
प्रस्तावना 
स्वच्छ, सरुक्षि�त र गणुस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुचँ प्राप्त गन  नागरिरकको मौक्षि%क अक्षि'कारको सम्मान, संर�ण र परिरपकू्षित+
गरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था %गायतका संगक्षि/त संस्थाहरुका माध्यमबाट सहज र क्षि5गो रुपमा स्वच्छ तथा गणुस्तरीय
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवा उप%ब्' गराउने सम्बन्'मा आवश्यक व्यवस्था गन+ वाञ्छनीय भएको%े, 
नेपा%को संक्षिव'ानको 'ारा २२६ बमोक्षिजम यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%काको १०औ ंगाउँ सभा%े यो ऐनको तजु+मा गरेको छ । 

बन्दि
�पुर गाउँपान्दि�काको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८ 1

बन्दि��पु�र गा�उँपु�लि�का�

बन्दि��पु�र र�जपुत्र
बन्दि��पु�र गा�उँपु�लि�का�द्वा�र� प्रका�न्दि�त

खण्ड: ५ सं�ख्या�: ९ लि लित: २०७८/०९/२५

भा�गा १
बन्दि��पु�र गा�उँपु�लि�का�

गा�उँ का�या'पु�लि�का� का�या�'�याका( सं�चना�

बन्दि
�पुर गाउँपान्दि�काको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन,
२०७९ 



परिरच्छे� १
प्रारन्दि'(क

१.  संन्दि+प्त नाम र प्रार'(  :   (१) यस ऐनको नाम बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%काको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८” रहकेो छ ।
(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.   परिर(ाषा : क्षिवषय वा प्रसङ्ग%े अकM अथ+ न%ागेमा यस ऐनमा,
 (क) “अनमुक्षितपत्र” भन्ना%े 5फा १४ बमोक्षिजमको अनमुक्षितपत्र सम्झन ुप5+छ ।
 (ख) “अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था” भन्ना%े खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवा प्र5ान गन  संगक्षि/त संस्था सम्झन ुप5+छ । 
(ग) “आयोजना” भन्ना%े खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवा प्र5ान गन  भौक्षितक संरचनाको क्षिनमा+ण, क्षिवस्तार वा स'ुार र

तत्सम्बन्'ी अन्य काय+ गन  उद्दशे्य%े सञ्चाक्षि%त आयोजना सम्झन ुप5+छ ।
(घ) “उपभोक्ता” भन्ना%े खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवा उपयोग गने व्यक्षिक्त, संस्था वा क्षिनकाय सम्झन ुप5+छ ।
(ङ) “उपभोक्ता  संस्था”  भन्ना% े साम5ुाक्षियक  रुपमा  सामकु्षिहक  क्षिहतका  %ाक्षिग  खानेपानी  तथा  सरसफाइ  र  स्वच्छतासम्बन्'ी  सेवा

सञ्चा%न गन  साम5ुाक्षियक संस्था सम्झन ुप5+छ । 
(च) “खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षिमक्षित” भन्ना%े खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छना सम्बन्'ी सेवा उपयोग गन  उपभोक्ता

घर'रुी स5स्यहरु%े उपभोक्ता संस्थाको रुपमा रहकेो साम5ुाक्षियक संस्थाको क्षिव'ान बमोक्षिजम सा'ारण सभा वा अक्षि'वेशनबाट ग/न
हुने सक्षिमक्षित%ाई जनाउँ5छ । 

(छ) “खानेपानी  सेवा”  भन्ना% े खानेपानीको  सञ्चय,  स्थानान्तर  तथा  क्षिवतरण  गरी  घरे%ु,  साव+जक्षिनक,  संस्थागत  वा  औद्योक्षिगक
उपयोगको %ाक्षिग खानेपानी आपतूX गन  काय+ सम्झन ुप5+छ र सो शब्5%े थोक, ट्याङ्कर वा बोत%बन्5ी रुपमा खानेपानी उप%व्'
गराउने काय+%ाई समेत जनाउँछ ।

(ज) “खानेपानीको साव+जक्षिनक उपयोग” भन्ना%े साव+जक्षिनक रुपमा जडान भएका 'ाराबाट उपभोक्ताको %ाक्षिग क्षिवतरण हुने खानेपानीको
उपयोग  सम्झन  ु प5+छ  र  सो  शब्5% े अग्नी  क्षिनयन्त्रण  %गायत  अत्यावश्यक  अवस्थामा  साव+जक्षिनक  स्थानहरूमा  प्रयोग  गन 
खानेपानीको उपयोग%ाई समेत जनाउँछ ।

(झ) “खानेपानीको संस्थागत उपयोग” भन्ना%े सरकारी, साव+जक्षिनक, व्यावसाक्षियक वा व्यापारिरक संस्थाहरु%े प्रयोग गन  खानेपानीको
उपयोग सम्झन ुप5+छ र सो शब्5%े औद्योक्षिगक संस्थाहरु%े औद्योक्षिगक प्रयोजन बाहकेका %ाक्षिग उपयोग गन  खानेपानी समेत%ाई
जनाउँछ ।

(ञ)  “गणुस्तरीय खानेपानी” भन्ना%े मानव तथा पश ुस्वास्थ्यका %ाक्षिग हाक्षिनकारक तत्व नभएको गणुस्तरयकु्त स्वच्छ खानेपानी सम्झनु
प5+छ र सो शब्5%े मानव स्वास्थ्य%ाई हानी गन  भौक्षितक,जैवीक र रसायक्षिनक प5ाथ+हरु नरहकेो पानी समेत%ाई जनाउँ5छ ।

(ट) “घरे%  ु उपयोग”  भन्ना% े क्षिपउन,  हातमखु  तथा  %गुा  'नु,  नहुाउन,  खाना  पकाउन,  जीवजन्त  ु तथा  पशपुन्छी%ाई  खवुाउन,
करेसाबारी, शौचा%य वा यस्तै अन्य व्याक्षिक्तगत तथा घरायसी प्रयोजनका %ाक्षिग प्रयोग गरिरने खानेपानीको उपयोग सम्झन ुप5+छ ।

(/) “शौचा%य” भन्ना%े मानव म%मतू्र सरुक्षि�त रुपमा मानव सम्पक+ बाट अ%ग गन  सकु्षिव'ा सक्षिहतको संरचना%ाई जनाउँ5छ । 
(ड) “ढ% क्षिनकास” भन्ना%े मानव म%मतू्र सक्षिहत वा रक्षिहत फोहोरपानी%ाई सतही वा भकू्षिमगत ढ% प्रणा%ी वा अन्य कुनै तरिरकाबाट

संक%न र स्थानान्तरण गन  काय+ सम्झन ुप5+छ ।
(ढ) “तोक्षिकएको वा तोक्षिकए बमोक्षिजम” भन्ना%े यो ऐन वा यस ऐन अन्तग+त बनेको क्षिनयममा तोक्षिकएको वा तोक्षिकए बमोक्षिजम सम्झनु

प5+छ ।
(ण) “पानीको स्रोत” भन्ना%े प्राकृक्षितक रुपमा पानी क्षिनसतृ हुन े न5ी,  खो%ा,  ता%,  पोखरी,  इनार,  कुवा तथा म%ू जस्ता सतही वा

भकू्षिमगत ज%स्रोत सम्झन ुपछ+ र सो शब्5%े आकाशे पानी तथा पानीको आपकू्षित+ गन  मानव क्षिनक्षिम+त संरचना%ाई समेत जनाउँछ ।

(त) “फोहोरपानी” भन्ना%े खानेपानीको घरे%ु,  साव+जक्षिनक तथा संस्थागत उपयोग पश्चात क्षिनष्काशन हुन े मानव म%मतू्र सक्षिहत वा
रक्षिहतको फोहोरपानी सम्झन ुप5+छ र सो शब्5%े फोहोरपानीसँग क्षिमक्षिसएर आउने वषा+तको पानी%ाई समेत जनाउँछ ।

(थ) “सरसफाइ सेवा” भन्ना%े फोहोर पानी व्यवस्थापन तथा ढ% क्षिनकास गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने काय+ सम्झन ुप5+छ र
सो शब्5%े पानीको स्रोतको संर�ण गन+ ढ% क्षिनकास प्रणा%ी, फोहोर पानी प्रशो'न प्रणा%ी तथा साव+जक्षिनक शौचा%यको क्षिनमा+ण,
सञ्चा%न तथा प्रवद््र'न गन  काय+%ाई समेत जनाउँ5छ ।

(5) “स्वच्छता” भन्ना%े क्षिनयक्षिमत रुपमा शौचा%यको प्रयोग गन , क्षिनयक्षिमत रुपमा साबनु पानी%े हात 'नेु, घरायसी तहमा क्षिपउने पानीको
सरुक्षि�त व्यवस्थापन र शकु्षिfकरण गन , व्यक्षिक्तगत सरसफाइ कायम गन  र घर क्षिभत्र र बाक्षिहरका तर% र /ोस फोहोर मै%ाको उक्षिचत
व्यवस्थापन गरी पणू+ स्वच्छता कायम गन  काय+%ाई समेत जनाउँ5छ । 

बन्दि
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(') “संगक्षि/त संस्था” भन्ना%े खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवा सञ्चा%न गन+को %ाक्षिग यस ऐन तथा अन्य प्रचक्षि%त
काननू बमोक्षिजम 5ता+ भई स्थापना भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था%ाई जनाउँ5छ र सो शब्5%े प्रचक्षि%त काननू
बमोक्षिजम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्र5ान गन  उद्दशे्य%े स्थापना भएका अन्य संस्था समेत%ाई जनाउँछ ।

(न) “सेवा प्रणा%ी” भन्ना% े खानेपानीको महुान,  पाइप,  प्रशो'न संयन्त्र,  ज% भण्डारण संरचना,  ज%ाशय वा सरसफाइ सेवासँग
सम्बक्षिन्'त संरचना वा त्यस्तै क्षिकक्षिसमका अन्य उपकरण वा संरचना सम्झन ुप5+छ र सो शब्5%े खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग
आवf भएको घर, जग्गा र त्यसमा क्षिनक्षिम+त संरचना%ाई समेत जनाउँछ ।

(प) “सेवा  प्र5ायक”  भन्ना% े खानेपानी  सेवा,  सरसफाइ  सेवा  र  स्वच्छतासम्बन्'ी  सेवा  प्रणा%ीको  क्षिनमा+ण,  सञ्चा%न  तथा
व्यवस्थापनको माध्यमबाट खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवा उप%ब्' गराउने उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र
प्राप्त संस्था सम्झन ुप5+छ ।

(फ) “सेवा �ेत्र” भन्ना%े उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सेवा सञ्चा%न तथा
व्यवस्थापन गन+का %ाक्षिग क्षिन'ा+रण गरिरएको वा अनमुक्षितपत्रमा उल्%ेख गरिरएको �ेत्र सम्झन ुप5+छ ।

 
परिरच्छे� २

खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुचँको अन्दि4कार र खानेपानी प्रणा�ीस'ब
4ी व्यवस्था
३. खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुचँको अन्दि4कार :  (१) यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%कामा रहकेा प्रत्येक नागरिरक%ाई क्षिवना भे5भाव स्वच्छ

खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज र स%ुभ पहुचँको अक्षि'कार हुनेछ र यस ऐन तथा प्रचक्षि%त काननू बमोक्षिजम त्यस्तो अक्षि'कारको
सम्मान, संर�ण, सम्वद््र'न र परिरपकू्षित+ हुनेछ ।

(२) उप5फा (१) बमोक्षिजमको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुचँको अक्षि'कार अन्तग+त यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%कामा प्रत्येक नागरिरक%ाई
5हेायको अक्षि'कार हुनेछः
(क) उपभोक्ता संस्था स्थापना गन  अक्षि'कार र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज र स%ुभ पहुचँको अक्षि'कार,
(ख) क्षिनयक्षिमत रुपमा पया+प्त, स्वच्छ र गणुस्तरीय खानेपानी प्राप्त गन  अक्षि'कार,
(ग) गणुस्तरीय सरसफाइमा सहज र स%ुभ रुपमा पहुचँको अक्षि'कार ।

(३) उप5फा (१) बमोक्षिजमको अक्षि'कारको सम्मान, संर�ण, सम्वद््र'न, परिरपकू्षित+ र कायान्वयन गन  क्षिजम्मेवारी यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का
र सम्बक्षिन्'त उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ र यसका %ाक्षिग यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का र सम्बक्षिन्'त उपभोक्ता संस्था%े नेपा% सरकार
तथा प्र5शे सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग प्राप्त गन+ सक्नेछन ्।

(४) यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े आफनो �ेत्रमा रहकेा उपभोक्ता संस्थाहरु%े आपकू्षित+ गन  खानेपानीको सकु्षिव'ास्तर क्षिन'ा+रण गन+ सक्नेछ
र यस प्रयोजनका %ाक्षिग खानेपानीको सकु्षिव'ास्तरको %ाक्षिग उपभोक्ता संस्थाहरुसँग छ%फ% गरी आवश्यक सचूकहरु क्षिन'ा+रण गन+
सक्नेछ । 

४. खानेपानीका स्रोतमान्दिथको अन्दि4कार: (१) यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%कामा ज%स्रोतको उपयोग ग5ा+ खानेपानी%ाई पक्षिह%ो प्राथक्षिमकता
प्र5ान गरिरने छ ।

(२)  प्रचक्षि%त काननूमा  जनुसकैु  कुरा  %ेक्षिखएको  भएपक्षिन  घरे%  ुउपयोगका  %ाक्षिग  पानीको  उपयकु्त  परिरमाणको  व्यवस्था  गरेर  मात्र
ज%स्रोतको उपयोगसँग सम्बक्षिन्'त क्षिसंचाई, ज%क्षिवद्यतु जस्ता आयोजना र अन्य प्रयोजनको %ाक्षिग प्रयोग गनु+ पन छ ।

(३) यस ऐन तथा प्रचक्षि%त काननू बमोक्षिजम कुनै उपभोक्ता संस्था वा सम5ुाय%े साम5ुाक्षियक क्षिहत हुनेगरी परम्परागत रुपमा वा उपभोक्ता
संस्थाका  माध्यमबाट घरे%ु,  साव+जक्षिनक र  संस्थागत प्रयोजनका %ाक्षिग  उपयोग ग5  ैआएको खानेपानीको  परिरमाण बराबरको
ज%स्रोतमा सोही प्रयोजनको %ाक्षिग त्यस्तो उपभोक्ता संस्था वा सम5ुायको अक्षि'कार सरुक्षि�त रहनेछ ।

(४)  कुनैपक्षिन खानेपानी प्रणा%ीबाट उप%ब्' भएको खानेपानी सेवा  कुन ै कारण% े प्रभाक्षिवत हुन े भएमा अकM वैकक्षिल्पक व्यवस्था
नभएसम्म प्रभाक्षिवत व्यक्षिक्त, बस्ती, सम5ुाय र सामाक्षिजक संस्था%ाई सो खानेपानी प्रणा%ीबाट खानेपानी सेवा प्राप्त गन  अक्षि'कार
सरुक्षि�त रहनेछ। 

(५)  खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग सम्बक्षिन्'त प्रणा%ी तथा संरचना%ाई प्रक्षितकू% असर पन  गरी अन्य कुन ै क्षिनकाय वा क्षिवकास
परिरयोजना%े कुनै संरचना बनाउन ुपरेमा प्रभाक्षिवत उपभोक्ता संस्थाको सहमक्षित क्षि%न ुपन छ ।

(६) कुनै क्षिवकास परिरयोजना वा आयोजनाका कारण उपभोक्ता संस्थाद्दारा सञ्चाक्षि%त वा परम्परागत रुपमा सञ्चाक्षि%त खानेपानी आपकू्षित+
प्रणा%ी वा संरचनामा �क्षित भएमा उक्त परिरयोजना वा आयोजना%े प्रभाक्षिवत उपभोक्ता संस्था%ाई न्यायोक्षिचत �क्षितपकू्षित+ उप%ब्'
गराउनकुा साथै प्रभाक्षिवत खानेपानी प्रणा%ी र संरचनाको मम+त सम्भार गनु+ पन छ । 

(७) नेपा% सरकार वा प्र5शे सरकार%े यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%कामा रहकेो खानेपानीका स्रोतबाट खानेपानी संक%न तथा प्रशो'न गरी
क्षिनया+त वा अन्य कुनै व्यापार गन+ कुनै संस्था%ाई अनमुक्षितपत्र क्षि5नपुवू+ यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का र प्रभाक्षिवत उपभोक्ता संस्था वा
सम5ुायको सहमक्षित क्षि%न ुपन छ । 

बन्दि
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५.  पानीको स्रोत तथा मुहानको संर+ण : (१) खानेपानी तथा सरसफाइमा योग5ानका %ाक्षिग खानेपानीका महुान तथा स्रोत संर�ण गनु+
सबै नागरिरक, स्थानीय सम5ुाय, संघ संस्था र क्षिनकायको कत+व्य हुनेछ । 

(२)  यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%कामा रहकेा खानेपानीको स्रोत तथा महुानको संर�णका %ाक्षिग  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का र सम्बक्षिन्'त उपभोक्ता
संस्थाको समन्वयमा 5हेाय बमोक्षिजमका काय+हरु गनु+ पन छः

(क) खानेपानीको स्रोत संर�णको %ाक्षिग ज%ा'ार, पानी क्षिनश्रतृ भएर आउने म%ुा'ार, क्षिसमसार र वन �ेत्र संर�ण
गरी बाढी, पैह्रो क्षिनयन्त्रण गन  र खानेपानीको म%ू वा महुान%ाई क्षि5गो बनाई राख्न क्षिनयक्षिमत रुपमा मम+त सम्भार
र सरसफाइ गन  । 

(ख) खानेपानीको स्रोत%ाई प्र5षुण हुन नक्षि5ने र पानीको स्रोत नष्ट वा %ोेप हुनबाट बचाउने,
(ग) खानेपानीको संर�ण र समकु्षिचत उपयोगका बारेमा खानेपानी उपभोक्ता वा सम्बक्षिन्'त प�हरु%ाई सचेतना

अक्षिभवकृ्षिf गन  । 
(घ) खानेपानीको स्रोत प्र5षूण हुन नक्षि5न तथा पानीको म%ू वा वहाव �ेत्रको संर�णका %ाक्षिग जैक्षिवक खेती गन+ र

चरीचरण तथा आग%ागी क्षिनयन्त्रण गन+ कृषकहरु%ाई प्रोत्साहन गन  । 
(ङ) खानेपानीको महूान वा वहाव �ेत्र वा सो �ेत्रका प्रणा%ीमा प्रक्षितकू% असर पन गरी क्षिवषा5ी वा क्षिवष्फोटक

प5ाथ+ प्रयोग गन+ बन्5जे गन  । 
(च) खानेपानीको स्रोत र वहाव प्रणा%ीमा हुने प्र5षुण क्षिनयन्त्रणका %ाक्षिग आवश्यक पन  अन्य काय+हरु गन  ।
(३) यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%कामा रहकेा उपभोक्ता संस्था%े अन्य क्षिछमेकी बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%काको �ेत्रमा रहकेो महुान वा

स्रोतबाट खानेपानी ल्याएको भएमा त्यस्तो �ेत्रको खानपानीको महूान तथा स्रोत संर�णका %ाक्षिग सम्बक्षिन्'त स्थानीय तहसँग
समन्वय गनु+पन छ । 

(४) व्यापारिरक तथा नाफाम%ूक प्रयोजनका %ाक्षिग खानेपानी आपकू्षित+ गन+ अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े आफ्नो स्रोत सा'न
प्रयोग गरी उप5फा (२) बमोक्षिजमका काय+हरु गनु+ पन छ । 

(५)  खानेपानीको प्रयोजनका %ाक्षिग क्षिनमा+ण गरिरएका कुनै पक्षिन प्रकारका 'ाराहरुबाट पानी प्रयोग गन  समयमा बाहके
अन्य समयमा पानी खेर फाल्न पाइने छैन ।  

६. (ून्दिमगत पानीको उपयोग :  (१)  भकू्षिमगत पानीको उपयोगका %ाक्षिग नेपा% सरकार% े बनाएको माप5ण्ड%ाई मध्यनजर ग5r
बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े आवश्यक माप5ण्ड बनाई %ाग ुगन+ सक्नेछ ।

(२) उप5फा (१) बमोक्षिजमको माप5ण्डको अ'ीनमा रही व्यक्षिक्त, उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े भकू्षिमगत
पानीको उपयोग गन+ सक्नेछन ्।

७. खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणा�ी : (१) यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का क्षिभत्र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षिमक्षितको रुपमा
रहने उपभोक्ता संस्थाका माध्यमबाट सामकु्षिहक रुपमा स्वच्छ, सरुक्षि�त तथा गणुस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी
सेवाको सञ्चा%न तथा व्यवस्थापन गनु+ पन छ ।

(२) भौगोक्षि%क जक्षिट%ता, बढी %ागत तथा क्षिवक्षिशष्टकृत प्राक्षिवक्षि'क सीपको आवश्यकता र 5� जनशक्षिक्तको आवश्यकता
पन  भई बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का र उपभोक्ता संस्था% े मात्र सम्पन्न गन+  नसक्न े प्रकृक्षितका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको
सह%गानीमा क्षिनमा+ण,  सञ्चा%न तथा व्यवस्थापनका %ाक्षिग बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का र उपभोक्ता संस्था%े नेपा% सरकार वा प्र5शे
सरकारसँग सहयोग माग गन+ सक्नेछन ्। 

(३)  खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको क्षिनमा+ण ग5ा+ र भौक्षितक संरचना बनाउँ5ा उपभोक्ता संस्था%े आफै क्षिनमा+ण
गनु+पन छ र उपभोक्ता संस्था%े क्षिनमा+ण गन+ नसक्ने प्रकृक्षितका र सह%गानीका बहुवक्षिष+य आयोजनाको भौक्षितक संरचनाको क्षिनमा+णका
%ाक्षिग मात्र प्रक्षितष्प'ा+का आ'ारमा क्षिनमा+ण व्यावसायी छनौट गन+ सक्षिकनेछ ।  

(४) बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े सतह तथा भकू्षिमगत पानीको स्रोत पया+प्त नभएको �ेत्रमा नागरिरक%ाई खानेपानी उप%ब्'
गराउनको %ाक्षिग आकाशे पानी संक%न गन  तथा अन्य उपयकु्त प्रक्षिवक्षि' वा प्रणा%ी क्षिनमा+णका %ाक्षिग नेपा% सरकार र प्र5शे
सरकारसँगसमेत समन्वय गरी आक्षिथ+क तथा प्रक्षिवक्षि'क सहयोग उप%व्' गराउन सक्नेछ ।

(५)  कुन ै उपभोक्ता  संस्था% े यस बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का  सक्षिहत  अन्य  स्थानीय  तहको  �ेत्रमा  समेत  खानेपानी  तथा
सरसफाइ सेवा आपकू्षित+ गरेको रहछे भने उक्त उपभोक्ता संस्था%ाई 5बुै तथा सम्बक्षिन्'त सबै स्थानीय तहबाट सहयोग गन+ सक्षिकने छ ।

(६) कुनै व्यक्षिक्तको क्षिनजी जग्गामा रहकेो पानीको स्रोत%ाई आफ्नो घरे% ुप्रयोजनका %ाक्षिग उपयोग गन+ पाइने छ र क्षिनजी
जग्गाको पानीको स्रोत%ाई सामकु्षिहक क्षिहतका %ाक्षिग साम5ुाक्षियक रुपमा खानेपानी आपकू्षित+ गन  उपभोक्ता संस्था%े पक्षिन उपयोग गन+
सक्नेछ । 

बन्दि
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(७)  व्यापारिरक वा व्यावसाक्षियक रुपमा खानेपानी आपकू्षित+ गन+ अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े कुनै कारण%े क्षिनयक्षिमत रुपमा
खानेपानी  सेवा  आपकू्षित+  गन+  नसकेमा सो अव'ीका %ाक्षिग  उपभोक्ता%ाई ट्याङ्कर वा अन्य वैकक्षिल्पक व्यवस्थाद्वारा  उपयकु्त
गणुस्तर र परिरमाणको खानेपानी उप%व्' गराउन ुपन छ ।

(८) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षिमक्षित÷उपभोक्ता संस्था र अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े आफू%े सञ्चा%न गरेको
खानेपानी आपकू्षित+ प्रणा%ीको आ'ारभतू जानकारीहरु (पानीको स्रोत र परिरमाण, उपभोक्ता घर'रुी संख्या र जनसंख्या, प5ाक्षि'कारी,
%ैङ्क्षिगक तथा सामाक्षिजक समावेशीकरणको अवस्था,  %गानी रकम,  शलु्क तथा महश%ु 5र,  सम्पक+  र गनुासा सनुवुाई संयन्त्र
आक्षि5) बारे सचूनापाटी तयार गरी साव+जक्षिनक स्थ%मा राख्नपुन छ ।  

८. खानेपानी आयोजना र संरचनाको हस्ता
तण : (१) बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%कामा नेपा% सरकार,  प्र5शे सरकार र स्थानीय तह%े
क्षिवकास  र  क्षिनमा+ण  गरेका  खानेपानी  तथा  सरसफाइ  आयोजना  र  सोसम्बन्'ी  संरचनाहरु  खानेपानी  तथा  सरसफाइ  उपभोक्ता
सक्षिमक्षितको रुपमा रहकेा उपभोक्ता संस्था%ाई हस्तान्तरण गन+ सक्षिकने छ । 

(२)  व्यावसाक्षियक तथा  व्यापारिरक प्रयोजनका  %ाक्षिग  संगक्षि/त  संस्था% े सञ्चा%न गरेका  खानेपानी  तथा  सरसफाइ
आयोजना र सोको संरचनाहरु उक्त संगक्षि/त संस्था%े पाएको अनमुक्षितपत्रको अव'ी सक्षिकएपक्षिछ वा अनमुक्षितपत्र खारेज भएको
अवस्थामा उक्त आयोजना र सोको संरचनाहरु पक्षिन खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षिमक्षितको रुपमा रहकेा उपभोक्ता संस्था%ाई
हस्तान्तरण गन+ सक्षिकने छ । 

परिरच्छे� ३
उप(ोक्ता संस्था स'ब
4ी व्यवस्था

९. खानेपानी तथा सरसफाइ उप(ोक्ता संस्थाको गठन : (१) बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%काको कुनै �ेत्र वा बस्तीमा साम5ुाक्षियक क्षिहत र
सामकु्षिहक %ाभका %ाक्षिग संस्थागत रूपमा ज%स्रोतको उपयोग गरी खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवा सञ्चा%न र
उपयोग गन+ चाहने उपभोक्ताहरू%े खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था ग/न गन+ सक्नेछन ्।

(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था ग/न नभएका �ेत्रमा बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े उपभोक्ता संस्था ग/नका
%ाक्षिग आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गन+ सक्नेछ । 

(३)  प्रचक्षि%त काननू  बमोक्षिजम बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%काको �ेत्राक्षि'कार,  5ाक्षियत्व र  क्षिजम्मेवारी  अन्तग+त  पन  क्षिकक्षिसमका
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु ग/न भएमा उपभोक्ता संस्थाको क्षिव'ान सक्षिहत उपभोक्ता संस्था 5ता+का %ाक्षिग बक्षिन्5परु
गाउँपाक्षि%का सम� क्षिनव5ेन क्षि5नपुन छ । 

(४) उप5फा (३) बमोक्षिजम पेश भएको क्षिव'ान अनसुारको उपभोक्ता संस्था 5ता+ गन+ सामाक्षिजक, आक्षिथ+क र प्राक्षिवक्षि'क
दृक्षिष्टकोण%े उपयकु्त 5के्षिखएमा बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का प्रमखु÷अध्य�%े क्षिव'ान स्वीकृत गरी उपभोक्ता संस्था 5ता+को प्रमाणपत्र प्र5ान
गनु+ पन छ ।  

(५)  कुन ै एउटा खानेपानीको स्रोत उपयोगका %ाक्षिग उपभोक्ता संस्था स्थापना भइसकेकोमा सोही खानेपानीको स्रोत
प्रयोग गन गरी अकM उपभोक्ता संस्था 5ता+ गन+ पाइने छैन । 

(६) यो ऐन %ाग ुहुनपुवू+ प्रचक्षि%त काननू बमोक्षिजम क्षिजल्%ा ज%स्रोत सक्षिमक्षित वा क्षिवक्षिभन्न क्षिनकायमा 5ता+ भई सञ्चा%न
हु5ँ  ैआएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था÷समहू÷सक्षिमक्षितहरु मध्य े प्रचक्षि%त संघीय र प्र5शे काननू बमोक्षिजम यस
बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%काको  �ेत्राक्षि'कार,  5ाक्षियत्व  र  क्षिजम्मेवारी  अन्तग+त  पन  क्षिकक्षिसमका  खानेपानी  तथा  सरसफाइ  उपभोक्ता
संस्था÷समहू÷सक्षिमक्षितहरु यो ऐन %ाग ुभएपश्चात ्यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%कामा आफ्नो साक्षिवक क्षिव'ान र 5ता+  प्रमाणपत्र पेश गरी
उपभोक्ता संस्था अद्यावक्षि'क हुन ुपन छ । 

तर यस प्रयोजनका %ाक्षिग नयाँ उपभोक्ता संस्था 5ता+ गनु+पन  छैन । 
(७)  उप5फा  (६)  को  प्रयोजनका  %ाक्षिग  क्षिजल्%ा  ज%स्रोत  सक्षिमक्षित% े आफ्नो  काया+%यमा  5ता+  रहकेा  तर  यस

गाउँपाक्षि%काको �ेत्राक्षि'कार, 5ाक्षियत्व र क्षिजम्मेवारी क्षिभत्र पन  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको 5ता+ अक्षिभ%ेख, फाइ%
र सम्बक्षिन्'त कागजातहरु यो ऐन प्रारम्भ भएको क्षिमक्षित%े एक वष+क्षिभत्रमा यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%कामा हस्तान्तरण गनु+पन छ । 

(८) प्रचक्षि%त काननू बमोक्षिजम नेपा% सरकार वा प्र5शे सरकारको �ेत्राक्षित्रकार अन्तग+त पन  क्षिकक्षिसमका खानेपानी तथा
सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु%े यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%काको �ेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चा%न ग5r आएको भएमा
उक्त संस्थाको 5ता+ प्रमाणपत्र,  क्षिव'ान र खानेपानीको स्रोत सक्षिहतको क्षिववरण यो ऐन प्रारम्भ भएको क्षिमक्षित%े एक वष+क्षिभत्रमा यस
बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%कामा अक्षिभ%ेखको रुपमा राख्नका %ाक्षिग उप%ब्' पन छ । 

(९) गाउँपाक्षि%कामा 5ता+ वा अद्यावक्षि'क भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था%े प्रत्येक आक्षिथ+क वष+ समाप्त
भएको क्षिमक्षित%े तीन मक्षिहनाक्षिभत्रमा आफ्नो %ेखा परी�ण प्रक्षितव5ेन र वाक्षिष+क प्रगक्षित प्रक्षितवे5न बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का सम� पेश
गनु+पन छ । 

बन्दि
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(१०)  खानेपानी  तथा  सरसफाइ  उपभोक्ता  संस्था% े आफू% े उपयोग  ग5r  आएको  खानेपानीको  स्रोत  उपयोग
अनमुक्षितपत्र%ाई प्रत्येक पाँच वष+मा बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का%े तोकेको 5स्तरु क्षितरी  नवीकरण गराउन  ुपन छ,  तर उपभोक्ता संस्था
नवीकरण गनु+पन  छैन । 

(११)  कुन ै �ेत्रमा  रहकेा  खानेपानी  तथा  सरसफाइ  उपभोक्ता  संस्थाहरु  एक आपसमा  गाक्षिभन  वा  आवश्यकताका
आ'ारमा अ%ग अ%ग हुन सक्ने छन ्। 

(१२) उपभोक्ता संस्था सम्बन्'ी अन्य व्यवस्थाहरु तोक्षिकए बमोक्षिजम हुनेछ । 
१०. खानेपानी तथा सरसफाइ उप(ोक्ता संस्था सङ्गन्दिठत संस्था हुने : (१) यस ऐन तथा प्रचक्षि%त काननू बमोक्षिजम 5ता+ भएका

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था अक्षिवक्षिच्छन्न उत्तराक्षि'कारवा%ा स्वशाक्षिसत र सङ्गक्षि/त संस्था हुनेछ । 
(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको सबै काम कारवाहीको क्षिनक्षिमत्त आफ्नो छुटै्ट छाप हुनेछ । 
(३) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था%े व्यक्षिक्त सरह च% अच% सम्पक्षित्त प्राप्त गन+, उपभोग गन+, बेचक्षिबखन गन+

वा अन्य क्षिकक्षिसम%े व्यवस्था गन+ सक्नेछ । 
(४)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था% े व्यक्षिक्त सरह नाक्षि%स उजरू गन+  र  उपभोक्ता संस्था उपर पक्षिन सोही

नामबाट नाक्षिस% उजरू %ाग्न सक्नेछ ।
११. उप(ोक्ता संस्थाको कायDसन्दिमन्दित : (१) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको काय+सक्षिमक्षित कक्षिम्तमा सात र बढीमा पन्ध्र

स5स्यीय हुनपुन छ र  काय+सक्षिमक्षित ग/न ग5ा+  उपभोक्ता संस्थाको  �ेत्रक्षिभत्रका क्षिवक्षिभन्न  जातजाक्षितको  प्रक्षितक्षिनक्षि'त्व र  सामाक्षिजक
समावेशीकरण%ाई ध्यान क्षि5न ुपन छ ।  

(२) उपभोक्ता संस्थाको काय+सक्षिमक्षितमा कक्षिम्तमा ५० प्रक्षितशत मक्षिह%ा प्रक्षितक्षिनक्षि' हुन ुपन छ र अध्य�, उपाध्य�, सक्षिचव र
कोषाध्य� मध्ये कक्षिम्तमा 5ईु प5मा मक्षिह%ा प5ाक्षि'कारी हुन ुपन छ । 

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको काय+समक्षितको काय+का% चार वष+को हुनेछ । 
(४) कुनै पक्षिन व्यक्षिक्त%े अध्य�को रुपमा बढीमा 5ईु काय+का% मात्र काम गन+ पाउने छ र कुनै पक्षिन व्यक्षिक्त कुनै एउटै प5मा

5ईु पटक भन्5ा बढी 5ोहोरिरएर प5ाक्षि'कारी बन्न पाउने छैन ।  
(५) उपभोक्ता संस्थाको काय+सक्षिमक्षितको ग/न वा क्षिवघटन उपभोक्ता संस्थाको सा'ारण सभाको रुपमा आयोजना गरिरने

अक्षि'वेशन%े मात्र गन+ सक्नेछ । 
(६) उपभोक्ता संस्थाको प्रत्येक वष+ सा'ारण सभा आयोजना गरी वाक्षिष+क काय+क्रम र %ेखा परी�ण प्रक्षितव5ेन पारिरत

गनु+पन छ र आवश्यकता अनसुार क्षिवशेष सा'ारण सभा पक्षिन आयोजना गन+ सक्षिकनेछ । 
(७) उपभोक्ता संस्थाको सा'ारण सभा वा अक्षि'वेशन आयोजना गन+का %ाक्षिग यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का र सम्बक्षिन्'त

क्षिनकाय%े आवश्यकता अनसुार सहयोग तथा सहजीकरण गन+ सक्नेछन ्। 
१२. उप(ोक्ता संस्थाको न्दिव4ान  :   उपभोक्ता संस्थाको क्षिव'ानमा 5हेाय बमोक्षिजमका व्यवस्थाहरु समावेश गनु+पन छ : 

(क) उपभोक्ता संस्थाको नाम, /ेगाना, काय+�ेत्र र स्रोत
(ख) उपभोक्ता संस्थाको उद्दशे्य र काय+हरु 
(ग) स5स्यता (स5स्य, स5स्य शलु्क, स5स्यता शलु्क छुट, स5स्यता नहरने आक्षि5)
(घ) अक्षि'वेशन, वाक्षिष+क सा'ारण सभा, क्षिवशेष सा'ारण सभा र अक्षि'वेशन तथा सा'ारण सभाका काय+हरु
(ङ) काय+सक्षिमक्षितको ग/न र काय+सक्षिमक्षितका काम, कत+व्य र अक्षि'कारहरु 
(च) काय+सक्षिमक्षितको बै/क र काय+क्षिवक्षि'
(छ) प5ाक्षि'कारीहरुको काम, कत+व्य र अक्षि'कारहरु
(ज) अक्षिवश्वासको प्रस्ताव
(झ) उपभोक्ता संस्थाको कोष, सेवा शलु्क र आक्षिथ+क स्रोत संक%न तथा च% अच% सम्पक्षित्त व्यवस्थापन, %ेखा

परी�ण
(ञ) क्षिनवा+चन सम्बन्'ी व्यवस्था 
(ट) क्षिवक्षिव' (क्षिव'ान संशो'न, संस्था क्षिवघटन, क्षिवक्षिनयम बनाउन सक्ने व्यवस्था आक्षि5)
(२)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको क्षिव'ानमा स्थानीय आश्यकता र उपभोक्ता संस्था%े सञ्चा%न गन 

खानेपानी आयोजनाको प्रकृक्षितका आ'ारमा थप व्यवस्थाहरु समावेश गन+ सक्षिकनेछ । 
१३. उप(ोक्ता संस्थाको कोष     :   (१) उपभोक्ता संस्थाको एक कोष रहने छ र उक्त कोषमा उपभोक्ता स5स्यता शलु्क, खानेपानी तथा

सरसफाइ सेवा शलु्क, बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का र क्षिवक्षिभन्न क्षिनकाय तथा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम र काननू बमोक्षिजम प्राप्त रकम जम्मा
गनु+पन छ । 

बन्दि
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(२)  उपभोक्ता संस्था%े खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्'ी आयोजना क्षिनमा+ण,  सञ्चा%न तथा व्यवस्थापनका %ाक्षिग
बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का र क्षिवक्षिभन्न सरकारी क्षिनकाय तथा गैरसरकारी संघ संस्थासँग सहयोग प्राप्त गन+ सक्नेछन ्। 

(३)  उपभोक्ता संस्था%े आफ्नो कोषमा भएको रकम%ाई खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको क्षि5गोपना तथा मम+त
सम्भार गन+ र अन्य कुनै क्षिनकायहरुसँगको सह%गानीमा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चा%नका %ाक्षिग समेत स5पुयोग
गन+ सक्नेछ ।   

(४) उपभोक्ता संस्था%े आफनो क्षिव'ानमा भएको व्यवस्था बमोक्षिजम %ेखा परी�क क्षिनयकु्त गरी संस्थाको वाक्षिष+क आय
व्ययको %ेखा परी�ण गराई वाक्षिष+क सा'ारण सभाबाट पारिरत गनु+पन छ । 

परिरच्छे� ४
अनुमन्दितपत्र स'ब
4ी व्यवस्था

१४. अनुमन्दितपत्र न्दि�नुपनF:  (१)  यस  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%काको  कुन ै �ेत्रमा  कुन ै कम्पनी  वा  उद्योग  जस्ता  व्यावसाक्षियक संस्था%े
नाफाम%ूक वा व्यापारिरक प्रयोजनका %ाक्षिग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्र5ान गन  आयोजना वा सेवा प्रणा%ीको सभ �ण,
क्षिनमा+ण,  सञ्चा%न तथा व्यवस्थापन गन+ र खानेपानीको स्रोतको व्यवसाक्षियक उपयोग गन+  चाहमेा यस ऐन बमोक्षिजम बक्षिन्5परु
गाउँपाक्षि%काको काय+गाउँपाक्षि%काबाट अनमुक्षितपत्र क्षि%न ुपन छ ।

(२) उप5फा (१) मा जनुसकैु कुरा %ेक्षिखएको भएतापक्षिन साम5ुाक्षियक रुपमा सामकु्षिहक प्रयोजनका %ाक्षिग उपभोक्ता संस्था%े
खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सभ �ण, क्षिनमा+ण,  सञ्चा%न तथा व्यवस्थापन गन+ र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता
सक्षिमक्षितको रुपमा रहकेा उपभोक्ता संस्थाfारा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवा प्र5ान गन+ अनमुक्षितपत्र क्षि%नपुन  छैन
। 

(३) यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%काको �ेत्रक्षिभत्र वा �ेत्रबाट उप5फा (१) बमोक्षिजम व्यापारिरक, व्यवसाक्षियक तथा औद्योक्षिगक
प्रयोजनका %ाक्षिग खानेपानी आयोजना वा सेवा प्रणा%ी सञ्चा%न गन+ चाहने व्यावसाक्षियक क्षिकक्षिसमका संगक्षि/त संस्था%े सम्बक्षिन्'त
क्षिवषयको आक्षिथ+क,  प्राक्षिवक्षि'क तथा प्रचक्षि%त काननू बमोक्षिजमको वातावरणीय अध्ययन प्रक्षितवे5न तथा बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े
तोकेको अन्य आवश्यक क्षिववरण र अनमुक्षितपत्र 5स्तरु समेत सं%ग्न गरी यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का सम� क्षिनव5ेन क्षि5न ुपन छ । 

(४) उप5फा (३) बमोक्षिजम प्राप्त क्षिनव5ेनमा छानक्षिबन ग5ा+ थप कागजात आवश्यक पन  वा कुनै क्षिवषयमा थप स्पष्ट गनु+पन 
5के्षिखएमा यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%काको प्रमखु प्रशासकीय अक्षि'कृत%े सो बमोक्षिजमका कागजातहरु पेश गन+ वा स्पष्ट गन+ बढीमा
पन्ध्र क्षि5नको समय क्षि5न ुपन छ । 

१५. अनुमन्दितपत्र न्दि�नुपनF :  (१)  5फा  १४  बमोक्षिजम परेको  क्षिनव5ेनमा  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का% े आवश्यक जाँचबझु  ग5ा+  आफ्नो
अक्षि'कार �ेत्रक्षिभत्र पन  क्षिवषय भई अनमुक्षितपत्र क्षि5न उपयकु्त 5के्षिखएमा त्यस्तो क्षिनवे5न परेको क्षिमक्षित%े तीस क्षि5नक्षिभत्र यस ऐन र अन्य
प्रचक्षि%त काननू बमोक्षिजमका शत+हरु समेत उल्%ेख गरी क्षिनव5ेक संस्था%ाई व्यापारिरक, व्यावसाक्षियक तथा औद्योक्षिगक प्रयोजनका
%ाक्षिग खानेपानी आपकू्षित+ गन+ अनमुक्षितपत्र क्षि5न ुपन छ ।

(२) उप5फा (२) बमोक्षिजमको अनमुक्षितपत्र प्र5ान ग5ा+ बढीमा पाँच वष+का %ाक्षिग मात्र प्र5ान गन+ सक्षिकने छ र सो अव'ी
पश्चात ्बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े तोकेको 5स्तरु बझुाई बढीमा एक पटक मात्र अकM पाँच वष+का %ाक्षिग अनमुक्षितपत्र नवीकरण गन+
सक्षिकने छ । 

(३)  अनमुक्षितपत्र प्राप्त  संस्थाको  अनमुमक्षितपत्रको  अव'ी  समाप्त  हुन े वष+  उक्त खानेपानी  तथा  सरसफाइ  आयोजना
सञ्चा%नका %ाक्षिग सम्बक्षिन्'त �ेत्रमा उपभोक्ता संस्था स्थापना गरी सोही उपभोक्ता संस्था%ाई आयोजना हस्तान्तरण गनु+पन छ । 

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुन ुअगावै व्यवसाक्षियक तथा औद्योक्षिगक रुपमा खानेपानी उपयोग गरिररहकेा संगक्षि/त संस्था%े यो ऐन
प्रारम्भ भएको क्षिमक्षित%े एक वष+क्षिभत्रमा यस ऐन तथा प्रचक्षि%त काननू बमोक्षिजमको प्रक्षिक्रया परूा गरी अनमुक्षितपत्र क्षि%न ुपन छ ।

(५) उप5फा (१) र (४) बमोक्षिजम अनमुक्षितपत्र नक्षि%एका संगक्षि/त संस्था%े व्यापारिरक तथा नाफाम%ूक प्रयोजनका %ाक्षिग
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा,  आयोजना वा सेवा प्रणा%ी क्षिनमा+ण,  सञ्च%न तथा व्यवस्थापन गन+  वा खानेपानीको स्रोतको
व्यवसाक्षियक तथा औद्योक्षिगक उपयोग गन+ पाउने छैन ।

१६. अनुमन्दितपत्र प्र�ान नगरिरने : (१) यस ऐन वा प्रचक्षि%त काननू बमोक्षिजम उपभोक्ता संस्थाद्दारा साम5ुाक्षियक रुपमा खानेपानी तथा
सरसफाइ सेवा प्र5ान भइहकेो �ेत्रमा र व्यावसाक्षियक तथा व्यापारिरक वा औद्योक्षिगक प्रयोजनका %ाक्षिग खानेपानी सेवा सञ्चा%न
गन+ कुनै संगक्षि/त संस्था%ाई अनमुक्षित प्र5ान गरिरएको बसोवास �ेत्र वा औद्योक्षिगक �ेत्रमा अकM कुनैपक्षिन संगक्षि/त संस्था%ाई सोही
प्रयोजनका %ाक्षिग अनमुक्षितपत्र प्र5ान गरिरने छैन । 

(२) उप5फा (१) मा जनुसकैु व्यवस्था गरिरएको भए तापक्षिन अनमुक्षिपत्र प्राप्त संस्था%े सेवा �ेत्रमा गणुस्तरीय सेवा प्र5ान
नगरेमा वा क्षिनयक्षिमत रुपमा खानेपानी सेवा आपकू्षित+ गन+ नगरेमा वा माग अनसुारको खानेपानी सेवा आपकू्षित+ गन+ नसकेमा वा कुनै
कारण%े त्यस्तो संस्था क्षिवघटन भएमा वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्थाको अनमुक्षितपत्र खारेज भएमा उक्त �ेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ
सेवा प्र5ान गन+का %ाक्षिग यस ऐनमा गरिरएको व्यवस्था अनसुार अकM संस्था%ाई नयाँ अनमुक्षितपत्र प्र5ान गन+ सक्षिकने छ । 

बन्दि
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(३)  उपभोक्ता संस्थाद्दारा साम5ुाक्षियक रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवा प्र5ान गन+का %ाक्षिग
प्रयोग भइरहकेो  खानेपानीको  स्रोतमा  प्रक्षितकू% असर पन गरी  व्यावसाक्षियक तथा  व्यापारिरक वा  औद्योक्षिगक प्रयोजनका  %ाक्षिग
खानेपानी सेवा सञ्चा%न गन+ अनमुक्षितपत्र प्र5ान गरिरने छैन । 

१७. अनुमन्दितपत्र खारेज : (१) यस ऐन बमोक्षिजम अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े ऐन क्षिनयम क्षिवपरिरतको कुनै काम गरेमा वा क्षिनयक्षिमत रुपमा
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उप%ब्' नगराएमा वा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्र5ान गरे वापत अनमुक्षितपत्रमा उल्%ेख गरिरए
भन्5ा बढी शलु्क क्षि%एमा वा अनमुक्षित्रपत्रमा उक्षिल्%क्षिखत समयक्षिभत्र खानेपानी आयोजना वा सेवा प्रणा%ीको क्षिनमा+ण तथा सञ्चा%न
र व्यवस्थापन नगरेमा बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%काको काय+गाउँपाक्षि%का%े अनमुक्षितपत्रमा उल्%ेक्षिखत काममा आवश्यक स'ुार गरी सेवा
सञ्चा%न गन+का %ाक्षिग अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%ाई क्षिन5 शन क्षि5न सक्नेछ ।

(२) उप5फा (१) बमोक्षिजमको अवस्थाको क्षिवद्यमानता भए नभएको कुरा पक्षिहचान गन+का %ाक्षिग बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े
अनगुमन सक्षिमक्षित ग/न गरी प्रक्षितव5ेन तयार गन+ सक्नेछ । 

(३) उप5फा (१) बमोक्षिजम क्षि5इएको क्षिन5 शन तथा आ5शेको पा%ना नगरेमा बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%काको काय+गाउँपाक्षि%का%े
यस ऐन बमाक्षिजम प्र5ान गरेको अनमुक्षितपत्र खारेज गनु+ पन छ ।

(४)  उप5फा  (३)  बमोक्षिजम  अनमुक्षितपत्र  खारेज  गनु+  अक्षिघ  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%काको  प्रमखु  प्रशासकीय  अक्षि'कृत%े
सम्बक्षिन्'त अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%ाई सात क्षि5नको समय क्षि5ई आफ्नो सफाई पेश गन  मौका क्षि5न ुपन छ ।

परिरच्छे� ५
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चा�न स'ब
4ी व्यवस्था

१८. खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उप�व्4 गराउन ु पनF :  (१)  यस ऐन तथा प्रचक्षि%त काननू बमोक्षिजम अनमुक्षित क्षि%न ुनपन 
उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संगक्षि/त संस्था%े आफ्नो सेवा �ेत्रक्षिभत्रका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ताहरु%े क्षिनयक्षिमत र
न्यायोक्षिचत रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गन+ पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गनु+ पन छ । 

(२) आफ्नो सेवा �ेत्रक्षिभत्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उप%ब्' गराउँ5ा कुनै पक्षिन आ'ारमा कुनै पक्षिन भे5भाव
गन+ पाइने छैन ।

(३) यस ऐन बमोक्षिजम खानेपानी सेवा उप%ब्' गराउँ5ा घरे% ुउपयोग र साव+जक्षिनक प्रयोगको %ाक्षिग आवश्यक व्यवस्था
गरेर मात्र संस्थागत, व्यवसाक्षियक तथा औद्योक्षिगक प्रयोजनको %ाक्षिग पानीको स्रोतको प्रयोग गनु+ पन छ ।

(४) घरायसी तथा साव+जक्षिनक प्रयोजनका %ाक्षिग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उप%ब्' गराउनका %ाक्षिग यस बक्षिन्5परु
गाउँपाक्षि%का%े उपभोक्ता संस्था%ाई आवश्यक सहयोग उप%ब्' गराउन सक्नेछ । 

(५) यस ऐन बमोक्षिजम अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े आपसी सम्झौता गरी घरे%ु, साव+जक्षिनक, संस्थागत, व्यवसाक्षियक तथा
औद्योक्षिगक प्रयोजनको %ाक्षिग प्रशोक्षि'त, अ'+प्रशोक्षि'त वा अप्रशोक्षि'त पानी थोक रूपमा खरिर5 क्षिबक्री गन+ सक्नेछ ।

(६)  कुनै पक्षिन कारण%े खानेपानी आपकू्षित+ प्रणा%ी अवरुf भएमा  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का र अन्य सम्बक्षिन्'त क्षिनकायको
सहयोगमा तत्का% मम+त सम्भार गरी खानेपानी आपकू्षित+ गनु+पन छ र मम+त सम्भार अव'ीमा खानेपानी आपकू्षित+का %ाक्षिग अस्थायी
वा बैकक्षिल्पक व्यवस्था गनु+पन छ । 

(७)  अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था% े व्यवसाक्षियक उपभोक्ता%ाई खानेपानी सेवा उप%ब्' गराउँ5ा पानी उपयोग गरे पश्चात
क्षिनष्कने फोहोरपानीको व्यवस्थापनका %ाक्षिग त्यस्ता व्यवसाक्षियक उपभोक्तासँग आपसी सम्झौता गरी सेवा प्र5ान गनु+ पन छ ।

१९. 4ारा तथा न्दिमटर जडान : (१)  यस ऐन बमोक्षिजम खानेपानी सेवा प्राप्त गन+ चाहने उपभोक्त%े 'ारा तथा क्षिमटर जडानको %ाक्षिग
सम्बम्न्'त सेवा �ेत्रको उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था सम� क्षिनव5ेन क्षि5न ुपन छ ।

(२)  उप5फा  (१)  बमोक्षिजम क्षिनव5ेन प्राप्त भएमा उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े क्षिन'ा+रिरत शलु्क क्षि%ई
समयमा नै 'ारा तथा क्षिमटर जडान गरीक्षि5न ुपन छ ।

(३) उप5फा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा %ेखएको भएतापक्षिन कुनै प्राक्षिवक्षि'क कारण%े कुनै सेवा �ेत्र क्षिभत्रका 'ाराहरुमा
क्षिमटर जडान गन+ उपयकु्त नहुने भएमा अन्य उपयकु्त व्यवस्था गरी खानेपानी सेवा उप%व्' गराउन ुपन छ ।

२०. ढ� न्दिनकास सेवा सञ्चा�न : (१) यस ऐन बमोक्षिजम खानेपानी सेवा सेवा प्र5ान ग5ा+ क्षिनक्षिष्कएको फोहर पानीको व्यवस्थापनका
%ाक्षिग उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े ढ% क्षिनकास सेवा सञ्चा%न गनु+पन छ ।  

(२)  उप5फा  (१)  बमोक्षिजम ढ% क्षिनकास सेवा सञ्चा%न ग5ा+  ढ% क्षिनकास सेवा उपयोग गन  उपभोक्ताबाट संस्था%े
क्षिन'ा+रिरत 5रमा ढ% क्षिनकास सेवा शलु्क क्षि%न सक्नेछ । 

२१. सेवा ब
� गनD  सक्ने : (१)  काबबुाक्षिहरको परिरक्षिस्थक्षित उत्पन्न भई खानेपानी सेवाप्रणा%ीबाट उप%व्' गराइरहकेो खानेपानीको
गणुस्तर कायम रहन नसक्ने भएमा वा सेवाको स्तरमा असर पन  भएमा वा सेवा बन्5 गनु+ पन  भएमा त्यस्तो सेवा सचुारु हुन %ाग्ने
अनमुाक्षिनत समय समेत उल्%ेख गरी उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े उपभोक्ता%ाई उपयकु्त माध्यमबाट सो कुराको
पवू+सचूना क्षि5ई खानेपानी सेवा बन्5 गन+ सक्नेछ ।

बन्दि
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(२)  उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े उप5फा  (१)  बमोक्षिजम आफ्नो सेवा �ेत्रक्षिभत्र खानेपानी सेवा बन्5
गरेमा त्यस्ता संस्था%े बैकक्षिल्पक व्यवस्था गरी उपभोक्ता%ाई स्वच्छ खानेपानी उप%ब्' गराउन ुपन छ ।

(३) उप5फा (१) बमोक्षिजम आफ्नो सेवा �ेत्रक्षिभत्र उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था आफै%े क्षिन'ा+रण गरेको
समय ताक्षि%का बमोक्षिजम क्षिनयक्षिमत रुपमा खानेपानी क्षिवतरण गन+ नसकेमा त्यसरी खानेपानी क्षिवतरण गन+ नसकेको अवक्षि'को शलु्क
वा महस%ु क्षि%न पाउने छैन ।

(४) क्षिन'ा+रिरत समयमा शलु्क वा महस%ु नबझुाउने वा सेवाको 5रुुपयोग गन  वा सेवा उपयोग ग5ा+ पा%ना गनु+पन  शत+को
उल्%घंन गन  उपभोक्ताको सेवा सम्बक्षिन्'त संस्था%े पवू+सचूना क्षि5ई बन्5 गन+ सक्नेछ ।

(५) उप5फा (४) बमोक्षिजम सेवा बन्5 गराएकोमा सम्बक्षिन्'त उपभोक्ता%े शलु्क वा महस%ु बझुाई सेवा सचुारु गरीक्षि5न
क्षिनव5ेन क्षि5एमा सम्बक्षिन्'त संस्था%े क्षिन'ा+रण गरेको शलु्क क्षि%ई बन्5 भएको सेवा पनूः सचुारु गरीक्षि5न ुपन छ र उपभोक्ताको कारण%े
कुनै हानी नोक्सानी भएको पाइएमा सम्बक्षिन्'त उपभोक्ताबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी भएको रकम भराई क्षि%न सक्नेछ ।

२२. न्दिनजी वा सावDजन्दिनक जग्गामा पाइप न्दिवच्छ्याउन वा अ
य संरचना बनाउन सक्ने   :   (१) उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त
संस्था%े उपभोक्ता%ाई खानेपानी सेवा उप%व्' गराउने प्रयोजनको %ाक्षिग प्रचक्षि%त काननू बमोक्षिजमको प्रकृया परूा गरी क्षिनजी वा
साव+जक्षिनक जग्गामा खानेपानी तथा ढ% क्षिनकासको पाइप क्षिबच्छ्याउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्नेछ ।

(२)  उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े कुनै व्याक्षिक्तको क्षिनजी जग्गामा पाईप क्षिबच्छ्याउन वा कुनै संरचना
बनाउन ुपरेमा सम्बक्षिन्'त जग्गा'नीसँग उक्त जग्गा खरिर5 गन+  वा  क्षि%क्षिखत सम्झौता गरी  क्षि%जमा क्षि%न वा आपसी सहमक्षितका
आ'ारमा क्षिनःशलु्क क्षि%न सक्नेछ ।

(३)  उप5फा  (२)  बमोक्षिजम क्षिनजी जग्गा प्राप्त गन+  नसकेमा वा  जग्गा  प्राप्त गन+  सम्भव नभएमा उपभोक्ता संस्था  वा
अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े प्रचक्षि%त काननू बमोक्षिजम त्यस्तो जग्गा प्राप्त गन+को %ाक्षिग ..........गाउँपाक्षि%का सम� अनरुो' गन+ सक्नेछ
।

(४)  उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवा,  आयोजना वा
सेवा प्रणा%ी क्षिनमा+ण तथा सञ्चा%नका %ाक्षिग क्षिवच्छ्याएको पाईप वा क्षिनमा+ण गरेको संरचनाका कारण कसैको क्षिनजी सम्पक्षित्त हानी
नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो संस्था%े सोको उक्षिचत मआुब्जा र �क्षितपकू्षित+ क्षि5न ुपन छ ।

२३. घर जग्गामा प्रवेश गनD सक्ने : (१) उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था वा यस ऐन बमोक्षिजमको कामको क्षिस%क्षिस%ामा
खक्षिटएको संस्थाको प5ाक्षि'कारी वा  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%काको प5ाक्षि'कारी वा कुन ै सरकारी कम+चारी कुन ै व्यक्षिक्तको घर जग्गामा
प्रवेश गनु+पन  भएमा सम्बक्षिन्'त व्यक्षिक्त%ाई पवू+सचूना क्षि5ई त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गन+ सक्नेछ ।

(२)  उप5फा  (१)  मा  जनु  सकैु  कुरा  %ेक्षिखएको  भएतापक्षिन  कुन ै व्यक्षिक्त% े खानेपानी  सेवाको  5रुुपयोग  वा  सेवाको
अनाक्षि'कृत  उपयोग  गरिररहकेो  छ  भन्न े शङ्का  गनु+पन  पया+प्त  आ'ार  र  कारण  भएमा  सोको  %ाक्षिग  सयूM5य  5के्षिख  सयूा+स्त
नभएसम्मको समयमा पवू+सचूना नक्षि5ई पक्षिन त्यस्तो व्यक्षिक्तको घरजग्गामा प्रवेश गन+ सक्नेछ ।

(३) उप5फा (१) बमोक्षिजमको काय+मा सं%ग्न व्यक्षिक्त%े सम्बक्षिन्'त घरजग्गा'नीको कुनै पक्षिन सम्पक्षित्तमा हानी नोक्सानी
पगु्ने काय+ गनु+ हु5नै ।

तर  त्यस्तो काय+मा  सं%ग्न व्याक्षिक्त% े कुन ै हानी नोक्सानी  गरेको पाइएमा  संस्था% े सम्बक्षिन्'त व्यक्षिक्त%ाई न्यायोक्षिचत
�क्षितपकू्षित+ क्षि5न ुपन छ ।

२४. सेवा प्रणा�ीसगँ स'बन्दि
4त संरचनाको सुर+ा: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना वा सेवा प्रणा%ीको सरु�ाको %ाक्षिग
उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्थाको क्षि%क्षिखत अनरुो'मा वा त्यस्तो प्रणा%ीको सरु�ा गन+  आवश्यक भएमा नेपा%
सरकार, प्र5शे सरकार तथा यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े आवश्यक सरु�ा व्यवस्था गनु+ पन छ ।

(२) उप5फा (१) बमोक्षिजम अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्थाको अनरुो'मा सरु�ा व्यवस्था गरिरएकोमा त्यसको %ाक्षिग %ाग्ने सम्पणू+
खच+ सोही अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े व्यहोनु+ पन छ ।

परिरच्छे� ६
महसु� तथा सेवा शुल्क स'ब
4ी व्यवस्था

२५. खानेपानी  तथा सरसफाइ महसु� न्दिन4ाDरण : (१)  खानेपानी  तथा  सरसफाई उपभोक्ता सक्षिमक्षितको रुपमा  रहकेा  उपभोक्ता
संस्था%े उप%ब्' गराउने खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महस%ु सम्बक्षिन्'त उपभोक्ता संस्थाको सा'ारण सभा%े क्षिन'ा+रण गरे
बमोक्षिजम हुनेछ र यसरी क्षिन'ा+रण गरेको महस%ु 5रको जानकारी बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%ाई उप%ब्' गराउन ुपन छ । 

(२)  उपभोक्ता संस्था% े खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महस%ु क्षिन'ा+रण ग5ा+  आयोजनाको %ागत,  खानेपानीको
गणुस्तर, सेवाको स्तर, उपभोक्ताहरुको योग5ान, उपभोक्ताको बहृ5 क्षिहत, उपभोक्ताको क्रयशक्षिक्त, नेपा% सरकार र प्र5शे सरकारको
नीक्षित,  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%काको नीक्षित र खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुचँको हकसम्बन्'ी मौक्षि%क हक%ाई समेत आ'ार मान्नु
पन छ ।  

बन्दि
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(३)  यस बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का%े आफनो �ेत्रक्षिभत्र रहकेा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था% े उप5फा  (२)
बमोक्षिजमका सचूकहरुका आ'ारमा क्षिन'ा+रण गन  खानेपानी महश%ुमा सम्भव भएसम्म एकरुपता कायम राख्न वा व्यापक अन्तर
हुन नक्षि5नका %ाक्षिग आवश्यक क्षिन5 शन क्षि5न सक्नेछ ।   

(४) अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े व्यावसाक्षियक तथा व्यापारिरक र औद्योक्षिगक प्रयोजनका %ाक्षिग उप%ब्' गराउने खानेपानी
तथा सरसफाइ सेवाको महस%ु यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%काको परामश+मा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महस%ु क्षिन'ा+रण आयोग%े
क्षिन'ा+रण गरे बमोक्षिजम हुनेछ ।

२६. महसु� तथा शुल्क न्दि�न सक्ने : (१)  उपभोक्ता% े खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवा  उपयोग गरे वापत
उपभोक्ता संस्था%े सा'ारण सभाको क्षिन'ा+रण बमोक्षिजम र अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े आयोग%े क्षिन'ा+रण गरे बमोक्षिजमका आ'ार र
माप5ण्डको अ'ीनमा रही उपभोक्तासँग महस%ु तथा सेवा शलु्क क्षि%न सक्नेछ ।

(२)  उपभोक्ता%े खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवा उपयोग गरे बापतको महस%ु तथा सेवा शलु्क
सम्बक्षिन्'त उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%ाई बझुाउन ुपन छ । 

(३) व्यापारिरक वा व्यावसाक्षियक रुपमा खानेपानी आपकू्षित+ गन+ अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े आफ्नो सेवा �ेत्रक्षिभत्र क्षिन'ा+रिरत
समय ताक्षि%का बमोक्षिजम क्षिनयक्षिमत रुपमा खानेपानी क्षिवतरण गन+ नसकेमा त्यसरी खानेपानी क्षिवतरण गन+ नसकेको अवक्षि'को शलु्क
वा महसस ुक्षि%न पाउने छैन ।

(४)  उप5फा  (१)  र  (२)  मा  जनुसकैु  व्यवस्था  गरिरएको  भएतापक्षिन  उपभोक्ता संस्था  वा  अनमुक्षितपत्र प्राप्त  संस्था%े
सम्बक्षिन्'त वडा काया+%य%े गरिरव तथा क्षिवपन्न भनी पक्षिहचान र क्षिसफारिरस गरेका व्यक्षिक्त तथा परिरवार%ाई 'ारा र क्षिमटर जडान,
शौचा%य क्षिनमा+ण र ढ% जडान वापतको शलु्क तथा खानेपानीको महस%ु %गायतका सेवामा छुट तथा सहुक्षि%यत क्षि5न ुपन छ ।

२७. न्दिमनाहा वा छुट न्दि�न सक्न े   :   प्रकोप वा अन्य कुनै क्षिवषम परिरक्षिस्थीका कारण कुनै खास �ेत्रका उपभोक्ता,  गरिरव तथा क्षिवपन्न
परिरवार वा क्षिसमान्तकृत परिरवार%े उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े सञ्चा%न तथा व्यवस्थापन गरेको खानेपानी
सेवाको महस%ु क्षितन+ असमथ+ भएमा त्यस्ता उपभोक्ता%े क्षितनु+पन  महस%ु घटाउन वा क्षिमनाहा क्षि5न सक्नेछ ।

२८. असु� उपर गनD सक्ने   :   यस ऐन बमोक्षिजम खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवा उपयोग गरे बापतको महस%ु तथा
जरिरबानाको रकम नबझुाउने उपभोक्ताबाट सम्बक्षिन्'त उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े त्यस्तो रकम प्रचक्षि%त काननू
बमोक्षिजम अस%ु उपर गन+ सक्नेछ ।

परिरच्छे� ७
खानेपानी तथा सरसफाइको गुणस्तर माप�ण्ड स'ब
4ी व्यवस्था

२९. स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी आपून्दितD गनुD पनF : (१) यस ऐन बमोक्षिजम अनमुक्षित क्षि%न ुनपन  उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र
प्राप्त संस्था%े खानेपानी आपकू्षित+ ग5ा+ स्वच्छ र गणुस्तरीय खानेपानी आपकू्षित+ गनु+ पन छ ।

(२) खानेपानी आपकू्षित+ ग5ा+ पानीको गणुस्तर र स्वच्छता कायम गन+का %ाक्षिग पानी प्रशो'न गनु+पन  भएमा प्रशो'न गरेर
मात्र खानेपानी आपकू्षित+ गनु+पन छ । 

३०. गुणस्तर माप�ण्ड तोक्न सक्ने : (१)  खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी सेवाको सञ्चा%न तथा व्यवस्थापनमा
अव%म्बन गनु+पन  गणुस्तर माप5ण्डहरु नेपा% सरकार%े क्षिन'ा+रण गरे बमोक्षिजम हुनेछन ्।

(२) नेपा% सरकार%े क्षिन'ा+रण गरेको न्यनूतम ्माप5ण्ड अन्तग+त रही सो माप5ण्डमा तोकेको गणुस्तरभन्5ा न्यनू नहुने गरी
यस  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का%े आफ्नो �ेत्रका %ाक्षिग खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्'मा आवश्यक माप5ण्ड तोक्न
सक्नेछ ।

(३) उपभोक्ता संस्था र अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े उप5फा (१) र (२) बमोक्षिजम तोकेको गणुस्तर र माप5ण्डको पा%ना
गनु+ पन छ ।

(४) बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े नेपा% सरकार%े तोकेको माप5ण्ड अनरुुप हुनेगरी खानेपानी तथा फोहोर पानीको गणुस्तर
मापन तथा परी�णका %ाक्षिग प्रयोगशा%ाको स्थापना तथा सञ्चा%न गन+ सक्नेछ ।

(५) उप5फा (५) बमोक्षिजम यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े आफै प्रयोगशा%ा स्थापना गन+ नसकेको अवस्थामा उपभोक्ता
सस्था वा कुनै सेवा प्र5ायक संस्था%े स्थापना गरेको प्रयोगशा%ाबाट खानेपानीको गणुस्तर मापन तथा परी�ण गराउन सक्नेछ । 

३१. वातावरणीय  अध्ययन  गनF:  खानेपानी  तथा  सरसफाइसम्बन्'ी  नया ँ आयोजना  क्षिनमा+ण  ग5ा+  कुन ै आयोजनाको  वातावरण
संर�णसम्बन्'ी  प्रचक्षि%त काननू  बमोक्षिजम  वातावरणीय अध्ययन प्रक्षितव5ेन  तयार  गरी  स्वीकृत  गराउन  ुपन  भएमा  सम्बक्षिन्'त
उपभोक्ता संस्था तथा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े उक्त काननूी व्यवस्थाको पा%ना गनु+ पन छ ।  

बन्दि
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३२. न�ी तथा ता� त�ैयाको ज� गुणस्तर माप�ण्ड:  सांस्कृक्षितक,  'ाक्षिम+क,  पय+टकीय महत्वका �ेत्र र बस्तीसँग जोक्षिडएका वा
क्षिवक्षिभन्न स्थानमा रहकेा न5ी,  ता% त%ैया,  पोखरी,  ज%ाशय तथा कुण्ड वा कुवा र 'ाराहरुको वातावरणीय स्वास्थ्य र ज%को
गणुस्तरमा मानव सकृ्षिजत वा मानवीय क्षिक्रयाक%ापको कारण परिररहकेो वा पन+ सक्ने प्रभाव न्यनूीकरण गरी स्वच्छता र सनु्5रता
कायम राख्न नेपा% सरकार तथा प्र5शे सरकार%े क्षिन'ा+रण गरेका माप5ण्ड समेत%ाई आ'ार मान्5 ै.....गाउँपाक्षि%का%े आवश्यक
माप5ण्ड बनाई %ाग ुगन+ सक्नेछ । 

३३. फोहोर पानी प्रशो4न गनुDपनF : (१)  कसै%े पक्षिन नेपा% सरकार,  प्र5शे सरकार र यस बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का%े क्षिन'ा+रण गरेको
माप5ण्ड क्षिवपरिरत मानव म%मतु्र सक्षिहत वा रक्षिहतको फोहोर पानी वा अन्य कुनै पक्षिन प्रकारको /ोस वस्त ुढ% क्षिनकास प्रणा%ीमा
क्षिवसज+न गन+ वा मानव म%मतु्र%ाई क्षिस'ै न5ी, खो%ा, ता%, त%ैया, ज%ाशय वा साव+जक्षिनक जग्गामा क्षिमसाउन वा प/ाउन पाइनृे
छैन ।

(२) कसै%े आफूबाट उत्सक्षिज+त फोहोर पानी वा वस्त ुढ% क्षिनकास प्रणा%ीमा क्षिमसाउन ुपन  भएमा प्रशो'न गरी प्रचक्षि%त
काननू बमोक्षिजम तोक्षिकएको माप5ण्डको सीमा क्षिभत्र रही क्षिमसाउन ुपन छ ।

(३) यस बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का%े आफै वा उपभोक्ता संस्था%े यस बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का र अन्य सम्बक्षिन्'त क्षिनकायको
सहयोगमा फोहर पानी प्रशो'न गन  संरचना स्थापना र सञ्चा%न गन+ सक्नेछ । 

३४. सरसफाइ  तथा  स्वच्छता  कायDक्रम सञ्चा�न गनF :  (१)  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का% े उपभोक्ता  संस्था  र  क्षिवक्षिभन्न  स्थानीय
सम5ुायसँग सहकाय+ तथा समन्वय गरी ग्रामीण तथा शहरी वस्ती%ाई स्वच्छ, सफा र सनु्5र बनाई राख्न स्वास्थ्य तथा सरसफाइ र
स्वच्छतासम्बन्'ी क्षिवक्षिभन्न काय+क्रम तथा अक्षिभयान सञ्चा%न गन+ वा गराउन सक्नेछ ।

(२) शौचा%य क्षिनमा+ण तथा प्रयोग नगन  परिरवार वा व्यक्षिक्तका %ाक्षिग  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का%े सामाक्षिजक सरु�ा सेवा र
अन्य अन5ुानमा अस्थायी रुपमा रोक %गाउन सक्नेछ ।

३५. अनुगमन तथा न्दिनयमन   :   (१) बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का%े नेपा% सरकार वा प्र5शे सरकारसँगको समन्वयमा उपभोक्ता संस्था तथा
अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्थाबाट आपकू्षित+  भएको खानेपानीको  गणुस्तर तथा  सरसफाइ र  स्वच्छतासम्बन्'ी  सेवाको  स्तरका बारेमा
क्षिनयक्षिमत रुपमा अनगुमन गनु+ पन छ ।

(२)  उप5फा  (१)  बमोक्षिजम अनगुमन ग5ा+  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%काको वातावरण र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षिवषय हने 
प5ाक्षि'कारी  वा  स5स्य  तथा  अक्षि'कृत  वा  तोक्षिकएका  कम+चारी% े उपभोक्ता  संस्था  तथा  अनमुक्षितपत्र  प्राप्त  संस्थाद्दारा  आपकू्षित+
गरिररहकेो खानेपानी वा क्षिवसज+न गरेको फोहोर पानीको नमनूा संक%न तथा परी�ण गन+ वा अन्य आवश्यक क्षिववरण क्षि%न वा माग
गन+ सक्नेछ । 

(३)  उप5फा  (१)  र  (२)  बमोक्षिजम  अनगुमनका  क्रममा  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का% े खानेपानी  तथा  सरसफाइ  र
स्वच्छतासम्बन्'ी सेवाको स्तरमा स'ुार गन+ आवश्यक 5खेेमा वा खानेपानी तथा फोहोरपानीको नमनूा परी�ण ग5ा+ गणुस्तर तथा
माप5ण्ड बमोक्षिजम भएको नपाइएमा सम्बक्षिन्'त उपभोक्ता संस्था तथा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%ाई गणुस्तर तथा माप5ण्ड कायम गन+
क्षिन5 शन क्षि5न सक्नेछ ।

(४) उप5फा (३) बमोक्षिजम क्षि5इएको क्षिन5 शन प%ना गनु+ सम्बक्षिन्'त उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्थाको कत+व्य
हुनेछ ।

३६. +न्दितपून्दितD  (राई न्दि�न सक्ने : (१)  उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था% े तोक्षिकएको माप5ण्ड बमोक्षिजमको खानेपानी
उप%ब्' नगराएको प्रमाक्षिणत भएमा वा त्यस्तो खानेपानी उपयोग ग5ा+ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रक्षितकू% असर पन+ गएमा त्यस्तो
उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था%े प्रभाक्षिवत उपभोक्ता%ाई प्रचक्षि%त काननूमा क्षिन'ा+रण गरिरए बमोक्षिजमको �क्षितपकू्षित+ भराई
क्षि5न ुपन छ ।

(२)  कसै% े खानेपानी वा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी आयोजना वा सेवा प्रणा%ी र त्यसको संरचनामा कुन ै पक्षिन
क्षिकक्षिसमको हानी नोक्सानी वा �क्षित प¥ुयाएमा सो सम्बन्'ी मदु्दा हने  अक्षि'कारी%े �क्षितपकू्षित+ बापत उक्षिचत रकम भराई क्षि5न सक्नेछ ।

३७. कसुर  र  सजाय:  खानेपानी  तथा  सरसफाइसम्बन्'ी  कसरुको  क्षिन'ा+रण  र  5ण्ड  सजायसम्बन्'ी  व्यवस्था  खानेपानी  तथा
सरसफाइसम्बन्'ी संघीय काननूमा व्यवस्था भए बमोक्षिजम हुनेछ । 

परिरच्छे� ८
न्दिवन्दिव4

३८. खानेपानी तथा सरसफाइ सम
वय सन्दिमन्दित: (१) बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%काको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्'ी नीक्षित तथा योजना
एवं काय+क्रम तजु+मा र काया+न्वयनका क्षिवषयमा ....गाउँपाक्षि%का%ाई सझुाव क्षि5न र प्रभावकाक्षिता ल्याउन, खानेपानी तथा सरसफाइ
सम्बन्'ी उपभोक्ता संस्था एवं संघ संस्था र क्षिनकायहरुसँग समन्वय कायम गन+ र खानेपानी तथा सरसफाइका क्षिवषयमा सजृना हुने
स्थानीय क्षिववा5 समा'ानमा सहजीकरण गन+ बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%कामा 5हेाय बमोक्षिजमको एक खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय
सक्षिमक्षित रहनेछ: 

बन्दि
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(क) बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का अध्य� अध्य�
(ख) खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्र हने  काय+पाक्षि%काका सम्बक्षिन्'त क्षिवषयगत सक्षिमक्षितको संयोजक १ र एक जना

मक्षिह%ा स5स्य स5स्य 
(ग) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपा%को एक जना स्थानीय प्रक्षितक्षिनक्षि',  

स5स्य 
(घ) खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छताको �ेत्रमा काय+रत एक जना मक्षिह%ा प्रक्षितक्षिनक्षि',  स5स्य 
(ङ) बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%काको खानेपानी तथा सरसफाई हने  शाखा प्रमखु  

स5स्य सक्षिचव  
(२)  उप5फा  (१)  को खण्ड  (घ)  र  (ङ)  बमोक्षिजमका प्रक्षितक्षिनक्षि'हरुको छनौट  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का प्रमखु%े गन छन र

क्षिनजहरुको काय+ अव'ी तीन वष+को हुनेछ । 
(३)  उप5फा  (१)  बमोक्षिजम ग/न हुन े सक्षिमक्षितको काम,  कत+व्य र अक्षि'कार  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%को काय+गाउँपाक्षि%का%े

क्षिन'ा+रण गरे बमोक्षिजम हुनेछ । 
(४) खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सक्षिमक्षितको बै/कको काय+क्षिवक्षि' सक्षिमक्षित आफै%े क्षिन'ा+रण गरे बमोक्षिजम हुनेछ । 
(५) सक्षिमक्षितको बै/कमा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता क्षिवषयका क्षिवज्ञ र सरोकारवाहरु%ाई आमन्त्रण गन+ सक्षिकनेछ

। 
३९. खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतास'ब
4ी योजना तजुDमा र कायाD
वयन  :   बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का%े उपभोक्ता संस्था र

सरोकारवा%ा क्षिनकाय तथा संघ संस्थहरुसँग समन्वय,  सहकाय+  तथा परामश+ गरी नेपा% सरकार%े क्षिन'ा+रण गरेको नीक्षित तथा
माप5ण्ड अनसुार आफ्नो �ेत्रका %ाक्षिग उपयकु्त हुने क्षिकक्षिसमको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी योजना तजु+मा गरी
काया+न्वयन गन+ सक्नेछ । 

(२)  बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े तजु+मा गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी योजना काया+न्वयनका %ाक्षिग
उपभोक्ता संस्था र सम्बक्षिन्'त सबै क्षिनकाय र सरोकारवा%ाहरु%े सहयोग गनु+पन छ ।

(३)  खानेपानी  तथा  सरसफाइ  र  स्वच्छतासम्बन्'ी  योजनामा  आवश्यकता  अनसुार  समय  समयमा  परिरमाज+न  गन+
सक्षिकनेछ। 

(४)  प्रकोप तथा आपतकाक्षि%न समयमा खानेपानीको क्षिनयक्षिमत आपकू्षित+ गन+ र सरसफाइ तथा स्वच्छता कायम गन+का
%ाक्षिग यस 5फा बमोक्षिजम तजु+मा गरिरने योजनमा क्षिवशेष व्यवस्था गनु+पन छ । 

४०. न्दिववरण उप�ब्4 गराउने:  (१)  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का% े प्र5शेको  सम्बक्षिन्'त मन्त्रा%य माफ+ त  वा  क्षिस' ै 5हेायको क्षिववरणहरु
सम्बक्षिन्'त संघीय मन्त्रा%य सम� वाक्षिष+क रुपमा र आवश्यकता अनसुार उप%ब्' गराउने छः

(क) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षिमक्षितको रुपमा रहकेा उपभोक्ता संस्थाहरुको संख्या र सोबाट %ाभान्वीत
जनसंख्या । 

(ख) अनमुक्षितपत्र प्र5ान गरिरएका संगक्षि/त संस्थाको संख्या र सोबाट %ाभान्वीत जनसंख्या । 
(ग) नेपा% सरकार वा प्र5शे सरकार%े माग गरेका अन्य क्षिववरणहरु । 
(२) उप5फा (१) को प्रयोजनका %ाक्षिग बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%कामा खानेपानीको स्रोत र परिरमाण, गणुस्तर, %ाभाक्षिन्वत �ेत्र र

खानेपानी  तथा  सरसफाइ  प्रणा%ीका  महत्वपणू+  तथा  मखु्य  क्षिवषयहरु  प्रष्ट  रुपमा  5के्षिखन े गरी  राक्षिखन े छ  र  यस्ता  क्षिववरणहरु
आवश्यकता अनसुार समय समयमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्'ी क्षिवद्यतुीय एक्षिककृत नक्शामा समावेश गन+का %ाक्षिग नेपा%
सरकार%ाई उप%ब्' गराउन सक्षिकनेछ । 

(३) यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े उप5फा (२) बोक्षिजम राखेको क्षिववरण%ाई अनगुमन र क्षिवशे्लषणका %ाक्षिग उपयोग गन+
सक्षिकने छ । 

४१. पुरस्कारस'ब
4ी  व्यवस्था :  खानेपानी  तथा  सरसफाइ  व्यवस्थापनमा  उल्%ेखनीय  योग5ान  गन  व्यक्षिक्त,  संघ  संस्था  वा
सम5ुाय%ाई यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े आवश्यक परुस्कारको व्यवस्था गन+ सक्नेछ । 

४२. न्दिन�Fशन न्दि�न सक्ने     :   बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े उपभोक्ता संस्था वा अनमुक्षितपत्र प्राप्त संस्था वा सेवा प्र5ायक अन्य संघ संस्था%ाई
खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी आयोजनाको क्षिनमा+ण,  सञ्चा%न तथा व्यवस्थापन र उपभोक्ता सेवाका क्षिवषयमा
आवश्यक क्षिन5 शन क्षि5न सक्नेछ र त्यस्तो क्षिन5 शनको पा%ना गनु+ सम्बक्षिन्'त सबैको कत+व्य हुनेछ ।

४३. अन्दि4कार प्रत्यायोजन : (१) बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%काको प्रमखु÷अध्य�%े यस ऐन बमोक्षिजम प्राप्त गरेको अक्षि'कार उपाध्य� वा कुनै
स5स्य वा प्रशासकीय अक्षि'कृत वा सम्बक्षिन्'त कम+चारी%ाई प्रत्यायोजन गन+ सक्ने छन ्। 

बन्दि
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(२) यस बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%कामा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्'ी शाखा स्थापना नभएसम्म यस ऐन र सो
अन्तग+त तजु+मा हुने क्षिनयम, क्षिन5 क्षिशका, काय+क्षिवक्षि' र माग+5श+न बमोक्षिजम गनु+पन  काय+हरु वातावरण सम्बन्'ी शाखाबाट सम्पन्न गन+
सक्षिकनेछ । 

४४. न्दिनयम  ,    न्दिन�Fन्दिशका  ,    कायDन्दिवन्दि4 र मागD�शDन बनाउन सक्ने   :  यस ऐनमा गरिरएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी काया+न्वयनको
%ाक्षिग बक्षिन्5परु गाउँपाक्षि%का%े आवश्यक क्षिनयम, क्षिन5 क्षिशका, काय+क्षिवक्षि' र माग+5श+न बनाउन सक्नेछ । 

४५. बचाउ तथा खारेजी र बान्दिXएमा गनF :  (१)  यस  बक्षिन्5परु  गाउँपाक्षि%का% े खानेपानी तथा सरसफाइका क्षिवषयमा यस अघी
काय+क्षिवक्षि' वा अन्य आ'ारमा गरेका काय+हरु यसै ऐन बमोक्षिजम भए गरेको माक्षिनने छ । 

(२)  यो ऐन वा यस ऐनमा गरिरएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्र5शे काननूमा गरिरएका व्यवस्थाहरुसँग बाक्षिझन गएमा
बाक्षिझएको ह5सम्म यो ऐनका सम्बक्षिन्'त 5फाहरु क्षिनष्कृय रहने छन ्।  

बन्दि
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