) सलमलतको बैिकमा खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता ववषयका ववज्ञ र 
सरोकारवाहरुिाई आमन्त्रण गनि सवकनेछ ।  

३९.  खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी योजना तजुिमा र कायािन्वयन: गाउँपालिकािे 
उपभोक्ता संस्था र सरोकारवािा लनकाय तथा संघ संस्थहरुसँग समन्वय, सहकायि तथा परामशि 
गरी नेपाि सरकारिे लनिािरण गरेको नीलत तथा मापिण्ड अनसुार आफ्नो िेत्रका िालग उपयकु्त 
हनुे वकलसमको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी योजना तजुिमा गरी कायािन्वयन 
गनि सक्नेछ ।  

(२) गाउँपालिकािे तजुिमा गरेको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी योजना 
कायािन्वयनका िालग उपभोक्ता संस्था र सम्बझन्ित सबै लनकाय र सरोकारवािाहरुिे सहयोग 
गनुिपनेछ । 

(३) खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी योजनामा आवश्यकता अनसुार समय 
समयमा पररमाजिन गनि सवकनेछ ।  

(४) प्रकोप तथा आपतकालिन समयमा खानेपानीको लनयलमत आपूलति गनि र सरसफाई 
तथा स्वच्छता कायम गनिका िालग यस िफा बमोझजम तजुिमा गररने योजनमा ववशेष व्यवस्था 
गनुिपनेछ ।  

४०.  वववरण उपिब्ि गराउने: (१) गाउँपालिकािे प्रिेशको सम्बझन्ित मन्त्रािय माफि त वा लसिै 
िेहायको वववरणहरु सम्बझन्ित संघीय मन्त्रािय समि वावषिक रुपमा र आवश्यकता अनसुार 
उपिब्ि गराउने छ 

 (क)  खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलमलतको रुपमा रहेका उपभोक्ता संस्थाहरुको 
संख्या र सोबाट िाभान्वीत जनसंख्या ।  

 (ख)  अनमुलतपत्र प्रिान गररएका संगठित संस्थाको संख्या र सोबाट िाभान्वीत 
जनसंख्या ।  
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 (ग)  नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारिे माग गरेका अन्य वववरणहरु ।  

(२) उपिफा (१) को प्रयोजनका िालग गाउँपालिकामा खानेपानीको स्रोत र पररमाण, 

गणुस्तर, िाभाझन्वत िेत्र र खानेपानी तथा सरसफाई प्रणािीका महत्वपूणि तथा मखु्य ववषयहरु 
प्रष्ट रुपमा िेझखने गरी राझखने छ र यस्ता वववरणहरु आवश्यकता अनसुार समय समयमा 
खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्िी ववद्यतुीय एवककृत नक्शामा समावेश गनिका िालग नेपाि 
सरकारिाई उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।  

(३) गाउँपालिकािे उपिफा (२) बोझजम राखेको वववरणिाई अनगुमन र ववश्लषेणका 
िालग उपयोग गनि सवकने छ ।  

४१.  परुस्कार सम्बन्िी व्यवस्था : खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापनमा उल्िेखनीय योगिान गने 
व्यझक्त, संघ संस्था वा समिुायिाई गाउँपालिकािे आवश्यक परुस्कारको व्यवस्था गनि सक्नेछ 
।  

४२.  लनिेशन ठिन सक्ने : .गाउँपालिकािे उपभोक्ता संस्था वा अनमुलतपत्र प्राप्त संस्था वा सेवा प्रिायक 
अन्य संघ संस्थािाई खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी आयोजनाको लनमािण, सञ्चािन 
तथा व्यवस्थापन र उपभोक्ता सेवाका ववषयमा आवश्यक लनिेशन ठिन सक्नेछ र त्यस्तो 
लनिेशनको पािना गनुि सम्बझन्ित सबैको कतिव्य हनुेछ । 

४३.  अलिकार प्रत्यायोजन : (१) गाउँपालिकाको अध्यििे यस ऐन बमोझजम प्राप्त गरेको अलिकार 
उपाध्यि वा कुनै सिस्य वा प्रशासकीय अलिकृत वा सम्बझन्ित कमिचारीिाई प्रत्यायोजन गनि 
सक्ने छन ्।  

(२) गाउँपालिकामा खानपेानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्िी शाखा स्थापना 
नभएसम्म यस ऐन र सो अन्तगित तजुिमा हनुे लनयम, लनिेझशका, कायिववलि र मागििशिन बमोझजम 
गनुिपने कायिहरु वातावरण सम्बन्िी शाखाबाट सम्पन्न गनि सवकनेछ ।  

४४.  लनयम, लनिेझशका, कायिववलि र मागििशिन बनाउन सक्ने : यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरुको 
प्रभावकारी कायािन्वयनको िालग गाउँपालिकािे आवश्यक लनयम, लनिेझशका, कायिववलि र मागििशिन 
बनाउन सक्नेछ ।  

४५.  बचाउ तथा खारेजी र बाझिएमा गने : (१) गाउँपालिकािे खानपेानी तथा सरसफाईका ववषयमा 
यस अघी कायिववलि वा अन्य आिारमा गरेका कायिहरु यसै ऐन बमोझजम भए गरेको मालनन े
छ।  



 

 

24 झिमरुक गाउँपाझिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्वन्धी ऐन, २०७८ 

झिमरुक गाउँपाझिका । ऐन 

(२) यो ऐन वा यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्रिेश कानूनमा गररएका 
व्यवस्थाहरुसँग बाझिन गएमा बाझिएको हिसम्म यो ऐनका सम्बझन्ित िफाहरु लनष्कृय रहन े
छन ्।   

 

झिमरुक गाउँसभाको बैिकबाट लमलत २०७८/०९/२९ गते पाररत यो ऐन स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन, २०७४ को िफा १९ को उपिफा ८ बमोझजम प्रमाझणत गििछु ।       

                                                            

                      (लतिक बहािरु झज.सी.) 

लमलत:- २०७८/०९/३०                                                    अध्यि 

 


