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पाणिनी  गाउँपाणिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८ 

ufpF sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&*÷!)÷)( 

प्रस्तावना: 

स्वच्छ, सरुणित र गिुस्तरीय खानपेानी तथा सरसफाइ सेवामा पह चँ प्राप्त गने नागररकको 

मौणिक अणिकारको सम्मान, संरिि र पररपणूति गरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 

संस्था िगायतका संगणित संस्थाहरुका माध्यमबाट सहज र णिगो रुपमा स्वच्छ तथा 

गिुस्तरीय खानपेानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपिब्ि गराउने सम्बन्िमा 

आवश्यक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संणविानको िारा २२६ बमोणजम यस पाणिनी  गाउँपाणिकाको पाणिनी प्रथम 

गाउँसभाको १२ औ ंअणिवेशनिे यो ऐनको तजुिमा गरेको छ ।  
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परिच्छेद १ 

प्रािम्भिक 

१.  समं्िप्त नाम ि प्रािभि: 

 (१) यस ऐनको नाम पाणिनी गाउँपाणिकाको खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, 

२०७८” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ ह नेछ । 

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

(क) “अनमुणतपत्र” भन्नािे िफा १४ बमोणजमको अनमुणतपत्र सम्झन ुपििछ । 

(ख)  “अनमुणतपत्र प्राप्त संस्था” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र 

स्वच्छतासम्बन्िी  सेवा प्रिान गने संगणित संस्था सम्झन ुपििछ ।  

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

गने भौणतक संरचनाको णनमािि, णवस्तार वा सिुार र तत्सम्बन्िी अन्य कायि गने उद्दशे्यिे 

सञ्चाणित आयोजना सम्झन ुपििछ । 

(घ)  “उपभोक्ता” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा 

उपयोग गन ेव्यणक्त, संस्था वा णनकाय सम्झन ुपििछ । 

(ङ)  “उपभोक्ता संस्था” भन्नािे सामिुाणयक रुपमा सामणुहक णहतका िाणग 

खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा सञ्चािन गन े सामिुाणयक संस्था 

सम्झन ुपििछ ।  

(च)  “खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सणमणत” भन्नािे खानपेानी तथा 

सरसफाइ र स्वच्छना सम्बन्िी सेवा उपयोग गने उपभोक्ता घरिरुी सिस्यहरुिे उपभोक्ता 

संस्थाको रुपमा रहकेो सामिुाणयक संस्थाको णविान बमोणजम सािारि सभा वा 

अणिवेशनबाट गिन ह न ेसणमणतिाई जनाउँिछ ।  

(छ)  “खानेपानी सेवा” भन्नािे खानपेानीको सञ्चय, स्थानान्तर तथा णवतरि गरी 

घरेि,ु साविजणनक, संस्थागत वा औद्योणगक उपयोगको िाणग खानेपानी आपतूी गन ेकायि 

सम्झन ु पििछ र सो शब्ििे थोक, ट्याङ्कर वा बोतिबन्िी रुपमा खानपेानी उपिव्ि 

गराउने कायििाई समते जनाउँछ । 

(ज)  “खानेपानीको साविजणनक उपयोग” भन्नािे साविजणनक रुपमा जडान भएका 

िाराबाट उपभोक्ताको िाणग णवतरि ह ने खानपेानीको उपयोग सम्झन ुपििछ र सो शब्ििे 

अग्नी णनयन्त्रि िगायत अत्यावश्यक अवस्थामा साविजणनक स्थानहरूमा प्रयोग गन े

खानपेानीको उपयोगिाई समेत जनाउँछ । 
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(झ)  “खानेपानीको संस्थागत उपयोग” भन्नािे सरकारी, साविजणनक, व्यावसाणयक 

वा व्यापाररक संस्थाहरुिे प्रयोग गने खानपेानीको उपयोग सम्झन ु पििछ र सो शब्ििे 

औद्योणगक संस्थाहरुिे औद्योणगक प्रयोजन बाहकेका िाणग उपयोग गने खानेपानी 

समेतिाई जनाउँछ । 

(ञ)  “गिुस्तरीय खानपेानी” भन्नािे मानव तथा पश ुस्वास््यका िाणग हाणनकारक तत्व 

नभएको गिुस्तरयकु्त स्वच्छ खानपेानी सम्झन ु पििछ र सो शब्ििे मानव स्वास््यिाई 

हानी गने भौणतक,जैवीक र रसायणनक पिाथिहरु नरहकेो पानी समेतिाई जनाउँिछ । 

(ट)  “घरेिु उपयोग” भन्नािे णपउन, हातमखु तथा िगुा िनु, नहुाउन, खाना 

पकाउन, जीवजन्तु तथा पशपुन्छीिाई खवुाउन, करेसाबारी, शौचािय वा यस्तै अन्य 

व्याणक्तगत तथा घरायसी प्रयोजनका िाणग प्रयोग गररन े खानेपानीको उपयोग सम्झन ु

पििछ । 

(ि)  “शौचािय” भन्नािे मानव मिमतू्र सरुणित रुपमा मानव सम्पकि बाट अिग 

गने सणुविा सणहतको संरचनािाई जनाउँिछ ।  

(ड)  “ढि णनकास” भन्नािे मानव मिमतू्र सणहत वा रणहत फोहोरपानीिाई सतही 

वा भणूमगत ढि प्रिािी वा अन्य कुनै तररकाबाट संकिन र स्थानान्तरि गने कायि 

सम्झन ुपििछ । 

(ढ)  “तोणकएको वा तोणकए बमोणजम” भन्नािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको 

णनयममा तोणकएको वा तोणकए बमोणजम सम्झन ुपििछ । 

(ि)  “पानीको स्रोत” भन्नािे प्राकृणतक रुपमा पानी णनसतृ ह ने निी, खोिा, ताि, 

पोखरी, इनार, कुवा तथा मिू जस्ता सतही वा भणूमगत जिस्रोत सम्झन ुपछि र सो शब्ििे 

आकाशे पानी तथा पानीको आपणूति गने मानव णनणमित संरचनािाई समेत जनाउँछ । 

(त)  “फोहोरपानी” भन्नािे खानपेानीको घरेि,ु साविजणनक तथा संस्थागत उपयोग 

पश्चात णनष्काशन ह न ेमानव मिमतू्र सणहत वा रणहतको फोहोरपानी सम्झन ुपििछ र सो 

शब्ििे फोहोरपानीसँग णमणसएर आउने वषाितको पानीिाई समेत जनाउँछ । 

(थ)  “सरसफाइ सेवा” भन्नािे फोहोर पानी व्यवस्थापन तथा ढि णनकास गरी 

वातावरिीय स्वच्छता कायम राख्ने कायि सम्झन ु पििछ र सो शब्ििे पानीको स्रोतको 

संरिि गनि ढि णनकास प्रिािी, फोहोर पानी प्रशोिन प्रिािी तथा साविजणनक 

शौचाियको णनमािि, सञ्चािन तथा प्रवद््रिन गन ेकायििाई समेत जनाउँिछ । 

(ि)  “स्वच्छता” भन्नािे णनयणमत रुपमा शौचाियको प्रयोग गने, णनयणमत रुपमा 

साबनु पानीिे हात िनु,े घरायसी तहमा णपउने पानीको सरुणित व्यवस्थापन र शणुिकरि 
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गन,े व्यणक्तगत सरसफाइ कायम गने र घर णभत्र र बाणहरका तरि र िोस फोहोर मैिाको 

उणचत व्यवस्थापन गरी पिूि स्वच्छता कायम गने कायििाई समते जनाउँिछ ।  

(ि)  “संगणित संस्था” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा 

सञ्चािन गनिको िाणग यस ऐन तथा अन्य प्रचणित काननू बमोणजम िताि भई स्थापना 

भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािाई जनाउँिछ र सो शब्ििे प्रचणित 

काननू बमोणजम खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गन ेउद्दशे्यिे स्थापना भएका अन्य 

संस्था समेतिाई जनाउँछ । 

(न)  “सेवा प्रिािी” भन्नािे खानेपानीको महुान, पाइप, प्रशोिन संयन्त्र, जि 

भण्डारि संरचना, जिाशय वा सरसफाइ सेवासँग सम्बणन्ित संरचना वा त्यस्तै 

णकणसमका अन्य उपकरि वा संरचना सम्झन ु पििछ र सो शब्ििे खानपेानी तथा 

सरसफाइ सेवासँग आवि भएको घर, जग्गा र त्यसमा णनणमित संरचनािाई समते जनाउँछ 

। 

(प)  “सेवा प्रिायक” भन्नािे खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा र स्वच्छतासम्बन्िी 

सेवा प्रिािीको णनमािि, सञ्चािन तथा व्यवस्थापनको माध्यमबाट खानेपानी तथा 

सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपिब्ि गराउन ेउपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त 

संस्था सम्झन ुपििछ । 

(फ)  “सेवा िेत्र” भन्नािे उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे खानपेानी 

तथा सरसफाइ र स्वच्छता सेवा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनिका िाणग णनिािरि 

गररएको वा अनुु ुमणतपत्रमा उल्िेख गररएको िेत्र सम्झन ुपििछ । 

  

परिच्छेद २ 

खानेपानी तथा सिसफाइमा पह ुँचको अम्िकाि ि खानेपानी प्रणालीसभबन्िी 

व्यवस्था 

३.  खानेपानी तथा सिसफाइमा पह ुँचको अम्िकाि :   

(१) यस पाणिनी गाउँपाणिकामा रहकेा प्रत्येक नागररकिाई णवना भेिभाव स्वच्छ 

खानपेानी तथा सरसफाइमा सहज र सिुभ पह चँको अणिकार ह नछे र यस ऐन तथा 

प्रचणित काननू बमोणजम त्यस्तो अणिकारको सम्मान, संरिि, सम्वद््रिन र पररपणूति 

ह नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोणजमको खानेपानी तथा सरसफाइमा पह चँको अणिकार अन्तगित 

यस पाणिनी .गाउँपाणिकामा प्रत्येक नागररकिाई िहेायको अणिकार ह नछे ।  



 

 

5 

5 

v08 %_ :yfgLo /fhkq, efu–!, ldltM @)&*÷!)÷!@ -;+Vof !! 

 
(क)  उपभोक्ता संस्था स्थापना गन ेअणिकार र स्वच्छ खानपेानी तथा सरसफाइमा 

सहज र सिुभ पह चँको अणिकार, 

(ख)  णनयणमत रुपमा पयािप्त, स्वच्छ र गिुस्तरीय खानपेानी प्राप्त गने अणिकार, 

(ग)  गिुस्तरीय सरसफाइमा सहज र सिुभ रुपमा पह चँको अणिकार । 

(३) उपिफा (१) बमोणजमको अणिकारको सम्मान, संरिि, सम्वद््रिन, पररपणूति र 

कायान्वयन गन े णजम्मेवारी यस पाणिनी ..गाउँपाणिका र सम्बणन्ित उपभोक्ता संस्थाको 

ह नेछ र यसका िाणग यस पाणिनी गाउँपाणिका र सम्बणन्ित उपभोक्ता संस्थािे नपेाि 

सरकार तथा प्रिशे सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग प्राप्त गनि सक्नेछन ्। 

(४) यस पाणिनी गाउँपाणिकािे आफनो िते्रमा रहकेा उपभोक्ता संस्थाहरुिे आपणूति गन े

खानपेानीको सणुविास्तर णनिािरि गनि सक्नछे र यस प्रयोजनका िाणग खानेपानीको 

सणुविास्तरको िाणग उपभोक्ता संस्थाहरुसँग छिफि गरी आवश्यक सचूकहरु णनिािरि 

गनि सक्नछे ।  

४.  खानेपानीका स्रोतमाम्थको अम्िकाि:  

(१) यस पाणिनी .गाउँपाणिकामा जिस्रोतको उपयोग गिाि खानेपानीिाई पणहिो 

प्राथणमकता प्रिान गररने छ । 

(२) प्रचणित काननूमा जनुसकैु कुरा िेणखएको भएपणन घरेि ुउपयोगका िाणग पानीको 

उपयकु्त पररमािको व्यवस्था गरेर मात्र जिस्रोतको उपयोगसँग सम्बणन्ित णसंचाई, 

जिणवद्यतु जस्ता आयोजना र अन्य प्रयोजनको िाणग प्रयोग गनुि पनछे । 

(३) यस ऐन तथा प्रचणित काननू बमोणजम कुनै उपभोक्ता संस्था वा समिुायिे 

सामिुाणयक णहत ह नेगरी परम्परागत रुपमा वा उपभोक्ता संस्थाका माध्यमबाट घरेि,ु 

साविजणनक र संस्थागत प्रयोजनका िाणग उपयोग गि ैआएको खानेपानीको पररमाि 

बराबरको जिस्रोतमा सोही प्रयोजनको िाणग त्यस्तो उपभोक्ता संस्था वा समिुायको 

अणिकार सरुणित रहनेछ । 

(४) कुनैपणन खानपेानी प्रिािीबाट उपिब्ि भएको खानेपानी सेवा कुनै कारििे 

प्रभाणवत ह ने भएमा अको वैकणल्पक व्यवस्था नभएसम्म प्रभाणवत व्यणक्त, बस्ती, 

समिुाय र सामाणजक संस्थािाई सो खानपेानी प्रिािीबाट खानपेानी सेवा प्राप्त गन े

अणिकार सरुणित रहनेछ ।  

(५) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग सम्बणन्ित प्रिािी तथा संरचनािाई प्रणतकूि 

असर पन े गरी अन्य कुन ै णनकाय वा णवकास पररयोजनािे कुन ै संरचना बनाउन ु परेमा 

प्रभाणवत उपभोक्ता संस्थाको सहमणत णिन ुपनेछ । 
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(६) कुन ैणवकास पररयोजना वा आयोजनाका कारि उपभोक्ता संस्थाद्दारा सञ्चाणित वा 

परम्परागत रुपमा सञ्चाणित खानपेानी आपणूति प्रिािी वा संरचनामा िणत भएमा उक्त 

पररयोजना वा आयोजनािे प्रभाणवत उपभोक्ता संस्थािाई न्यायोणचत िणतपणूति उपिब्ि 

गराउनकुा साथै प्रभाणवत खानपेानी प्रिािी र संरचनाको ममित सम्भार गनुि पनेछ ।  

(७) नेपाि सरकार वा प्रिशे सरकारिे यस पाणिनी गाउँपाणिकामा रहकेो खानपेानीका 

स्रोतबाट खानपेानी संकिन तथा प्रशोिन गरी णनयाित वा अन्य कुनै व्यापार गनि कुन ै

संस्थािाई अनमुणतपत्र णिनपुवूि यस पाणिनी गाउँपाणिका र प्रभाणवत उपभोक्ता संस्था वा 

समिुायको सहमणत णिन ुपनछे ।  

५.  पानीको स्रोत तथा मुहानको सिंिण :  

(१) खानपेानी तथा सरसफाइमा योगिानका िाणग खानपेानीका महुान तथा स्रोत संरिि 

गनुि सबै नागररक, स्थानीय समिुाय, संघ संस्था र णनकायको कतिव्य ह नछे ।  

(२) यस पाणिनी .गाउँपाणिकामा रहकेा खानपेानीको स्रोत तथा महुानको संरििका 

िाणग पाणिनी .गाउँपाणिका र सम्बणन्ित उपभोक्ता संस्थाको समन्वयमा िहेाय 

बमोणजमका कायिहरु गनुि पनेछ।   

(क)  खानपेानीको स्रोत संरििको िाणग जिािार, पानी णनश्रतृ भएर आउन े

मिुािार, णसमसार र वन िते्र संरिि गरी बाढी, पैह्रो णनयन्त्रि गन ेर खानपेानीको मिू 

वा महुानिाई णिगो बनाई राख्न णनयणमत रुपमा ममित सम्भार र सरसफाइ गने ।  

(ख)  खानपेानीको स्रोतिाई प्रिषुि ह न नणिने र पानीको स्रोत नष्ट वा िोुपे 

ह नबाट बचाउन,े 

(ग)  खानपेानीको संरिि र समणुचत उपयोगका बारेमा खानेपानी उपभोक्ता वा 

सम्बणन्ित पिहरुिाई सचतेना अणभवणृि गने ।  

(घ)  खानपेानीको स्रोत प्रिषूि ह न नणिन तथा पानीको मिू वा वहाव िेत्रको 

संरििका िाणग जैणवक खेती गनि र चरीचरि तथा आगिागी णनयन्त्रि गनि 

कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गन े।  

(ङ)  खानपेानीको महूान वा वहाव िते्र वा सो िेत्रका प्रिािीमा प्रणतकूि असर 

पनेगरी णवषािी वा णवष्फोटक पिाथि प्रयोग गनि बन्िजे गने ।  

(च)  खानपेानीको स्रोत र वहाव प्रिािीमा ह ने प्रिषुि णनयन्त्रिका िाणग आवश्यक 

पने अन्य कायिहरु गन े। 

(३) यस पाणिनी गाउँपाणिकामा रहकेा उपभोक्ता संस्थािे अन्य णछमेकी पाणिनी 

गाउँपाणिकाको िते्रमा रहकेो महुान वा स्रोतबाट खानपेानी ल्याएको भएमा त्यस्तो 
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िेत्रको खानपानीको महूान तथा स्रोत संरििका िाणग सम्बणन्ित स्थानीय तहसँग 

समन्वय गनुिपनछे ।  

(४) व्यापाररक तथा नाफामिूक प्रयोजनका िाणग खानेपानी आपणूति गनि अनमुणतपत्र 

प्राप्त संस्थािे आफ्नो स्रोत सािन प्रयोग गरी उपिफा (२) बमोणजमका कायिहरु गनुि पनेछ 

।  

(५) खानेपानीको प्रयोजनका िाणग णनमािि गररएका कुनै पणन प्रकारका िाराहरुबाट पानी 

प्रयोग गन ेसमयमा बाहके अन्य समयमा पानी खरे फाल्न पाइने छैन ।   

६.  िूम्मगत पानीको उपयोग :  

(१) भणूमगत पानीको उपयोगका िाणग नपेाि सरकारिे बनाएको मापिण्डिाई मध्यनजर 

गि ैपाणिनी .गाउँपाणिकािे आवश्यक मापिण्ड बनाई िाग ुगनि सक्नछे । 

(२) उपिफा (१) बमोणजमको मापिण्डको अिीनमा रही व्यणक्त, उपभोक्ता संस्था वा 

अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे भणूमगत पानीको उपयोग गनि सक्नेछन ्। 

७.  खानेपानी तथा सिसफाइ प्रणाली :  

(१) यस पाणिनी  गाउँपाणिका णभत्र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सणमणतको रुपमा 

रहने उपभोक्ता संस्थाका माध्यमबाट सामणुहक रुपमा स्वच्छ, सरुणित तथा गिुस्तरीय 

खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनुि 

पनेछ । 

(२) भौगोणिक जणटिता, बढी िागत तथा णवणशष्टकृत प्राणवणिक सीपको आवश्यकता र 

िि जनशणक्तको आवश्यकता पन े भई पाणिनी गाउँपाणिका र उपभोक्ता संस्थािे मात्र 

सम्पन्न गनि नसक्न े प्रकृणतका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको सहिगानीमा 

णनमािि, सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िाणग पाणिनी गाउँपाणिका र उपभोक्ता संस्थािे 

नेपाि सरकार वा प्रिशे सरकारसँग सहयोग माग गनि सक्नछेन ्।  

(३) खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजनाको णनमािि गिाि र भौणतक संरचना बनाउँिा 

उपभोक्ता संस्थािे आफै णनमािि गनुिपनछे र उपभोक्ता संस्थािे णनमािि गनि नसक्न े

प्रकृणतका र सहिगानीका बह वणषिय आयोजनाको भौणतक संरचनाको णनमाििका िाणग 

मात्र प्रणतष्पिािका आिारमा णनमािि व्यावसायी छनौट गनि सणकनेछ ।   

(४) पाणिनी गाउँपाणिकािे सतह तथा भणूमगत पानीको स्रोत पयािप्त नभएको िेत्रमा 

नागररकिाई खानेपानी उपिब्ि गराउनको िाणग आकाश ेपानी संकिन गन ेतथा अन्य 

उपयकु्त प्रणवणि वा प्रिािी णनमाििका िाणग नपेाि सरकार र प्रिशे सरकारसँगसमते 

समन्वय गरी आणथिक तथा प्रणवणिक सहयोग उपिव्ि गराउन सक्नछे । 
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(५) कुन ैउपभोक्ता संस्थािे यस पाणिनी गाउँपाणिका सणहत अन्य स्थानीय तहको िते्रमा 

समेत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा आपणूति गरेको रहछे भन ेउक्त उपभोक्ता संस्थािाई 

िबैु तथा सम्बणन्ित सबै स्थानीय तहबाट सहयोग गनि सणकने छ ।  

(६) कुन ै व्यणक्तको णनजी जग्गामा रहकेो पानीको स्रोतिाई आफ्नो घरेिु प्रयोजनका 

िाणग उपयोग गनि पाइने छ र णनजी जग्गाको पानीको स्रोतिाई सामणुहक णहतका िाणग 

सामिुाणयक रुपमा खानपेानी आपणूति गने उपभोक्ता संस्थािे पणन उपयोग गनि सक्नेछ ।  

(७) व्यापाररक वा व्यावसाणयक रुपमा खानपेानी आपणूति गनि अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे 

कुनै कारििे णनयणमत रुपमा खानपेानी सेवा आपणूति गनि नसकेमा सो अविीका िाणग 

उपभोक्तािाई ट्याङ्कर वा अन्य वैकणल्पक व्यवस्थाद्वारा उपयकु्त गिुस्तर र पररमािको 

खानपेानी उपिव्ि गराउन ुपनछे । 

(८) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सणमणत÷उपभोक्ता संस्था र अनमुणतपत्र प्राप्त 

संस्थािे आफूिे सञ्चािन गरेको खानपेानी आपणूति प्रिािीको आिारभतू जानकारीहरु 

(पानीको स्रोत र पररमाि, उपभोक्ता घरिरुी संख्या र जनसंख्या, पिाणिकारी, िैङ्णगक 

तथा सामाणजक समावेशीकरिको अवस्था, िगानी रकम, शलु्क तथा महशिु िर, 

सम्पकि  र गनुासा सनुवुाई संयन्त्र आणि) बारे सचूनापाटी तयार गरी साविजणनक स्थिमा 

राख्नपुनछे ।   

८.  खानपेानी आयोजना र संरचनाको हस्तान्ति : (१) पाणिनी  गाउँपाणिकामा 

नेपाि सरकार, प्रिशे सरकार र स्थानीय तहिे णवकास र णनमािि गरेका खानपेानी तथा 

सरसफाइ आयोजना र सोसम्बन्िी संरचनाहरु खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 

सणमणतको रुपमा रहकेा उपभोक्ता संस्थािाई हस्तान्तरि गनि सणकन ेछ ।  

(२) व्यावसाणयक तथा व्यापाररक प्रयोजनका िाणग संगणित संस्थािे सञ्चािन गरेका 

खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना र सोको संरचनाहरु उक्त संगणित संस्थािे पाएको 

अनमुणतपत्रको अविी सणकएपणछ वा अनमुणतपत्र खारेज भएको अवस्थामा उक्त 

आयोजना र सोको संरचनाहरु पणन खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सणमणतको रुपमा 

रहकेा उपभोक्ता संस्थािाई हस्तान्तरि गनि सणकन ेछ ।  

पररच्छेि ३ 

उपभोक्ता संस्था सम्बन्िी व्यवस्था 

९.  खानेपानी तथा सिसफाइ उपिोक्ता ससं्थाको गठन :  

(१) पाणिनी गाउँपाणिकाको कुनै िेत्र वा बस्तीमा सामिुाणयक णहत र सामणुहक िाभका 

िाणग संस्थागत रूपमा जिस्रोतको उपयोग गरी खानेपानी तथा सरसफाइ र 
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स्वच्छतासम्बन्िी सेवा सञ्चािन र उपयोग गनि चाहने उपभोक्ताहरूिे खानपेानी तथा 

सरसफाइ उपभोक्ता संस्था गिन गनि सक्नेछन ्। 

(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था गिन नभएका िते्रमा पाणिनी 

गाउँपाणिकािे उपभोक्ता संस्था गिनका िाणग आवश्यक सहयोग र सहजीकरि गनि 

सक्नेछ ।  

(३) प्रचणित काननू बमोणजम पाणिनी गाउँपाणिकाको िेत्राणिकार, िाणयत्व र णजम्मेवारी 

अन्तगित पन े णकणसमका खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु गिन भएमा 

उपभोक्ता संस्थाको णविान सणहत उपभोक्ता संस्था ितािका िाणग पाणिनी .गाउँपाणिका 

समि णनवेिन णिनपुनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बमोणजम पशे भएको णविान अनसुारको उपभोक्ता संस्था िताि गनि 

सामाणजक, आणथिक र प्राणवणिक दृणष्टकोििे उपयकु्त िणेखएमा पाणिनी गाउँपाणिका 

प्रमखु÷अध्यििे णविान स्वीकृत गरी उपभोक्ता संस्था ितािको प्रमािपत्र प्रिान गनुि पनेछ 

।   

(५) कुनै एउटा खानेपानीको स्रोत उपयोगका िाणग उपभोक्ता संस्था स्थापना 

भइसकेकोमा सोही खानेपानीको स्रोत प्रयोग गनगेरी अको उपभोक्ता संस्था िताि गनि 

पाइन ेछैन ।  

(६) यो ऐन िाग ुह नपुवूि प्रचणित काननू बमोणजम णजल्िा जिस्रोत सणमणत वा णवणभन्न 

णनकायमा िताि भई सञ्चािन ह िँ ै आएका खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 

संस्था÷समहू÷सणमणतहरु मध्ये प्रचणित संघीय र प्रिशे काननू बमोणजम यस पाणिनी 

गाउँपाणिकाको िेत्राणिकार, िाणयत्व र णजम्मेवारी अन्तगित पन े णकणसमका खानेपानी 

तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था÷समहू÷सणमणतहरु यो ऐन िाग ु भएपश्चात ् यस पाणिनी 

गाउँपाणिकामा आफ्नो साणवक णविान र िताि प्रमािपत्र पेश गरी उपभोक्ता संस्था 

अद्यावणिक ह न ुपनेछ ।  

  तर यस प्रयोजनका िाणग नयाँ उपभोक्ता संस्था िताि गनुिपने छैन ।  

 (७) उपिफा (६) को प्रयोजनका िाणग णजल्िा जिस्रोत सणमणतिे आफ्नो 

कायािियमा िताि रहकेा तर यस गाउँपाणिकाको िते्राणिकार, िाणयत्व र णजम्मेवारी णभत्र 

पने खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको िताि अणभिेख, फाइि र सम्बणन्ित 

कागजातहरु यो ऐन प्रारम्भ भएको णमणतिे एक वषिणभत्रमा यस पाणिनी गाउँपाणिकामा 

हस्तान्तरि गनुिपनेछ ।  



 

 

10 

10 

v08 %_ :yfgLo /fhkq, efu–!, ldltM @)&*÷!)÷!@ -;+Vof !! 

 
(८) प्रचणित काननू बमोणजम नेपाि सरकार वा प्रिशे सरकारको िेत्राणत्रकार अन्तगित 

पन े णकणसमका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुिे यस पाणिनी 

गाउँपाणिकाको िते्रमा खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन गि ैआएको भएमा उक्त 

संस्थाको िताि प्रमािपत्र, णविान र खानेपानीको स्रोत सणहतको णववरि यो ऐन प्रारम्भ 

भएको णमणतिे एक वषिणभत्रमा यस पाणिनी गाउँपाणिकामा अणभिेखको रुपमा राख्नका 

िाणग उपिब्ि पनछे ।  

(९) गाउँपाणिकामा िताि वा अद्यावणिक भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 

संस्थािे प्रत्येक आणथिक वषि समाप्त भएको णमणतिे तीन मणहनाणभत्रमा आफ्नो िेखा 

परीिि प्रणतवेिन र वाणषिक प्रगणत प्रणतवेिन पाणिनी गाउँपाणिका समि पशे गनुिपनेछ ।  

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

खानपेानीको स्रोत उपयोग अनमुणतपत्रिाई प्रत्येक पाँच वषिमा पाणिनी गाउँपाणिकािे 

तोकेको िस्तरु णतरी नवीकरि गराउन ुपनेछ, तर उपभोक्ता संस्था नवीकरि गनुिपन ेछैन ।  

(११) कुनै िेत्रमा रहकेा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु एक आपसमा 

गाणभन वा आवश्यकताका आिारमा अिग अिग ह न सक्न ेछन ्।  

  (१२) उपभोक्ता संस्था सम्बन्िी अन्य व्यवस्थाहरु तोणकए बमोणजम 

ह नेछ ।  

१०.  खानेपानी तथा सिसफाइ उपिोक्ता ससं्था सङ्गम्ठत ससं्था ह ने : 

(१) यस ऐन तथा प्रचणित काननू बमोणजम िताि भएका खानपेानी तथा सरसफाइ 

उपभोक्ता संस्था अणवणच्छन्न उत्तराणिकारवािा स्वशाणसत र सङ्गणित संस्था ह नछे ।  

(२) खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको सबै काम कारवाहीको णनणमत्त आफ्नो 

छुटै्ट छाप ह नछे ।  

(३) खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे व्यणक्त सरह चि अचि सम्पणत्त प्राप्त 

गनि, उपभोग गनि, बेचणबखन गनि वा अन्य णकणसमिे व्यवस्था गनि सक्नछे ।  

(४) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे व्यणक्त सरह नाणिस उजरू गनि र 

उपभोक्ता संस्था उपर पणन सोही नामबाट नाणसि उजरू िाग्न सक्नेछ । 

११.  उपिोक्ता ससं्थाको काययसम्मम्त :  

(१) खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको कायिसणमणत कणम्तमा सात र बढीमा 

पन्र सिस्यीय ह नपुनेछ र कायिसणमणत गिन गिाि उपभोक्ता संस्थाको िेत्रणभत्रका णवणभन्न 

जातजाणतको प्रणतणनणित्व र सामाणजक समावेशीकरििाई ध्यान णिन ुपनेछ ।   
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(२) उपभोक्ता संस्थाको कायिसणमणतमा कणम्तमा ५० प्रणतशत मणहिा प्रणतणनणि ह न ुपनेछ 

र अध्यि, उपाध्यि, सणचव र कोषाध्यि मध्ये कणम्तमा िईु पिमा मणहिा पिाणिकारी 

ह न ुपनछे ।  

(३) खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको कायिसमणतको कायिकाि चार वषिको 

ह नेछ ।  

(४) कुन ैपणन व्यणक्तिे अध्यिको रुपमा बढीमा िईु कायिकाि मात्र काम गनि पाउन ेछ र 

कुनै पणन व्यणक्त कुनै एउटै पिमा िईु पटक भन्िा बढी िोहोररएर पिाणिकारी बन्न पाउन े

छैन ।   

(५) उपभोक्ता संस्थाको कायिसणमणतको गिन वा णवघटन उपभोक्ता संस्थाको सािारि 

सभाको रुपमा आयोजना गररने अणिवेशनिे मात्र गनि सक्नेछ ।  

(६) उपभोक्ता संस्थाको प्रत्येक वषि सािारि सभा आयोजना गरी वाणषिक कायिक्रम र 

िेखा परीिि प्रणतवेिन पाररत गनुिपनछे र आवश्यकता अनसुार णवशेष सािारि सभा 

पणन आयोजना गनि सणकनेछ ।  

(७) उपभोक्ता संस्थाको सािारि सभा वा अणिवेशन आयोजना गनिका िाणग यस 

पाणिनी गाउँपाणिका र सम्बणन्ित णनकायिे आवश्यकता अनसुार सहयोग तथा 

सहजीकरि गनि सक्नछेन ्।  

१२.  उपिोक्ता ससं्थाको म्विान:  

उपभोक्ता संस्थाको णविानमा िहेाय बमोणजमका व्यवस्थाहरु समावेश गनुिपनेछ :  

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

 (ख)  उपभोक्ता संस्थाको उद्दशे्य र कायिहरु  

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

नहरने आणि) 

 (घ)  अणिवेशन, वाणषिक सािारि सभा, णवशेष सािारि सभा र 

अणिवेशन तथा सािारि सभाका कायिहरु 

 (ङ)  कायिसणमणतको गिन र कायिसणमणतका काम, कतिव्य र अणिकारहरु  

 (च)  कायिसणमणतको बैिक र कायिणवणि 

 (छ)  पिाणिकारीहरुको काम, कतिव्य र अणिकारहरु 

 (ज)  अणवश्वासको प्रस्ताव 

 (झ)  उपभोक्ता संस्थाको कोष, सेवा शलु्क र आणथिक स्रोत संकिन तथा 

चि अचि सम्पणत्त व्यवस्थापन, िेखा परीिि 
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 (ञ)  णनवािचन सम्बन्िी व्यवस्था  

 (ट)  णवणवि (णविान संशोिन, संस्था णवघटन, णवणनयम बनाउन सक्न े

व्यवस्था आणि) 

(२) खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको णविानमा स्थानीय आश्यकता र 

उपभोक्ता संस्थािे सञ्चािन गन े खानपेानी आयोजनाको प्रकृणतका आिारमा थप 

व्यवस्थाहरु समावेश गनि सणकनेछ ।  

१३.  उपिोक्ता ससं्थाको कोष :  

(१) उपभोक्ता संस्थाको एक कोष रहने छ र उक्त कोषमा उपभोक्ता सिस्यता शलु्क, 

खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा शलु्क,पाणिनी गाउँपाणिका र णवणभन्न णनकाय तथा संघ 

संस्थाबाट प्राप्त रकम र काननू बमोणजम प्राप्त रकम जम्मा गनुिपनछे ।  

(२) उपभोक्ता संस्थािे खानपेानी तथा सरसफाइ सम्बन्िी आयोजना णनमािि, सञ्चािन 

तथा व्यवस्थापनका िाणग पाणिनी गाउँपाणिका र णवणभन्न सरकारी णनकाय तथा 

गैरसरकारी संघ संस्थासँग सहयोग प्राप्त गनि सक्नछेन ्।  

(३) उपभोक्ता संस्थािे आफ्नो कोषमा भएको रकमिाई खानपेानी तथा सरसफाइ 

आयोजनाको णिगोपना तथा ममित सम्भार गनि र अन्य कुन ै णनकायहरुसँगको 

सहिगानीमा खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चािनका िाणग समेत सिपुयोग 

गनि सक्नछे ।    

(४) उपभोक्ता संस्थािे आफनो णविानमा भएको व्यवस्था बमोणजम िेखा परीिक 

णनयकु्त गरी संस्थाको वाणषिक आय व्ययको िेखा परीिि गराई वाणषिक सािारि 

सभाबाट पाररत गनुिपनछे ।  

पररच्छेि ४ 

अनमुणतपत्र सम्बन्िी व्यवस्था 

१४.  अनुमम्तपत्र म्लनुपने:  

(१) यस पाणिनी गाउँपाणिकाको कुनै िेत्रमा कुन ैकम्पनी वा उद्योग जस्ता व्यावसाणयक 

संस्थािे नाफामिूक वा व्यापाररक प्रयोजनका िाणग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 

प्रिान गने आयोजना वा सेवा प्रिािीको सभेिि, णनमािि, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

गनि र खानेपानीको स्रोतको व्यवसाणयक उपयोग गनि  चाहमेा यस ऐन बमोणजम पाणिनी 

गाउँपाणिकाको कायिगाउँपाणिकाबाट अनमुणतपत्र णिन ुपनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भएतापणन सामिुाणयक रुपमा सामणुहक 

प्रयोजनका िाणग उपभोक्ता संस्थािे खानपेानी तथा सरसफाई आयोजनाको सभिेि, 
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णनमािि, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनि र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सणमणतको 

रुपमा रहकेा उपभोक्ता संस्थािारा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा 

प्रिान गनि अनमुणतपत्र णिनपुने छैन ।  

(३) यस पाणिनी .गाउँपाणिकाको िेत्रणभत्र वा िते्रबाट उपिफा (१) बमोणजम व्यापाररक, 

व्यवसाणयक तथा औद्योणगक प्रयोजनका िाणग खानेपानी आयोजना वा सेवा प्रिािी 

सञ्चािन गनि चाहन े व्यावसाणयक णकणसमका संगणित संस्थािे सम्बणन्ित णवषयको 

आणथिक, प्राणवणिक तथा प्रचणित काननू बमोणजमको वातावरिीय अध्ययन प्रणतवेिन 

तथा पाणिनी गाउँपाणिकािे तोकेको अन्य आवश्यक णववरि र अनमुणतपत्र िस्तरु समेत 

संिग्न गरी यस पाणिनी गाउँपाणिका समि णनवेिन णिन ुपनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बमोणजम प्राप्त णनवेिनमा छानणबन गिाि थप कागजात आवश्यक पन ेवा 

कुनै णवषयमा थप स्पष्ट गनुिपन ेिणेखएमा यस पाणिनी गाउँपाणिकाको प्रमखु प्रशासकीय 

अणिकृतिे सो बमोणजमका कागजातहरु पेश गनि वा स्पष्ट गनि बढीमा पन्र णिनको समय 

णिन ुपनछे ।  

१५.  अनुमम्तपत्र म्दनुपने :  

(१) िफा १४ बमोणजम परेको णनवेिनमा पाणिनी गाउँपाणिकािे आवश्यक जाँचबझु गिाि 

आफ्नो अणिकार िते्रणभत्र पने णवषय भई अनमुणतपत्र णिन उपयकु्त िणेखएमा त्यस्तो 

णनवेिन परेको णमणतिे तीस णिनणभत्र यस ऐन र अन्य प्रचणित काननू बमोणजमका शतिहरु 

समेत उल्िेख गरी णनवेिक संस्थािाई व्यापाररक, व्यावसाणयक तथा औद्योणगक 

प्रयोजनका िाणग खानेपानी आपणूति गनि अनमुणतपत्र णिन ुपनेछ । 

(२) उपिफा (२) बमोणजमको अनमुणतपत्र प्रिान गिाि बढीमा पाँच वषिका िाणग मात्र 

प्रिान गनि सणकने छ र सो अविी पश्चात् पाणिनी गाउँपाणिकािे तोकेको िस्तुर बझुाई 

बढीमा एक पटक मात्र अको पाँच वषिका िाणग अनमुणतपत्र नवीकरि गनि सणकन ेछ ।  

(३) अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थाको अनमुमणतपत्रको अविी समाप्त ह ने वषि उक्त खानेपानी 

तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चािनका िाणग सम्बणन्ित िेत्रमा उपभोक्ता संस्था स्थापना 

गरी सोही उपभोक्ता संस्थािाई आयोजना हस्तान्तरि गनुिपनछे ।  

(४) यो ऐन प्रारम्भ ह न ुअगावै व्यवसाणयक तथा औद्योणगक रुपमा खानेपानी उपयोग 

गरररहकेा संगणित संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ भएको णमणतिे एक वषिणभत्रमा यस ऐन तथा 

प्रचणित काननू बमोणजमको प्रणक्रया परूा गरी अनमुणतपत्र णिन ुपनछे । 

(५) उपिफा (१) र (४) बमोणजम अनमुणतपत्र नणिएका संगणित संस्थािे व्यापाररक तथा 

नाफामिूक प्रयोजनका िाणग खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रिािी 
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णनमािि, सञ्चिन तथा व्यवस्थापन गनि वा खानेपानीको स्रोतको व्यवसाणयक तथा 

औद्योणगक उपयोग गनि पाउने छैन । 

१६.  अनुमम्तपत्र प्रदान नगरिने :  

(१) यस ऐन वा प्रचणित काननू बमोणजम उपभोक्ता संस्थाद्दारा सामिुाणयक रुपमा 

खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान भइहकेो िते्रमा र व्यावसाणयक तथा व्यापाररक वा 

औद्योणगक प्रयोजनका िाणग खानेपानी सेवा सञ्चािन गनि कुन ै संगणित संस्थािाई 

अनमुणत प्रिान गररएको बसोवास िेत्र वा औद्योणगक िेत्रमा अको कुनैपणन संगणित 

संस्थािाई सोही प्रयोजनका िाणग अनमुणतपत्र प्रिान गररने छैन ।  

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु व्यवस्था गररएको भए तापणन अनमुणपत्र प्राप्त संस्थािे सेवा 

िेत्रमा गिुस्तरीय सेवा प्रिान नगरेमा वा णनयणमत रुपमा खानपेानी सेवा आपणूति गनि 

नगरेमा वा माग अनसुारको खानपेानी सेवा आपणूति गनि नसकेमा वा कुनै कारििे त्यस्तो 

संस्था णवघटन भएमा वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थाको अनमुणतपत्र खारेज भएमा उक्त िेत्रमा 

खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गनिका िाणग यस ऐनमा गररएको व्यवस्था अनसुार 

अको संस्थािाई नयाँ अनमुणतपत्र प्रिान गनि सणकन ेछ ।  

(३) उपभोक्ता संस्थाद्दारा सामिुाणयक रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी 

सेवा प्रिान गनिका िाणग प्रयोग भइरहकेो खानपेानीको स्रोतमा प्रणतकूि असर पनेगरी 

व्यावसाणयक तथा व्यापाररक वा औद्योणगक प्रयोजनका िाणग खानपेानी सेवा सञ्चािन 

गनि अनमुणतपत्र प्रिान गररन ेछैन ।  

१७.  अनुमम्तपत्र खािेज :  

(१) यस ऐन बमोणजम अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे ऐन णनयम णवपररतको कुनै काम गरेमा 

वा णनयणमत रुपमा खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ि नगराएमा वा खानेपानी तथा 

सरसफाइ सेवा प्रिान गरे वापत अनमुणतपत्रमा उल्िेख गररए भन्िा बढी शलु्क णिएमा वा 

अनमुणत्रपत्रमा उणल्िणखत समयणभत्र खानपेानी आयोजना वा सेवा प्रिािीको णनमािि 

तथा सञ्चािन र व्यवस्थापन नगरेमा पाणिनी  गाउँपाणिकाको कायिगाउँपाणिकािे 

अनमुणतपत्रमा उल्िेणखत काममा आवश्यक सिुार गरी सेवा सञ्चािन गनिका िाणग 

अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािाई णनिशेन णिन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोणजमको अवस्थाको णवद्यमानता भए नभएको कुरा पणहचान गनिका 

िाणग पाणिनी गाउँपाणिकािे अनगुमन सणमणत गिन गरी प्रणतवेिन तयार गनि सक्नेछ ।  
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(३) उपिफा (१) बमोणजम णिइएको णनिशेन तथा आिशेको पािना नगरेमा पाणिनी 

गाउँपाणिकाको कायिगाउँपाणिकािे यस ऐन बमाणजम प्रिान गरेको अनमुणतपत्र खारेज 

गनुि पनछे । 

(४) उपिफा (३) बमोणजम अनमुणतपत्र खारेज गनुि अणघ पाणिनी गाउँपाणिकाको प्रमखु 

प्रशासकीय अणिकृतिे सम्बणन्ित अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािाई सात णिनको समय णिई 

आफ्नो सफाई पेश गने मौका णिन ुपनेछ । 

पररच्छेि ५ 

खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन सम्बन्िी व्यवस्था 

१८.  खानेपानी तथा सिसफाइ सेवा उपलव्ि गिाउनु पने :  

(१) यस ऐन तथा प्रचणित काननू बमोणजम अनमुणत णिन ु नपन े उपभोक्ता संस्था वा 

अनमुणतपत्र प्राप्त संगणित संस्थािे आफ्नो सेवा िते्रणभत्रका खानेपानी तथा सरसफाइ 

उपभोक्ताहरुिे णनयणमत र न्यायोणचत रुपमा खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गनि 

पाउन ेगरी आवश्यक व्यवस्था गनुि पनेछ ।  

(२) आफ्नो सेवा िते्रणभत्र खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ि गराउँिा कुन ै

पणन आिारमा कुनै पणन भेिभाव गनि पाइने छैन । 

(३) यस ऐन बमोणजम खानेपानी सेवा उपिब्ि गराउँिा घरेि ु उपयोग र साविजणनक 

प्रयोगको िाणग आवश्यक व्यवस्था गरेर मात्र संस्थागत, व्यवसाणयक तथा औद्योणगक 

प्रयोजनको िाणग पानीको स्रोतको प्रयोग गनुि पनछे ।  

(४) घरायसी तथा साविजणनक प्रयोजनका िाणग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ि 

गराउनका िाणग यस पाणिनी गाउँपाणिकािे उपभोक्ता संस्थािाई आवश्यक सहयोग 

उपिब्ि गराउन सक्नछे ।  

(५) यस ऐन बमोणजम अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे आपसी सम्झौता गरी घरेि,ु साविजणनक, 

संस्थागत, व्यवसाणयक तथा औद्योणगक प्रयोजनको िाणग प्रशोणित, अििप्रशोणित वा 

अप्रशोणित पानी थोक रूपमा खररि णबक्री गनि सक्नछे । 

(६) कुनै पणन कारििे खानेपानी आपणूति प्रिािी अवरुि भएमा पाणिनी .गाउँपाणिका र 

अन्य सम्बणन्ित णनकायको सहयोगमा तत्काि ममित सम्भार गरी खानपेानी आपणूति 

गनुिपनेछ र ममित सम्भार अविीमा खानपेानी आपणूतिका िाणग अस्थायी वा बैकणल्पक 

व्यवस्था गनुिपनछे ।   
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(७) अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यवसाणयक उपभोक्तािाई खानेपानी सेवा उपिब्ि 

गराउँिा पानी उपयोग गरे पश्चात णनष्कने फोहोरपानीको व्यवस्थापनका िाणग त्यस्ता 

व्यवसाणयक उपभोक्तासँग आपसी सम्झौता गरी सेवा प्रिान गनुि पनछे । 

१९.  िािा तथा म्मटि जडान :  

(१) यस ऐन बमोणजम खानेपानी सेवा प्राप्त गनि चाहने उपभोक्तिे िारा तथा णमटर 

जडानको िाणग सम्बम्न्ित सेवा िेत्रको उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्था 

समि णनवेिन णिन ुपनछे । 

(२) उपिफा (१) बमोणजम णनवेिन प्राप्त भएमा उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त 

संस्थािे णनिािररत शलु्क णिई समयमा नै िारा तथा णमटर जडान गरीणिन ुपनेछ । 

(३) उपिफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेखएको भएतापणन कुनै प्राणवणिक कारििे 

कुनै सेवा िते्र णभत्रका िाराहरुमा णमटर जडान गनि उपयकु्त नह ने भएमा अन्य उपयकु्त 

व्यवस्था गरी खानपेानी सेवा उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

२०.  ढल म्नकास सेवा सञ्चालन :  

(१) यस ऐन बमोणजम खानपेानी सेवा सेवा प्रिान गिाि णनणष्कएको फोहर पानीको 

व्यवस्थापनका िाणग उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे ढि णनकास सेवा 

सञ्चािन गनुिपनछे ।   

(२) उपिफा (१) बमोणजम ढि णनकास सेवा सञ्चािन गिाि ढि णनकास सेवा उपयोग 

गने उपभोक्ताबाट संस्थािे णनिािररत िरमा ढि णनकास सेवा शलु्क णिन सक्नेछ ।  

२१.  सेवा बन्द गनय सक्ने :  

(१) काबबुाणहरको पररणस्थणत उत्पन्न भई खानेपानी सेवाप्रिािीबाट उपिव्ि गराइरहकेो 

खानपेानीको गिुस्तर कायम रहन नसक्ने भएमा वा सेवाको स्तरमा असर पने भएमा वा 

सेवा बन्ि गनुि पने भएमा त्यस्तो सेवा सचुारु ह न िाग्ने अनमुाणनत समय समेत उल्िेख 

गरी उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे उपभोक्तािाई उपयकु्त माध्यमबाट सो 

कुराको पवूिसचूना णिई खानपेानी सेवा बन्ि गनि सक्नछे । 

(२) उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे उपिफा (१) बमोणजम आफ्नो सेवा 

िेत्रणभत्र खानपेानी सेवा बन्ि गरेमा त्यस्ता संस्थािे बैकणल्पक व्यवस्था गरी 

उपभोक्तािाई स्वच्छ खानपेानी उपिब्ि गराउन ुपनछे । 

(३) उपिफा (१) बमोणजम आफ्नो सेवा िेत्रणभत्र उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त 

संस्था आफैिे णनिािरि गरेको समय ताणिका बमोणजम णनयणमत रुपमा खानपेानी णवतरि 
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गनि नसकेमा त्यसरी खानपेानी णवतरि गनि नसकेको अवणिको शलु्क वा महसिु णिन 

पाउन ेछैन । 

(४) णनिािररत समयमा शलु्क वा महसिु नबझुाउने वा सेवाको िरुुपयोग गन े वा सेवा 

उपयोग गिाि पािना गनुिपन ेशतिको उल्िघनं गन ेउपभोक्ताको सेवा सम्बणन्ित संस्थािे 

पवूिसचूना णिई बन्ि गनि सक्नछे । 

(५) उपिफा (४) बमोणजम सेवा बन्ि गराएकोमा सम्बणन्ित उपभोक्तािे शलु्क वा 

महसिु बझुाई सेवा सचुारु गरीणिन णनवेिन णिएमा सम्बणन्ित संस्थािे णनिािरि गरेको 

शलु्क णिई बन्ि भएको सेवा पनूः सचुारु गरीणिन ुपनेछ र उपभोक्ताको कारििे कुनै हानी 

नोक्सानी भएको पाइएमा सम्बणन्ित उपभोक्ताबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी भएको रकम 

भराई णिन सक्नेछ । 

२२.  म्नजी वा सावयजम्नक जग्गामा पाइप म्वच््याउन वा अन्य सिंचना 

बनाउन सक्ने :  

(१) उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे उपभोक्तािाई खानपेानी सेवा उपिव्ि 

गराउने प्रयोजनको िाणग प्रचणित काननू बमोणजमको प्रकृया परूा गरी णनजी वा 

साविजणनक जग्गामा खानपेानी तथा ढि णनकासको पाइप णबच््याउन वा अन्य संरचना 

बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे कुनै व्याणक्तको णनजी जग्गामा पाईप 

णबच््याउन वा कुनै संरचना बनाउन ुपरेमा सम्बणन्ित जग्गािनीसँग उक्त जग्गा खररि गनि 

वा णिणखत सम्झौता गरी णिजमा णिन वा आपसी सहमणतका आिारमा णनःशलु्क णिन 

सक्नेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोणजम णनजी जग्गा प्राप्त गनि नसकेमा वा जग्गा प्राप्त गनि सम्भव 

नभएमा उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे प्रचणित काननू बमोणजम त्यस्तो 

जग्गा प्राप्त गनिको िाणग पाणिनी गाउँपाणिका समि अनरुोि गनि सक्नछे । 

(४) उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे खानपेानी तथा सरसफाइ र 

स्वच्छतासम्बन्िी सेवा, आयोजना वा सेवा प्रिािी णनमािि तथा सञ्चािनका िाणग 

णवच््याएको पाईप वा णनमािि गरेको संरचनाका कारि कसैको णनजी सम्पणत्त हानी 

नोक्सानी ह न गएमा त्यस्तो संस्थािे सोको उणचत मआुब्जा र िणतपणूति णिन ुपनछे । 

२३.  घि जग्गामा प्रवेश गनय सक्ने :  

(१) उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्था वा यस ऐन बमोणजमको कामको 

णसिणसिामा खणटएको संस्थाको पिाणिकारी वा पाणिनी गाउँपाणिकाको पिाणिकारी 
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वा कुनै सरकारी कमिचारी कुनै व्यणक्तको घर जग्गामा प्रवेश गनुिपने भएमा सम्बणन्ित 

व्यणक्तिाई पवूिसचूना णिई त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गनि सक्नछे । 

(२) उपिफा (१) मा जनु सकैु कुरा िेणखएको भएतापणन कुनै व्यणक्तिे खानपेानी सेवाको 

िरुुपयोग वा सेवाको अनाणिकृत उपयोग गरररहकेो छ भन्न ेशङ्का गनुिपन ेपयािप्त आिार 

र कारि भएमा सोको िाणग सयूोिय िणेख सयूािस्त नभएसम्मको समयमा पवूिसचूना नणिई 

पणन त्यस्तो व्यणक्तको घरजग्गामा प्रवेश गनि सक्नेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोणजमको कायिमा संिग्न व्यणक्तिे सम्बणन्ित घरजग्गािनीको कुन ै

पणन सम्पणत्तमा हानी नोक्सानी पगु्ने कायि गनुि ह िनै । 

तर त्यस्तो कायिमा संिग्न व्याणक्तिे कुनै हानी नोक्सानी गरेको पाइएमा संस्थािे 

सम्बणन्ित व्यणक्तिाई न्यायोणचत िणतपणूति णिन ुपनेछ । 

२४. सेवा प्रिािीसँग सम्बणन्ित संरचनाको सरुिा: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ 

आयोजना वा सेवा प्रिािीको सरुिाको िाणग उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त 

संस्थाको णिणखत अनरुोिमा वा त्यस्तो प्रिािीको सरुिा गनि आवश्यक भएमा नपेाि 

सरकार, प्रिशे सरकार तथा यस पाणिनी गाउँपाणिकािे आवश्यक सरुिा व्यवस्था गनुि 

पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोणजम अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थाको अनरुोिमा सरुिा व्यवस्था 

गररएकोमा त्यसको िाणग िाग्न े सम्पिूि खचि सोही अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यहोनुि 

पनेछ । 

 

परिच्छेद ६ 

महसलु तथा सेवा शुल्क सभबन्िी व्यवस्था 

 

२५.  खानेपानी तथा सिसफाइ महसलु म्निायिण :  

(१) खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सणमणतको रुपमा रहकेा उपभोक्ता संस्थािे 

उपिब्ि गराउने खानपेानी तथा सरसफाइ सेवाको महसिु सम्बणन्ित उपभोक्ता संस्थाको 

सािारि सभािे णनिािरि गरे बमोणजम ह नेछ र यसरी णनिािरि गरेको महसिु िरको 

जानकारी पाणिनी गाउँपाणिकािाई उपिब्ि गराउन ुपनछे ।  

(२) उपभोक्ता संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसिु णनिािरि गिाि 

आयोजनाको िागत, खानेपानीको गिुस्तर, सेवाको स्तर, उपभोक्ताहरुको योगिान, 

उपभोक्ताको बहृि णहत, उपभोक्ताको क्रयशणक्त, नेपाि सरकार र प्रिशे सरकारको नीणत, 
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पाणिनी गाउँपाणिकाको नीणत र खानेपानी तथा सरसफाइमा पह चँको हकसम्बन्िी 

मौणिक हकिाई समेत आिार मान्न ुपनेछ ।   

(३) यस पाणिनी गाउँपाणिकािे आफनो िेत्रणभत्र रहकेा खानपेानी तथा सरसफाइ 

उपभोक्ता संस्थािे उपिफा (२) बमोणजमका सचूकहरुका आिारमा णनिािरि गन े

खानपेानी महशिुमा सम्भव भएसम्म एकरुपता कायम राख्न वा व्यापक अन्तर ह न 

नणिनका िाणग आवश्यक णनिशेन णिन सक्नछे ।    

(४) अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यावसाणयक तथा व्यापाररक र औद्योणगक प्रयोजनका 

िाणग उपिब्ि गराउन े खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसिु यस पाणिनी 

गाउँपाणिकाको परामशिमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसिु णनिािरि आयोगिे 

णनिािरि गरे बमोणजम ह नछे । 

२६.  महसलु तथा शुल्क म्लन सक्ने :  

(१) उपभोक्तािे खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपयोग गरे वापत 

उपभोक्ता संस्थािे सािारि सभाको णनिािरि बमोणजम र अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे 

आयोगिे णनिािरि गरे बमोणजमका आिार र मापिण्डको अिीनमा रही उपभोक्तासँग 

महसिु तथा सेवा शलु्क णिन सक्नेछ । 

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

महसिु तथा सेवा शलु्क सम्बणन्ित उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािाई 

बझुाउन ुपनछे ।  

(३) व्यापाररक वा व्यावसाणयक रुपमा खानपेानी आपणूति गनि अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे 

आफ्नो सेवा िते्रणभत्र णनिािररत समय ताणिका बमोणजम णनयणमत रुपमा खानपेानी 

णवतरि गनि नसकेमा त्यसरी खानेपानी णवतरि गनि नसकेको अवणिको शलु्क वा महसस ु

णिन पाउने छैन । 

(४) उपिफा (१) र (२) मा जनुसकैु व्यवस्था गररएको भएतापणन उपभोक्ता संस्था वा 

अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे सम्बणन्ित वडा कायािियिे गररव तथा णवपन्न भनी पणहचान र 

णसफाररस गरेका व्यणक्त तथा पररवारिाई िारा र णमटर जडान, शौचािय णनमािि र ढि 

जडान वापतको शलु्क तथा खानपेानीको महसिु िगायतका सेवामा छुट तथा सह णियत 

णिन ुपनछे । 

२७.  म्मनाहा वा छुट म्दन सक्ने :  

प्रकोप वा अन्य कुन ै णवषम पररणस्थीका कारि कुन ैखास िेत्रका उपभोक्ता, गररव तथा 

णवपन्न पररवार वा णसमान्तकृत पररवारिे उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे 
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सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गरेको खानपेानी सेवाको महसिु णतनि असमथि भएमा त्यस्ता 

उपभोक्तािे णतनुिपने महसिु घटाउन वा णमनाहा णिन सक्नछे । 

२८.  असलु उपि गनय सक्ने : 

 यस ऐन बमोणजम खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवा उपयोग गरे 

बापतको महसिु तथा जररबानाको रकम नबझुाउने उपभोक्ताबाट सम्बणन्ित उपभोक्ता 

संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे त्यस्तो रकम प्रचणित काननू बमोणजम असिु उपर 

गनि सक्नछे । 

परिच्छेद ७ 

खानेपानी तथा सिसफाइको गुणस्ति मापदण्ड सभबन्िी व्यवस्था 

 

२९.  स्वच्छ ि गुणस्तिीय खानेपानी आपूम्तय गनुय पने :  

(१) यस ऐन बमोणजम अनमुणत णिन ुनपन ेउपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे 

खानपेानी आपणूति गिाि स्वच्छ र गिुस्तरीय खानपेानी आपणूति गनुि पनछे । 

(२) खानपेानी आपणूति गिाि पानीको गिुस्तर र स्वच्छता कायम गनिका िाणग पानी 

प्रशोिन गनुिपन ेभएमा प्रशोिन गरेर मात्र खानपेानी आपणूति गनुिपनछे ।  

 

३०.  गुणस्ति मापदण्ड तोक्न सक्ने :  

(१) खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापनमा 

अविम्बन गनुिपने गिुस्तर मापिण्डहरु नेपाि सरकारिे णनिािरि गरे बमोणजम ह नेछन ्। 

(२) नेपाि सरकारिे णनिािरि गरेको न्यनूतम ् मापिण्ड अन्तगित रही सो मापिण्डमा 

तोकेको गिुस्तरभन्िा न्यनू नह ने गरी यस पाणिनी .गाउँपाणिकािे आफ्नो िते्रका िाणग 

खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्िमा आवश्यक मापिण्ड तोक्न सक्नेछ । 

(३) उपभोक्ता संस्था र अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे उपिफा (१) र (२) बमोणजम तोकेको 

गिुस्तर र मापिण्डको पािना गनुि पनेछ । 

(४) पाणिनी .गाउँपाणिकािे नेपाि सरकारिे तोकेको मापिण्ड अनरुुप ह नगेरी खानेपानी 

तथा फोहोर पानीको गिुस्तर मापन तथा परीििका िाणग प्रयोगशािाको स्थापना तथा 

सञ्चािन गनि सक्नेछ । 

(५) उपिफा (५) बमोणजम यस पाणिनी गाउँपाणिकािे आफै प्रयोगशािा स्थापना गनि 

नसकेको अवस्थामा उपभोक्ता सस्था वा कुन ै सेवा प्रिायक संस्थािे स्थापना गरेको 

प्रयोगशािाबाट खानेपानीको गिुस्तर मापन तथा परीिि गराउन सक्नेछ ।  
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३१.  वाताविणीय अध्ययन गने:  

खानपेानी तथा सरसफाइसम्बन्िी नयाँ आयोजना णनमािि गिाि कुनै आयोजनाको 

वातावरि संरििसम्बन्िी प्रचणित काननू बमोणजम वातावरिीय अध्ययन प्रणतवेिन 

तयार गरी स्वीकृत गराउन ुपने भएमा सम्बणन्ित उपभोक्ता संस्था तथा अनमुणतपत्र प्राप्त 

संस्थािे उक्त काननूी व्यवस्थाको पािना गनुि पनछे ।   

३२.  नदी तथा ताल तलैयाको जल गुणस्ति मापदण्ड: 

सांस्कृणतक, िाणमिक, पयिटकीय महत्वका िेत्र र बस्तीसगँ जोणडएका वा णवणभन्न स्थानमा 

रहकेा निी, ताि तिैया, पोखरी, जिाशय तथा कुण्ड वा कुवा र िाराहरुको वातावरिीय 

स्वास््य र जिको गिुस्तरमा मानव सणृजत वा मानवीय णक्रयाकिापको कारि परररहकेो 

वा पनि सक्न ेप्रभाव न्यनूीकरि गरी स्वच्छता र सनु्िरता कायम राख्न नेपाि सरकार तथा 

प्रिशे सरकारिे णनिािरि गरेका मापिण्ड समेतिाई आिार मान्ि ैपाणिनी गाउँपाणिकािे 

आवश्यक मापिण्ड बनाई िाग ुगनि सक्नेछ ।  

३३.  फोहोि पानी प्रशोिन गनुयपने :  

(१) कसैिे पणन नपेाि सरकार, प्रिशे सरकार र यस पाणिनी गाउँपाणिकािे णनिािरि 

गरेको मापिण्ड णवपररत मानव मिमतु्र सणहत वा रणहतको फोहोर पानी वा अन्य कुनै पणन 

प्रकारको िोस वस्त ु ढि णनकास प्रिािीमा णवसजिन गनि वा मानव मिमतु्रिाई णसिै 

निी, खोिा, ताि, तिैया, जिाशय वा साविजणनक जग्गामा णमसाउन वा पिाउन पाइनरे 

छैन । 

(२) कसैिे आफूबाट उत्सणजित फोहोर पानी वा वस्त ुढि णनकास प्रिािीमा णमसाउन ु

पने भएमा प्रशोिन गरी प्रचणित काननू बमोणजम तोणकएको मापिण्डको सीमा णभत्र रही 

णमसाउन ुपनेछ । 

(३) यस पाणिनी गाउँपाणिकािे आफै वा उपभोक्ता संस्थािे यस पाणिनी गाउँपाणिका र 

अन्य सम्बणन्ित णनकायको सहयोगमा फोहर पानी प्रशोिन गन े संरचना स्थापना र 

सञ्चािन गनि सक्नेछ ।  

३४.  सिसफाइ तथा स्वच्छता काययक्रम सञ्चालन गने :  

(१) पाणिनी गाउँपाणिकािे उपभोक्ता संस्था र णवणभन्न स्थानीय समिुायसँग सहकायि 

तथा समन्वय गरी ग्रामीि तथा शहरी वस्तीिाई स्वच्छ, सफा र सनु्िर बनाई राख्न 

स्वास््य तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी णवणभन्न कायिक्रम तथा अणभयान सञ्चािन 

गनि वा गराउन सक्नछे । 
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(२) शौचािय णनमािि तथा प्रयोग नगन े पररवार वा व्यणक्तका िाणग पाणिनी 

गाउँपाणिकािे सामाणजक सरुिा सेवा र अन्य अनिुानमा अस्थायी रुपमा रोक िगाउन 

सक्नेछ । 

३५.  अनुगमन तथा म्नयमन :  

(१) पाणिनी गाउँपाणिकािे नेपाि सरकार वा प्रिशे सरकारसँगको समन्वयमा उपभोक्ता 

संस्था तथा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थाबाट आपणूति भएको खानपेानीको गिुस्तर तथा 

सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवाको स्तरका बारेमा णनयणमत रुपमा अनगुमन गनुि पनछे 

। 

(२) उपिफा (१) बमोणजम अनगुमन गिाि पाणिनी गाउँपाणिकाको वातावरि र खानेपानी 

तथा सरसफाइ णवषय हनेे पिाणिकारी वा सिस्य तथा अणिकृत वा तोणकएका कमिचारीिे 

उपभोक्ता संस्था तथा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थाद्दारा आपणूति गरररहकेो खानपेानी वा 

णवसजिन गरेको फोहोर पानीको नमनूा संकिन तथा परीिि गनि वा अन्य आवश्यक 

णववरि णिन वा माग गनि सक्नछे ।  

(३) उपिफा (१) र (२) बमोणजम अनगुमनका क्रममा पाणिनी गाउँपाणिकािे खानपेानी 

तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी सेवाको स्तरमा सिुार गनि आवश्यक िखेेमा वा 

खानपेानी तथा फोहोरपानीको नमनूा परीिि गिाि गिुस्तर तथा मापिण्ड बमोणजम 

भएको नपाइएमा सम्बणन्ित उपभोक्ता संस्था तथा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािाई गिुस्तर 

तथा मापिण्ड कायम गनि णनिशेन णिन सक्नछे । 

(४) उपिफा (३) बमोणजम णिइएको णनिशेन पिना गनुि सम्बणन्ित उपभोक्ता संस्था वा 

अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थाको कतिव्य ह नेछ । 

३६.  िम्तपूम्तय ििाई म्दन सक्ने :  

(१) उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्थािे तोणकएको मापिण्ड बमोणजमको 

खानपेानी उपिब्ि नगराएको प्रमाणित भएमा वा त्यस्तो खानपेानी उपयोग गिाि 

उपभोक्ताको स्वास््यमा प्रणतकूि असर पनि गएमा त्यस्तो उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र 

प्राप्त संस्थािे प्रभाणवत उपभोक्तािाई प्रचणित काननूमा णनिािरि गररए बमोणजमको 

िणतपणूति भराई णिन ुपनछे । 

(२) कसैिे खानेपानी वा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी आयोजना वा सेवा प्रिािी र 

त्यसको संरचनामा कुन ैपणन णकणसमको हानी नोक्सानी वा िणत प¥ुयाएमा सो सम्बन्िी 

मदु्दा हने ेअणिकारीिे िणतपणूति बापत उणचत रकम भराई णिन सक्नेछ । 

३७.  कसिु ि सजाय:  
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खानपेानी तथा सरसफाइसम्बन्िी कसरुको णनिािरि र िण्ड सजायसम्बन्िी व्यवस्था 

खानपेानी तथा सरसफाइसम्बन्िी संघीय काननूमा व्यवस्था भए बमोणजम ह नेछ ।  

पररच्छेि ८ 

णवणवि 

३८.  खानेपानी तथा सिसफाइ समन्वय सम्मम्त:  

(१) पाणिनी .गाउँपाणिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्िी नीणत तथा योजना एवं 

कायिक्रम तजुिमा र कायािन्वयनका णवषयमा ....गाउँपाणिकािाई सझुाव णिन र 

प्रभावकाणता ल्याउन, खानपेानी तथा सरसफाइ सम्बन्िी उपभोक्ता संस्था एवं संघ संस्था 

र णनकायहरुसँग समन्वय कायम गनि र खानपेानी तथा सरसफाइका णवषयमा सजृना ह न े

स्थानीय णववाि समािानमा सहजीकरि गनिपाणिनी . गाउँपाणिकामा िहेाय बमोणजमको 

एक खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सणमणत रहनछे:  

(क)  पाणिनी गाउँपाणिका अध्यि       अध्यि 

(ख)  खानपेानी तथा सरसफाइ िते्र हने े कायिपाणिकाका सम्बणन्ित णवषयगत 

सणमणतको संयोजक १ र एक जना मणहिा सिस्य       सिस्य  

(ग) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपािको एक जना स्थानीय प्रणतणनणि,  

     सिस्य  

(घ) खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छताको िेत्रमा कायिरत एक जना मणहिा प्रणतणनणि,       

सिस्य  

(ङ) पाणिनी गाउँपाणिकाको खानपेानी तथा सरसफाई हनेे शाखा प्रमखु   सिस्य सणचव  

  

(२) उपिफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोणजमका प्रणतणनणिहरुको छनौट पाणिनी 

गाउँपाणिका प्रमखुिे गनछेन र णनजहरुको कायि अविी तीन वषिको ह नेछ ।  

(३) उपिफा (१) बमोणजम गिन ह ने सणमणतको काम, कतिव्य र अणिकार पाणिनी 

.गाउँपाणिको कायिगाउँपाणिकािे णनिािरि गरे बमोणजम ह नेछ ।  

(४) खानपेानी तथा सरसफाइ समन्वय सणमणतको बैिकको कायिणवणि सणमणत आफैिे 

णनिािरि गरे बमोणजम ह नछे ।  

(५) सणमणतको बैिकमा खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता णवषयका णवज्ञ र 

सरोकारवाहरुिाई आमन्त्रि गनि सणकनेछ ।  

३९.  खानेपानी तथा सिसफाइ ि स्वच्छतासभबन्िी योजना तजुयमा ि 

कायायन्वयन:  



 

 

24 

24 

v08 %_ :yfgLo /fhkq, efu–!, ldltM @)&*÷!)÷!@ -;+Vof !! 

 
पाणिनी गाउँपाणिकािे उपभोक्ता संस्था र सरोकारवािा णनकाय तथा संघ संस्थहरुसँग 

समन्वय, सहकायि तथा परामशि गरी नेपाि सरकारिे णनिािरि गरेको नीणत तथा मापिण्ड 

अनसुार आफ्नो िते्रका िाणग उपयकु्त ह न े णकणसमको खानेपानी तथा सरसफाइ र 

स्वच्छतासम्बन्िी योजना तजुिमा गरी कायािन्वयन गनि सक्नछे ।  

(२) पाणिनी गाउँपाणिकािे तजुिमा गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी 

योजना कायािन्वयनका िाणग उपभोक्ता संस्था र सम्बणन्ित सबै णनकाय र 

सरोकारवािाहरुिे सहयोग गनुिपनछे । 

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी योजनामा आवश्यकता अनसुार समय 

समयमा पररमाजिन गनि सणकनछे ।  

(४) प्रकोप तथा आपतकाणिन समयमा खानेपानीको णनयणमत आपणूति गनि र सरसफाइ 

तथा स्वच्छता कायम गनिका िाणग यस िफा बमोणजम तजुिमा गररने योजनमा णवशेष 

व्यवस्था गनुिपनछे ।  

४०.  म्वविण उपलब्ि गिाउने:  

(१) पाणिनी .गाउँपाणिकािे प्रिशेको सम्बणन्ित मन्त्रािय माफि त वा णसिै िहेायको 

णववरिहरु सम्बणन्ित संघीय मन्त्रािय समि वाणषिक रुपमा र आवश्यकता अनसुार 

उपिब्ि गराउन ेछ ुः 

 (क)  खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सणमणतको रुपमा रहकेा उपभोक्ता 

संस्थाहरुको संख्या र सोबाट िाभान्वीत जनसंख्या ।  

 (ख)  अनमुणतपत्र प्रिान गररएका संगणित संस्थाको संख्या र सोबाट 

िाभान्वीत जनसंख्या ।  

 (ग)  नेपाि सरकार वा प्रिशे सरकारिे माग गरेका अन्य णववरिहरु ।  

(२) उपिफा (१) को प्रयोजनका िाणग पाणिनी .गाउँपाणिकामा खानपेानीको स्रोत र 

पररमाि, गिुस्तर, िाभाणन्वत िते्र र खानपेानी तथा सरसफाइ प्रिािीका महत्वपिूि तथा 

मखु्य णवषयहरु प्रष्ट रुपमा िणेखन ेगरी राणखन ेछ र यस्ता णववरिहरु आवश्यकता अनसुार 

समय समयमा खानपेानी तथा सरसफाइसम्बन्िी णवद्यतुीय एणककृत नक्शामा समावेश 

गनिका िाणग नपेाि सरकारिाई उपिब्ि गराउन सणकनछे ।  

(३) यस पाणिनी गाउँपाणिकािे उपिफा (२) बोणजम राखेको णववरििाई अनगुमन र 

णवशे्लषिका िाणग उपयोग गनि सणकने छ ।  

४१.  पुिस्कािसभबन्िी व्यवस्था :  
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खानपेानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनमा उल्िेखनीय योगिान गने व्यणक्त, संघ संस्था वा 

समिुायिाई यसपाणिनी गाउँपाणिकािे आवश्यक परुस्कारको व्यवस्था गनि सक्नछे ।  

४२.  म्नदेशन म्दन सक्ने :  

पाणिनी गाउँपाणिकािे उपभोक्ता संस्था वा अनमुणतपत्र प्राप्त संस्था वा सेवा प्रिायक 

अन्य संघ संस्थािाई खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी आयोजनाको णनमािि, 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापन र उपभोक्ता सेवाका णवषयमा आवश्यक णनिशेन णिन सक्नछे 

र त्यस्तो णनिशेनको पािना गनुि सम्बणन्ित सबैको कतिव्य ह नछे । 

४३.  अम्िकाि प्रत्यायोजन :  

(१) पाणिनी .गाउँपाणिकाको प्रमखु÷अध्यििे यस ऐन बमोणजम प्राप्त गरेको अणिकार 

उपाध्यि वा कुन ै सिस्य वा प्रशासकीय अणिकृत वा सम्बणन्ित कमिचारीिाई 

प्रत्यायोजन गनि सक्ने छन ्।  

(२) यस पाणिनी .गाउँपाणिकामा खानपेानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्िी शाखा 

स्थापना नभएसम्म यस ऐन र सो अन्तगित तजुिमा ह ने णनयम, णनिणेशका, कायिणवणि र 

मागििशिन बमोणजम गनुिपने कायिहरु वातावरि सम्बन्िी शाखाबाट सम्पन्न गनि सणकनेछ ।  

४४.  म्नयम, म्नदेम्शका, काययम्वम्ि ि मागयदशयन बनाउन सक्ने : 

 यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कायािन्वयनको िाणग पाणिनी 

गाउँपाणिकािे आवश्यक णनयम, णनिणेशका, कायिणवणि र मागििशिन बनाउन सक्नेछ ।  

४५.  बचाउ तथा खािेजी ि बाम्िएमा गने :  

(१) यस पाणिनी गाउँपाणिकािे खानेपानी तथा सरसफाइका णवषयमा यस अघी 

कायिणवणि वा अन्य आिारमा गरेका कायिहरु यसै ऐन बमोणजम भए गरेको माणनने छ ।  

(२) यो ऐन वा यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्रिशे काननूमा गररएका 

व्यवस्थाहरुसँग बाणझन गएमा बाणझएको हिसम्म यो ऐनका सम्बणन्ित िफाहरु णनष्कृय 

रहन ेछन ्।   
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