
 

प्रदेश राजपत्र 
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ०5) पोखरा, साउन 24 गते, २०७9 साल (अततररक्ताङ्क 13 

भाग 1 
गण्डकी प्रदेश सरकार 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालयको सूचना 
नेपालको संविधान बमोशजम प्रदेश सभाले बनाएको देहाय बमोशजमको ऐन 
सिवसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ। 

 

संित ्2079 सालको ऐन नं. 08 

गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्त्धी व्यिस्था गनव बनकेो ऐन 

प्रस्तािना: गण्डकी प्रदेशतभत्र खानेपानीलाई पवहलो प्राथतमकतामा राशख सहरी एिम ्ग्रामीण 
बस्तीमा स्िच्छ, गणुस्तरीय, सिवसलुभ र सरुशित रुपमा खानेपानी आपूततव गरी जन-
स्िास््यको रिा गनव, सरसफाइको व्यिस्था गनव एिम ्ढल तथा फोहोर पानीको व्यिस्थापन 
गरी िातािरणीय स्िच्छता कायम गनव र सोको प्रभािकारी तनगरानी, अनगुमन र तनयमन 
गनव िाञ्छनीय भएकोले,  

 गण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 पररच्छेद–१ 
प्रारशम्भक 

१. संशिप् त नाम र प्रारम्भ: (१)  यस ऐनको नाम “गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा 
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सरसफाइ ऐन, २०७9” रहेको छ।  
 (२) यो ऐन तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ।  

२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अनमुततपत्र” भन्नाले दफा ५ बमोशजमको अनमुततपत्र सम्झन ु
पछव।  

(ख) “अनमुततपत्र प्राप्त संस्था” भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ 
सेिा प्रदान गनव िा आयोजना सेिा प्रणाली तनमावण, सञ् चालन 
तथा व्यिस्थापन गनव अनमुतत प्राप्त संगठित संस्था सम्झन ु
पछव। 

(ग) “आयोजना” भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा प्रदान गनव 
भौततक संरचनाको तनमावण, विस्तार िा सधुार र तत्सम्बन्त्धी 
अन्त्य कायव गने उद्देश्यको लातग सञ्चातलत आयोजना सम्झन ु
पछव । 

(घ) “उपभोक्ता” भन्नाले खानपेानी तथा सरसफाइ सेिा उपयोग 
गने व्यशक्त, संस्था िा तनकाय सम्झन ुपछव । 

(ङ) “उपभोक्ता संस्था” भन्नाले खानपेानी तथा सरसफाइ सेिा 
सञ् चालन गनव कानून बमोशजम स्थावपत सामदुावयक िा 
सहकारी संस्था सम्झन ुपछव र सो शब्दले खानेपानी तथा 
सरसफाइ सेिा सञ् चालन गनव कानून बमोशजम गठित 
उपभोक्ता सतमतत समेतलाई जनाउँछ । 

(च)  "कायावलय" भन्नाले मन्त्त्रालय मातहतका खानपेानी तथा 
सरसफाइ िेत्र हेने सम्बशन्त्धत कायावलय सम्झन ुपछव । 

(छ)  "कायावलय प्रमखु" भन्नाले सम्बशन्त्धत खानेपानी कायावलयको 
प्रमखुको रुपमा प्रदेश सरकार िा मन्त्त्रालयले खटाएको 
अतधकृत कमवचारी सम्झन ुपछव । 

(ज)  “खानेपानीको स्रोत” भन्नाले प्राकृततक रुपमा पानी तनसतृ हनु े
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नदी, खोला, ताल, पोखरी, इनार, कुिा तथा मूल जस्ता 
सतही िा भतूमगत जलस्रोत सम्झन ु पछव र सो शब्दले 
आकाशे पानी तथा पानीको आपूततव गने मानि तनतमवत संरचना 
समेतलाई जनाउँछ । 

(झ) “खानेपानी सेिा” भन्नाले खानेपानीको उत्पादन, सञ्चय, 
स्थानान्त्तर तथा वितरण गरी घरेल,ु सािवजतनक, संस्थागत 
िा औद्योतगक उपयोगको लातग खानेपानी आपूततव गने कायव 
सम्झन ुपछव र सो शब्दले थोक, ट्याङ्कर िा बोतलबन्त्दीरुपमा 
खानेपानी उपलब्ध गराउन ेकायव समेतलाई जनाउँछ । 

(ञ) “खानेपानीको सािवजतनक उपयोग” भन्नाले सामूवहक िा 
सािवजतनक रुपमा जडान भएका धाराबाट उपभोक्ताको लातग 
वितरण हनुे खानेपानीको उपयोग सम्झनपुछव। 

(ट) “गणुस्तरीय खानेपानी” भन्नाले मानि तथा पश ुस्िास््यको 
लातग हातनकारक तत्ि नभएको गणुस्तरयकु्त स्िच्छ 
खानेपानी सम्झन ुपछव । 

(ि) “घरेल ु उपयोग” भन्नाले वपउन, हातमखु तथा लगुा धनु, 
नहुाउन, खाना पकाउन, जीिजन्त्तलुाई खिुाउन, करेसाबारी, 
शौचालय िा यस्तै अन्त्य व्यशक्तगत एिम ्घरायसी प्रयोजनको 
लातग प्रयोग गररने खानपेानीको उपयोग सम्झन ुपछव । 

(ड) “ढल व्यिस्थापन” भन्नाले मानि मलमूत्र सवहत िा रवहत 
फोहोर पानीलाई सतही िा भतूमगत ढल प्रणाली िा अन्त्य 
कुन ैतररकाबाट सङ्कलन, स्थानान्त्तरण, प्रशोधन तथा विसजवन 
िा पनुःप्रयोग गने कायव सम्झन ुपछव। 

(ढ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोशजम” भन्नाले यो ऐन तथा यस 
ऐन अन्त्तगवत बनेको तनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोशजम 
सम्झन ुपछव । 
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(ण) “तनरीिक” भन्नाले दफा ३१ बमोशजम तनरीिकको रुपमा 
काम गनव तोवकएको कमवचारी सम्झन ुपछव ।  

(त)   “प्रदेश सरकार” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकार सम्झन ुपछव।  

(थ) “फोहोर पानी” भन्नाले खानेपानीको घरेल ु तथा संस्थागत 
उपयोग पश् चात ् तनष्काशन हनुे मानि मलमूत्र सवहत िा 
रवहत फोहोर पानी सम्झनपुछव र सो शब्दले फोहोर पानीसँग 
तमतसएर आउने िसावतको पानी समतेलाई जनाउँछ । 

(द) “मन्त्त्रालय” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकारको खानेपानी तथा 
सरसफाइ सम्बन्त्धी विषय हेने मन्त्त्रालय सम्झन ुपछव। 

(ध)  "महाशाखा प्रमखु" भन्नाले मन्त्त्रालयको खानपेानी विषय हेने 
महाशाखाको प्रमखु सम्झनपुछव । 

(न) “सतमतत” भन्नाले दफा २३ बमोशजम गठित महसलु तनधावरण 
सतमतत सम्झन ुपछव।  

(प) "सरसफाइ सेिा" भन्त् नाले फोहोर पानी तथा ढल 
व्यिस्थापन, फोहोर पानी प्रशोधन, ठदसाजन्त्य लेदो 
व्यिस्थापन तथा सािवजतनक शौचालयको तनमावण एिम ्
सञ् चालन समेतको कायव सम्झन ुपछव। 

(फ) “संगठित संस्था” भन्नाले खानेपानी सेिा तथा सरसफाइ सेिा 
सञ् चालन गनवको लातग प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भई 
स्थापना भएका उपभोक्ता संस्था, कम्पनी, सहकारी संस्था 
सम्झन ुपछव।  

(ब) “सेिा प्रणाली” भन्नाले खानपेानीको महुान, पाइप, प्रशोधन 
संयन्त्त्र, जलभण्डारण संरचना, जलाशय िा सरसफाइ 
सेिासँग सम्बशन्त्धत संरचना िा त्यस्तै वकतसमका अन्त्य 
उपकरण िा संरचनालाई सम्झन ुपछव र सो शब्दले खानेपानी 
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तथा सरसफाइ सेिासँग आिद्ध भएको घर, जग्गा र त्यसमा 
तनतमवत संरचना समेतलाई जनाउँछ । 

(भ) “सेिाप्रदायक” भन्नाले खानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा, सेिा 
प्रणालीको तनमावण, सञ् चालन तथा व्यिस्थापनको 
माध्यमबाट खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा उपलब्ध गराउने 
अनमुततपत्र प्राप्त संस्था सम्झन ुपछव । 

(म) “सेिा िेत्र” भन्नाले अनमुततपत्र प्राप् त संस्थाले खानेपानी सेिा 
तथा सरसफाइ सेिा सञ् चालन तथा व्यिस्थापन गनवका 
लातग अनमुततपत्रमा उल्लेख गरी तोवकएको िेत्र सम्झन ु
पछव । 

(य)   "स्थानीय तह" भन्नाले गण्डकी प्रदेशतभत्र रहेका 
गाउँपातलका िा नगरपातलका सम्झन ुपछव । 

पररच्छेद–२ 
खानेपानी र फोहोर व्यिस्थापनको अतधकार तथा दावयत्ि  

३.    प्रदेश सरकारको अतधकार तथा दावयत्ि: (१) खानेपानी सेिा, फोहोर व्यिस्थापन, 
आयोजनाको तनमावण तथा सञ् चालन सम्बन्त्धमा प्रदेश सरकारको अतधकार तथा 
दावयत्ि देहाय बमोशजम हनुेछः  

    (क)  प्रदेश तभत्रको खानपेानी उत्पादन, प्रशोधन र वितरण 
सम्बन्त्धी कायव, 

    (ख)  फोहोर पानी सङ्कलन, प्रशोधन तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्धी 
कायव, 

    (ग)  सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यिस्थापन सम्बन्त्धी कायव, 

    (घ) प्रदेश तभत्रका एक िा एक भन्त्दा बढी स्थानीय तहलाई 
प्रभाि पाने आयोजना। 

           (२) प्रदेश तभत्र खानेपानी सेिा परु् याउने दावयत्ि प्रदेश सरकारको हनुेछ र 
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सो सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

४. पानीको स्रोत तथा महुानको संरिण: पानीको स्रोत तथा महुानको संरिण 
सम्बन्त्धमा प्रदेश सरकार तथा अनमुतत प्राप्त संस्थाले देहाय बमोशजमको कायव 
गनुवपनेछ :- 

             (क)   खानपेानी महुान संरिण िेत्र तोक्न सक्न,े 

(ख)  पानीको स्रोतको संरिणको लातग बाढी, पवहरोको तनयन्त्त्रण 
गने एिम ्अन्त्य जलजन्त्य प्रकोपको तनयन्त्त्रण व्यिस्थापन 
गने, 

(ग)  पानीको स्रोतलाई प्रदवुषत हनु नठदन आिश्यक व्यिस्था गने 
र पानीको स्रोत नष्ट िा लोप हनुबाट बचाउन,े 

(घ) पानीको मूल िा महुानलाई ठदगो बनाई राख् न उपयकु्त उपाय 
अिलम्बन गने तथा तनयतमत रूपमा ममवत सम्भार गने, 

(ङ) पानीको संरिण, संिद्धवन र समशुचत उपयोग सम्बन्त्धमा 
उपभोक्ता िा सम्बद्ध पिहरुको लातग सचेतना िा 
अन्त्तरविया कायविम सञ् चालन गने,  

(च) पानीको स्रोत प्रदूषण हनु नठदन तथा पानीको मूल िा िहाि 
िेत्रको संरिण गनव जैविक खेतीको लातग कृषकलाइव 
प्रोत्सावहत गने, 

(छ) खानेपानीको मूल िा िहाि िेत्रमा जलचर प्राणीको तथा 
मानि स्िास््यको संरिणको लातग विषादी िा विष्फोटक 
पदाथव प्रयोग गनव बन्त्देज गने, 

(ज) तोवकए बमोशजमको अन्त्य कायव गने।  
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पररच्छेद–३ 
अनमुततपत्र सम्बन्त्धी व्यिस्था 

५. अनमुततपत्र तलनपुने: (१) यस ऐन बमोशजम अनमुततपत्र नतलई खानेपानीको 
स्रोतको उपयोग गनव पाइने छैन। 

(२) कसैले खानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा प्रदान गनव िा आयोजना 
िा सेिा प्रणालीको सिेिण, तनमावण, सञ् चालन तथा व्यिस्थापन गनव िा गराउन 
चाहेमा यस ऐन बमोशजम अनमुततपत्र तलन ुपनेछ। अनमुततपत्र सम्बन्त्धी अन्त्य 
व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
देहाय बमोशजमका काम गनव अनमुततपत्र तलन ुपने छैन:- 

(क) प्रवितध, लगानी र उपभोक्ताको संख्याको आधारमा तोवकए 
बमोशजमको साना आयोजना तथा तोवकए बमोशजमका 

भोक्ताउप  संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा प्रदान 
गनव, 

(ख)  कसैलाई प्रततकूल असर नपने गरी आफ्नो घर-पररसरको 
फोहोर पानी भतूमगत अितसञ् चन वितधबाट िा आफ्नो 
जग्गा जतमनमा विसजवन गनव, 

(ग) आफ्नो तनजी जग्गामा रहेको पानीको स्रोतबाट घरेल ु
उपयोगका लातग खानेपानी प्रयोग गनव,  

(घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहद्वारा 
कायावन्त्ियन हनुे आयोजना । 

६. अनमुततपत्रका लातग तनिेदन ठदनपुनेः (१) खानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा प्रदान 
गनव, आयोजना िा सेिा प्रणालीको तनमावण, सञ् चालन तथा व्यिस्थापन गनव चाहन े
संगठित संस्थाले मन्त्त्रालय समि अनमुततपत्रको लातग तोवकए बमोशजमको ढाँचामा 
तनिेदन ठदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको तनिेदन साथ सम्बशन्त्धत विषयको 
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आतथवक, प्रावितधक तथा िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तथा तोवकए बमोशजमका 
अन्त्य वििरण समेत संलग्न गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको तनिेदन साथ तोवकए बमोशजमको दस्तरु 
संलग्न गनुव पनेछ। 

  (४) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त तनिेदन उपर आिश्यक छानतबन 
गदाव थप कागजात आिश्यक पने िा कुनै विषयमा थप स्पष्ट गनुवपने देशखएमा 
मन्त्त्रालयले सो बमोशजमका कागजात पेस गनव िा स्पष्ट गनव तनिेदकलाई मनातसब 
मावफकको समय ठदनपुनेछ ।  

  (५) उपदफा (४) बमोशजम ठदइएको समयतभत्र तनिेदकले थप 
कागजात पेस गरेमा िा थप स्पष्ट गरेमा सो तमततलाई न ैतनिेदन परेको तमतत 
मातननेछ । 

 ७. अनमुततपत्र ठदनपुने: (१) दफा ६ बमोशजम परेको तनिेदन उपर आिश्यक 
जाँचबझु गरी गराइ त्यस्तो तनिेदन परेको तमततले तीस ठदनतभत्र मन्त्त्रालयको 
सशचिले तोवकए बमोशजमको ढाँचामा आिश्यक शतवहरु समेत उल्लेख गरी 
तनिेदकलाई अनमुततपत्र ठदन ुपनेछ ।  

  (२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अगािै खानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा, 
आयोजना िा सेिा प्रणाली तनमावण, सञ् चालन तथा व्यिस्थापन गरररहेका संगठित 
संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले एक िषवतभत्र यस ऐन तथा प्रचतलत कानून 
बमोशजमको प्रविया पूरा गरी अनमुततपत्र तलन ुपनेछ । 

  (३) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअगािै प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भई 
खानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा सञ् चालन गरररहेका उपभोक्ता संस्थाले यो ऐन 
प्रारम्भ भएको तमततले एक िषवतभत्र यस ऐन तथा प्रचतलत कानून बमोशजमको 
प्रविया पूरा गरी तनिेदन ठदएमा उपभोक्ता संस्थालाई अनमुततपत्र ठदन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोशजम अनमुततपत्र नतलएको संगठित 
संस्था िा उपभोक्ता संस्थाले खानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा, आयोजना िा सेिा 
प्रणाली तनमावण, सञ् चालन तथा व्यिस्थापन गनव पाउने छैन। 
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८. सिेिण अनमुततपत्र सम्बन्त्धी व्यिस्था: (१) खानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा, 
आयोजना िा सेिा प्रणालीको सिेिण गनव चाहने संगठित संस्थाले तोवकएको 
अतधकारी समि अनमुततपत्रको लातग तोवकए बमोशजम तनिेदन ठदनपुनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम सिेिणको लातग ठदइन ेअनमुततपत्रको 
अितध बढीमा तीन िषवको हनुेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको अितधतभत्र सिेिण गने कायव सम्पन्त् न 
गनव नसकेमा त्यस्तो अनमुततपत्र स्ितः खारेज हनुेछ। 

(४) सिेिण अनमुततपत्रको लातग ठदइने तनिेदनको ढाँचा, दस्तरु तथा 
प्रविया लगायतका अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

९. अनमुततपत्रको अितधः (१)यस ऐन बमोशजम खानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा, 
आयोजना िा सेिा प्रणाली सञ् चालनको लातग ठदइन े अनमुततपत्रको अितध 
एकपटकको लातग पाँच िषवको हनुेछ र त्यसपतछ कायावलयको तसफाररस र 
सेिाप्रदायकको कायवसम्पादन मलु्याकंनको आधारमा निीकरण गनव सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन थोक, 
ट्याङ्कर िा बोतलबन्त्द रूपमा खानपेानी सेिा उपलब्ध गराउने सेिा प्रदायकको 
हकमा अनमुततपत्रको अिधी दईु िषवको हनुेछ र त्यसपतछ कायावलयको तसफाररस 
र सेिाप्रदायकको कायवसम्पादन मलु्यांकनको आधारमा निीकरण गनव सवकनेछ। 

  (३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम ठदइने अनमुततपत्रको ढाँचा तथा 
दस्तरु तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

(४) कुनै अनमुतत प्राप्त संस्थालाई उपदफा (१) मा तोवकएको अितध 
भन्त्दा कम अितधको अनमुततपत्र ठदइएको रहेछ भन े त्यस्तो अनमुततपत्र प्राप्त 
संस्थाले अनमुततपत्रमा तोवकएको अितध समाप्त हनु ु भन्त्दा तीस ठदन अगातड 
अनमुततपत्रको अितध थप गनव तोवकए बमोशजम तनिेदन ठदन सक्नेछ । 



खण्ड ०5) अरर 13 ,  प्रदेश राजपत्र भाग 1 तमतत २०७9।04।24 

10 
 

(५) उपदफा (४) बमोशजम अनमुततपत्रको अितध थप गनवको लातग 
तनिेदन प्राप्त भएमा तोवकएको अतधकारीले आिश्यक जाँचबझु गरी उपयकु्त 
देशखएमा उपदफा (१) को अधीनमा रही अनमुततपत्रको अितध थप गनव सक्नेछ। 

  (६) उपदफा (१) बमोशजम अनमुततपत्रको अितध थप गनवको लातग 
ठदइने तनिेदनको ढाँचा, दस्तरु तथा प्रविया सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

१०. अनमुततपत्र प्रदान नगररने: (१) यस ऐन बमोशजम कुन ैसेिा िेत्रमा खानपेानी 
सेिा, सरसफाइ सेिा, आयोजना िा सेिा प्रणाली तनमावण, सञ् चालन तथा 
व्यिस्थापनको लातग कुन ै संगठित संस्थालाई अनमुततपत्र ठदइएकोमा त्यस्तो 
अनमुततपत्रको अितधभर सोही िेत्रमा सोही कामको लातग अन्त्य कुनै पतन संगठित 
संस्थालाई अनमुततपत्र प्रदान गररने छैन ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन अनमुततपत्र 
प्राप्त संस्थाले त्यस िेत्रमा गणुस्तरीय सेिा प्रदान नगरेमा, तनयतमत रुपमा 
खानेपानी वितरण नगरेमा, माग आपूततव गनव नसकेमा िा दफा ११ बमोशजम 
अनमुततपत्र खारेज भएमा सोही िते्रमा अन्त्य संगठित संस्थालाई खानेपानी तथा 
सरसफाइ सेिा िा आयोजना िा सेिा प्रणाली तनमावण, सञ् चालन तथा 
व्यिस्थापनको लातग अनमुततपत्र ठदन सवकनेछ।  

११. अनमुततपत्र खारेज: (१) अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगवत 
बनेको तनयम विपरीत कुन ैकाम गरेमा िा अनमुततपत्रमा उशल्लशखत अितधतभत्र 
खानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा, आयोजना तथा सेिा प्रणालीको तनमावण, सञ् चालन 
तथा व्यिस्थापन नगरेमा तोवकएको अतधकारीले अितध तोवक त्यस्तो काममा 
आिश्यक सधुार गनव िा तनमावण कायव सम्पन्न गरी सेिा सञ् चालन गनव सम्बशन्त्धत 
अनमुततपत्र प्राप्त संस्थालाई आदेश ठदन सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम तोवकएको अितधतभत्र त्यस्तो आदेशको 
पालना नगरेमा तोवकएको अतधकारीले त्यस्तो अनमुततपत्र खारेज गनव सक् नेछ र 
अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुछे । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम अनमुततपत्र खारेज गनुव अशघ तोवकएको 
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अतधकारीले सम्बशन्त्धत अनमुततपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो सफाई पेस गने 
मनातसब मौका ठदनपुनेछ।  

१२. अलग अलग अनमुततपत्र ठदन सवकनेः (१) खानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा, 
आयोजना िा सेिा प्रणालीका पानीको उत्पादन, सङ्कलन, प्रसारण, प्रशोधन, 
वितरण, संरचनाको ममवत सम्भार िा पानीको महसलु सङ्कलन जस्ता कायवमा 
अलग अलग संगठित संस्थालाई अलग अलग अनमुततपत्र ठदन सवकनछे ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम अनमुततपत्र ठदने सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ।  

पररच्छेद–४ 
खानेपानी सेिा सञ् चालन सम्बन्त्धी 

१३. सेिा उपलब्ध गराउन ुपने: (१) अनमुततपत्र प्राप्त संस्था िा यस ऐन बमोशजम 
अनमुतत तलन ुनपने उपभोक्ता संस्थाले सेिा िेत्रतभत्र तबना भेदभाि खानपेानी सेिा, 
सरसफाइ सेिा उपयोग गनव पाउन ेगरी आिश्यक व्यिस्था गनुव पनेछ ।  

 (२) अनमुतत प्राप्त संस्थाले औद्योतगक, व्यापाररक, व्यािसावयक िा 
संस्थागत उपभोक्तालाई खानेपानी सेिा उपलब्ध गराउँदा पानीको पररमाणात्मक 
उपयोग तथा पानी उपयोग गरे पश् चात ् तनस्कने फोहोरपानीको व्यिस्थापन 
सम्बन्त्धमा त्यस्ता औद्योतगक, व्यापाररक, व्यािसावयक संस्थासँग आपसी सम्झौता 
गरी सेिा प्रदान गनव सक्नेछ ।  

 तर अनमुततपत्रमा तोवकएको सेिा िेत्रको घरेल ुउपयोगलाई असर पने 
गरी औद्योतगक, व्यापाररक, व्यािसावयक िा संस्थागत उपभोक्तालाई खानेपानी 
सेिा उपलब्ध गराउन पाइन ेछैन । 

१४. गणुस्तरीय पानी आपूततव गनुवपने: अनमुततपत्र प्राप्त संस्था िा यस ऐन बमोशजम 
अनमुतत तलन ुनपने उपभोक्ता संस्थाले स्िच्छ तथा गणुस्तरीय खानपेानी आपूततव 
गनुवपनेछ । 

  स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लातग "स्िच्छ तथा गणुस्तरीय खानेपानी" 
भन्नाले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोशजम स्िच्छ तथा 
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गणुस्तरीय खानेपानी सम्झनपुछव । 

१५. धारा तथा तमटर जडान: (१) यस ऐन बमोशजम खानपेानी सेिा प्राप्त गनव चाहन े
उपभोक्ताले धारा तथा तमटर जडानको लातग सम्बशन्त्धत सेिा िेत्रको अनमुततपत्र 
प्राप्त संस्था समि तोवकए बमोशजम तनिेदन ठदन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम तनिेदन प्राप्त भएमा अनमुततपत्र प्राप्त 
संस्थाले तोवकएको शलु्क तलई तोवकएको समयतभत्र धारा तथा तमटर जडान 
गररठदन ुपनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन कुन ै
प्रावितधक कारणले कुनै सेिािेत्र तभत्रका धाराहरुमा तमटर जडान गनव उपयकु्त 
नहनुे भएमा अन्त्य उपयकु्त िैकशल्पक व्यिस्था गरी खानेपानी सेिा उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

  (४) धारा तथा तमटर जडान सम्बन्त्धी लाग्ने शलु्क र अन्त्य व्यिस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

१६. सेिा बन्त्द गनव सक्ने: (१) काबबुावहरको पररशस्थतत उत्पन्न भई खानपेानी 
सेिाप्रणालीबाट उपलब्ध गराइरहेको खानेपानीको गणुस्तर कायम रहन नसक् न े
भएमा िा सेिाको स्तरमा असर पने भएमा िा सेिा बन्त्द गनुव पने भएमा त्यस्तो 
सेिा सचुारु हनु लाग्ने अनमुातनत समय समेत उल्लेख गरी अनमुततपत्र प्राप्त 
संस्थाले उपभोक्तालाई उपयकु्त माध्यमबाट सो कुराको पूिव सूचना ठदई सेिा बन्त्द 
गनव सक्नेछ । 

  (२) अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले उपदफा (१) बमोशजम आफ्नो सेिा 
िेत्र तभत्र खानपेानी सेिा बन्त्द गरेमा त्यस्तो अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले िैकशल्पक 
व्यिस्था गरी उपभोक्तालाई स्िच्छ तथा गणुस्तरयकु्त खानेपानी उपलब्ध गराउन ु
पनेछ । 

  (३) काबबुावहरको पररस्थतत उत्पन्न भई ढल व्यिस्थापन प्रणालीबाट 
विसजवन भइरहेको फोहोर पानीको व्यिस्थापन गनव नसक् न ेभएमा त्यस्तो सेिा 
सचुारु हनु लाग्न ेअनमुातनत समय समेत उल्लेख गरी अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले 
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सािवजतनक सूचना प्रकाशन गरी यथा सम्भि तछटो त्यस्तो फोहोर पानीको उशचत 
व्यिस्थापन गनुव पनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोशजम आफ्नो सेिा िेत्र तभत्र अनमुततपत्र प्राप्त 
संस्थाले आफूले उपलब्ध गराएको समय तातलका बमोशजम तनयतमतरुपमा 
खानेपानी वितरण गनव नसकेमा त्यसरी खानेपानी वितरण गनव नसकेको अितधको 
र उपदफा (३) बमोशजम ढल व्यिस्थापन प्रणालीबाट विसजवन भइरहेको 
फोहोरपानीको व्यिस्थापन गनव नसकेको अितधको शलु्क िा महसलु तलन पाउन े
छैन । 

  (५) तनधावररत समयमा महसलु नबझुाउने िा सेिाको दरुुपयोग गने िा 
सेिा उपयोग गदाव पालना गनुवपने शतवको उल्लङ् घन गने उपभोक्ताको सेिा 
अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले पूिव सूचना ठदई बन्त्द गनव सक्नेछ । 

  (६) उपदफा (५) बमोशजम सेिा बन्त्द गररएकोमा सम्बशन्त्धत 
उपभोक्ताले महसलु बझुाई सेिा सचुारु गररठदन तनिेदन ठदएमा अनमुततपत्र प्राप्त 
संस्थाले तोवकएको दस्तरु तलई बन्त्द सेिा सचुारु गररठदन ुपनेछ र उपभोक्ताको 
कारणले कुनै हानी नोक्सानी भएको पाइएमा सम्बशन्त्धत उपभोक्ताबाट त्यस्तो 
हानी नोक्सानी भएको रकम भराई तलन सक् नेछ।  

१७. तनजी, सािवजतनक, सरकारी िा सामदुावयक जग्गामा पाइप विछ्याउन िा अन्त्य 
संरचना बनाउन सक् ने:(१) अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले उपभोक्तालाई सेिा उपलब्ध 
गराउने प्रयोजनको लातग प्रचतलत कानून बमोशजमको प्रकृया पूरा गरी तनजी, 
सािवजतनक, सरकारी िा सामदुावयक जग्गामा खानेपानी तथा ढल व्यिस्थापनको 
पाइप तबछ्याउन िा अन्त्य संरचना बनाउन सक् नेछ । तनजी बाहेक सािवजतनक 
सरकारी िा सामदुावयक जग्गामा खानपेानी तथा ढल व्यिस्थापनको पाइप 
तबछ्याउन िा अन्त्य संरचना बनाउन कुनै व्यशक्त िा समहुले कुन ै वकतसमको 
धरपकड एिम ्रोकािट गनव पाउन ेछैन । 

  (२) अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले कुनै व्यशक्तको तनजी जग्गामा पाइप 
तबछ्याउँदा बालीनाली भएमा सोको िततपूततव ठदने गरी तलशखत सम्झौता गने तथा 
जतमन मातथ स्थायी संरचना बनाउन ुपरेमा सम्बशन्त्धत जग्गाधनीसँग उक्त जग्गा 
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खररद गनव िा तलशखत सम्झौता गरी तलजमा तलन सक्नेछ। 

  तर कुनै व्यशक्तको तनजी जग्गामा सातबक देशख तबछ्याइएको पाइप िा 
तनमावण भइसकेको संरचनाको ममवत संभार, विस्तार िा पनुस्थावपना गनव र तनजी 
जग्गाको भोगचलनमा बाधा नपने गरी नयाँ पाइपलाइन विछ्याउन सवकनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम तनजी जग्गा खररद िा सम्झौताबाट प्राप्त 
गनव नसकेमा अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले प्रचतलत कानून बमोशजम जग्गा प्राप्त गनव 
सक्नेछ ।  

(४) अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले खानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा, 
आयोजना िा सेिा प्रणाली तनमावण तथा सञ् चालनका लातग विछ्याएको पाइप िा 
तनमावण गरेको संरचनाका कारण कसैको तनजी िा सािवजतनक सम्पशि हातन 
नोक्सानी हनु गएमा त्यस्तो अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले सोको उशचत िततपूततव ठदन ु
पनेछ ।  

१८. घर जग्गामा प्रिेश गनव सक् ने: (१) अनमुततपत्र प्राप्त संस्था िा यस ऐन 
बमोशजमको कामको तसलतसलामा खवटएको कुन ैकमवचारीले कुन ैव्यशक्तको घर 
जग्गामा प्रिेश गनुवपने भएमा सम्बशन्त्धत व्यशक्तलाई पूिव सूचना ठदई त्यस्तो 
घरजग्गामा प्रिेश गनव सक् नेछ ।  

 तर कुनै व्यशक्तले सेिाको दरुुपयोग िा सेिाको अनातधकार उपयोग 
गरररहेको छ भने्न शङ् का गनुवपने पयावप्त आधार र कारण भएमा सोको लातग 
सूयोदय देशख सूयावस्त नभएसम्मको समयमा पूिव सूचना नठदई पतन त्यस्तो 
व्यशक्तको घरजग्गामा प्रिेश गनव सवकनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कायवमा संलग्न कमवचारीले सम्बशन्त्धत 
घरजग्गाधनीको कुन ैपतन सम्पशिमा हानी नोक्सानी पगु्ने कायव गनव हदैुन ।  

तर त्यस्तो कायवमा संलग्न कमवचारीले कुन ै हानी नोक्सानी गरेको 
पाइएमा सम्बशन्त्धत अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले सम्बशन्त्धत व्यशक्तलाई तोवकए 
बमोशजम िततपूततव ठदनपुनेछ।  

१९. संरचनाको सरुिाः (१) आयोजना िा सेिा प्रणालीसँग सम्बशन्त्धत संरचनाको 
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सरुिाको लातग अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाको तलशखत अनरुोधमा िा त्यस्तो प्रणालीको 
सरुिा गनव आिश्यक भएमा प्रदेश सरकारले आिश्यक सरुिा व्यिस्था गनुव 
पनेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोशजम अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाको अनरुोधमा 
सरुिा व्यिस्था गररएकोमा त्यसको लातग लाग्न ेसम्पूणव खचव सोही अनमुततपत्र 
प्राप्त संस्थाले व्यहोनुव पनेछ।  

पररच्छेद – ५ 
ढल व्यिस्थापन तथा सरसफाइ सेिा सञ् चालन सम्बन्त्धमा 

२०. ढल व्यिस्थापनको सेिा प्राप्त गनेः (१) यस ऐन बमोशजम ढल व्यिस्थापनको 
सेिा प्राप्त गनव चाहन ेउपभोक्ताले सम्बशन्त्धत सेिा िेत्रको अनमुततपत्र प्राप्त संस्थामा 
तोवकए बमोशजम तनिेदन ठदन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको तनिेदन प्राप्त भएपतछ अनमुततपत्र प्राप्त 
संस्थाले ढल व्यिस्थापनको लातग तोवकएको शलु्क तलई तोवकएको समयाितध 
तभत्र ढल व्यिस्थापनको व्यिस्था गररठदन ुपनेछ । 

(३) ढल सेिा प्रदान गने, ढल दस्तरु र सरसफाइ सम्बन्त्धी अन्त्य 
व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

२१. ठदसाजन्त्य लेदो व्यिस्थापन गनेः (१) ठदसाजन्त्य लेदो व्यिस्थापन तथा 
फोहोरपानी सङ्कलन गने प्रणालीको तनमावण र प्रशोधन केन्त्रको स्थापना गनव 
सक्नेछ । 

  (२) फोहोरपानी तथा ठदसाजन्त्य लेदो व्यिस्थापनको लातग तनजी 
िेत्रसँग साझेदारी गनव सक्नेछ ।  

२२. प्रदेशस्तरीय सरसफाइ तथा स्िच्छता समन्त्िय सतमततः (१) प्रदेशमा ठदगो 
सरसफाइ सेिा प्रदान गनव देहाय बमोशजमको प्रदेशस्तरीय सरसफाइ तथा 
स्िच्छता समन्त्िय सतमतत रहनेछः- 

(क) मन्त्त्री, मन्त्त्रालय   - अध्यि 

(ख) सशचि, मन्त्त्रालय         - सदस्य 
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(ग) प्रदेश सरकारको स्िास््य सम्बन्त्धी विषय हेने 
मन्त्त्रालयको सशचि            - सदस्य 

(घ) प्रदेशस्तरको खानेपानी उपभोक्ता महासंघको अध्यि 
                          - सदस्य  

(ङ) सम्बशन्त्धत महाशाखा प्रमखु, मन्त्त्रालय  - सदस्य सशचि  
  (2) उपदफा (1) बमोशजमको सतमततको बैिकमा आिश् यकता 

अनसुार सतमततले सरोकारिाला तनकायका प्रतततनतध िा सम्बशन्त्धत विषय विज्ञलाई 
आमन्त्त्रण गनव सक्नेछ ।  

      (3) उपदफा (१) बमोशजमको सतमततको काम कतवव्य, अतधकार र 
अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुछे ।  

 

पररच्छेद – ६ 
महसलु तथा सेिा शलु्क सम्बन्त्धी 

२३. महसलु तनधावरण सतमततः (१) उपभोक्तालाई खानेपानी सेिा तथा सरसफाइ सेिा 
उपलब्ध गराए बापत त्यस्तो सेिा प्राप्त गने उपभोक्तासँग अनमुततप्राप्त संस्थाले 
तलने महसलु तनधावरण गनव देहाय बमोशजमको एक खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा 
महसलु तनधावरण सतमतत रहनेछः  

   (क) सशचि, मन्त्त्रालय          - अध्यि 

(ख) मन्त्त्रालयले मनोनीत गरेको सम्बशन्त्धत विषयविज्ञ कम्तीमा   
एकजना मवहला सवहत दईु जना         -सदस्य  

  (ग) सम्बशन्त्धत योजनाको आतधकाररक प्रतततनतध  - सदस्य  

  (घ) सम्बशन्त्धत महाशाखा प्रमखु, मन्त्त्रालय       - सदस्य सशचि  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजम मनोतनत सदस्यको पदाितध 
दईु िषवको हनुेछ र तनज अको एक अितधको लातग पनुः तनयशुक्त हनुसक्नेछ। 

(३) सतमततको बैिक आिश्यकता अनसुार बस्नेछ। 
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(४) सतमततको बैिक सम्बन्त्धी अन्त्य कायववितध सतमतत आफैले 
तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ। 

(५) अध्यि तथा सदस्यले बैिकमा भाग तलए बापत तोवकए बमोशजम 
बैिक भिा पाउनेछन।् 

(६) सतमततको काम, कतवव्य, अतधकार र अन्त्य व्यिस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ। 

(७) उपदफा (१) बमोशजमको सतमततले तनधावरण गरेको महसलु 
मन्त्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गनुवपनेछ ।   

(८) उपभोक्ता सतमततद्बारा सञ् चातलत योजनाको हकमा उपभोक्ता 
सतमततको साधारण सभाबाट अनमुोदन गरी खानेपानी महसलु तनधावरण गनव 
सक्नेछ। 

२४. महसलु तनधावरण गने आधारः (१) सतमततले खानेपानी सेिा तथा सरसफाइ सेिा 
बापतको महसलु तनधावरण गदाव ह्रासकट्टी, उपयकु्त लाभ, सेिा सञ् चालनको लागत, 
उपभोक्ता मूल्य सूचीको पररितवन र खानेपानी तथा सरसफाइ सेिाको सम्बन्त्धमा 
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अिलम्बन गरेको नीतत समेतका आधारमा गनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको आधारमा महसलु तनधावरण गदाव 
सतमततले उपभोक्ताको बहृिर वहतलाई ध्यानमा राखी पानीको गणुस्तर, 
उपभोक्ताको ियशशक्त तथा सेिाको स्तर समेतलाई विचार गनुव पनेछ । 

  (३) महसलु तनधावरण सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ।  

२५. महसलु, दस्तरु िा सेिा शलु्क तलन पाउने अतधकार: (१) अनमुततपत्र प्राप्त 
संस्थालाई उपभोक्ताले खानपेानी सेिा तथा सरसफाइ सेिा उपयोग गरे बापत 
सतमततले तनधावरण गरे बमोशजमको महसलु तथा सेिा शलु्क तलन ेअतधकार हनुेछ। 

 (२) खानेपानी सेिा तथा सरसफाइ सेिा उपयोग गरे बापतको महसलु 
तथा सेिा शलु्क सम्बशन्त्धत उपभोक्ताले अनमुततपत्र प्राप्त संस्थालाई बझुाउन ु
पनेछ ।  
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 (३) उपदफा (१) िा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पतन 
अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले विपन्न घरपररिारको लातग धारा जडान, शौचालय 
तनमावण, ढल जडान बापतको शलु्क तथा महसलु लगायत तोवकए बमोशजमको 
सेिामा तोवकए बमोशजम सहतुलयत ठदन सक्नेछ । 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लातग "विपन्न घरपररिार" भन्नाले प्रचतलत 
कानूनमा उल्लेख भए बमोशजम जीिनयापन गने कुन ैआधार, आयश्रोत िा 
सम्पशि नभएको र जीिनयापनको लातग तोवकएको भन्त्दा न्त्यून आय भएको 
घरपररिार सम्झन ुपछव ।  

२६. असूल उपर गने: यस ऐन बमोशजम खानेपानी सेिा तथा सरसफाइ सेिा उपयोग 
गरे बापतको महसलु, सेिाशलु्क, अततररक्त शलु्क तथा जररबानाको रकम 
नबझुाउने उपभोक्ताबाट अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो रकम प्रचतलत कानून 
बमोशजम असलु उपर गनव सक् नेछ ।  

२७. तमनाहा ठदन सक् नेः प्रदेश सरकारले सेिा सञ् चालन गने संस्थाको मागका 
आधारमा सम्बशन्त्धत शजल्लाशस्थत कायावलयको तसफाररसमा राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी विषम पररशस्थततका कारणले कुनै खास िेत्रका उपभोक्ताले 
खानेपानीको महसलु ततनव असमथव भएमा िा वपछतडएको समदुायको लातग जडान 
भएको सामूवहक खानपेानीको धारामा लाग्न ेमहसलु घटाउन िा तमनाहा ठदन 
सक् नछे । 

  स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लातग "विषम पररशस्थतत" भन्नाले कुन ै
प्रकोपको समयमा खानपेानी सेिा सञ् चालन गरेको अिस्थालाई जनाउँछ । 

 

      पररच्छेद – ७ 
गणुस्तर तथा मापदण्ड सम्बन्त्धी 

२८. गणुस्तर र मापदण्ड सम्बन्त्धमा: खानेपानीको गणुस्तर र मापदण्ड तथा सरसफाइ 
सेिाका सम्बन्त्धमा प्रदेश सरकारले तोकेको गणुस्तर तथा मापदण्डको पालना 
गनुव सम्बशन्त्धत सबैको कतवव्य हनुछे । 

तर प्रदेश सरकारले गणुस्तर र मापदण्ड नतोकेसम्म नपेाल सरकारले 
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तोकेको गणुस्तर र मापदण्ड पालना गनुव सम्बशन्त्धत सबैको कतवव्य हनुेछ । 

२९. फोहोरपानी प्रशोधन सम्बन्त्धमा: कुनै उद्योग, होटल तथा अस्पतालले उत्सजवन 
गरेको फोहोरपानी ढल व्यिस्थापन प्रणालीमा तमसाउन ुपने भएमा प्रशोधन गरी 
प्रचतलत कानून बमोशजम तोवकएको मापदण्डको सीमा तभत्र रही तमसाउन ुपनेछ। 

३०.  प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनः (१) प्रदेश सरकारले खानपेानी तथा फोहोर 
पानीको गणुस्तर मापन तथा परीिणका लातग प्रयोगशालाको स्थापना तथा 
सञ् चालन गनेछ । सो व्यिस्था नभएसम्म नेपाल सरकारबाट सम्बशन्त्धत विषयमा 
इजाजत प्राप्त प्रयोगशालाहरुमा समते परीिण कायव गनव सवकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ् चालन 
सम्बन्त्धी व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद – ८ 
सेिाको अनगुमन तथा तनगरानी सम्बन्त्धी 

३१. तनरीिक तोक्न सक्ने: खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्त्धमा तनधावररत गणुस्तर 
तथा मापदण्डको कायावन्त्ियन, अनगुमन र तनगरानीका लातग सम्बशन्त्धत शजल्लाको 
कायावलय प्रमखु िा तनजले तोकेको कमवचारी तनरीिक हनुेछ ।  

३२. अनगुमन, तनयमन तथा तनगरानीः (१) तनरीिकले अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले 
आपूततव गरेको खानेपानीको गणुस्तर तथा उपलब्ध गराएको सरसफाइ सेिाको 
स्तर तनयतमतरुपमा अनगुमन गनुव पनेछ।  

            (२) उपदफा (१) बमोशजम अनगुमनको िममा तनरीिकले अनमुततपत्र 
प्राप्त संस्थाले आपूततव गरररहेको खानेपानी िा विसजवन गररएको फोहोर पानीको 
नमूना सङ्कलन तथा परीिण गनव िा अन्त्य आिश्यक वििरण तलन िा माग गनव 
सक् नछे।  

  (३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम अनगुमनका िममा तनरीिकले 
खानेपानी तथा सरसफाइ सेिाको स्तरमा सधुार गनव आिश्यक देखेमा िा खानपेानी 
तथा फोहोरपानीको नमूना परीिण गदाव गणुस्तर तथा मापदण्ड बमोशजम भएको 
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नपाइएमा सम्बशन्त्धत अनमुततपत्र प्राप्त संस्थालाई गणुस्तर तथा मापदण्ड कायम 
गनव तनदेशन ठदन सक् नेछ।  

  (४) उपदफा (३) बमोशजम ठदईएको तनदेशन पालना गनुव सम्बशन्त्धत 
अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाको कतवव्य हनुेछ।  

  (५) खानेपानी तथा सरसफाइ सेिाको स्तर, गणुस्तर तथा मापदण्डको 
अनगुमन तनयमन तथा तनगरानी सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

पररच्छेद – ९ 
कसरु र जररबाना सम्बन्त्धी व्यिस्था 

३३. कसरु: (१) कसैले देहायको कुन ैकाम गरे िा गराएमा यस ऐन अन्त्तगवतको 
कसरु गरेको मातननेछ:– 

(क) अनमुततपत्र नतलई खानपेानी सेिा, सरसफाइ सेिा, 
आयोजना िा सेिा प्रणालीको तनमावण िा सञ् चालन 
गरेमा, 

(ख)      खानेपानी सेिा तथा सरसफाइ सेिाको अनातधकार 
प्रयोग गरेमा िा त्यसको दरुुपयोग गरेमा, 

(ग) अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले जडान गरेको तनजी 
धारामा उपभोक्ताले अनमुततप्राप्त संस्थाको 
स्िीकृतत तबना कुनै अिाशञ्छत फाइदा तलन े
उदे्दश्यले कुन ैकायव गरेमा,  

(घ) खानेपानीको पाइपबाट कुन ै यन्त्त्र जडान गरी 
अनातधकार पानी प्रयोग गने कायव गरेमा,  

(ङ)   जलाधार िेत्र तभत्र खानपेानी प्रदूवषत गने िा पानीको 
पररमाण िा िहािमा असर पने कुनै कायव गरेमा,  

(च)   खानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा, आयोजना िा सेिा 
प्रणालीको कुन ैसंरचना िा जतडत पाइप िा सामान 
िा जतडत तमटर िा प्रशोधन प्रणाली िा अन्त्य 
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उपकरण तबगाने िा नष्ट गने िा चोरी गरेमा,  

(छ) तनधावररत मापदण्ड विपरीत कसैले मानि मलमूत्र 
सवहत िा रवहतको फोहोरपानी ढल व्यिस्थापन 
प्रणालीमा विसजवन गरेमा िा मानि मलमूत्रलाई 
तसधै नदी, जलाशय िा जतमनमा विसजवन गरेमा, 

(ज) अनमुततपत्र प्राप्त संस्थाले फोहोर पानी विसजवन 
गदाव तनधावररत मापदण्ड तथा स्तर पूरा नगरी नदी, 
जलाशय िा जतमनमा विसजवन गरेमा, 

(झ) तनधावररत गणुस्तर तथा मापदण्ड बमोशजम सेिा 
स्तर र गणुस्तर कायम नगरेमा िा तोवकएको 
गणुस्तर बमोशजमको खानेपानी आपतूतव नगरेमा, 

(ञ)   अनमुतत प्राप्त संस्थाले प्रदेश सरकारले तनधावरण 
गरेको महसलु लागू नगरेमा िा तनधावरण गरे भन्त्दा 
बढी महसलु तलएमा,  

(ट) यो ऐन तथा यस ऐन अन्त्तगवत बनेको तनयम 
बमोशजम गनुवपने काम नगरेमा िा गनव नहनुे काम 
गरेमा । 

 (२)  कसैले उपदफा (१) बमोशजमको कसरु गरेमा देहाय 
बमोशजम जररबाना हनुेछ:– 

(क)  खण्ड (क) बमोशजमको कसरु गरेमा एकलाख 
रुपैयासम्म जररबाना गरी त्यस्तो काम तरुुन्त्त 
बन्त्द गराउने, 

(ख)  खण्ड (ख), (ग) िा (घ) बमोशजमको कसरु 
गरेमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ग)  खण्ड (ङ) देशख (ट) सम्मको कसरु गरेमा 
पाँचलाख रुपैयाँसम्म जररबाना।  
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पररच्छेद-१० 
उजरुी, अनसुन्त्धान, तनणवय तथा पनुरािेदन सम्बन्त्धी व्यिस्था  

३४. उजरुी, अनसुन्त्धान तथा तनणवयः (1) यस ऐन तथा यस अन्त्तगवत बनेको 
तनयमािली विपरीतको कायव कुन ैव्यशक्त, संस्था िा कोही कसैले गरेमा िा गनव 
लागेको सूचना पाएमा जो कोहीले कायावलय प्रमखु समि उजरुी ठदन सवकनेछ। 

 (2) उपदफा (1) बमोशजमको उजरुी उपर कारबाही गदाव कायावलय 
प्रमखुलाई प्रचतलत कानून बमोशजम सम्बशन्त्धत व्यशक्तलाई शझकाउने, बयान 
गराउने, प्रमाण बझु्न ेर तलखतहरू पेश गनव लगाउने सम्बन्त्धमा अदालतलाई 
भए सरहको अतधकार हनुेछ। 

 (3) उपदफा (1) बमोशजम परेको उजरुीको सम्बन्त्धमा कायावलय 
प्रमखुले नब्बे ठदन तभत्रमा तनणवय गररसक्न ुपनेछ। 

३५. पनुरािेदन: दफा 34 को उपदफा (3) बमोशजमको तनणवयमा शचि नबझुेमा 
तनणवयको जानकारी पाएको तमततले पैँततस ठदनतभत्र सम्बशन्त्धत शजल्ला अदालतमा 
पनुरािेदन गनव सवकनेछ। 

३६. प्रचतलत कानून बमोशजम मदु्दा चलाउन बाधा नपनेः यस ऐन बमोशजम कसरु हनु े
कुनै कायव अन्त्य प्रचतलत कानून बमोशजम पतन कसरु हनु ेरहेछ भने सो कानून 
बमोशजम मदु्दा चलाई सजाय गनव यस ऐनमा लेशखएको कुन ै कुराले बाधा 
परु् याएको मातनने छैन। 

पररच्छेद – ११ 
                           विविध  

३७.  प्रदेश सरकारले कायविम सञ् चालन गनव सक्नेः (१) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय 
तह िा सो अन्त्तगवतका तनकायले ग्रामीण तथा शहरी बस्तीलाई स्िच्छ, सफा र 
सनु्त्दर बनाई राख् न स्िास््य तथा सरसफाइ सम्बन्त्धी कायविम तथा अतभयान 
सञ् चालन गनव िा गराउन सक् नेछन ्।   

  (२) प्रदेश सरकार आफैँ ले िा अनमुतत प्राप्त संस्थासँग संयकु्त रुपमा 
खानेपानी सेिा तथा सरसफाइ सेिाको तनमावण तथा सञ् चालन गनव गराउन 
सक्नेछ। 

  (३) उपदफा (१) बमोशजम तनमावण तथा सञ् चालन भएका खानपेानी 
सेिा तथा सरसफाइ सेिा सकुुम्बासी तथा विपन्न पररिारको लातग तन:शलु्क िा 
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न्त्यूनतम सेिा शलु्क तलई उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।  

३८. आतथवक अनदुान तथा परुस्कार ठदन सक्नेः (१) प्रदेश सरकारले विपन्न बस्ती 
तथा वपछतडएको िेत्रमा खानेपानी सेिा सञ् चालनका तनशम्त आिश्यक आतथवक 
तथा प्रावितधक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

(२) खानेपानीको लातग सतह तथा जतमनमतुनको पानीको स्रोत पयावप्त 
नभएको िेत्रमा आकाशे पानी सङ्कलन गने तथा अन्त्य उपयकु्त प्रवितध िा प्रणाली 
तनमावणका लातग तोवकए बमोशजम आतथवक तथा प्रावितधक सहयोग उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ । 

(३) उत्कृष्ट सेिा प्रदान गररराखेको सेिा प्रदायकलाई मन्त्त्रालयले 
परुस्कृत गनव सक्न ेछ । 

३९. उपभोक्ता सतमततको गिन तथा सञ् चालन सम्बन्त्धमाः (१) यस ऐन बमोशजम 
खानेपानी सेिा तथा सरसफाइ सेिा सञ् चालन गनव चाहने उपभोक्ता संस्था प्रचतलत 
कानून बमोशजम दताव भएको हनुपुनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको उपभोक्ता संस्थाको दताव तथा सञ् चालन 
सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ।  

४०.  खानेपानीको लातग भतूमगत पानीको उपयोग सम्बन्त्धमाः (१) खानेपानीको लातग 
भतूमगत पानीको उपयोग सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारले तनधावरण गरेको मापदण्डको 
अधीनमा रही प्रदेश सरकारले आफ्नो िेत्रका लातग आिश्यक मापदण्ड तोक्न 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको मापदण्डको पालना गनुव सम्बशन्त्धत 
सबैको कतवव्य हनुेछ । 

४१.  नदी तथा तालतलैयाको जल गणुस्तर संरिणः (१) मानि सशृजत िा मानिीय 
वियाकलापको कारण सांस्कृततक, धातमवक, पयवटकीय महत्िका मानि बस्तीसँग 
जोतडएका नदी, तालतलैया, पोखरी, जलाशय तथा कुण्डको िातािरणीय स्िास््य 
र जल गणुस्तरमा परररहेको िा पने प्रभाि न्त्यूनीकरण गरी स्िच्छता र सनु्त्दरता 
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कायम राख् ने दावयत्ि तथा शजम्मेिारी प्रदेश सरकार िा सो अन्त्तगवतका तनकायको 
हनुेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम सांस्कृततक, धातमवक, पयवटकीय महत्िका 
बस्तीसँग जोतडएका नदी, तालतलैया, पोखरी, जलाशय तथा कुण्डको िातािरणीय 
स्िास््य र जल गणुस्तरमा परररहेको िा पाने प्रभाि न्त्यूनीकरण गरी स्िच्छता र 
सनु्त्दरता कायम राख् न आिश्यक संरिणात्मक उपायहरु कायावन्त्ियन गने गराउन े
र सोको अनगुमन, तनयमन तथा व्यिस्थापन गने दावयत्ि प्रदेश सरकार िा सो 
अन्त्तगवतका तनकायको हनुेछ ।  

४२. आदेश िा तनदेशन ठदन सक् ने: प्रदेश सरकार िा तोवकएको तनकायले अनमुतत 
प्राप्त संस्था िा सेिा प्रणालीलाई खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको तनमावण, 
सञ् चालन र व्यिस्थापन सम्बन्त्धमा आिश्यक आदेश िा तनदेशन जारी गनव 
सक् नछे र त्यस्तो आदेश िा तनदेशनको पालना गनुव सम्बशन्त्धत सबैको कतवव्य 
हनुेछ।  

४३. तनयम, कायववितध, तनदेशशका र मापदण्ड बनाउन े अतधकार: (१) यस ऐनको 
कायावन्त्ियनको लातग प्रदेश सरकारले तनयम बनाउन सक् नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम बनकेो तनयमको अधीनमा रही प्रदेश 
सरकारले कायववितध तनदेशशका र मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।  

 

      

प्रमाणीकरण तमतत:-2079।04।24 

 
 
 
 
 
 
 
 

मरुकः गण्डकी  प्रदेश सरकार, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालय।मूल्य रु.50।- 

आज्ञाले, 
शम्भ ुराज रेग्मी 

प्रदेश सरकारको सशचि 


