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खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा ब्यिस्था गनन बनेको विधेयक 

प्रस्तािना:  सुलभ, ददगो, भरपदो र ननयसमत खानेपानी तथा सरसफाइ सेिाद्िारा सबै नेपालीलाई 

सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउनाका साथ ैमानि मलमुर र फोहरपानीको सुरक्षित विसर्ननबाट 

र्नस्िास््य र िातािरणमा प्रनतकुल प्रभाि पनन नददन आिश्यक कानूनी ब्यिस्था गनन बाञ्छननय 

भएकोले,  

नेपालको अन्तररम सिंविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (३) बमोजर्म ब्यिस्थावपका 

सिंसदले यो ऐन बनाएको छ। 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारजम्भक 

 

१.  सिंक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:  

(१) यस ऐनको नाम “खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७१” रहेको छ। 

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भए पश्चात तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररभाषा:  विषय िा प्रसिंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा, 

(ख) “उपभोक्ता” भन्नाले खानेपानी िा सरसफाइ सम्बन्धी कुनै िा सबै सेिा 

प्राप्त गने ब्यजक्त, सिंस्था िा ननकाय सिंझनु पछन । 

(क) “आयोर्ना” भन्नाले खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी कुनै िा सबै सेिा प्रदान 

गनन भौनतक सिंरचनाको ननमानण िा पून: ननमानण िा बबस्तार िा सुधार र 

तत्सिंबन्धी अन्य कायन गननको लागग सिंचासलत आयोर्ना सम्झनु पछन । 

(ग) “उपभोक्ता सिंस्था” भन्नाले प्रचसलत कानून बमोजर्म सिंगदठत सिंस्थाको 

रुपमा सिंस्थावपत उपभोक्ता सिंस्था सम्झनु पछन । 
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(घ) “औद्योगगक उपयोग” भन्नाले औद्योगगक सिंस्थाहरुले बस्तु उत्पादन गने 

प्रयोर्नको लागग पानीको उपयोग सिंझनु पछन । 

 

(ङ) “खानेपानी” भन्नाले वपउने प्रयोर्नको लागग नेपाल सरकारले स्िीकृत 
गरेको गुणस्तर मानक बमोजर्मको खानेपानीलाई र्नाउिंछ। 

(च) “खानेपानी सेिा” भन्नाले खानेपानीको उत्पादन,  सञ्चय,  वितरण िा 

स्थानान्तर गरी उपभोक्तालाई वपउन िा अन्य घरेलु,  साबनर्ाननक, सिंस्थागत 

िा औद्योगगक उपयोगको लागग खानेपानी आपूनत न गने कायन सम्झनु पछन  र 

सो शब्दले खानेपानीको थोक आपूनत न तथा खानेपानी उपलब्ध गराउने 

प्रयोर्नको लागग गररने अन्य कायनलाई समेत र्नाउनेछ। 

(छ) “खुल्ला ददशा-मुक्त िेर” भन्नाले सबै घर-पररिार, सिंस्था र सािनर्ननक 

स्थलहरुमा सबैको लागग चपीको सुबबधा उपलब्ध भएको भौगोसलक िेर 
सम्झनु पछन ।  

(र्) “घरेलु उपयोग” भन्नाले वपउन, हात–मुख धुन,  नुहाउन,  खाना पकाउन,  लुगा 
धुन,  बस्तुभाउलाई खुिाउन, करेसाबारीमा प्रयोग गनन, चपीमा प्रयोग गनन 

िा यस्तै अन्य घरायसी कामको लागग गररने खानेपानीको उपयोग सम्झनु 

पछन । 

(झ) “र्लाधार िेर” भन्नाले मानविय कृयाकलापको कारणले खानेपानी सेिाको 

मुहानको पानीको पररमाण िा गुणस्तर िा प्रिाहमा प्रभाि पनन सक्ने पानीको 
मुहानको िरपरको ननधानररत िेर सम्झनु पछन । 

(ञ) “ढलननकास” भन्नाले मानब मलमूर सदहत िा रदहतको फोहरपानीलाई 

सतही िा भूसमगत ढलप्रणालीबाट सिंकलन र स्थानान्तरण गने कायन 

सम्झनु पछन । 

(ट) “तोककएको” िा “तोककए बमोजर्म” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको 
ननयममा तोककएको िा तोककए बमोजर्म सम्झनु पछन । 
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(ठ) “फोहरपानी” भन्नाले खानेपानीको घरेलु, सािनर्ननक र सिंस्थागत उपयोग 

पश्चात ननस्काशन हुने मानि मलमूर सदहत िा रदहत फोहरपानी सम्झनु 
पछन  र सो शब्दले सो सिंग ै समससएर आउने िषानतको पानी समेतलाई 

र्नाउनेछ। 

(ड) “पानी” भन्नाले नदी,  खोला,  ताल,  पोखरी,  कुिा,  ढुिंगेधारा,  मूल,  िा यस्तै 

सतही िा अधनसतही प्राकृनतक स्रोतबाट नन:सृत पानी सिंझनु पछन  र सो शब्दले 

भूसमगत स्रोत िा िषानत िा दह िंउ िा हुस्सुबाट आउने पानीलाई समेत 

र्नाउिंछ। 

(ढ) “विभाग” भन्नाले खानेपानी तथा ढलननकास विभाग सम्झनु पछन । 

(ण) “महसूल” भन्नाले सेिाप्रदायकले सेिा प्रदान गरे बापत उपभोक्ता बाट सलन 

पाउने सेिाशुल्क सम्झनु पछन  र सोशब्दले अनतररक्त सेिाशुल्क तथा अन्य 

शुल्क समेतलाई र्नाउनेछ। 

(त) “स्थानीय ननकाय” भन्नाले स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन २०५५ बमोजर्म 

गठन हुने महानगरपासलका,  उपमहानगरपासलका,  नगरपासलका िा गाउिं 
विकास ससमनत सिंझनु पछन  र सो शब्दले स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन २०५५ 

बमोजर्म गठन हुने जर्ल्ला विकास ससमनतलाई समेत र्नाउिंछ। 

(थ) “सरसफाइ सेिा” भन्नाले र्नस्िास््यमा प्रनतकूल प्रभाि पनन नददन र 

स्िस्थ रहन ब्यजक्तगत, घरायसी र िातािरणणय स्िच्छता कायम गरी 

र्न समुदायको स्िास््यमा सुधार ल्याउन गररने प्रिधननात्मक कृयाकलाप र 

घरेलु,  सिंस्थागत तथा साबनर्ननक चपीको प्रिधनन; मानि मलमुरको 

सेप्टीक ट्याङ्क िा त्यस्तै अन्य सिंयन्रमा स्थलगत सञ्चय, आिगधक 
सिंकलन, ढुिानी एििं सुरक्षित विसर्नन िा पुनउनपयोग; र फोहरपानीको 

भुसमगत सोचन अथिा ढलननकास प्रणालीद्िारा सुरक्षित विसर्नन िा 

पुनउनपयोग गने कायन सिंझनु पछन  र सो शब्दले सरसफाइ सेिा उपलब्ध 
गराउने प्रयोर्नको लागग गररने अन्य कायन समेतलाई र्नाउनेछ। 
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(द) “सम्बजन्धत स्थानीय ननकाय” भन्नाले सेिािेरले समेटेको 

महानगरपासलका, उपमहानगरपासलका, नगरपासलका िा गाउिं विकास ससमनत 

सिंझनु पछन  र सो शब्दले सेिाप्रणालीका कुनै पनन सिंरचना रहेका स्थानीय 

ननकाय समेतलाई र्नाउनेछ। 

(ध) “सिंस्थागत उपयोग” भन्नाले सरकारी, सािनर्ननक, ब्यिसानयक तथा,  

ब्यापाररक सिंस्थाहरुमा गररने खानेपानीको उपयोग सिंझनु पछन  र सो शब्दले 

औद्योगगक सिंस्थाहरुमा औद्योगगक उपयोग िाहेक अन्य काममा गररने 

खानेपानीको उपयोग समेतलाई र्नाउनेछ। 

(न) “साबनर्ाननक उपयोग” भन्नाले साबनर्ननक स्थल,  उद्यान,  अग्नी ननयन्रण 

तथा साबनर्ननक मनोरञ्र्न स्थलमा गररने खानेपानीको सािनर्ननक 

उपयोग सम्झनु पछन । 

(प) “सेिा” भन्नाले खानेपानी िा सरसफाइ सम्बन्धी कुनै िा सबै सेिा सम्झनु 

पछन । 

(फ) “सेिाप्रणाली” भन्नाले उपभोक्तालाई खानेपानी िा सरसफाइ सेिा उपलब्ध 

गराउने उद्देश्यले ननमानण िा र्डान गररएको पानीको मुहान, पानी िा 

ढलका पाइप,  पानीपोखरी, र्लाशय,  साबनर्ननक सौचालय, पानी िा 

फोहरपानी प्रशोधन सिंयन्र, ढल ननस्कासन सिंयन्र िा त्यस्तै ककससमका 
अन्य उपकरण िा सिंरचना सम्झनु पछन । 

(ब) “सेिाप्रदायक” भन्नाले यस ऐन र प्रचसलत कानूनको अगधनमा रही महसूल 

सलई िा नसलई सेिा उपलब्ध गराउने ब्यजक्त िा सिंस्था िा ननकाय सम्झनु 

पछन  र सो शब्दले सेिाप्रदान गने उपभोक्ता सिंस्था िा गरैसरकारी सिंस्था िा 
स्थानीय ननकाय िा प्रचसलत कानून बमोजर्म सेिा प्रदान गनन अनुमनत प्राप्त 

गरी सेिा प्रदान गने ब्यजक्त िा सिंस्थालाई समेत र्नाउिंछ। 
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(भ) “स्रोत” भन्नाले प्राकृनतक रुपमा पानी ननसस्रत हुने नदी,  खोला,  ताल,  पोखरी,  

कुिा,  ढुिंगेधारा तथा मूल र्स्ता सतही,  अधन–सतही िा भूसमगत स्रोत 

सम्झनु पछन । 

(म) “सेिािेर” भन्नाले उपभोक्तालाई सेिा प्रदान गने प्रयोर्नको लागग 

ननधानररत भौगोसलक िेर सम्झनु पछन । 

 

 

पररच्छेद–२ 

पानीको स्रोत मागथको अगधकार र सिंरिण 

 

३. पानीको स्रोत मागथको अगधकार:  

(१) कुनै पनन पानीको स्रोत मागथ राज्यको साबनभौम अगधकार रहनेछ। 

(२) कुनै ब्यजक्त िा सिंस्थाको ननर्ी र्ग्गामा रहेको पानीको स्रोतमा त्यस्तो ब्यजक्त िा 

सिंस्थाले परम्परागत रुपमा उपयोग गदै आएको पानीको पररमाणको हदसम्मको 
पानीमा त्यस्तो ब्यजक्त िा सिंस्थाको अगधकार ननदहत रहनेछ। 

तर सतहगत पानीको स्रोतको हकमा त्यस्तो स्रोतको समुगचत विकास गरी सो 

स्रोतबाट अन्य ब्यजक्त िा समुदायलाई खानेपानी सेिा प्रदान गनन पने भएमा त्यस्तो 
ब्यजक्त िा सिंस्थाले उपयोग गरररहेको पानीको पररमाणमा बबस प्रनतशत सम्म थप 

गरी छोडी ददई बािंकी पानी अन्यर स्थानान्तरण गनन िा अरुलाई उपयोग गनन ददन 
िाधा पने छैन। 

(३) कुनै पनन पानीको स्रोतबाट एक भन्दा बढी ब्यजक्तले खानेपानी िा घरेलु उपयोगको 
लागग पानी उपयोग गरररहेको भएमा त्यस्तो स्रोतलाई साबनर्ननक स्रोत मानननेछ र 

त्यस्तो स्रोतमा ननर्हरुले उपयोग गरररहेको पररमाणमा बबस प्रनतशत सम्म थप 

गरी हुन आउने पररमाणको हदसम्म ननर्हरुको हक ननदहत रहेको मानननेछ। 
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(४) यस दफामा अन्यर रु्नसुकै कुरा लेणखएको भएता पनन कुनै पनन स्रोतको पानी एक 

ठाउबाट अको ठािंउमा स्थानान्तरण गनन पने भएमा त्यस्तो पानीको स्थानान्तरणबाट 

बातािरण तथा पयानयिरणमा सारभुत रुपमा नकारात्मक प्रभाि नपने गरी 

आिश्यक न्यूनतम पानी छोडेर मार स्थानान्तरण गरनु् पनेछ। 

(५) कुनै पनन पानीको स्रोतको पानी एक ठाउबाट अकोठािंउमा स्थानान्तरण गदान 

बातािरण तथा पयानयिरणमा सारभुत रुपमा नकारात्मक प्रभाि नपने कुराको 

ननर् क्योल प्रचसलत कानून बमोजर्म पानीको स्रोतको उपयोग गनन अनुमनत ददने 
ननकायले गनेछ। 

४. खानेपानी मुहानको सिंरिण: 

(१) प्रचसलत कानून बमोजर्म पानीको स्रोतको उपयोग गनन अनुमनत ददने ननकायले 

त्यस्तो अनुमनत ददिंदा खानेपानीको मुहानको र्लाधार िेरको चारककल्ला तोकेर 

मार ददनु पनेछ। 

(२) यो ऐन लागु हुनु अगािै देणख ननमानणका क्रममा रहेका खानेपानी आयोर्नािा 

सिंचालन भै रहेका खानेपानी सेिाप्रणालीसिंग सम्बजन्धत सिंस्था िा ननकाय िा 
सेिाप्रदायकले यो ऐन लागु भएको २ िषन सभर उपननयम (१) बमोजर्म र्लाधार 

िेर तोक्न लगाई सक्नु पनेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजर्म तोककएको चारककल्ला सभर कसैले पनन मुहानको 
पानीको पररमाण िा गुणस्तर िा प्रिाहमा प्रभाि पने गरी कुनै काम गनुन 

गराउन हुिंदैन। 

(४) उपदफा (१) र (२) बमोजर्म र्लाधार िेर तोककिं दा सम्बजन्धत सिंस्था िा ननकाय 

िा सेिाप्रदायकलाई आिश्यक परे नेपाल सरकारले प्रचसलत कानून बमोजर्म 
ननर्ी घर, र्मीन-र्ग्गा अगधग्रहण गराईददन सक्नेछ र कसैलाई कुनै प्रकारले 

हुने हानन नोक्सानीको भपानई समेत गररददनु पनेछ। 

(५) उपदफा (१) र (२) बमोजर्म र्लाधार िेर तोक्ने कायन प्रचसलत कानून बमोजर्म 
पानीको स्रोतको उपयोग गनन अनुमनत ददने ननकायको हुनेछ। 
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५. पानीको स्रोतको सिंरिण:  

(१) आफ्नो भौगोसलक िेरमा पने पानीको स्रोतको सिंरिण गने अगधकार तथा दानयत्ि 

सम्बजन्धत स्थानीय ननकायको हुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजर्म स्रोत सिंरिण गने प्रयोर्नको लागग सम्बजन्धत स्थानीय 

ननकायले देहायका कुनै िा सबै काम गनन सक्नेछ। 

(क)  पानीको स्रोतको सिंरिणको लागग बाढी पैरोको ननयन्रण गने; 

(ख)  पानीको स्रोतलाई प्रदुवषत हुन नददन आिश्यक प्रबन्ध गने र स्रोतहरुलाई 
नष्ट िा लोप हुनबाट बचाउने; 

(ग)  पानीको मूल िा मुहानलाई ददगो बनाई राख्न बृिारोपणगने, गराउने; 

(घ) पानीको मूल, मुहान िा स्रोतमा फोहरपानी ननस्कासन गनन िा समसाउन रोक 

लगाउने; 

(ङ)  पानीको सिंरिण, सम्बधनन र समुगचत उपयोग सम्बन्धमा उपभोक्ता, 
सेिाप्रदायक िा सम्बद्ध पिहरुको लागग सचेतना िा अन्तरकृया कायनक्रम 

सञ्चालन गने; र 

(च) तोककए बमोजर्मको अन्य काम गने। 

(३) उपदफा (१) िा (२) मा रु्नसुकै कुरा लेणखएको भएता पनन सेिाप्रदायकले सेिा 

प्रदान गदान खानेपानीको मुहानको र्लाधार िेरको सिंरिण सम्बन्धमा सम्बजन्धत 

स्थानीय ननकायसिंग समन्िय गरी आिश्यक र उपयुक्त ब्यिस्था गनुन पनेछ। 

६. आयोर्ना ननमानण गनन जस्िकृनत सलनु पने:  

(१) प्रचसलत कानूनमा अन्यथा ब्यिस्था भएकोमा बाहेक कसैले पनन यस ऐन बमोजर्म 

विभाग िा विभागले तोकक ददएको अगधकारीबाट तोककए बमोजर्म जस्िकृनत नसलई 

सेिाप्रदान गने उदेश्यले आयोर्नाको ननमानण गनन हुदैन। 

 तर यो ऐन प्रारम्भ हुिंदा नेपाल सरकारको कुनै ननकाय िा नेपाल सरकारले  

स्थापना गरेको कुनै सिंस्थाले कुनै आयोर्नाको ननमानण गरररहेको भएमा ऐन 
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प्रारम्भ भएको समनतले ६ मदहना सभरर ऐन प्रारम्भ भएपनछ ननमानण गनुन परेमा 

ननमानण गनुन अनघ आयोर्ना सम्बन्धी तोककए बमोजर्मको बबिरण सदहतको 
र्ानकारी विभाग िा विभागले तोककददएको अगधकारीलाई ददनु पनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा रु्नसुकै कुरा लेणखएको भएता पनन कसैले परम्परा देखी उपयोग 

गरररहेको स्रोतको पानीलाई ननर्ी प्रयोगको लागग ब्यिजस्थत गनन यस ऐनले िाधा 

पारेको माननने छैन। 

(३) आयोर्ना ननमानणका लागग जस्िकृनत सलने प्रकृया र कायनविधी तोककए बमोजर्म 

हुनेछ। 

(४) यो] ऐन लागु हुिंदा ननमानण क्रममा रहेका आयोर्ना पनन विभाग िा विभागले 

तोककददएको अगधकारी समि तोककए बमोजर्म दतान गरी-गराई अध्यािगधक गराउनु 

पनेछ। 

७. पानी उपयोग गनन अनुमनत सलनुपने :  

(१) खानेपानी आयोर्ना ननमानण गदान पानीको स्रोत उपयोग गननको लागग प्रचसलत कानून 

बमोजर्म अनुमनतपर सलनु पनेछ। 

(२) सञ्चालनमा रहेका खानेपानी सेिाप्रणालीका पानीको स्रोतका सम्बन्धमा भने 

त्यसरी सञ्चालन गने गरी सेिाप्रणाली हस्तान्तरण िा सिंझौता गरी सल िंदा भएको 

हस्तान्तरण िा सिंचालन सिंझौतामा उल्लेख भए बमोजर्म हुनेछ। 

८. फोहरपानी विसर्नन गनन अनुमनत सलनु पने:   

(१) सरसफाइ आयोर्ना ननमानण गदान फोहरपानी सतहगत िा भुसमगत पानीको स्रोतमा 
िा कृवष योग्य र्समनमा बबसर्नन गननको लागग प्रचसलत कानून बमोजर्म 

अनुमनतपर सलनु पनेछ। 

 तर कसैले आफनो घरपररसरको फोहरपानी आफ्नै घरपररसरमा भुसमगत सोचन 

विगधबाट िा कृवष योग्य र्समनमा विसर्नन गनन यस्तो अनुमनत सलईरहनु पने 

छैन। 
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(२) सञ्चालनमा रहेका सरसफाइ सेिाप्रणालीको फोहरपानी विसर्नन गने पानीको 

स्रोत िा कृवष योग्य र्समनका सम्बन्धमा भने त्यसरी सञ्चालन गने गरी 
सेिाप्रणाली हस्तान्तरण िा सिंझौता गरी सल िंदा भएको हस्तान्तरण िा सिंचालन 

सम्बन्धी सिंझौतामा उल्लेख भए बमोजर्म हुनेछ। 

 

९. सेप्टीक ट्याङक िा त्यस्तै अन्य सिंयन्रबाट ननकासलने मानि मलमुरको विसर्नन गनन 

अनुमनत सलनु पने: 

(१) सरसफाइ आयोर्ना ननमानण गदान सेप्टीक ट्याङक िा त्यस्तै अन्य सिंयन्रबाट 

आिगधक रुपमा ननकासलने मानि मलमुर सािनर्ननक र्ग्गामा बबसर्नन गननको 
लागग प्रचसलत कानून बमोजर्म अनुमनतपर सलनु पनेछ। 

(२) सञ्चालनमा रहेका सरसफाइ सेिाप्रणालीको सेप्टीक ट्याङक िा त्यस्तै अन्य 

सिंयन्रबाट आिगधक रुपमा ननकासलने मानि मलमुर विसर्नन गने सािनर्ननक 
र्ग्गाका सम्बन्धमा भने त्यसरी सञ्चालन गने गरी सेिाप्रणाली हस्तान्तरण िा 

सिंझौता गरी सल िंदा भएको हस्तान्तरण िा सिंचालन सम्बन्धी सिंझौतामा उल्लेख 
भए बमोजर्म हुनेछ।  

 

पररच्छेद–३ 

आयोर्ना ननमानण तथा सञ्चालन सम्बन्धी ब्यिस्था 

 

१०. नेपाल सरकारले आयोर्ना ननमानण गनन सक्ने :  

(१) सबै नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ  सेिा उपलब्ध गराउनु नेपाल 

सरकारको दानयत्ि हुनेछ। 

(२) नेपाल सरकारले विभाग िा अन्य सरकारी ननकाय माफन त खानेपानी िा सरसफाइ 

सम्बन्धी सेिा उपलब्ध गराउने प्रयोर्नको लागग आयोर्ना कायानन्ियन गनन-गराउन 

सक्नेछ। 
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(३) नेपाल सरकारले आयोर्ना कायानन्ियन गदान तोककए बमोजर्म स्थानीय उपभोक्ताको 

सहभागगता िा सम्बजन्धत स्थानीय ननकायको सिंलग्नता िा ननर्ी साबनर्ाननक 

साझेदारीमा कायानन्ियन गनन-गराउन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजर्म आयोर्ना कायानन्ियन गदान नेपाल सरकारले आयोर्नाको 
प्राविगधक र्दटलता र सामाजर्क–आगथनक अिस्था समेत बबचार गरी आयोर्ना 

ननमानण लागतको केही अिंश उपभोक्ता तथा सम्बजन्धत स्थानीय ननकायले ब्यहोने 

गरी कायानन्ियन गने ब्यिस्था गनन-गराउन सक्नेछ। 

(५) खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा उपलब्ध गराउने प्रयोर्नको लागग अन्य कुनै 

ननकायले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोर्नाको विकास तथा ननमानण गने िा 
गराउने भएमा विभागसिंग समन्िय गरेर मार गनुन पनेछ र त्यसमा विभागले 

आिश्यक सहयोग तथा सहजर्करण गररददनेछ। 

(६) यस दफा बमोजर्म विभागले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोर्ना कायानन्ियन गदान 
अिलम्बन गने कायनविधी तोककए बमोजर्म हुनेछ। 

११. आयोर्ना बगगनकरण गरी ननमानण गनन गराउन सककने:  

(१) यो ऐन लागु भए पनछ ननमानण हुने आयोर्नाको हकमा त्यस्तो आयोर्नाको 

ननमानण लागत, सेिास्तर, सेिािेर, प्राविगधक र्दटलता तथा भौगोसलक अिजस्थनत 

समेत बबचार गरी नेपाल सरकारले आयोर्नाको बगगनकरण गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजर्म बगगनकरण गदान केन्रीय िा स्थानीय स्तरबाट ननमानण हुने कुरा 

स्पष्ट तोकक आयोर्ना बगगनकरण गरी ननमानण गररनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोर्म बगगनकरण गने तथा आयोर्ना कायानन्ियन सम्बन्धमा 

अिलम्बन गने प्रकृया तोककए बमोजर्म हुनेछ। 

१२. आयोर्ना ननमानण गदान सेिािेर तोक्नु पने:  

कुनै पनन ननकायले आयोर्ना ननमानण गदान तोककए बमोजर्मको मापदण्डको आधारमा सो 

आयोर्नाले ओगट्ने सेिािेर तोक्नु पनेछ र आयोर्नाको आगथनक, प्राविगधक तथा 
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िातािरणणय सम्भाब्यता अध्ययन र मुल्यािंकन गदान त्यसरी तोककएको सेिािेरलाई 

आधार सलईनेछ। 

१३. बबना भेदभाि सेिा उपलब्ध गराउनु पने:  

(१) आयोर्ना िा सेिाप्रणाली ननमानण तथा सिंचालन गदान सेिािेरका सबै बाससन्दाले 

बबना भेदभाि सेिा पाउन सक्ने उगचत र आिश्यक ब्यिस्था गरेको हुनु पनेछ। 

तर ननरपेि गररबीको रेखा मुनी रहेका िा आगथनक रुपमा असिम ब्यजक्त िा 

घरधुरीलाई धारा र्डान, चपी ननमानण, ढल र्डान, महसूल आददमा सहुसलयत 

ददइएकोलाई भेदभाि गरेको माननने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा रु्नसुकै कुरा लेणखएको भए तापनन औद्योगगक, ब्यापाररक 

िाब्यिसानयक, िा सिंस्थागत उपभोक्तालाई खानेपानी उपलब्ध गराउदा पानीको 

पररमाणात्मक उपयोग तथा पानी उपयोग गरे पश्चात ननस्कने फोहरपानीको 

ब्यिस्थापन सम्बन्धमा त्यस्तो उद्योग िा ब्यिसानयक सिंस्थासिंग छुट्टै सिंझौता 
गरी सेिा प्रदान गनन-गराउन बाधा पने छैन। 

१४. विभागको काम,  कतनब्य र अगधकार: 

खानेपानी रसरसफाइ सम्बन्धी आयोर्नाहरुको ननमानण, पुननननमाण, सुधार तथा 

बबस्तारको ननसमत्त विभागले देहाय बमोजर्मका कामहरु गनन गराउन सक्नेछ: 

(क) खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीनत तथा कायनक्रम तरु्नमा गरी जस्िकृनतको 
लागग नेपाल सरकार समि पेश गने र जस्िकृत नीनत तथा कायनक्रम कायानन्ियन गने 

गराउने; 

(ख) आयोर्नाहरु ननमानण गननका लागग तोककए बमोजर्म जस्िकृनत ददने; 

(ग) ननमानण हुने आयोर्नाहरुका लागग आिश्यकता अनुसार जर्ल्ला जस्थत कायानलय 

माफन त प्राविगधक सेिा उपलब्ध गराउने; 

(घ) नेपाल सरकारको स्रोतबाट िा नेपाल सरकारको जस्िकृती अनुसार उपलब्ध गराइएको 

स्रोतबाट ननमानण सम्पन्न भएका आयोर्नाको सेिाप्रणालीको स्िासमत्ि नेपाल 
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सरकार आफैमा िा तोककए बमोजर्म अन्य ननकाय िा सिंस्थामा रहने गरी 

सम्बजन्धत स्थानीय ननकाय िा उपभोक्ता सिंस्थालाई सेिा सिंचालन तथा 
ब्यिस्थापनको लागी सेिाप्रणाली हस्तान्तरण गराई ददगो सञ्चालन र 

ब्यिस्थापनको लागग सहजर्करण गने गराउने; 

(ङ) सेिा सम्बन्धी मापदण्ड तथा ननदेसशका बनाई नेपाल सरकारबाट स्िीकृनत गराई 

लागु गने गराउने; 

(च) आयोर्नाहरुको प्राविगधक डडर्ाइन र सेिाको स्तर तोककए बमोजर्म भए नभएको 
अनुगमन गने र नभएको पाइएमा तोककएको स्तर कायम गनन लगाउने; 

(छ) खानेपानी िा सरसफाइ सेिा सञ्चालन गनन तोककए बमोजर्म अनुमनतपर सलनु पने 

ब्यिस्था गरी सो बमोजर्म जर्ल्लाबाटै अनुमनतपर ददने ब्यिस्था गने र सोको 

सञ्चालनको अनुगमन गनन आिश्यक ब्यिस्था गने; 

(र्) सञ्चालन भइरहेका सेिाप्रणाली भुकम्प र बाढीपैरो र्स्ता प्राकृनतक प्रकोपबाट 

िनतग्रस्त भई सेिा अिरुद्ध हुन गएमा अस्थाई आपात्कासलन सेिा सञ्चालन 

गरी सेिाप्रणाली पुनस्थानपन गनन आिश्यक सहयोग गने; 

(झ) यस ऐन िा अन्य प्रचसलत कानून बमोजर्म तोककएको मापदण्ड र स्तर बमोजर्म 

सेिा प्रदान भए नभएको अनुगमन गने; 

(ञ) सञ्चालन भइरहेका सेिाप्रणाली बाढीपैरो र्स्ता प्राकृनतक प्रकोपबाट िनतग्रस्त भई 
सेिा अिरुद्ध भएमा िा सेिा सञ्चालन हुन नसक्ने अिस्था भएमा त्यस्ता 

प्रणालीहरुको ममनत सम्भार िा पूननननमाणको लागग आिश्यक सहयोग गने; 

(ट) अयोर्ना कायानन्ियन तथा सेिा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना प्रणाली स्थापना गरी 

सञ्चालन गने र त्यसलाई समयसमयमा अध्यािगधक गरी आिगधक रुपमा 
सािनर्ननक गने; 

(ठ) खानेपानी तथा सरसफाइको िेरमा आिश्यक पने प्राविगधक र्नशजक्त प्रिेपण 

गरी त्यस्तो र्नशजक्त विकासको लागग आिश्यक कायनक्रम तयार गने र सञ्चालन 

गने; 
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(ड) केजन्रय स्तरबाट ननमानण गररने ठुला आयोर्नाहरुको लागग आिस्यक विशेषज्ञ सेिा 

उपलब्ध गराउने; 

(ढ) खानेपानी सुरिा योर्ना लाग ूगराउन सेिाप्रदायकहरुलाई सहजर्करण गने; र 

(ण) तोककए बमोजर्मका अन्य कामहरु गने गराउने। 

१५. स्थानीय ननकायसिंग समन्िय गनुन पने:  

(१) यस ऐनमा अन्यर रु्नसुकै कुरा लेणखएको भए ता पनन कसैले पनन आयोर्ना 

ननमानण, सञ्चालन र ब्यिस्थापन गदान सम्बजन्धत स्थानीय ननकाय र जर्ल्ला 
विकास ससमनतसिंग समन्िय गरेर गनुन पनेछ। 

(२) आयोर्ना कायानन्ियन गने ननकायले आयोर्ना सम्बन्धी डडर्ाइन तथा लागत 

अनुमान र ननमानण कायनतासलका सदहतको वििरण सम्बजन्धत स्थानीय ननकाय र 

जर्ल्ला विकास ससमनतलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ। 

(३) कुनै पनन सरकारी िा गरैसरकारी ननकायले आयोर्ना ननमानण िा सेिा प्रदान गने 

प्रयोर्नको लागग रकम उपलब्ध गराउिंदा सम्बजन्धत स्थानीय ननकाय र जर्ल्ला 

विकास ससमनतलाई र्ानकारी ददनु पनेछ। 

(४) आयोर्ना कायानन्ियन गने ननकायले आयोर्नाको आिगधक प्रनतबेदन तथा ननमानण 

सम्पन्न भए पनछ आयोर्ना सिंपन्न प्रनतबेदन सम्बजन्धत स्थानीय ननकाय र 

जर्ल्ला विकास ससमनतलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ। 

(५) आफ्नो भौगासलक िेर सभर ननमानण िा सञ्चालन भइरहेका आयोर्ना िा 

सेिाप्रणालीको अनुगमन गरी आिश्यक समन्िय र सहयोग गरनु् तथा सेिा 
सञ्चालन सुचारु गनुन गराउनु सम्बजन्धत स्थानीय ननकाय र जर्ल्ला विकास 

ससमनतको कतनब्य हुनेछ। 

१६. स्थानीय ननकायले आयोर्नाको ननमानण तथा सञ्चालन गनन सक्ने:  

(१) स्थानीय ननकायले आफनो प्रशासननक िेर सभर खानेपानी िा सरसफाइ सेिा 

पुर् याउन आयोर्ना कायानन्ियन गनन सक्नेछ।र त्यसरी आयोर्ना कायानन्ियन 
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गदान उपभोक्ता सिंस्था गठन गरी सो माफन त समेत समेत कायानन्ियन गनन 

सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजर्म स्थानीय ननकायले आयोर्ना कायानन्ियन गदान सो कुराको 

र्ानकरी विभाग िा विभागले तोकेको अगधकारीलाई ददनु पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजर्मको आयोर्ना ननमानण सम्पन्न भए पनछ सम्बजन्धत स्थानीय 

ननकायले आफैले िा उपभोक्ता समुह गठन गरी गराई िा कुनै सेिाप्रदायकबाट सेिा 

सञ्चालन गनन गराउन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजर्म स्थानीय ननकायले सेिा सञ्चालन गदान सेिाप्रदायकलाई लागु 

हुने शतनहरु लागु हुनेछन।् 

१७. स्थानीय ननकाय र्मानी बस्न सक्ने:  

प्रचसलत कानूनमा रु्नसुकै कुरा लेणखएको भए ता पनन उपभोक्ता सिंस्थाले प्रचसलत कानूनको 

अगधनमा रही आयोर्ना ननमानण गरी सेिा सिंचालन गने भएमा र त्यस्तो सेिा लगानी 
असूलीको आधारमा गने भई आयोर्ना ननमानणको लागग विवत्तय सिंस्थाबाट ऋण सलनु पने 

भई सिंस्थागत र्मानत आिश्यक परेमा म्बजन्धत स्थानीय ननकाय िा जर्ल्ला विकास 
ससमनत िा दुिैले र्मानी बसीददन सक्नेछन।् 

तर त्यसरी र्मानी बस्दा आयोर्नाको विवत्तय वििरण सन्तोषर्नक भएमा र सो ऋण नतननउ 

पयुक्त ब्यिस्था गररएको भएमा मार स्थाननय ननकाय र्मानी बसीददन सक्नेछ। 

१८. सामुदानयक िा गरैसरकारी सिंस्थाले िा अन्य ननकायले आयोर्नाको ननमानण तथा सिंचालन 

गनन सक्ने:  

(१) कुनै पनन सामुदानयक िा गरैसरकारी सिंस्थाले खानेपानी िा सरसफाइ सम्बन्धी सेिा 

उपलब्ध गराउने प्रयोर्नको लागग तोककए बमोजर्म जस्िकृनत सलई आयोर्ना 
ननमानण गरी सेिा सञ्चालन गनन गराउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजर्म आयोर्ना कायानन्ियन गनुन अनघ विभाग िा विभागले तोकेको 

अगधकारीबाट तोककए बमोजर्म जस्िकृनत सलनु पनेछ। 
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१९. साबनर्ाननक ननर्ी साझेदारीमा आयोर्ना ननमानण तथा सेिा सञ्चालन गनन सककने:   

यस ऐनमा अन्यर रु्नसुकै कुरा लेणखएको भएता पनन विभाग िा कुनै सरकारी ननकाय िा 

सम्बजन्धत स्थानीय ननकायले प्रचसलत कानूनको अगधनमा रही साबनर्ाननक-ननर्ी 
साझेदारीमा आयोर्नाको विकास, ननमानण तथा सेिा सञ्चालन गनन सक्नेछ। 

२०. सम्पन्न आयोर्नाको सेिाप्रणालीको स्िासमत्ि र सञ्चालन:   

(१) सामान्यतया विभाग िा अन्य कुनै सरकारी ननकायले ननमानण गरेको आयोर्ना 

सरकारको स्िासमत्िमा रहनेछ। 

 तर नेपाल सरकारले चाहेमा त्यस्तो आयोर्नाको स्िासमत्ि तोककए बमोजर्म 
सम्बजन्धत स्थानीय ननकाय िा खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा प्रदान गने गरी 

प्रचसलत कानून बमोजर्म स्थापना भएको उपभोक्ता सिंस्था िा  अन्य कुनै 
ननकायलाई हस्तान्तरण गररददन सक्नेछ। 

(२) यस ऐन बमोजर्म जस्िकृनतसलई आयोर्ना ननमानण गने अन्य कुनै पनन ननकाय िा 

सिंस्था आफैं ले सेिाप्रणाली सञ्चालन गरी सेिा प्रदान नगने भएमा त्यस्ता 
आयोर्नाहरुको स्िासमत्ि पुिन सहमनत बमोजर्म सम्बजन्धत स्थानीय ननकाय िा 

उपभोक्ता सिंस्थामा हस्तान्तरण गनुन पनेछ। 

(३) सामान्यतया विभाग िा अन्य कुनै सरकारी ननकायले ननमानण गरेको 

आयोर्नाको सञ्चालन तथा ब्यिस्थापन उपभोक्ता सिंस्थाले तोककए बमोजर्म 

गनेछ। 

 तर, नेपाल सरकारले चाहेमा त्यस्तो आयोर्नाको सिंचालन तथा ब्यिस्थापनको 

जर्म्मेिारी सम्बजन्धत स्थानीय ननकाय िा खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा प्रदान 
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गने गरी प्रचसलत कानून बमोजर्म स्थापना भएको अन्य कुनै ननकायलाई 

हस्तान्तरण गररददन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजर्म कुनै ननकाय िा सिंस्थाले सेिाप्रणालीको स्िासमत्ि 

िा सिंचालन तथा ब्यिस्थापन हस्तान्तरण गदान सम्बजन्धत पिहरुसिंग तोककए 

बमोजर्म सिंझौता गनुन पनेछ र एक प्रनत सिंझौता सदहत त्यसको र्ानकारी 

विभागलाई ददनु पनेछ। 

(५) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजर्म सञ्चालन तथा ब्यिस्थापनको लागग 
हस्तान्तरण गररएको सेिाप्रणाली हस्तान्तरण गररसलने सिंस्थाले सम्झौता बमोजर्म 

सञ्चालन तथा ब्यिस्थापन गनन नसकेमा सम्बजन्धत स्थानीय ननकायले 
विभागसिंग परामशन गरी सिंस्थाको ब्यिस्थापनमा आिश्यक पुनगनठन गरी सञ्चालन 

गराउन िा सो सिंझौता रद्द गरी अन्य सिंस्थासिंग सिंझौता गरी सञ्चालनको जर्म्मा 

ददन सक्नेछ। 

 तर, त्यसरी ब्यिस्थापनमा पुनगनठन गदान िा सिंझौता रद्द गदान तत्काल कायमरहेको 

ब्यिस्थापनलाई मनाससब माकफकको सफाइको मौका ददनु पनेछ। 

(६) उपदफा (१) र (२) मा रु्न सुकै कुरा लेणखएको भएता पनन यो ऐन प्रारम्भ 

हुिंदाका बखत उपभोक्ता सिंस्था िा प्रचसलत कानून बमोजर्म स्थापना भएका 

सिंस्थालाई सेिाप्रणाली हस्तान्तरण गरी सेिा सञ्चालन तथा ब्यिस्थापन भई 
रहेकोमा त्यस्तो सेिाप्रणालीको समेत तोककए बमोजर्म अन्य ननकाय िा 

सिंस्थालाई स्िासमत्ि हस्तान्तरण गनन सककनेछ। 

(७) मागथ उपदफा (१) (२) र (३) बमोजर्म स्थानीय ननकायमा सेिाप्रणालीको 

स्िासमत्ि िा सञ्चालन तथा ब्यिस्थापन हस्तान्तरण गदान आयोर्नाको 
सेिािेरले एक भन्दा बढी स्थानीय ननकाय समेटेको भएमा कुल लाभाजन्ित 

र्नसिंख्याको ३० प्रनतशत भन्दा बढी र्नसिंख्या लाभाजन्ित हुने स्थानीय 

ननकायहरुमा स्िासमत्ि िा सञ्चालन तथा ब्यिस्थापनको जर्म्मा सिंयुक्त रुपमा 
रहने गरी हस्तान्तरण गररनेछ। 
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पररच्छेद–४ 

सेिाप्रदायक र सेिा सञ्चालन सम्बन्धी ब्यिस्था 

 

२१. सेिा प्रदायक सम्बन्धी ब्यिस्था:  

(१) खानेपानी िा सरसफाइ सम्बन्धी सेिाप्रदान गने सेिाप्रदायक प्रचसलत कानून 

बमोजर्म सिंगदठत सिंस्थाको रुपमा दतान भएको हुनु पनेछ। 

(२) प्रचसलत कानूनमा अन्यथा ब्यिस्था भएकोमा बाहेक कुनै पनन सिंगदठत सिंस्थाले 

सेिाप्रदायकको रुपमा खानेपानी िा सरसफाइ सेिाप्रदान गने भएमा त्यस्तो सेिा 

सञ्चालन गनुन अनघ तोककएको अगधकारीबाट तोककए बमोजर्म अनुमनतपर सलनु 

पनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा रु्नसुकै कुरा लेणखएको भए ता पनन यो ऐन प्रारम्भ हुदाका  बखत िा 

पनछ प्रचसलत कानून बमोजर्म सेिाप्रदायकको रुपमा काम गरररहेको िा गनन पाउने 
सिंगदठत सिंस्थाले तोककए बमोजर्मको बबिरण विभाग िा विभागले तोकेको 

अगधकारीलाई ददनु पनेछ। 

२२. सेिाप्रणाली ब्यिस्थापन करारमा सलन ददन सककने:  

(१) ननमानण सम्पन्न भएको खानेपानी िा सरसफाइ सम्बन्धी आयोर्नाको सेिाप्रणाली 

ननर्ी िेरको कुनै सिंगदठत सिंस्थाले ब्यिस्थापन करारमा सलई सिंचालन गनन चाहेमा 
उपभोक्ताको दहतमा प्रनतकुल असर नपने गरी तोककए बमोजर्म सेिाप्रणाली 

ब्यिस्थापन करारमा सलन ददन सककनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा रु्नसुकै कुरा लेणखएको भए तापनन त्यस्तो सेिाप्रणाली उपभोक्ता 

सिंस्थाले ब्यिस्थापन करारमा सलई सञ्चालन गनन चाहेमा तोककए बमोजर्म 

उपभोक्ता सिंस्थालाई प्राथसमकता ददइनेछ। 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोजर्म ब्यिस्थापन करारमा सलई सेिाप्रणाली सञ्चालन गने 

सिंस्थाको काम, कतनब्य र दानयत्ि सेिाप्रदायक सरह हुनेछ। 
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२३. वपउन योग्य पानी आपूनत न गनुन पने:   

सेिाप्रदायकले खानेपानी सेिा प्रदान गदान सेिाप्रणालीबाट आपूनत न गररने पानी वपउन योग्य 

हुनु पनेछ। 

तर त्यसरी वितरण गररने खानेपानीको सम्िन्धमा यस ऐन िा प्रचसलत कानून बमोजर्म कुनै 
गुणस्तर मानक तोककएको भएमा सेिाप्रदायकले सोही बमोजर्म गुणस्तर कायम गरी 

खानेपानी वितरण गनुन पनेछ। 

२४. फोहरपानी सुरक्षित विसर्नन गनुन पने:   

(१) सेिाप्रदायकले ढलननकास प्रणालीद्िारा सरसफाइ सेिा प्रदान गदान फोहरपानीलाई 

सतहगत िा भुसमगत पानीको स्रोतमा िा कृवष योग्य र्ग्गामा विसर्नन गनन हुिंदैन। 

(२) फोहरपानीलाई सतहगत िा भुसमगत पानीको स्रोतमा िा कृवष योग्य र्समनमा 

विसर्नन गदान फोहरपानीको सम्बन्धमा यस ऐन िा प्रचसलत कानून बमोजर्म कुनै 

गुणस्तर मानक तोककएको भएमा सोही बमोजर्म गुणस्तर कायम गरी  सुरक्षित 
बबसर्नन गनुन पनेछ। 

 

२५. सेप्टीक ट्याङक िा त्यस्तै अन्य सिंयन्रबाट ननस्कने मानि मलमुर सुरक्षित विसर्नन 

गनन पने: 

(१) सेिाप्रदायकले सेप्टीक ट्याङक िा त्यस्तै अन्य सिंयन्रबाट आिगधक रुपमा 
ननकासलने मानि मलमुरलाई पानीको स्रोतमािा सािनर्ननक र्ग्गामा िा कृवष 

योग्य र्ग्गामा विसर्नन गनन हुिंदैन। 

(२) मानि मलमुरलाई पानीको स्रोतमा िा मानि मलमुर सािनर्ननक र्ग्गामा िा 

कृवष योग्य र्ग्गामा बबसर्नन गदान मानि मलमुरको सम्बन्धमा यस ऐन िा 
प्रचसलत कानून बमोजर्म कुनै गुणस्तर मानक तोककएको भएमा सोही बमोजर्म 

गुणस्तर कायम गरी सुरक्षित बबसर्नन गनुन पनेछ। 

२६. सेिाप्रदायकले उठाउन पाउने शुल्क सम्बन्धी ब्यिस्था:  
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(१)  सेिाप्रदायकले आफूले उपलब्ध गराएको सेिा िापत तोककए बमोजर्म सेिा शुल्क िा 

महसूल ननधानरण गरी उपभोक्ताबाट उठाउन सक्नेछ। 

 तर त्यसरी महसूल ननधारण गदान प्रचसलत कानून बमोजर्म ननयमन ननकायबाट 

सेिाशुल्क िा महसूल दर जस्िकृत गराउनु पने भएमा त्यस्तो जस्िकृनत सलनु पनेछ। 

(२)  उपदफा (१) मा रु्नसुकै कुरा लेणखएको भए तापनन कुनै कारणले खानेपानी 

सेिाप्रदायकले उपभोक्तालाई ननयसमत सेिा उपलब्ध गराउन नसकेमा त्यस्तो सेिा 

उपब्ध गराउन नसकेको अबगधको सेिाशुल्क िा महसूल सलन पाइने छैन। 

 तर त्यस्तो सेिाप्रदायक नाफा-मुलक सिंस्था भएमा ननयसमत सेिा उपलब्ध 

नभए सम्म सेिाप्रदायकले टैंकरद्िारा ढुिानी गरी प्रनत ब्यजक्तको लागग 
तोककएको न्युनतम पररमाणमा खानेपानीको दैननक रुपमा ननधानररत शुल्क सलई 

उपभोक्तालाई पायक पने ठााँउमा उपलब्ध गराउनु पनेछ। 

(३)  उपभोक्ता सिंस्था िा कुनै गरैनाफामुलक सिंस्था िा स्थानीय ननकायले सेिा प्रदान गने 

भएमा भौगोसलक अिस्था, सेिाको उपयोगको मारा, उपभोक्ताको क्रयशजक्त 

समेतका आधारमा सेिाशुल्क िा महसूल दर ननधानरण गरी असुलउपर गनन सक्नेछ। 

 तर त्यसरी ननधानरण गरेको सेिाशुल्क िा महसूल दर तोककए बमोजर्मको ननयमन 

ननकायबाट जस्िकृत गराउ पने भएमा त्यस्तो स्िीकृनत सलनु पनेछ। 

(४) यस दफामा अन्यर रु्नसुकै कुरा लेणखएको भए तापनन कुनै सिंस्थाले महसूल 

नलगाउने गरी सेिाप्रणालीको सञ्चालन तथा ब्यिस्थापन गरेकोमा सो 

सेिाप्रणालीको सञ्चालन, ममनत सिंभार तथा स्रोत सिंरिणको लागग आिश्यक शुल्क 

लगाई असुल गनन बाधा पने छैन। 

(५) यस दफा बमोजर्म सेिाशुल्क िा महसूल ननधानरण गदान सेिाप्रणालीको ननमानणको 
लागग ऋण सलएको भए सो ऋणको सािािं ब्यार्को उठती, सिंचालन खचन, ममनत 

सिंभारखचन, स्रोत सिंरिणको लागग गनुन पने खचन र अन्य प्रशासननक खचनस मेतलाई 

बबचार गरी ननधानरण गरनु् पनेछ र नाफामुलक सिंस्थाले सेिा सिंचालन गरेको भएमा 
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त्यस्तो सिंस्थाले गरेको लगानीको उगचत प्रनतफल समेत दहसाब गरी सेिाशुल्क िा 

महसूल ननधानरण गनुन पनेछ। 

(६)  सेिाप्रदायकले नेपाल सरकारको नीनत िा ननदेशन बमोजर्म कुनै बबपन्न िा 

ननददनष्ट उपभोक्ता बगनलाई सेिाशुल्क िा महसूल दरमा पुरै िा आिंसशक छुट 
ददनु पने भएमा त्यसरी छुट ददइएको रकम नेपाल सरकारले सोधभनान ददनेछ र 

नेपाल सरकारले सोधभनान नददने अिस्थामा त्यस्तो रकम अन्य बगनका 

उपभोक्ताहरुको सेिाशुल्क िा महसूल दरमा समायोर्न गनन ददइनेछ। 

(७) सेिाशुल्क िा महसूल दर ननधानरण गने, उठाउने तथा थप दस्तुर लगाउने 

सम्बन्धी अन्य ब्यिस्था तोककए बमोजर्म हुनेछ। 

२७. सेिाप्रदायकले सािनर्ननक सुनुिाई गराउनु पने: 

(१)  सेिाप्रदायकले आफुले प्रदान गरररहेको सेिा सम्बन्धमा उपभोक्ताहरुको गुनासा र 

सुझािहरु सङ्कलन गनन, सो बारे आफुले प्रस्ट्याउन र आफनो सेिामा सुधार 
ल्याउन सम्बजन्धत स्थाननय ननकाय, गरैसरकारी सिंस्था, सिंचार सिंस्था तथा 

उपभोक्ताहरुको सहभागगता हुने गरी कम्तीमा िषनको एक पटक सािनर्ननक 
सुनिाई गनुन पनेछ। 

(२) सेिाको शुल्क िा महसूल बृद्गध गनुन पदान िा सेिा सिंचालनमा ताजत्िक असर 

पाने कुनै महत्िपूणन ननणनय सलनु पदान समेत सेिा प्रदायकले उपदफा (१) 
बमोजर्म सािनर्ननक सुनुिाई गनुन पनेछ।    

२८. सेिाप्रदायकले आिश्यक शतन तोक्न सक्ने :  

सेिाप्रदायकले आफूले प्रदान गरेको सेिालाई ननयसमत र ब्यिजस्थत गनन आिश्यक 

ननदेसशका बनाई सेिा उपयोग गने उपभोक्ताले पालना गनुन पने शतनहरु तोक्न 
सक्नेछ। 

तर त्यस्तो शतन तोक्दा कसैलाई पनन सेिा उपयोग गननबाट िजञ्चत गनेिा; सेिा 

उपयोगमा भेदभाि गने िा सेिा उपयोग मा ननरुत्सादहत गने प्रकृनतको हुनु हुने छैन। 

२९. धारा तथा समटर र्डान सम्बन्धी व्यिस्था:  
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(१)  सेिाप्रदायकले खानेपानी सेिा उपलब्ध गराउने तथा सेिा उपलब्ध गराए 

िापतको महसूल ननधानरण गरी उठाउने प्रयोर्नको ननसमत्त उपलब्ध गराइएको 
खानेपानीको मापन गनन सककने गरी उपभोक्तालाई धारा र्डान गनन तथा समटर 

राख्न लगाउन सक्नेछ। 

तर कुनै प्राविगधक कारणले कुनै उपभोक्ताको धारामा समटर र्डान गनन 

उपयुक्त नहुने भएमा बबना समटर िा अन्य उपयुक्त ब्यिस्था गरी खानेपानी 

सेिा उपलब्ध गराउन िाधा पने छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोजर्म धारा तथा समटर सेिाप्रदायकले नै र्डान गरन् पने भएमा 

त्यसको लागग आबश्यक सामानको मुल्य सदहत र्डान खचन तोककए बमोजर्म 
सेिाप्रदायकले उपभोक्ताबाट असुल उपर गनन पाउनेछ। 

 तर र्न सहभागगतामा ननसमनत आयोर्नामा साबबकका उपभोक्ता सरह अगग्रम 

नगद िा श्रम सहयोग उपलब्ध नगराए बापत िा सेिा महसूलमा आयोर्नामा 
कुनै विवत्तय सिंस्थाबाट लगानी भएको ऋण र ब्यार् उठती समेत समािेश गरी 

नतरर सकेको रकमनतनन नपरे बापत सेिाप्रदायकले नयािं उपभोक्ताबाट तोककए 
बमोजर्म थप र्डान दस्तुर असुल उपर गनन पाउनेछ। 

(३)  धारा तथा समटर र्डान सम्बन्धी अन्य ब्यिस्था र धारा तथा समटर र्डान 

खचन िा बबना समटर उपलब्ध गराइएको सेिाको महसूल ननधानरण सम्बन्धी 
ब्यिस्था तोकक एबमोजर्म हुनेछ। 

(४) मागथ उपदफा (३) बमोजर्म खानेपानी सेिाको महसूल ननधानरण गदान 
उपभोक्ताबाट सरसफाइ सेिाको महसूल समेत समायोर्न गरी असुल उपर 

गररसलने ब्यिस्था गनन सककनेछ। 

३०. अनतररक्त दस्तुर लगाउन सक्ने:   

(१) उपभोक्तालाई ननयसमत सेिा भन्दा फरक िा थप सेिा उपलब्ध गराइएमा 

त्यस्तो उपभोक्ताबाट सेिा प्रदायकले तोककए बमोजर्म अनतररक्त शुल्क िा 
दस्तुर लगाई असूल उपर गनन सक्नेछ। 
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(२) उपभोक्ताले सेिा उपयोग गरे िापत नतनुन पने महसूल ननधानररत समय सभर 

ननतरेमा त्यस्ता उपभोक्ताबाट सेिाप्रदायकले तोककए बमोजर् मअनतररक्त शुल्क 
लगाई असुल उपर गनन पाउनेछ। 

(३) यस दफा बमोजर्म सेिा प्रदायकले सलन पाउने अनतररक्त सेिाशुल्क िा 
दस्तुरको दर सेिा महसूल दर जस्िकृत गने ननयमन ननकायबाट जस्िकृत 

गराउनु पने भएमा त्यस्तो स्िीकृनत सलनु पनेछ। 

३१. सेिा िन्द िा ननलम्िन गनन सक्ने:  

(१) सेिाप्रदायकले समयमा महसूल नबुझाउने िा सेिाको दुरुपयोग गने िा सेिा 

उपयोग गदान अननबायन रुपमा पालना गरनु् पने शतनको उलिंघन गने 
उपभोक्ताको सेिा पूिन सूचना ददई िन्द िा ननलम्िन गनन सक्नेछ। 

(२) खानेपानी र सरसफाइ सेिा प्रदान गनेसे िाप्रदायक फरक सिंस्था भएमा दुबै 

सिंस्थाले आपसी समझदारीमा सेिालाई ननयसमत गराउने, ननलम्बन गने िा 
बन्द गने ब्यिस्था गनन सक्ने छन।् 

(३)  उपदफा (१) बमोजर्म सेिा िन्द िा ननलम्िन गररएकोमा सम्बजन्धत 
उपभोक्ताले महसूल बुझाई सेिा खुला गररददन ननिेदन ददएमा सेिाप्रदायकले 

तोककए बमोजर्मको थप दस्तुर सलई सेिा खुला गररददन सक्नेछ। 

(४) सेिाको दुरुपयोग िा शतनको उल्लिंघनको कारणले सेिा बन्द िा ननलम्ब 
नगरेकोमा त्यस्तो कायन नदोहोररने प्रनतबद्धता सदहत तोककए बमोजर्म ननबेदन 

ददएमा सेिाप्रदायकले सेिा सुचारु गररददन सक्नेछ। 

 तर सेिाको दुरुपयोग िा शतन उल्लिंघन गरेको कारणबाट कुनै हानी नोक्सानी 

भएको भए सम्बजन्धत उपभोक्ताबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी भएको रकम 
भराई सलन सककनेछ। 

(५) यसदफामा अन्यर रु्नसुकै कुरा लेणखएको भए ता पनन सेिा ननलम्बन िा 

बन्द हुनु अनघ िा पनछ सम्बजन्धत उपभोक्ताले समयमा महसूल बुझाउन 
नसकेको उगचत कारण देखाई ननबेदन ददएमा र कारण उगचत देणखएमा 
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सेिाप्रदायकले तोककए बमोजर्म ननधानररत सेिाशुल्क िा महसूल  रअनतररक्त 

शुल्क िा महसूल पूणन िा आिंसशक छुट ददन सक्नेछ। 

३२. सेिाप्रदायकले प्रदान गरेको सेिाको सुपररिेिण तथा अनुगमन:  

(१) विभाग िा तोककएको अगधकारी िाप्र चसलत कानून बमोजर्म तोककएको 
ननयमन ननकायले सेिाप्रदायकले प्रदान गरेको सेिाको सुपररिेिण तथा 

अनुगमन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजर्म सुपररिेिण तथा अनुगमन गदान सेिाप्रदायकले प्रदान 
गरेको सेिा ननधानररत गुणस्तर तथा मापदण्ड अनुरुपको भए नभएको र सेिा 

सञ्चालन गदान सबनमान्य विधी र प्रकृया पालना भए नभएको सम्बन्धमा समेत 
सुपररिेिण तथा अनुगमन गररनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजर्म सुपररबेिण तथा अनुगमन गने क्रममा सेिाप्रदायकबाट 

वितररत खानेपानी िा ननस्कासन गररएको फोहरपानीको नमूना सिंकलन तथा 
परीिण गनन िा अन्य आिश्यक वििरण सलन िा माग गनन सककनेछ। 

(४) यस दफा बमोजर्म अनुगमनको क्रममा कुनै कुरा सुधार गनन आिस्यक 
देणखएमा िा उपदफा (३) बमोजर्म सलईएको नमुना परीिण गदान ननधानररत 

मापदण्ड िा गुणस्तर अनुसार नपाईएमा िा सेिा सम्बन्धी सबनमान्य विगध िा 

प्रकृया पालन भएको नपाइएमा तत्काल सुधार गनन सम्बजन्धत सेिाप्रदायकलाई 
आदेश िा ननदेशन ददन सककनेछ। 

(५)  उपदफा (४) बमोजर्म ददएको आदेश िा ननदेशनको पालना गनुन सम्बजन्धत 
सेिाप्रदायकको कतनब्य हुनेछ। 

३३. औद्योगगक उपयोगको लागग खानेपानीको ब्यिस्था:  

यस ऐनमा अन्यर रु्नसुकै कुरा लेणखएको भए ता पनन औद्योगगक उपयोगको लागग 

सामान्यत: खानेपानी आपूनत नको ब्यिस्था औद्योगगक सिंस्था आफैले गरनु् पनेछ। 

तर सेिाप्रदायक सिम भएमा औद्योगगक सिंस्था र सेिाप्रदायक िीच सहमनत गरी 
सेिा सलनददन िाधा पने छैन। 
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३४. सेिाप्रदायकहरु बबच थोकमा पानी खररद बबकक्र: सेिाप्रदायकहरुले आपसी सहमनतको 

आधारमा घरायसी तथा सिंस्थागत उपयोगको लागग प्रशोगधत िा अप्रशोगधत पानी 
थोकमा खररद बबकक्र गनन सक्ने छन।् 

३५. औद्योगगक फोहरपानीको ब्यिस्थापन:   

औद्योगगक उपयोग पश्चात ननस्कने फोहरपानीको ब्यिस्थापन सम्बजन्धत सिंस्था 

आफैले गनन पनेछ। 

तर सम्बजन्धत सेिाप्रदायकसिंग सहमनत गरी औद्योगगक फोहरपानीको सम्बन्धमा यस 
ऐन िा प्रचसलत कानून बमोजर्म कुनै गुणस्तर मानक तोककएको भएमा सोदह 

बमोजर्म कायम गरी ढलननकास प्रणालीबाट सुरक्षित बबसर्नन गने जर्म्मा 
सेिाप्रदायकले सलन सक्नेछ। 

३६ अन्य सेिािेरको फोहरपानीको सुरक्षित विसर्नन र ब्यिस्थापन: 

सेिाप्रदायकले आपसी सहमनतको आधारमा अन्य सेिाप्रदायकको सेिािेरबाट 
ननस्काशन हुने फोहरपानीको सुरक्षित विसर्नन िा पुनउनपयोग गरी ब्यिस्थापन गनन 

सक्नेछ। 

 

पररच्छेद–५ 

सरफाइ सेिा सम्बन्धी ब्यिस्था 

 

३७. खानेपानी तथा सरसफाइ आयोर्ना एकककृत रुपमा सिंचालन गनुन पने:  

कुनै पनन ननकायले खानेपानी सेिा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोर्ना कायानन्ियन 

गदान कम्तीमा आधारभुत सरसफाइ सेिा समेत उपलब्ध गराउने गरी एकककृत रुपमा 
आयोर्ना कायानन्ियन गनुन पनेछ। 

 तर यस्ले पृथक रुपमा सरसफाइ आयोर्ना मार ननमानण तथा सिंचालन गनन बाधा 

पारेको माननने छैन। 
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३८. सरसफाइ सेिा सम्बन्धी जर्म्मेिारी स्थानीय ननकायको हुने:  

(१) स्थानीय ननकायले आफ्नो भौगोसलक िेर सभर सरसफाइ सम्बन्धी प्रिधनन 
कायनक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय िाससन्दालाई स्िास््य र सरसफाइ प्रनत 

सर्ग गराई घरेलु, तथा सिंस्थागत चपी ननमानण, मानि मलमुरको स्थलगत 
सञ्चय गने सेप्टीक ट्याङ्किा त्यस्तै अन्य सिंयन्र ननमानण, र त्यस्तो 

सिंयन्रबाट ननस्काशन हुने फोहरपानीको स्थलगत भुसमगत सोचन सिंयन्र 

बनाउन अननिायन गनन सक्नेछ। 

 तर यसरी अननिायन गदान आगथनक रुपमा बबपन्न बगनले ननर्ी चपी, सेप्टीक 

ट्याङ्क िा त्यस्तै अन्य सिंयन्र बनाउन नसक्ने भएमा स्थानीय ननकायले सो 
बनाउनको लागग आिश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजर्म चपी र अन्य सिंयन्र बनाउन अननिायन गरेपनछ स्थानीय 

ननकायले आफ्नो िेरलाई खुल्ला ददशामुक्त िेर घोषणा गरी खुल्ला तथा 
साबनर्ननक ठाउिंमा ददशावपसाब गनन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ। 

(३) स्थानीय ननकायले आफ्नो िेरमा माननसहरुको आिागमनको चाप बबचार गरी 
साबनर्ाननक चपी र अन्य सिंयन्र बनाउनु पनेछ। 

(४)  फोहरपानीको सङ्कलन, तथा सुरक्षित विसर्नन िा पुनउनपयोग गरी 

ब्यिस्थापन गने जर्म्मेिारी स्थानीय ननकायको हुनेछ। 

तर स्थानीय ननकायले फोहरपानीको पुनःप्रयोग सम्बजन्धत घरपररसर सभर ै

भुसमगत सोचन िा अन्य उपयुक्त प्रविगधबाट ब्यिस्थापन गने प्रबन्ध गराउन 
सक्नेछ। 

(५) आफ्नो िेर सभर सेजप्टक ट्यािंक िा त्यस्तै अन्य सिंयन्रबाट आिगधक 
ननकासलने मानि मलमूर सङ्कलन, ढुिानीर सुरक्षित विसर्नन िा पुनउनपयोग 

गने जर्म्मेिारी स्थानीय ननकायको हुनेछ। 
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 तर स्थानीय ननकायले त्यस्तो सिंयन्रबाट आिगधक ननस्काशन हुने मानि 

मलमुरको सम्बजन्धत घरपररसर सभर ैखाल्डो खनन सुरक्षित स्थलगत बबसर्नन 
गने प्रबन्ध गराउन सक्नेछ। 

(६) स्थानी यननकायले सरसफाइ सम्बन्धी ब्यिस्था गदान स्थानीय बाससन्दाको 
सहभागगतामा िा ननर्ी साबनर्ानन कसाझेदारीमा ननमानण गनन िा ननर्ी िेरको 

लगानीमा ननमानण तथा सञ्चालन गने गरी ब्यिस्था गनन सक्नेछ। 

(७) यस दफामा अन्यर रु्नसुकै कुरा लेणखएको भए ता पनन अन्य कुनै ननकायले 
ननमानण गरेको सरसफाइ सेिा सम्बजन्ध सिंरचनाको सिंचालन र ब्यिस्थापनको 

जर्म्मेिारी कुनै ननकायमा न रहेमा त्यस्तो सिंरचना िा सेिाप्रणाली सम्बजन्धत 
स्थानीय ननकायले आफैले जर्म्मा सलई सञ्चालन र ब्यिस्थापन गनेछ। 

 

पररचछे्द–६ 

कसूर तथा सर्ाय :  

३९.  कसूर:    

कसैले देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोजर्म कसूर गरेको मानननेछ:– 

(क) खानेपानी िा सरसफाइ सेिामा बाधा अिरोध पुर् याउने उद्देश्यले 

सेिाप्रणालीमा असर पने गरी त्यसको कुनै सिंरचना भत्काउने, सिंरचनामा 
र्डडत पाईप, सामान तथा उपकरण चोरी गने, बबगाने, भत्काउने िा नष्ट 

गने र्स्ता कायनगरेमा; 

(ख) खानेपानी िा सरसफाइ आयोर्ना ननमानणमा बाधा अिरोध पुर् याउने 

उद्देश्यले आयोर्नासिंग सम्बजन्धत कुनै सिंरचना, र्डान िा पूिानधार 
भत्काउने िा बबगाने िा हटाउने िा अन्य कुनै प्रकारले िनत पुर् याएमा; 

(ग) र्लाधार िेर सभर खानेपानी प्रदवूषत हुने गरी िा पानीको पररमाण िा 

प्रिाहमा असर पने गरी कुनै कायन गरेमा; 
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(घ) खानेपानी िा सरसफाइ आयोर्ना िा सेिासाँग सम्बजन्धत कुनै सिंरचना, 

र्डान िा पूिानधार भत्काउने िा बबगाने िा हटाउने िा अन्य कुनै प्रकारले 
िनत पुर् याउने कायन गरेमा; 

(ङ) राष्रीय मापदण्डमा तोककएको गुणस्तर बबपररत हुने गरी औद्योगगक 
फोहरपानी ढलननकास प्रणालीमा विसर्नन गरेमा; 

(च) सेिाप्रदायकले नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुसार सेिा स्तर कायम 

नगरेमा; 

(छ) सेिाप्रदायकले फोहर पानी विसर्नन गदान ननधानररत मापदण्ड पुरा नगरी 

विसर्नन गरेमा; 

(र्) सेिाको अनागधकार प्रयोग िा दुरुपयोग गरेमा; 

(झ) सेिा प्रदान गने योर्नको लागग र्डडत धारा, समटर िा अन्य त्यस्तै 

उपकरण बबगाने िा सेिा प्रदान गने कायनमा बाधा अिरोध पुर् याएमा; र 

(ञ) यस ऐन तथा यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम बमोजर्म गनन पने काम 

नगरेमा िा गनन नहुने काम गरेमा। 

४०.  सर्ायिं:  

देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोजर्म सर्ाय हुनेछ:– 

(क) दफा ३९ को खण्ड (क) िा (ख) बमोजर्मको कसूर गने ब्यजक्तलाई 
सम्बजन्धत प्रमुख जर्ल्ला अगधकारीले कसूरको मारा हेरी पचास हर्ार 

रुवपयााँ सम्म र्ररिाना िा छ मदहना सम्म कैद िा दुबै सर्ाय गनन 
सक्नेछ। त्यस्तो कसूरबाट भएको हानी नोक्सानी िा िनत समेत ननर्बाट 

भराई ददनेछ। 

(ख) दफा ३९ को खण्ड (ग) बमोजर्मको कसूर गने ब्यजक्त लाई सम्बजन्धत 

प्रमुख जर्ल्ला अगधकारीले कसूरको मारा हेरी पजच्चस हर्ार रुपैया सम्म 
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र्ररिाना िा तीन मदहना सम्म कैद िा दुबै सर्ाय गनन सक्नेछ। त्यस्तो 

कसूरबाट भएको हानी नोक्सानी िा िनत समेत ननर्बाट भराई ददनेछ। 

(ग) दफा ३९ को खण्ड (घ) बमोजर्मको कसूर गने ब्यजक्तलाई सम्बजन्धत 

स्थानीय ननकायले कसूरको मारा हेरी दश हर्ार रुवपयााँ सम्म र्ररिाना 
गनन सक्नेछ र भत्काएको, बबगारेको िा िनत पुर् याएको सिंरचना िा सामान 

बनाउन लगाउन िा सो िनत बराबरको रकम भराई ददन सक्नेछ। 

(घ) दफा ३९ को खण्ड (ङ) बमोजर्मको कसूर गने ब्यजक्तलाई सम्बजन्धत 
स्थानीय ननकायले कसूरको मारा हेरी एक लाख रुपैयााँ सम्म र्ररिाना 

गरी मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर कायम नगरे सम्म ढलसेिा बन्द गनन 
सकनेछ। 

(ङ) दफा ३९ को खण्ड (च) िा (छ) बमोजर्मको कसूर गने सेिाप्रदायकलाई 

सम्बजन्धत स्थानीय ननकायले कसूरको मारा हेरी एक लाख रुवपयािं सम्म 
र्ररिाना गरी त्यस्तो कायन बन्द गराउन सक्नेछ। 

(च) दफा ३९ को खण्ड (र्) बमोजर्मको कसूर गने ब्यजक्तलाई सम्बजन्धत 
स्थानीय ननकायले कसूरको मारा हेरी दश हर्ार रुवपयािं सम्म र्ररिाना 

गरी त्यस्तो कायन बन्द गराउन सक्नेछ। 

(छ) दफा ३९ को खण्ड (झ) बमोजर्मको कसूर गने ब्यजक्तलाई सम्बजन्धत 
स्थानीय ननकायले कसूरको मारा हेरी दश हर्ार रुवपयााँ सम्म र्ररिाना 

गरी सो कसुरबाट सेिाप्रदायक िा अरु कसैलाई कुनै हानी नोक्सानी भएको 
रहेछ भने सो समेत ददलाई भराई ददन सक्नेछ। 

(र्) दफा ३९ को खण्ड (ञ) बमोजर्मको कसूर गने ब्यजक्तलाई सम्बजन्धत 
स्थानीय ननकायले कसूरको मारा हेरी पााँच हर्ार रुवपयािं सम्म र्ररिाना 

गनन सकनेछ र कुनै नगनन पने कायन गरेको भए तत्काल रोक्न र गनन पने 

काम नगरेको भएमा तुरुन्त गनन लगाउन सक्नेछ। 

४१.  पुनरािेदन:   
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दफा ४० बमोजर्म ददइएको सर्ायिंको ननणनयमा गचत्त नबुझ्ने ब्यजक्तले प्रमुख जर्ल्ला 

अगधकारीको ननणनय उपर भए सम्बजन्धत पुनराबेदन अदालतमा र स्थानीय ननकायको 
ननणनय उपर भए सम्बजन्धत प्रमुख जर्ल्ला अगधकारी समि पुनराबेदन ददन सक्नेछ। 

४२. सरोकारिालाले उरु्री ददन सकने:  

दफा ४० बमोजर्म सर्ाय हुने कसूरका सम्बन्धमा सो कसुरबाट मकान पने र्ोसुकैले 

उरु्री ददई मुद्दा चलाउन सक्नेछ। 

४३. प्रचसलत कानून बमोजर्म मुद्दा चलाउन बाधा नपने:   

यस ऐन बमोजर्म कसूर हुने कुनै कायन अन्य प्रचसलत कानून बमोजर्म पनन कसूर हुने 

रहेछ भने सो कानून बमोजर्म मुद्दा चलाई सर्ाय गनन यस ऐनमा लेणखएको कुनै 
कुराले बाधा पुर् याएको माननने छैन। 

 

पररच्छेद–७ 

विविध 

४४. नेपाल सरकारले खानेपानीको गुणस्तर मानक तोक्न सक्ने: 

(१) नेपाल सरकारले नेपाल रार्परमा सूचना प्रकासन गरी सेिाप्रदायकले 

उपभोक्तालाई खानेपानी सेिा उपलब्ध गराउदा कायम राखु्न पने गुणस्तरको 

मानक तोककददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजर्म गुणस्तरको मानक नतोककए सम्म प्रचसलत कानून 

बमोजर्म वपउन योग्य पानीको लागग ननधानरण गररएको गुणस्तर कायम 
रहनेछ। 

४५. नेपाल सरकारले विसर्नन गररने फोहरपानीको गुणस्तर तोकन सक्ने:  

 नेपाल सरकारले नेपाल रार्परमा सूचना प्रकासन गरी सेिाप्रदायकले फोहरपानी 

सतहगत िा भुसमगत पानीको स्रोतमा िा कृवष योग्य र्समनमा विसर्नन गदान 

कायम राखु्न पने गुणस्तर मानक तोककददन सक्नेछ र यसरी गुणस्तर मानक 
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तोक्दा फरक-फरक भौगोसलकिेर िा स्थानको लागग फरक-फरक गुणस्तर 

तोक्न र चरणबद्धरुपमा लागु गनन सक्नेछ। 

४६. नेपाल सरकारले विसर्नन गररने मानि मलमुरको गुणस्तर तोक्न सक्ने: 

 नेपाल सरकारले नेपाल रार्परमा सूचना प्रकासन गरी सेिा प्रदायकले सेप्टीक 
ट्यािंङ्क िा त्यस्तै अन्य सिंयन्रबाट ननस्कासशत हुने मानि मलमुर सािनर्ननक 

र्ग्गामा िा कृवष योग्य र्ग्गामा बबसर्नन गदान कायम राखु्न पने गुणस्तरको 

मानक तोकक ददन सक्नेछ र यसरीतो केको गुणस्तर मानक फरक-फरक 
भौगोसलक िेर िा स्थानमा चरणबद्ध रुपमा लागु गनन सक्नेछ। 

४७. नेपाल सरकारले ढलननकास प्रणालीमा समसाउने औद्योगगक फोहरपानीको गुणस्तर 
मानक तोक्ने सक्ने: 

नेपाल सरकारले नेपाल रार्परमा सूचना प्रकासन गरी औद्योगगक फोहरपानी 

ढलननकास प्रणालीमा समसाउिंदा कायम राखु्न पने गुणस्तर मानक तोककददन 
सक्नेछ र यसरी गुणस्तर मानकतो क्दा फरक-फरक भौगोसलक िेर िा 

स्थानकोला गग फरक-फरक गुणस्तर तोक्न र चरणबद्ध रुपमा लागु गनन 
सक्नेछ। 

४८. नेपाल सरकारले सिंरचनाहरुको डडर्ाइन मापदण्ड तोक्न सक्ने:  

(१) नेपाल सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा प्रदान गने प्रयोर्नको लागग 
ननमानण गररने सिंरचनाहरुको डडर्ाइन मापदण्ड तोक्न सक्नेछ। 

(२) आयोर्ना ननमानण गने ननकाय िा सेिाप्रदायकले आयोर्ना कायानन्ियन गदान 
उपदफा (१) बमोजर्म तोककएको डडर्ाइन मापदण्ड अनुसरण गनुन गराउनु पनेछ। 

(३) उपदफा (२) मारु् नसुकै कुरा लेणखएको भएतापनन तोककएको डडर्ाइन मापदण्ड 
अनुसरण गनन उपयुक्त नहुने पयानप्त कारण देणखएमा डडर्ाइन प्रनतबेदनमा 

सोकुरा स्पष्ट उल्लेख गरी डडर्ाइनमा आिश्यक हेरफेर गनन सककनेछ। 

४९. नेपाल सरकारले सेिाको स्तर तोकन सक्ने: 
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(१) नेपाल सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा प्रदान गने प्रयोर्नको लागग 

कायानन्ियन भएका आयोर्नाहरुको ननमानण सम्पन्न भएपनछ त्यस्तो 
आयोर्नाको सेिाप्रणालीबाट प्रदान गररने सेिाको गुणस्तरको आधारमा 

िगगनकरण गनन सक्नेछ। 

(२) आयोर्ना ननमानण गने ननकायले आयोर्ना तरु्नमा र डडर्ाईन गरद्ा आयोर्ना 

सम्पन्न भए पनछ प्रदान गररने सेिाको स्तर ननधानरण गनुन पनेछ। 

५०. नेपाल सरकारले समन्िय ससमनत गठन गनन सक्ने: 

(१) नेपाल सरकारले सेिा सम्बन्धी आयोर्ना तरु्मान, कायानन्ियन तथा सञ्चालन 

सम्बन्धमा सरकारी ननकाय, दातृसिंस्था, आयोर्ना कायानन्ियन गने सिंस्था, 
सम्बजन्धत स्थानीय ननकाय तथा अन्य सरोकारिाला बीच समन्िय गनन 

गराउन आिस्यकता अनुसार केन्र, िेर, जर्ल्ला तथा स्थानीय स्तरमा 

खानेपानी तथा सरसफाइ समन्िय ससमनत गठन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजर्म गदठत ससमतमा रहने सदस्य सिंख्या, गठन विगध तथा सो 

ससमनतको काम, कतनब्य र अगधकार तथा ससमनतका सदस्यले पाउने भत्ता तथा 
सुबबधा सो ससमनत गठनगदान तोककददए बमोजर्म हुनेछ। 

५१. सेिाको गुणस्तर कायम नरहेमा िा सेिा बन्द गदान सूचना ददनु पने: 

(१) काबु बादहरको पररस्थनत उत्पन्न भई कुनै कारणले खानेपानी सेिाप्रणालीबाट 
उपलब्ध गराइ रहेको खानेपानीको गुणस्तर कायम रहन नसक्ने भएमा िा 

सेिाको स्तरमा असर परेमा िा सेिा नै बन्द गनुन पने अिस्था परेमा 
सेिाप्रदायकले उपभोक्ताहरुलाई समयमै सो कुराको र्ानकारी गराउनु पनेछ। 

(२) काबु बादहरको पररस्थनत उत्पन्न भई कुनै कारणले ढलननकास सेिाप्रणालीबाट 
विसर्नन गररएको फोहरपानीको गुणस्तर कायम रहन नसक्ने भएमा 

सेिाप्रदायकले समय म ैसािनर्ननक सुचना प्रकासन गरी सो कुराको र्ानकारी 

सम्बजन्धत स्थानीय ननकाय र जर्ल्ला प्रशासनलाई गराउनु पनेछ। 

५२. चक्रकोषको स्थापना गनन सककने: 
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(१) खानेपानी तथा सरसफाइ सेिाको प्रबधनन, विकास र सिंचालनलाई ब्यिजस्थत गनन 

तथा सेिाको ननरन्तरताको लागग आिश्यक सहयोग गनन नेपाल सरकारले एक 
चक्रकोष स्थापना गरी सिंचालन गनन गराउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजर्मको कोषमा देहाय बमोजर्मको रकम रहनेछ : 

 (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

 (ख) कुनै विदेशी सरकार िा अन्तरानजष्रय सिंघ सिंस्थाबाट प्राप्त रकम , 

 (ग) कोषमा रहेको रकम पररचालनबाट प्राप्त ब्यार् िा प्रनतफल रकम , 

 (घ) कोषबाट भएको लगानी कफतान भुक्तानी बापत प्राप्त रकम, र 

 (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

(३) उपदफा (२) बमोजर्म कोषमा र्म्मा भएको रकम खानेपानी तथा सरसफाइ 

सेिालाई ननयसमत तथा ब्यिजस्थत गनन र सेिाप्रणालीको ननमानण, पुन: ननमानण, 

सुधार िा बबस्तार गनन उपयोग गररनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजर्म उपयोग गररने रकमउपभोक्ता सिंस्था िा सेिाप्रदायकलाई 

सहुसलयतपूणन ऋण िा अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराईनेछ। 

(५) यस दफामा अन्यर रु्नसुकै कुरा लेणखएको भएतापनन कोषले उपभोक्ता सिंस्था 

िा सेिाप्रदायकलाई सहुसलयतपूणन ऋण उपलब्ध गराउने प्रयोर्नको लागग कुनै 

बैंक िा विवत्तय सिंस्थासिंग ऋण सलन सक्नेछ। 
(६) कोषले यस दफा बमोजर्म कुनै स्िदेशी िा विदेशी सिंस्थाबाट कुनै खास 

प्रयोर्नको लागग अनुदान िा सहयोग पाएमा त्यस्तो अनुदान िा सहयोगको 
रकम त्यस्तो सहयोग प्रापत गदानको सिंझौताको अगधनमा रदह सोदह प्रयोर्नको 
लागग खचन गनुन पनेछ। 

(७) कोषलाई चक्रकोष (ररभजल्भिंग फण्ड) को रुपमा सिंचालन गररनेछ। 
(८) कोषको सिंचालन, ब्यिस्थापन र उपयोग सम्बन्धी कायनविगध तोककए बमोजर्म 

हुनेछ। 

५३. ट्याङ्करबाट खानेपानी सेिा प्रदान गने सम्बन्धी व्यिस्था:  
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(१) खानेपानीको पयानप्त आपूनत न नभएको िा खानेपानी सेिा नै उपलब्ध नभएको 

ठाउिंमा ट्याङ्करबाट खानेपानी सेिा उपलब्ध गराउन सककनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजर्म ट्याङ्करबाट खानेपानी सेिा उपलबध गराउन चाहने 

सेिाप्रदायकले तोककएको अगधकारीबाट तोककए बमोजर्म अनुमनतपर सलनु 
पनेछ। 

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुिंदाका बखत ट्याङ्करबाट खानेपानी सेिा उपलबध गराई रहेका 

ब्यजक्तले यो ऐन प्रारम्भ भएको छ मदहना सभर तोककएको अगधकारीबाट 
तोककए बमोजर्म अनुमनतपर सलनु पनेछ। 

(४) उपदफा (२) र (३) मा रु्नसुकै कुरा लेणखएको भएतापनन प्रचसलत कानून 
अनुसार अनुमनत प्राप्त सेिाप्रदायकले आफ्नो सेिािेर सभर ट्याङ्करबाट 

खानेपानी सेिा उपलब्ध गराउन यसै ऐन अन्तगनत अनुमनत सलए सरह 

मानननेछ।  

(५) ट्याङ्करबाट खानेपानी सेिा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी बय्िस्था तोककए 

बमोजर्म हुनेछ। 

५४. र्ार िा बोतलबन्दी खानेपानीको बबक्री वितरण सम्बन्धी ब्यिस्था:  

(१) कसैले पानीलाई प्रशोधन गरेर र्ार िा बोतलबन्दी गरी खानेपानी बबक्री वितरण 

गनन चाहेमा तोककए बमोजर्म तोककएको अगधकारीको जस्िकृनत सलनु पनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा रु्नसुकै कुरा लेणखएको भए ता पनन र्ार िा बोतलबन्दी गरी 

खानेपानी बबक्री वितरण गनन प्रचसलत कानून बमोजर्म सिंगदठत सिंस्थाको रुपमा 
दतान भएको हुनु पनेछ। 

(३) र्ार िा बोतलबन्दी गरी बबक्री गररने खानेपानीको जस्िकृनत ददने कायनविगध, 

बबक्री वितरण गररने खानेपानीको गुणस्तर र तत्सम्बन्धी अन्य ब्यिस्था 

तोककए बमोजर्म हुनेछ। 

५५. ननर्ी िा सािनर्ननक घरर्ग्गामा पाइप बबच््याउन िा अन्य सिंरचना बनाउन सक्ने:   
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(१)  सेिाप्रदायकले उपभोक्तालाई सेिा उपलब्ध गराउने प्रयोर्नको लागग ननर्ी िा 

सािनर्ननक घरर्ग्गामा पाइप बबच््याउन िा अन्य सिंरचना बनाउन सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजर्म कुनै व्यजक्तको ननर्ी घरर्ग्गामा पाईप बब्याउाँदा िा सो 

साँग सम्बजन्धत अन्य सिंचरना बनाउाँदा सेिाप्रदायकले सो बापत सम्बजन्धत घ-

र्ग्गा धनीसिंग त्यस्तो पाईप िा सिंरचनालाई बाधा पने गरी कुनै काम नगने 

सलणखत सहमनत गरी मनाससब िनतपूनत न ददनु पनेछ। 

 तर सम्बजन्धत घरर्ग्गा धनी िनतपूनत न सलई पाईप बबच््याउन िा सो साँग 
सम्बजन्धत अन्य सिंचरना बनाउन ददई सहमनत गनन नमानेमा सेिाप्रदायकले 

प्रचसलत कानून बमोजर्म आिश्यक घर-र्ग्गा नेपाल सरकार माफन त अगधग्रहण 
गररसलन पनेछ। 

(३) मागथ रु्नसुकै कुरा लेणखएको भए तापनन कुनै व्यजक्तको ननर्ी घरर्ग्गामा 

साबबक देणख बबच््याई रहेको पाईप िा ननमानण भैरहेको सिंरचनाको ममनत-

सिंभार, बबस्तार िा पुनस्थानपन गनन असुबबधा पने भए सेिाप्रदायकले अन्य 

बैकजल्पक ब्यिस्था गरी त्यस्तो व्यजक्तको ननर्ी घरर्ग्गाबाट त्यस्तो पाईप िा 
सिंरचना हटाई ददन सक्नेछ। 

 (४) सेिाप्रदायकले बबच््याएको पाईप िा सिंरचनाका कारणले सेिा सिंचालनका 

क्रममा कसैको ननर्ी िा कुनै सािनर्ननक सिंपवत्त हानन नोक्सानन हुन गएमा 
कानून बमोजर्म भएको हानन नोक्सानीको भपानई सेिा प्रदायकले गररददनु 

पनेछ। 

५६. घरर्ग्गामा प्रिेश गनन सक्ने:   

सेिाप्रदायक िा यस ऐन बमोजर्म अनुगमनको लागग खदटएको कुनै कमनचारीले आफ्नो 
कतनव्य पालनाको ससलससलामा कुनै उपभोक्ताको घरर्ग्गामा प्रिेश गनुन पने भएमा 

सम्बजन्धत ब्यजक्तलाई सोको र्ानकारी ददई त्यस्तो घरर्ग्गामा प्रिेश गनन सक्नेछ। 
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तर कुनै ब्यजक्तले सेिाको दुरुपयोग िा सेिाको अनागधकार उपयोग गरररहेको छ 

भन्ने शङ्का गनुन पने मनाससब आधार र कारण भएमा त्यस्तो घरर्ग्गामा प्रिेश गनन 
र्ानकारी ददइ रहनु पने छैन। 

५७. आदेश िा ननदेशन ददन सक्ने:   

नेपाल सरकारले उपभोक्ताहरुको दहत र सुरिालाई ध्यानमा राखी आयोर्ना 

कायानन्ियन गने ननकाय िा सेिाप्रदायकलाई आयोर्ना ननमानण सम्बन्धमा िा सेिा 

प्रदान गने सम्बन्धमा आबश्यक आदेश िा ननदेशन र्ारी गनन सक्नेछ र त्यस्तो 
आदेश िा ननदेशनको पालना गनुन सम्बजन्धत सबैको कतनब्य हुनेछ। 

५८. ननयम बनाउने अगधकार:  

 यस ऐनको कायानन्ियनको लागग नेपाल सरकारले आिश्यक ननयम हरु बनाउन 

सक्नेछ। 

 

५९. ननदेसशका बनाई लागु गनन सक्ने:  

 यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयमािलीको अगधनमा रही विभागले 
आिश्यकता अनुसार ननदेसशका बनाई नेपाल सरकारको जस्िकृनत सलई लागु गनन 

सक्नेछ। 

 

 


