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खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बधिी ननयमावली २०७२ 
प्रस्तावना: खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७२ को दफा ५५ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल 

सरकारले देहायका ननयमहरु बनाएको छ। 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारन्म्िक 

 

१. सिंक्षिप्त नाम र प्रारम्ि: 

(१) यी ननयमहरुको नाम “खानेपानी तथा सरसफाइ ननयमावली, २०७२ रहेको छ। 

(२) यो ननयमावली तुरुधत प्रारम्ि हुनेछ। 

२. पररिाषा:ववषय वा प्रसिंगले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा, - 

 (क) “ऐन” िधनाले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७२ समझनु पदथछ। 

  

३. पानीको स्रोत सिंरिणको लाधग स्थाननय ननकायले गने अधय काम: ऐनको दफा ४ को प्रयोजनको 

ननसमत्त स्रोत सिंरिणको लाधग स्थाननय ननकायको अधय काम, कतथब्य र अधिकार देहाय बमोन्जम 

हुनेछ; 

(s) पानी को मुहानको जलािार िेर सिर मुहानको पानीको पररमाण वा गुणस्तर वा प्रवाहमा 

नकारात्मक प्रिाव पने गरर कुनै पनन प्रकारको मानववय कृयाकलाप हुन नददने। 

(v) सरसफाइ सेवा प्रदायकले ववसजथन गरेको फोहरपानी तोककएको गुणस्तर मानक बमोन्जम 

रहोस िनन ननरधतर सचेत रहने र सम्बन्धित गुणस्तर ननयधरण अनुगमन गने ननकायको 

सम्पकथ मा रहने र अनुगमन कायथको समधवय गने। 

(u) खानेपानी र सरसफाइ सेवा प्रदायकलाई जलािार िेरको सिंरिण र सम्विथन गने कायथमा 

सहन्जकरण गने र सेवा प्रदायकले गने कायथको समधवय र सिंयोजन गने। 

४.  आयोजना ननमाथण गनथ न्स्वकृनत सलनु पने: 
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(१) खानेपानी वा सरसफाइ वा ढलननकास सेवा प्रदान गनथ आयोजना ननमाथण गनथ चाहने 

सिंस्थाले बबिागको सम्बन्धित खानेपानी तथा सरसफाई डडसिजन वा सबडडसिजन 

कायाथलयबाट आयोजना ननमाथण गनथ न्स्वकृनत सलनु पनेछ। 

(२) आयोजना ननमाथण गनथ न्स्वकृनत सलन ननम्न कागजात र वववरण साथ अनुसूची १ 

बमोन्जमको ढािंचामा दरखास्त ददनु पनेछ:- 

(क) सिंस्था कानून बमोन्जम सिंगदठत सिंस्थाको रुपमा दताथ िएको प्रमाण परको 
प्रनतसलवप। 

(ख) सिंस्थाको बबिान वा प्रबधिपर र ननयमावली वा सिंस्था सिंचालन ननयमावलीको 
प्रनतसलवप। 
(ग) सिंस्थाको पनछल्ला नतन बषथको सािारण सिाको ननणथयका प्रनतसलवप। 
(घ) सिंस्थाको सिंचालक ससमनतको पदाधिकारी र सदस्यको नाम र ठेगाना।   

(ङ) खानेपानी आयोजना िए सिंस्थाले प्रचसलत कानून बमोन्जम खानेपानी सेवा प्रदान 

गनेप्रयोजनको लाधग उपयोग गनथ पाउने पानीकोस्रोतको नाम, स्रोतको ककससम 

(सतही/िुसमगत/अधय), दैननक रुपमा अधिकतम उपयोग गनथ पाउने पानीको 
पररमाण, र पानीको मुहानको ननिाथररत जलािार िेर खलु्ने गरर प्राप्त गरेको 

अनुमनत परको प्रनतसलवप र/वा सरसफाइ आयोजना िए सिंस्थाले फोहरपानी बबसजथन 

गनथ पाउने स्थानको नाम र दैननक रुपमा अधिकतम उपयोग पश्चात ववसजथन गनथ 

पाउने अधिकतम फोहरपानीको पररमाण। 

(च) आयोजनाको न्स्वकृत डडजाईन प्रनतवेदन र अनुमाननत लागतको प्रनतसलवप। 

(छ) प्रचसलत कानून बमोन्जमको प्रारन्म्िक बातावरण पररिण वा बातावरणणय प्रिाव 

मुल्याङ्कन गरेको िए त्यसकोप्रनतवेदनको प्रनतसलवप। 

(ज) आयोजनाको ननमाथण कायथतासलका। 

(३) सम्बन्धित डडसिजन वा सबडडसिजन कायाथलयका प्रमुखले पेस िएका कागजात र 

वववरणबाट ननम्न कुरो स्पष्ट निएमा थप जानकारी माग गनुथ पनेछ। 

(क) आयोजनाको डडजाईन प्रनतवेदनमा ननम्न वववरण खलेुको हुनु पने:- 

- आयोजनाको नाम। 

- आयोजनाले पुर् याउने सेवाको ककससम(खानेपानी/ढलननकास/सरसफाइ) 
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- आयोजनाको ककससमको (नञािं ननमाथण वा सुिार वा ववस्तार वा पुनस्थाथपना 

वा स्तरोधननत)। 

- आयोजनाले ओगटने सेवािेर (न.पा./गा.बब.स./बडा)। 

- आयोजनाबाट प्राप्त हुने सेवाको स्तर (उच्च, मध्यम वा आिारिुत)। 

- आयोजनाको अनुमाननत लागत। 

- आयोजनाले प्रयोग गने मुख्य प्रववधि (ग्रासिटी/सलफ्ट, 

खानेपानी/फोहरपानी/मानव मलमुर प्रशोिन र बबधि)। 

- आयोजनाको आिार र डडजाईन बषथमा हुने लािान्धवत जनसङ्ख्या। 

- आयोजनाको आिार र डडजाईन बषथको िमता (उत्पादन हुने खानेपानीको 

परमाण र/वा ववसजथन गररने मानव मलमुर तथा फोहरपानीको पररमाण)। 

- आयोजनाको सेवािेर सिर सिंचालनमा रहेका अधय सेवा प्रणाली को िौनतक 

अवस्था र आयोजनासिंग समायोजन। 

- खानेपानी आयोजना िए पानीको मुहानको प्रस्ताववत जलािार िेरको चार 

ककल्लाको वववरण। 

- आयोजनाले अधय खानेपानीको मुहानको जलािार िेर अनतक्रमण गने/नगन े

वा अधय सेवा प्रणालीको मुहानको पानीको पररमाण वा गुणस्तरमा प्रनतकुल 

प्रिाव पाने वा नपान।े 

- तोककएको अधय आवस्यक वववरण। 

 

(ख) आयोजनाको ववस्ततृ डडजाईन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत डडजाईन मापदण्ड अनुरुप 

िएको हुनु पने। 

(ग) खानेपानी आयोजना िए ववतरण गररने खानेपानी र सरसफाइ आयोजना िए 

बबसजथन गररने फोहरपानी वा मानव मलमुर नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरको 

मानक बमोन्जम हुने गरर आयोजना तजुथमा र डडजाईन गररएको हुनु पन।े      

(घ) आयोजनाको लागत अनमुान नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नम्सथ र सन्म्धित न्जल्लाको  

स्वीकृत दररेटको आिारमा गररएको हुनु पने। 
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(ङ) लागत अनुमानमा बातावरणणय प्रिाव धयुननकरण, पुनवाथस र पुनस्थाथपन, 

पुनननथमाण, जग्गा खररद, िनतपुनत थको पयाथप्त प्राविान िएको हुनु पन।े 

(च) आयोजना ननमाथणको लागत ब्यहोररने स्रोत खलुाईएको हुनु पने।  

(छ) आयोजनाको सालबसाली ममथत सम्िार र सञ्चालन खचथ (ऋण लगानीमा सम्पधन 

गररने आयोजना िए ऋण सािंवा ब्याज समेत) अनुमान गररएको र खचथ उठाईने 

स्रोत खलुाईएको हुनु पने। 

(ज) आवस्यक अधय जानकारी। 

(४) आयोजना ननमाथणको लाधग स्वीकृनत प्राप्त गने सिंस्थाले ननमाथण अवधि िर ननम्नानुसारका 

शतथहरुको पालना गनुथ पनेछ:- 

(क) सम्बन्धित डडसिजन वा सबडडसिजन कायाथलयमा  ननम्न जानकारी कायथ सम्पधन 

िएको एक मदहना सिर पठाउने:- 

- सिंस्थाको बबिान वा ननयमावली सिंशोिन िएमा सिंशोधित बबिान वा 
ननयमावलीको प्रनत। 

- सिंस्थाको सािारण सिाका ननणथयहरु। 

- सिंस्थाको सिंचालक ससमनतको पुनगथठन िएमा पदाधिकारीहरुको नाम र ठेगाना। 

- डडजाईन वा अनुमाननत लागत सिंशोिन िएमा सिंशोधित डडजाईन र अनुमाननत 

लागत। 

(ख) समयमै आयोजनाको वावषथक िौनतक र आधथथक लिको वववरण पठाउने। 

(ग) समयमै आयोजनाको सिंशोधित वावषथक िौनतक र आधथथक लिको वववरण पठाउने। 

(घ) समयमै आयोजनाको आवधिक िौनतक र आधथथक प्रगनत वववरण पठाउने। 

(ङ) आवधिक प्रगनत समीिामा न्जम्मेवार पदाधिकारीलाई िागसलन लगाउने। 

(च) तासलम कायथक्रमहरुमा उपयुक्त पदाधिकारी वा कमथचारीलाई िाग सलन पठाउने। 

(च) ननमाथण कायथको ननररिण र अनुगमन कायथमा सम्बन्धित कायाथलयका प्रमुख वा 

ननजले खटाएको प्राववधिकलाई सहयोग र सहन्जकरण गने। 
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(छ) ननररिण र अनुगमनको क्रममा सलणखत रुपमा औिंल्याईएका सुझावहरु अनुसार 

ननमाथणमा कमी कमजोरीहरु िएको पाइएमा त्यसको समािान वा ननराकरण गने। 

(ज) आयोजना सिंपधन िएको ३ मदहना सिर आयोजना सिंपधन प्रनतवेदन बबिाग र 

स्थानीय ननकायमा पेस गने। 

(झ) आयोजना ननमाथणलाई प्रनतकुल प्रिाववत पाने कुनै काम हुन गएमा सोको जानकारर 

यथासशघ्र ददने। 

(ञ) आवस्यक अधय जानकारी। 

 

५. आयोजना ननमाथणको लाधग  न्स्वकृनत सलने प्रकृया र कायथबबधि: 

(१) सम्बन्धित डडसिजन वा सबडडसिजन कायाथलयका प्रमुखले आयोजना ननमाथणको न्स्वकृनतको 

लाधग दरखास्त प्राप्त िएको ३ मदहना सिर सिंस्थाका प्रनतननधि सिंग आयोजनाको 

बबसशष्टता, सेवािेरको अवस्था, आयोजनाको डडजाईन र लागत अनमुान, तथा अधय 
वववरण उपर बबस्ततृ छलफल गरर आवस्यक देणखए सिंस्थाले थप वववरण र थप कागजात 

पेस गनथ; आयोजनाको डडजाईन र अनुमाननत लागतमा सुिार वा सिंशोिन वा पररवतथन गनथ 

समय सीमा तोकक सलणखत सहमनत गनुथ पनेछ। 

(२) सम्बन्धित कायाथलयका प्रमुखले माधथ उपननयम (१) बमोन्जमको सहमनतमा सिंबन्धित 

सिंस्थाले थप वववरण र कागजात तथा आयोजनाको सुिाररएको वा सिंशोधित वा पररवनतथत 

डडजाईन र लागत अनमुान पेस गरेको ३ मदहना सिर कायाथलयको आयोजना ननमाथण 

सम्बन्धि असिलेखमा दताथ गरर अनुसूची २ बमोन्जमको आयोजना ननमाथण गनथ न्स्वकृनत पर 

ददनु पनेछ। 

(३) यस ननयम अधतगथत सम्बन्धित कायाथलयका प्रमुखले गरको कुनै पनन ननणथय वा काम 

कावाथही उपर धचत्त नबुझ ेसिंस्थाले के कुरामा धचत्त न बुझकेो हो सो ब्यहोरा खलुाई बबिागका 

प्रमुख समि सलणखत ननवेदन ददन सक्ने छन।् बबिाधगय प्रमुखले त्यस्तो ननबेदन प्राप्त 

िएको २ मदहना सिर उपयुक्त ननणथय ददनु पने छ र सो ननणथय दवुै पिलाई माधय हुनेछ। 

६. ननमाथणाधिन आयोजनादताथ हुन पने: 

(१) ऐन प्रारम्ि हुिंदाका बखत ननमाथण िईरहेका आयोजनाका सम्बधिमा ननमाथण गने सिंस्थाले ६ 

मदहना सिर बबिागको सम्बन्धित डडसिजन वा सबडडसिजन कायाथलयमा  उपलब्ि िएसम्म 
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ननयम ४ को उपननयम (२) र (३) बमोन्जमको कागजात र वववरण खलुाई अनुसूची ३ 

बमोन्जमको ढािंचामा दरखास्त ददनु पनेछ र कायाथलयका प्रमुखले आयोजना दताथ गरी  

अनुसूची ४ बमोन्जमको प्रमाण पर ननवेदकलाई  ददनु पनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोन्जम आयोजना दताथ गराउने सिंस्थाले आयोजना दताथ िए पनछ ननयम ४ 

को उपननयम (५) बमोन्जमका शतथहरुको पालना गनुथ पनेछ।   

 

७. आयोजना ननमाथण गने अधय सिंस्था वा ननकायले आयोजना सम्बधिी वववरण असिलेख गराउन ु

पने: आयोजना ननमाथण गने अधय सिंस्था वा ननकायहरुले पनन ऐन प्रारम्ि हुिंदाका बखत ननमाथणका 

क्रममा रहेको आयोजनाका हकमा ६ मदहना सिर र नञािं आयोजना िए आयोजना सुरु गदाथ 

बबिागको डडसिजन वा सब डडसिजन कायाथलयलाई ननयम ४ को उपननयम (३) को खण्ड (क) 

बमोन्जम जानकारी ददनु पनेछ र समबन्धित कायाथलयका प्रमुखले आयोजना ननमाथण सम्बधिी 

असिलेखमा दताथ गरी सो को जानकारी सम्बन्धित सिंस्था वा ननकायलाई ददनु पनेछ। 

८. आयोजना ननमाथण सम्पधन िए पश्चात सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत सलनु पने: 

(१) आयोजना ननमाथण सम्पधन िए पश्चात सेवा सिंचालन गने सिंस्थाले सेवा सिंचालन सुरु 

िएको ३ मदहना सिर बबिागको सम्बन्धित खानेपानी तथा सरसफाई डडसिजन वा 

सबडडसिजन कायाथलयमा सेवा प्रणाली दताथ गराई सो कायाथलयबाट सेवा सिंचालन गनथ 

अनुमनत सलनु पनेछ। 

तर अनुमनत सलई सेवा सिंचालन िै रहेका सेवा प्रणालीको सुिार, बबस्तार वा पुनस्थाथपन 

कायथ सम्बन्धि आयोजनाको ननमाथण सम्पधन िए पश्चात िने यस्तो न्स्वकृनत सलई रहन ु

पने छैन। 

(२) सेवा सिंचालन अनुमनत सलन ननम्न कागजात र वववरण साथ अनुसूची ५ बमोन्जमको 

ढािंचामा दरखास्त ददनु पनेछ:- 

(क) सेवा सिंचालन गने सिंस्था कानून बमोन्जम सिंगदठत सिंस्थाको रुपमा दताथ िएको 

प्रमाण परको प्रनतसलवप। 

(ख) सिंस्थाको बबिान वा ननयमावलीको प्रनतसलवप। 

(ग) सिंस्थाको सिंचालक ससमनतको पदाधिकारी र सदस्यको नाम र ठेगाना।    
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(घ) सेवा प्रणालीको स्वासमत्व रहने सिंस्था र सेवा सिंचालन गने सिंस्था बबच सवेा 

सिंचालन सिंबधिमा िएको सिंझौताको प्रनतसलवप। 

(ङ) सिंस्थाले सञ्चालन गने सेवा प्रणाली सम्बन्धि ननम्न वववरण:- 

- सेवाको नाम। 

- सेवाको ककससम (खानेपानी/ढलननकास/सरसफाइ) 

- सेवािेर (न.पा./गा.बब.स./बडा)। 

- सेवाको स्तर (उच्च, मध्यम वा आिारिुत)। 

- सेवा प्रणालीको मुख्य प्रववधि (ग्रासिटी/सलफ्ट, पानीको स्रोत सतहगत वा 

िुसमगत, खानेपानी वा फोहरपानी वा मानव मलमुर प्रशोिन बबधि)।     

- सेवा प्राप्त गने उपिोक्ताको ककससम र सङ्ख्या। 

- हाल उत्पादन हुने खानेपानीको पररमाण र/वा ववसजथन गररने मानव मलमुर 

तथा फोहरपानीको पररमाण। 

- चालु आ.व. को अनुमाननत आय र ब्ययको वववरण। 

- ननिाथररत सेवा शुल्क र महसूल दर। 

- आवस्यक अधय जानकारी। 

(३) सम्बन्धित डडसिजन वा सबडडसिजन कायाथलयका प्रमुखले आयोजनालाई कायाथलयको 

असिलेखमा दताथ गरर अनुसूची ६ बमोन्जम सेवा सञ्चालन गने अनुमनत पर प्रदान गनुथ 

पनेछ।   

(४) सेवा सञ्चालन गने अनुमनत सलने सिंस्थाले ननम्नानुसारका शतथहरुको  पालना गनुथ पने छ:- 

(क) सम्बन्धित डडसिजन वा सबडडसिजन कायाथलयमा ननम्न जानकारी ननम्न समय सिर 

सिर पठाउने:- 

 कायथ सम्पधन िएको एक मदहना सिर 

- सिंस्थाको बबिान वा ननयमावली सिंशोिन िएमा सिंशोधित बबिानको प्रनत। 

- सिंस्थाको सािारण सिाका ननणथयका प्रनतसलवपहरु। 

- सेवा शुल्क र महसूल दर सिंशोिन िए सिंशोधित दरहरु। 
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- चालु आ.व.को अनुमाननत आय र ब्ययमा सिंशोिन िएमा सिंशोधित वववरण। 

- सिंस्थाको सिंचालक ससमनतको पुनगथठन िएमा पदाधिकारीहरुको नाम र 

ठेगाना। 

आधथथक वषथ ब्यनतत िएको छ मदहना सिर  

   - गत आ.व.को वास्तववक आम्दनी खचथको वववरण। 

   - चालु आ.व.को अनुमाननत आय र ब्ययको वववरण।   

(ख) आवधिक समीिामा न्जम्मेवार पदाधिकारीलाई िाग सलन लगाउने। 

(ग) तासलम कायथक्रमहरु मा उपयुक्त पदाधिकारी वा कमथचारीलाई िाग सलन पठाउने।  

(घ) सिंचालन कायथको ननररिण र अनुगमन कायथमा सम्बन्धित कायाथलयका प्रमुख वा 

ननजले खटाएको प्राववधिकलाई सहयोग र सहन्जकरण गने। 

(ङ) ननररिण र अनुगमनको क्रममा सलणखत रुपमा औिंल्याईएका सुझावहरु अनुसार 

सञ्चालनमा िई रहेका कमी कमजोरीहरु ननराकरण गने। 

(च) सेवामा प्रनतकुल प्रिाववत पाने कुनै अवस्था आई परे सोको जानकारर यथासशघ्र ददने। 

(छ) आवस्यक अधय जानकारी।  

९. सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत सलनु पने: 

(१) ऐन प्रारम्ि हुिंदाका बखत ननमाथण सम्पधन िै सकेका आयोजना सञ्चालन गरर रहेका 

सिंस्थाले ६ मदहना सिर उपलब्ि िएसम्म ननयम ८ को उपननयम (२) बमोन्जमको कागजात 

र वववरण खलुाई बबिागको सम्बन्धित डडसिजन वा सबडडसिजन कायाथलयमा  अनुसूची ७ 

बमोन्जमको ढािंचामा दरखास्त  ददनु पनेछ र कायाथलयका प्रमुखले आयोजनालाई कायाथलयको 

असिलेखमा दताथ  गरी अनुसूची ८ बमोन्जमको सेवा सञ्चालन को अनुमनत पर ननवेदकलाई 

ददनु पनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोन्जम सेवा प्रणाली दताथ गराई सेवा सञ्चालन गने सिंस्थाले आयोजना दताथ 

िए पनछ ननयम ८ को उपननयम (५) बमोन्जमका शतथहरुको पालना गनुथ पनेछ। 

१०. आयोजना ननमाथण गने अधय सिंस्था वा ननकायले आयोजना सम्बधिी वववरण असिलेणखत गराउनु 

पने: आयोजना सिंचालन गने अधय सिंस्था वा ननकायहरुले पनन ऐन प्रारम्ि हुिंदा सिंचालन गरर 

रहेको सेवाप्रणालीका हकमा ६ मदहना सिर र नञािं सिंचालन गने िए सिंचालन सुरु गदाथ बबिागको 
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डडसिजन वा सब डडसिजन कायाथलयलाई ननयम ८ को उपननयम (२) को खण्ड (ङ) बमोन्जम 

जानकारी ददनु पनेछ र समबन्धित कायाथलयका प्रमुखले सेवाप्रणाली सम्बधिी असिलेखमा दताथ गरी 

सो को जानकारी सम्बन्धित सिंस्था वा ननकायलाई ददनु पनेछ। 

११. स्थाननय ननकायसिंगको सहिाधगतामा  आयोजनाको बबकास गने: 

(१) कुनै पनन एक वा बढी स्थाननय ननकायले आफ्नो िेर सिर खानेपानी र सरसफाई सेवाको 

समुधचत बबकास गनथ ननमाथणमा लाग्ने कुल खचथको खानेपानी आयोजना िए ५० प्रनतशत र 

सरसफाई आयोजना िए २० प्रनतशत रकम स्थाननय ननकाय आफैले ब्यहोने गरर प्रस्ताव 

गरेमा नेपाल सरकारले स्थाननय ननकायसिंगको सहिाधगतामा आयोजना कायाथधवयन गन े

सक्नेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोन्जमको रकम स्थानीय ननकायले आफ्नै कोषका अनतररक्त उपिोक्ता 

समुदायबाट सहयोग र कुनै बबवत्तय सिंस्थाबाट वा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको खानेपानी 

तथा सरसफाइ चक्रकोषबाट ऋण प्राप्त गरर ब्यहोनथ सक्ने छ। 

(३) नेपाल सरकारले ब्यहोने रकम स्थाननय ननकाय माफथ त स्थावपत सिंस्थालाई अनुदान स्वरुप 

प्राप्त हुनेछ। 

(४) आयोजना कायाथधवयन गनथ र आयोजना सिंपधन िए पश्चात आयोजनाले प्रदान गने सेवा 

सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गनथ स्थाननय ननकायले प्रचसलत कानून बमोन्जम एक सिंस्थाको 

स्थापना गनुथ पनेछ र त्यस्तो सिंस्थाको कायथकारी ससमनतको कम्तीमा ५० प्रनतशत 

पदाधिकारी र सदस्य उपिोक्ता मध्येबाट ननवाथधचत हुनु पनेछ। 

 

(५) यस दफा बमोन्जम कायाथधवयन हुने आयोजनाको ननमाथण कायथको लाधग प्राववधिक र 

प्रशासननक सेवा प्रदान गनथ एक प्राववधिक प्रमुख र एक लेखा अधिकृत सदहत एक 

आयोजना कायाथधवयन कायाथलयको स्थापना गररनेछ। उक्त कायाथलयमा सहमनत बमोन्जम 

अधय कमथचारी नेपाल सरकार, सम्बन्धित स्थानीय ननकाय र स्थावपत सिंस्थाबाट रहने छन।् 

 

(६) नेपाल सरकारले स्थाननय ननकायसिंगको सहिाधगता बबकास गने आयोजनाको कायाथधवयनका 

लाधग आवश्यक कायाथधवयन ननदेसशका बनाई लागु गनथ सक्नेछ। 
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१२. उपिोक्ता सिंस्थासिंगको सहिाधगतामा  आयोजनाको बबकास गने: 

(१) कुनै पनन महानगरपासलका, उपमहानगरपासलका वा नगरपासलका वा गााँउ ववकास ससमनतको 

िौगोसलक िेरका बाससधदाले प्रचसलत कानून बमोन्जम उपिोक्ता सिंस्था गठन गरी वा 

कानून बमोन्जम स्थावपत कुनै एक वा बढी उपिोक्ता सिंस्था माफथ त आफ्नो िेर सिर 

खानेपानी र सरसफाई सवेाको समुधचत बबकास गनथ ननमाथणमा लाग्ने कुल खचथको खानेपानी 

आयोजना िए ५० प्रनतशत र सरसफाई आयोजना िए १० प्रनतशत रकम सिंस्था आफैले 

ब्यहोने गरी प्रस्ताव गरेमा नेपाल सरकार वा सम्बन्धित स्थानीय ननकायले उपिोक्ता 

सिंस्थासिंगको सहिाधगतामा आयोजना कायाथधवयन गने सक्नेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोन्जमको रकम उपिोक्ता सिंस्थाले आफ्नै कोषका अनतररक्त उपिोक्ता 

समुदायबाट सहयोग, कुनै बबवत्तय सिंस्थाको ऋण सहयोग, नेपाल सरकारले स्थापना गरेको 

खानेपानी तथा सरसफाइ चक्रकोषको ऋण सहयोग वा कुनै ब्यन्क्त वा सिंस्थावाट प्राप्त दान 

सहयोगका माध्यमबाट ब्यहोनथ सक्ने छन।् 

(३) आयोजना कायाथधवयन गनथ र आयोजना सिंपधन िए पश्चात आयोजनाले प्रदान गने सेवा 

सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गनथ स्थाननय ननकायले प्रचसलत कानून बमोन्जम एक सिंस्थाको 

स्थापना गनुथ पनेछ र त्यस्तो सिंस्थाको सिंचालक ससमनतको कम्तीमा ५० प्रनतशत 

पदाधिकारी र सदस्य उपिोक्ता मध्येबाट ननवाथधचत हुनु पनेछ। 

(४) नेपाल सरकारले ब्यहोने रकम स्थाननय ननकाय माफथ त स्थावपत सिंस्थालाई अनुदान स्वरुप 

प्राप्त हुनेछ। 

(५) यस दफा बमोन्जम कायाथधवयन हुने आयोजनाको ननमाथण कायथको लाधग प्राववधिक र 

प्रशासननक सेवा प्रदान गनथ एक प्राववधिक प्रमुख र एक लेखा अधिकृत सदहत एक 

आयोजना कायाथधवयन कायाथलयको स्थापना गररनेछ। उक्त कायाथलयमा सहमनत बमोन्जम 

अधय कमथचारी नेपाल सरकार, सम्बन्धित स्थानीय ननकाय र स्थावपत सिंस्थाबाट रहने छन।् 

 

(६) नेपाल सरकारले स्थाननय उपिोक्ता सिंस्थासिंगको सहिाधगतामा बबकास गने आयोजनाको 

कायाथधवयनका लाधग आवश्यक कायाथधवयन ननदेसशका बनाई लागु गनथ सक्नछे।    

१३. आधथथक रुपमा असबल उपिोक्ता समुदायको लागी ववशषे ब्यवस्था: 
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(१) आधथथक रुपमा असबल उपिोक्ता समुदायको लागी उपिोक्ता समुदायले ब्यहोनुथ पन े

खानेपानी आयोजना ननमाथण खचथको १० प्रनतशत रकम नेपाल सरकारले ब्यहोने गरी 

आयोजना ननमाथण गररददने ववशषे ब्यवस्था गनथ सक्ने छ। 

तर यो ब्यवस्था अधतगथत सामाधयतया: आिारिुत सेवा स्तरको आयोजना मार ननमाथण 

गररने छ। 

(२) उपननयम (१) बमोन्जम आयोजना ननमाथण गरी सेवा सिंचालन गनथ ईच्छुक समदुायले प्रचसलत काननू 
बमोन्जम उपिोक्ता सिंस्था गठन गरी सो सिंस्था माफथ त वा काननू बमोन्जम स्थापना िई सेवा 
सिंचालन गरररहेको उपिोक्ता सिंस्थािए त्यस्तो सिंस्था माफथ त प्रस्ताव गनथ सक्ने छन।् 

(३) नेपाल सरकारले ववशषे ब्यवस्था अधतगथत ननमाथण गररने आयोजनाको कायाथधवयनका लाधग 

आवश्यक कायाथधवयन ननदेसशका बनाई लागु गनथ सक्नेछ।    

१४. आयोजनाको बधगथकरण: 

(१) ननम्न प्रकारका आयोजना केन्धिय स्तरको आयोजना मानननेछ:- 

- नेपाल सरकारको स्रोतबाट महानगरपासलका वा उपमहानगरपासलका वा नगरपासलका वा 

स्याना तथा उददयमान नगरहरुमा सञ्चालन गररने आयोजना।  

- नेपाल सरकारको स्रोतबाट गा.वव.स. मा मध्यम तथा उच्च स्तरको सेवा प्रदान गने गरी 
ननमाथण गररने आयोजना। 

(२) ननम्न प्रकारका आयोजना स्थाननय स्तरको आयोजना मानननेछ:- 
- स्थाननय ननकायले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गने आयोजना। 
-गैर सरकारी र सामान्जक सिंस्थाले सञ्चालन गने आयोजना।  

(२) सामाधयतया नेपाल सरकारले केन्धिय स्तरको कुनै खास आयोजना अधय सरकारी वा 

स्थाननय ननकाय माफथ त कायाथधवयन गने ननणथय गरको अवस्थामा बाहेक केन्धिय स्तरका 

आयोजनाको ननमाथण वविागले गनेछ। 

तर बैदेससक सहयोगमा सिंचासलत जुनसुकै स्तरका आयोजना िएपनन त्यसको ननमाथण गने 

ननकाय सो आयोजना कायाथधवयनको लाधग आधथथक सहयोग सम्बधिमा दात ृ सरकार वा 

सिंस्था सिंग िएको सिंझौतामा उल्लेख िए बमोन्जम हुनेछ। 

 

१५. आयोजनाको कायाथधवयन गने कायथबबधि: 
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(१) उपिोक्ता समुदायसिंगको सहिाधगतामा सिंचालन गररने आयोजनाको कायाथधवयन गदाथ ननम्न 

बमोन्जमको कायथववधि अपनाउनु पनेछ:- 

(क) उपिोक्ता समुदाय सिंगदठत सिंस्थाको रुपमा गठन िई औपचाररक तवरले मािंग 

गरेमामार आयोजना कायाथधवयन गनथ सककने। 

(ख) आयोजना कायाथधवयन गने सम्बन्धित ननकायले उपिोक्ता समुदायलाई सिंगदठत हुन 

र ननमाथण पुवथ आयोजना तयारी चरणमा उपिोक्ता समुदायको पयाथप्त र सकृय 

सहिाधगता रहन ुपन।े 

(ग) आयोजनाको ननमाथण चरणमा सबै ननणथय प्रकृयामा उपिोक्ता समुदायको साथथक र 

सकृय सहिाधगता हुन पने।  

(घ) आयोजना ननमाथण सम्धन िए पश्चात सेवा सञ्चालनको प्रारन्म्िक चरणमा 

उपिोक्ता समुदायलाई पयाथप्त प्राववधिक सहयोग उपलब्ि गराउनु पने। 

(२) आयोजना कायाथधवयनका सबै चरणहरुमा उपिोक्ता समुदायको सहिाधगता प्रिावकारी 
बनाउनाको लाधग पयाथप्त तासलम र अधय िमता असिबदृ्धिको ब्यवस्था गनुथ पनेछ। 

(३) आयोजना कायाथधवयन ब्यवन्स्थत गनथ सम्बन्धित ननकाय वा सिंस्थाले आवस्यक कायाथधवयन 

ननदेसशका बनाई लागू गनुथ पनेछ। 

१६. आयोजना ननमाथण गदाथ सेवािेर तोक्ने मापदण्ड: 

(१) आयोजनाको सेवािेरमा समावेश गररने िौगोसलक िेरको प्राथसमकताको क्रमको मापदण्ड 

ननम्नानुसार हुने छ:- 

(क) उपलब्ि खानेपानीको स्रोतको िमताले िाधन सक्ने िौगोसलक िेर। 

  (ख) सेवा उपलब्ि निएका िौगोसलक िेर। 

(ग) कम सेवास्तर प्राप्त िई रहेको िौगोसलक िेर । 

(घ) बैकन्ल्पक स्रोतबाट कम लागतमा खानेपानी सेवा पुर् याउन सककने  िौगोसलक िेर। 

(घ) आयोजनाको लागत र सञ्चालन खचथमा उल्लेखननय वदृ्धि नहुने िौगोसलक िेर।  

(२) उपननयम (१) को खण्ड (ग) का आिारमा सेवािेरमा समावेश हुने िौगोसलक िेरका 

उपिोक्ता समुदाय आफैले आयोजनाको माग नगरेको िए समुदायले सेवािेरमा समावेश हुन 

सहमनत गरेको हुन पनेछ। 
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(३) ननयम (१) बमोन्जमको मापदण्डको आिारमा सेवािेर ननिाथरण गदाथ सेवािेरमा समावेश हुन 

नसकेका िौगोसलक िेरका बाससधदाहरु ईच्छुक िए बैकन्ल्पक आयोजनाको अध्ययन गरर 

कायाथधवयनमा प्राथसमकता ददनु पनेछ। 

(४) सामाधयतया खानेपानीको सेवािेर नै सरसफाइको सेवािेर हुने गरर आयोजना कायाथधवयन 

गररनेछ।  

१७. बबिागको अधय काम, कतथब्य र अधिकार: 

(१) ऐनमा उल्लेख िए बाहेकका बबिागका काम कतथब्य र अधिकार ननम्न बमोन्जम हुने छन:्- 

(क) सेवाप्रदायकको सेवाबाट असधतुष्ट उपिोक्ताहरुको सलणखत गुनासो आएमा 

सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई सचते गराउने। 

(ख) कुनै सेवाप्रदायक ववरुद्ि समान प्रकृनतका गनुासाहरु पटक पटक प्राप्त हुन आएमा 

त्यस्ता गुनासाहरु बारे जााँचबुझ गने र गुनासाहरु सत्य देणखए सेवामा सुिार गनथ 

सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई मनाससब माकफकको समय ददई सेवामा सुिार गनथ 
लगाउने। 

(ग) सेवाप्रदायकले सेवामा सुिार नगरे वा गनथ नमाने ऐन बमोन्जम सेवाप्रदायक ववरुद्ि 

ऐन बमोन्जम कारवाही गने। 

(२) अनुगमनका क्रममा कुनै सेवाप्रदायकले ऐन बमोन्जम वा प्रचसलत कानून बमोन्जम कसुर 

हुने कुनै कायथ गरेमा कारवाही गने। 

(३) उपननयम (१) र (२) बमोन्जमका काम कारवाही वविागले सम्बन्धित डडसिजन वा 

सबडडसिजन कायाथलय माफथ त गनथ गराउन सक्नेछ। 

१८. उपिोक्ता समुदाय समेतकोलगानीमा सम्पधन आयोजनाको सेवाप्रणाली हस्ताधतरण: 

(१) अधयथा ब्यवस्था िएकोमा बाहेक वविाग वा अधय कुनै सरकारी ननकाय माफथ त उपिोक्ता 

समुदाय समेतको लगानीमा सम्पधन िएका आयोजनाको सेवाप्रणालीको स्वासमत्व कानून 

बमोंन्जम स्थापना िएका उपिोक्ता सिंस्थालाई सेवा सञ्चालन गने गरर हस्ताधतरण 

गररनेछ। 

तर नेपालसरकारको नगद अनुदान सहयोग प्राप्त गरर उपिोक्ता समुदाय आफैले आयोजना 

कायाथधवयन गरेको िएमा यो उपननयम बमोन्जम ननमाथण िएको आयोजनाको सेवाप्रणालीको 

स्वासमत्व हस्ताधतरण गरररहनु पने छैन। 
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(२) उपननयम (१) बमोन्जम उपिोक्ता सिंस्थालाई स्वासमत्व हस्ताधतरण गदाथ आयोजनाको 

लागत मुल्य समेत खलेुको चल तथा अचल सम्पवत्तको वववरण, आयोजनाको सम्पधन 

नापनक्सा, सेवाप्रणाली सञ्चालन ननदेसशका, सेवाप्रणालीमा जडान गररएका उपकरण तथा 

यधरहरुको स्पेससकफकेसन तथा सिंचालन पुन्स्तका, पररिण-सञ्चालन प्रनतवेदन, र आयोजना 

सञ्चालन सम्बधिी अधय आवस्यक जानकारी र कागजपर समेत हस्ताधतरण गनुथ पनेछ र 

त्यसको एक प्रनत सम्बन्धित स्थाननय ननकायलाई समेत उपलब्ि गराउनु पनेछ। 

(३) उपननयम (१) बमोन्जम उपिोक्ता सिंस्थालाई स्वासमत्व हस्ताधतरण गदाथ सम्बन्धित 

ननकायले उपिोक्ता सिंस्थाले सेवा सञ्चालन गदाथ कायम राक्नु पने नयूनतम सेवास्तर र 

अधय ननकाय सापेि कुनै सतथ िए सो समेत खलुाई द्वीपक्षिय सेवासञ्चालन समझौता 

समेत गनुथ पनेछ। 

(४) उपननयम (१) बमोन्जम उपिोक्ता सिंस्थालाई सेवाप्रणालीको स्वासमत्व हस्ताधतरण गदाथ 

स्थाननय ननकायको रोहवरमा गनुथ पनेछ। 
(५) उपननयम (१) बमोन्जम सेवाप्रणाली हस्ताधतरण गररने आयोजना सो आयोजना सम्पधन 

िए पश्चात कन्म्तमा ३ मदहनाको सफल पररिण-सञ्चालन पश्चात मार उपिोक्ता 

सिंस्थालाई हस्ताधतरण गनुथ पनेछ। 

(६) आयोजनाको पररिण सञ्चालन उपिोक्ता सिंस्थाले ननयुक्त गरेको सेवा सञ्चालनको लाधग 

आवस्यक धयुनतम प्राववधिक र प्रसाशननक कमथचारीको सहिाधगता र सिंलग्नतामा मार 

सम्पधन गररनेछ। 

(७) उपननयम (३) बमोन्जम पररिण सञ्चालन अवधि िर उपिोक्ता सिंस्थाले ननयुक्त गरेको 

कमथचारीको पाररश्रसमक आयोजना कायाथधवयन गने ननकायबाट ब्यहोररनेछ। 

(८) अधयथा ब्यवस्था गररएकोमा बाहेक सेवा सञ्चालन सम्बधिमा उपिोक्ता सिंस्थाको काम, 

कतथब्य र अधिकार सेवाप्रदायक सरह हुनेछ। 

(९) यो ननयम लागु हुिंदा सम्म स्वासमत्व हस्ताधतरण निएका सेवाप्रणाली पनन कानून बमोन्जम 

स्थावपत िई सेवा सञ्चालन गरररहेका उपिोक्ता सिंस्थालाई स्वत: उपननयम (१) बमोन्जम 

हस्ताधतरण िएको मानननेछ।    

(१०) सामाधयतया उपिोक्ता सिंस्थाले हस्ताधतरण गरर सलएको सेवाप्रणालीको ममथत सम्िार र 

सेवा सञ्चालन ननवाथधचत कायथकारी ससमनतको सुपररवेिण र प्रसाशननक ननयधरणमा आप्नो 

कमथचारीबाट वा सेवा करार अधतगथत ननयकु्त कुनै सेवाप्रदायकबाट गराउन सककनेछ। 
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तर जुनसुकै प्रकारले सेवा सञ्चालन गरे पनन सेवाप्रदायकको प्रारन्म्िक न्जम्मेवारी 

उपिोक्ता सिंस्थामा नै रहेको मानननेछ। 

(११) सम्बन्धित स्थाननय ननकायलाई कुनै उपिोक्ता सिंस्थाको कायथकारी ससमनतले सम्झौता 

बमोन्जम सेवा सञ्चालन र सेवाप्रणालीको ब्यवस्थापन गरेको छैन िधने लागेमा सम्बन्धित 

ससमनतलाई आवस्यक सुिार गनथ सलणखत रुपमा जानकारी गराउनु पने छ र यसरी 

पटकपटक जानकारी गराउाँदा पनन ससमनतले अपेक्षित सुिार न गरेमा स्थाननय ननकायले 

सेवा सञ्चालन र ब्यवस्थापनको बैकन्ल्पक ब्यवस्थाका लाधग वविागको सम्बन्धित डडसिजन 

वा सबडडसिजन कायाथलयसिंग परामशथ गरर वविान बमोन्जम ३ मदहना सिर नञााँ कायथकारी 

ससमनतको ननवाथचन गनथ बहालवाला कायथकारी ससमनतलाई ननदेशन ददन सक्नेछ। 

तर स्थाननय ननकायको ननदेशन कायथकारी ससमनतले कायाथधवयन नगरेमा स्थाननय ननकायले 

सम्बन्धित डडसिजन वा सबडडसिजन कायाथलय र स्थाननय प्रसाशनको रोहवरमा आफै 

ननवाथचन गराई नञााँ ननवाथधचत कायथकारी ससमनतलाई सेवा सिंचालन र ब्यवस्थापनको न्जम्मा 
लगाउन सक्नेछ। 

१९. अधय आयोजनाको सेवाप्रणालीको हस्ताधतरण: 

(१) नेपाल सरकारले पुरै वा स्थाननय ननकाय समेतको लगानीमा सम्पधन गरेको आयोजनाको 

सेवाप्रणालीको स्वासमत्व सामाधयतया स्थाननय ननकायलाई वा कानून बमोन्जम स्थापना 

िएको कुनै सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन समेत गने गरर हस्ताधतरण 

गनथ सककनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोन्जम हस्ताधतरण गररसलन े सेवाप्रदायक नाफामुलक सिंस्था िएमा 

सेवाप्रणाली ननमाथण गदाथ नेपाल सरकारले गरेको लगानी असुली सेवाप्रदायक र नेपाल 

सरकार बीच िएको सहमनत बमोन्जम हुनेछ। 

 तर लगानी असुली हुने गरर नाफामुलक सिंस्थालाई स्वासमत्व हस्ताधतरण गदाथ उपिोक्ता 

बगथले नतनुथ पने सेवाशुल्कमा अत्यधिक बदृ्धि गनुथ पने अवस्था ववद्यमान िएमा नेपाल 

सरकारले लगानी असुलीमा आिंसशक वा पुरै छुट ददन बािा पने छैन। 

(३) नेपाल सरकारले र स्थाननय ननकाय समेतको लगानीमा सम्पधन आयोजनाको सेवाप्रणालीको 

स्वासमत्व अधयथा सहमनत िएमा बाहेक स्थाननय ननकायलाई सेवा सञ्चालन र ब्यवस्थापन 

समेत गने गरर हस्ताधतरण गररने छ। यसरर हस्ताधतरण िएको सेवा प्रणालीबाट सेवा 
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सिंचालन तथा ब्यवस्थापन स्थाननय ननकाय आफैले वा कानून बमोन्जम स्थापना िएका कुनै 

सिंस्था द्वारा गराउन सक्नेछ। 

(४) स्थाननय ननकायले पुरै वा उपिोक्ता समुदाय समेतको लगानीमा सम्पधन गरेका 

आयोजनाको सेवा प्रणालीको स्वासमत्व आफैमा रहने गरर सेवा प्रणालीबाट सेवा सिंचालन 

तथा ब्यवस्थापन स्थाननय ननकाय आफैले वा कानून बमोन्जम स्थापना िएका कुनै सिंस्था 

द्वारा गराउन सक्नेछ। 

(५) उपननयम (४) बमोन्जम हस्ताधतरण गररसलन े सेवाप्रदायक नाफामुलक सिंस्था िएमा 

सेवाप्रणाली ननमाथण गदाथ स्थाननय ननकायले गरेको लगानी असुलीबारे सेवाप्रदायक र 

स्थाननय ननकाय बीच पुवथ सहमनत हुनु पनेछ। 

तर स्थाननय बाससधदाको तत्कालको समस्या समािान गने असिप्रायले सम्पधन गरेको 

आयोजनाको सेवाप्रणाली सेवाप्रदायकलाई अनुदानको रुपमा हस्ताधतरण गनथ बािा परेको 

माननने छैन। 

२०. सेवाप्रणाली ब्यवस्थापन करारमा सलनेददने आिार र प्रकृयाहरु: 

(१) सेवाप्रणालीमा स्वासमत्व प्राप्तसिंस्था वा ननकायले वा सेवा सिंचालन समेत गने गरर स्वासमत्व 

हस्ताधतरण गररएका सिंस्था वा ननकायले सेवाप्रणालीको सञ्चालन र ब्यवस्थापन गरी सेवा 

प्रदान गनथ ननजी िेरमा स्थावपत अधय सेवाप्रदायकबाट करारमा गराउिं दा प्रचसलत कानूनको 

अधिनमा रही गराउनु पनेछ। 

(२) सेवाप्रणाली ब्यवस्थापन करारमा ददने ननणथय सलनु अनघ उपिोक्ता समुदायसिंग 

सावथजननकरुपमा पयाथप्त अधतरकृया र परामशथ गनुथ पनेछ। 

(३) ब्यवस्थापन करार १ देणख ५ वषथको छोटो अवधिको सालबसाली ममथत सम्िार र सेवा 

सञ्चालन गने गरर “सािारण करार” वा १५ देणख ३० वषथको लामो अवधिको सेवाप्रणालीको 

सुदृदढकरण, सेवािेरको ववस्तार, सेवास्तरमा सुिार कायथ समेत सिंपादन गने गरर 

“बबस्ताररत करार” गरर सलन ददन सककनेछ। 

(३) उपननयम (३) बमोन्जम छोटो अवधिको ब्यवस्थापन करार गरर सलिंदा ददिंदा करारपरमा 

कन्म्तमा दवुै पिको सिंचालन सम्बधिी काम कतथव्य र अधिकारका साथै ब्यवस्थापन गरे 

बापत सेवा प्रदायकले केकनत दस्तुर कसरी सलन पाउने हो स्पष्ट उल्लेख गनुथ पनेछ। 

(४) उपननयम (३) बमोन्जम लामो अवधिको ब्यवस्थापन करार गरर सलिंदा ददिंदा करारपरमा 

कन्म्तमा दवुै पिको सिंचालन सम्बधिी काम कतथव्य र अधिकारका साथै ब्यवस्थापन गरे 
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बापत सेवा प्रदायकले केकनत दस्तुर कसरी सलन पाउने हो स्पष्ट उल्लेख गनुथका साथ ै

सेवाप्रदायकले कायाथधवयन गनुथ पने सेवाप्रणालीको िौनतक सुदृदढकरण योजना, सेवािेर 

ववस्तार योजना, सेवास्तर सुिार योजना, लगानी योजना, लगानीका प्रस्ताववत स्रोत 

करारपरको अङ्गको रुपमा सिंलग्न गररनु पनेछ। 

२१. सेवाप्रणाली ब्यवस्थापन करारमा ददिंदा उपिोक्ता सिंस्थालाई प्राथसमकता ददईने: 

(१) सेवाप्रणालीमा स्वासमत्व प्राप्तसिंस्था वा ननकायले सेवाप्रणालीको सेवा सञ्चालन र 

ब्यवस्थापन अधय सेवाप्रदायकलाई करारमा ददनु अनघ उपिोक्ता समुदायसिंग प्रचसलत 

कानून बमोन्जम उपिोक्ता सिंस्था गठन र दताथ गरर सो सिंस्थाबाट सेवा सञ्चालन र 

ब्यवस्थापन गनथ ईच्छुक िए निएको बारे परामशथ गनुथ पनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोन्जम उपिोक्ता सिंस्थाबाट सेवा सञ्चालन र ब्यवस्थापन गनथ गराउन 

उपिोक्ता समुदाय ईच्छुक देणखए सम्बन्धित सिंस्था वा ननकायले प्रचसलत कानून बमोन्जम 

उपिोक्ता सिंस्थाको गठन गरर गराई सो सिंस्थासिंग “बबस्ताररत करार” गनुथ पनेछ। 

(३) प्रचसलत कानून बमोन्जम स्थावपत िई सफलता पुवथक सेवा सञ्चालन गरर रहेका कुन ैपनन 

उपिोक्ता सिंस्थाले सेवाप्रदायकको कुनै पनन छनौट प्रनतस्पिाथमा िाग सलन पाउनेछ र 

त्यसरी प्रनतस्पिाथमा िाग सलने उपिोक्ता सिंस्थालाई छनौटको लाधग मुल्याङ्कनमा ७% 

सम्मको छुट ददन सककनेछ, 

तर प्रनतस्पिाथमा िाग सलन पाउने उपिोक्ता सिंस्थाको सिंस्थाले प्रदान गरर रहेको सेवाको 

गुणस्तरमा आिाररत पुवथ योग्यता ननिाथरण गनुथ पनेछ। 

२२. सेवाशुल्क वा महशुल ननिाथरण सम्बधिी ब्यवस्था: 

(१) सेवाप्रदायकले प्रचसलत कानून बमोन्जम सेवा शुल्क ननिाथरण गनुथ पने िएमा सोदह अनुसार 

र त्यसरी ननिाथरण गनुथ नपने अवस्थामा वविागले न्स्वकृत गरेको सेवाशलु्क वा महशुल दर 

गणना ननदेसशका बमोन्जम ननिाथरण गनुथ पनेछ, 

 तर सेवािेरको ववद्यमान पररन्स्थनतको आिारमा सेवा प्रदायकले वविागको ननदेसशका 

अनुसार हुन आउन ेदर िधदा २० % सम्म घटी वा बढी गरर सेवाशुल्क वा महशुल दर 

ननिाथरण गनथ सक्नेछ। 
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(२) उपननयम (१) बमोन्जम ननिाथरण गररएको सेवाशलु्क व महशुल दर  कम्तीमा १५ ददन अनघ 

उपयुक्त आम सिंचार माध्यममा प्रकाशन प्रशारण गराई उपिोक्ता समुदायको सावथजननक 

सिाबाट अनुमोदन गराउनु पनेछ। 

(३) कुनै पनन प्रकारको बबवादका कारण उपननयम (१) बमोन्जम उपिोक्ता समुदायको 

सावथजननक सिाबाट अनुमोदन हुन नसकेमा सेवाप्रदायकले मनाससब कारण साथ वविागमा 

ननवेदन गरेमा वविागले अनुमोदन गररददन सक्नेछ। 

२३. सेवा प्रदान गनथ सेवाप्रणाली जडान गदाथ लागेको खचथ ननिाथरण र अशुली: 

(१) सामाधयतया: उपिोक्तालाई खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ि गराउिंदा आवस्यक 

पाईप, कफदटङ्ग, समटर तथा अधय जडान सामग्रीहरु र दि अदि कामदारहरु आफुले बजार 

मुल्यको आिारमा आवधिक रुपमा ननिाथरण गरेको मुल्य उपिोक्ताबाट सलई उपल्ब्ि गराउने 

र जडान गरर ददने न्जम्मेवारी सेवाप्रदायकको हुनेछ। 

तर खानेपानीको िारा जडान गदाथ ववतरण प्रणालीको पाईप देणख उपिोक्ताको घर पररसर 
सिर समटर सम्म र ढल जडान गदाथ ढल प्रणाली देणख उपिोक्ताको  घर पररसरको सीमाना 

सम्म मार सेवाप्रदायकको न्जम्मेवारी सिर पनेछ। 

(२) उपिोक्ताको िारा वा ढल जडान गदाथ सावथजननक सडक वा सम्पवत्त खधनु वा ववगानुथ वा 

सानथ परे सम्बन्धित ननकाय वा सिंस्था सिंग अनुमनत सलने र सावथजननक आवागमनमा 

अवरोि नयूननकरण गनथ र सावथजननक सडकमा दघुथटना हुन नददन पयाथप्त सुरिा प्रबधि 

समलाउने न्जम्मेवारी सेवाप्रदायकको हुनेछ। 

तर यस्तो अनुमनत सलिंदा सम्बन्धित ननकाय वा सिंस्थाको ननयम बमोन्जम लाग्ने दस्तुर 

सेवाप्रदायकले उपिोक्तासिंग असुल उपर गररसलन पाउनेछ। 

(३) सेवाप्रदायकले उपननयम (१) र (३) बमोन्जम ब्यदहनुथ पने खदु खचथ बाहेक जडान शुल्क 

समेत उपिोक्ताबाट असुल उपर गनथ सक्नेछ।  

२४. खानेपानी समटरमा उठेको खानेपानी खपतको आिारमा महसुल असुली: 

(१) सामाधयतया: सेवाप्रदायकले उपिोक्ताको िारामा जडान गररएको खानेपानी समटरमा उठेको 

खपत अङ्कको आिारमा आवधिक रुपमा खानेपानीको महसुल उठाउनु पनेछ। 

(२) १/२” ब्यासको िारा जडान गररएका उपिोक्ताबाट खानेपानीको माससक खपतको आिारमा ६ 

घ.मी. सम्मको खपतमा आिारिूत, ६ देणख माधथ १२ घ.मी. सम्म मध्यम र १२ घ.मी. 
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िधदा माधथ जनतसुकै िए पनन उच्च प्र.घ.मी. दरले सेवाप्रदायकले कुल खपतको हुन आउन े

महसुल असुल उपर गनथ पाउने ब्यवस्था गररनेछ। 

तर ६ घ.मी. िधदा कम खपत गने उपिोक्ताले आिारिूत प्र.घ.मी. महसलू दरले ६ घ.मी. 

को धयूनतम माससक महसुल नतनुथ पनेछ। 

(३) १/२” िधदा बढी ब्यासको िारा जडान गररएका उपिोक्ताबाट उच्च प्र.घ.मी. महसूल दरले 

महसुल असुल उपर गनाथका साथ ैउपयुक्त धयुनतम महसुल दर कायम गनथ सककनेछ। 

(४) कुनै प्राववधिक कारणले समटर जडान गनथ नसमल्ने िएमा स्थाई तवरमा वा तत्काल समटर 

उपलब्ि न िएको कारणले िए अस्थाई तवरले बबना समटर िारा जडान गररएमा 

सेवाप्रदायकले उपिोक्ताबाट ननन्श्चत रकम माससक महसुल स्वरुप असुल उपर गररसलन 

सक्नेछ। 

(५) सेवाप्रदायकले ढलप्रणालीमा आबद्ि उपिोक्ताबाट खानेपानी सेवा बापत नतने महसुलको  

ननन्श्चत अनुपातमा सरसफाई सेवा महसुल लगाई असुल उपर गररसलन सक्नेछ। 

तर खानेपानीको सेवा सिंग आबद्ि निई ढल प्रणाली सिंग आबद्ि उपिोक्ताबाट सेवा 

प्रदायकले  उपिोक्ताको घरजग्गाको िेरफलको आिारमा पनन सरसफाई सेवा शुल्क असुल 

उपर गररसलन सक्नेछ। 

(६) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िएता पनन खानेपानी समटरको रटुी अथवा अधय 

कुनै कारणले समटरमा वास्तववक खपत िधदा बढी अङ्क उदठरहेको छ िनन कुन ै

उपिोक्ताले सलणखत उजुरी गरेमा सेवाप्रदायकले यथासशघ्र जााँचबुझ गरर ब्यहोरा सत्य देणखए 

बढी खपतबापतको महशुल रकम समनाहा गरर समटर ममथत गरर ददनु वा नञााँ समटर जडान 

गरर ददनु पनेछ। 

२५. थप सेवा प्रदान गरे बापतको शुल्क ननिाथरण र अशुली: 

सेवाप्रदायकले खानेपानी तथा ढलप्रणाली सिंग आब्द्ि उपिोक्तालाई ननयसमत सेवा प्रदान गरे बाहेक 

कुनै अधय प्रकारको पटके सेवा प्रदान गरेमा त्यस्तो सेवा प्रदान गरे बापत ननिाथररत सेवा शुल्क 

पटकै वपच्छे असुल उपर गररसलन सक्नेछ। 

२६. उपिोक्तालाई अनतररक्त दस्तुर लगाउन सककने: 
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(१) सेवाप्रदायकले समयमा सेवा शुल्क वा महशुल ननतने उपिोक्ताबाट ननजले नतनुथ पने बााँकी 

सेवा शुल्क वा महशुलको केदह प्रनतशत रकम अनतररक्त दस्तुरका रुपमा अशुल उपर 

गररसलन पाउनेछ। 

 तर यसरी अशुल उपर गररने कुल अनतररक्त सेवा शुल्क उपिोक्ताले कुल नतनथ बााँकक सेवा 

शुल्क वा महशुल िधदा बढी हुने छैन। 

(२) समयमा सेवा शुल्क वा महशुल ननतरेको वा अधय कारणले  बधद वा ननलम्बन िएको सेवा 

पुन: खलुाउनु पदाथ सेवाप्रदायकले उपिोक्ताबाट ननिाथररत दस्तुर अशुल उपर गररसलन 

पाउनेछ। 

 तर सेवा पुन: खलुाउिं दा आवस्यक पने पाईप, कफदटङ्ग तथा अधय जडान सामग्रीहरु र दि 

अदि कामदारहरु सेवाप्रदायक आफैले उपलब्ि गराई सोमा िएको खचथ बराबरको रकम 

बजार मुल्यको आिारमा उपिोक्ताबाट अशुल उपर गररसलन पाउनेछ। 

(३) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िएता पनन कुनै उपिोक्ताले सेवाप्रदायकलाई 
उपिोक्ताले नतनुथ पने सेवा शुल्क वा महशुल रकम नतनुथ पदैन िनन ठहररन आए त्यस्तो 

रकममा लाग्ने अनतररक्त दस्तुर समनाहा गरर ददनु पनेछ। 

२७. चक्र कोषको सञ्चालन र ब्यवस्थापन: 

(१) कोषको सञ्चालनको लाधग ननम्न बमोन्जमको एक ९ सदस्यीय सञ्चालक ससमनत रहनेछ:- 

१. सधचव, सहरी ववकास मधरालय      अध्यि 

२. प्रनतननधि (रा.प्र.प्र. शे्रणी), स्थाननय ववकास मधरालय   सदस्य 

३. प्रनतननधि (रा.प्र.प्र. शे्रणी), खानेपानी तथा ढलननकास वविाग   सदस्य  

४. कायथकारी ननदेशक, ग्रा.खा.पा.स.को.वव.ससमनत    सदस्य 

५. नेपाल सरकारले ननयुक्त गरेको गै.स.स.को प्रनतननधि   सदस्य 

६. प्रनतननधि, खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता महासिंघ, नेपाल  सदस्य 

७. नेपाल सरकारले ननयुक्त गरेको खा.पा.स.स. ववज्ञ    सदस्य 

८. प्रनतननधि, गा.वव.स. महासिंघ      सदस्य 

९. महाननदेशक, खानेपानी तथा ढलननकास वविाग    सदस्य-सधचव 

(२) सञ्चालक ससमनतको काम कतथव्य र अधिकार देहाय बमोन्जम हुनेछ:- 

 (क) कोषले सेवाप्रदाकलाई प्रवाह गररने ऋण र अनुदान सम्बधिी कायथववधि स्वीकृनत गने, 
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 (ख) सेवाप्रदायकबाट गररने ऋण असुली कायथववधि स्वीकृनत गने, 

 (ग) सेवा प्रदायकलाई ऋण र अनुदान स्वीकृनत गने, 

 (घ) कोषको सञ्चालन कायथको अनुगमन गने।  

(३) चक्रकोषको प्रशासननक कायथ सञ्चालन नेपाल सरकारले ननयुक्त गरेको ईन्धजनीयररिंग सेवा, 

ससववल समूह, स्याननटरी उपसमूहको रा.प.प्र. श्रणीको कायथकारी प्रमुखले गनेछ। 

(४) कोषको कायथकारी प्रमुख सदस्य सधचव माफथ त सञ्चालक ससमनत प्रनत न्जम्मेवार हुने छन।् 

(५) कोषमा आवस्यकतानुसार नेपाल सरकारका ननजामनत कमथचारी रहने छन।्  

२८. ट्याङ्कर खानेपानी सेवा उपलब्ि गराउने ब्यवस्था: 

(१) िुसमगत/सतहगत स्रोतको पानी वा बषाथते पानी प्रशोिन गरर यान्धरक वाहनमा जडडत 

खानेपानी ट्याङ्करमा ढुवानी गरर उपिोक्ताको घर-घरै वा उपिोक्ताको आवस्यकता 

बमोन्जम अधय स्थानमा खानेपानी सेवा उपलब्ि गराई रहेका वा गराउन चाहन े

सेवाप्रदायकले वविागका प्रमुख समि अनुसूची ९ बमोन्जमको ढािंचामा दरखास्त ददनु पनेछ। 
(२) ट्याङ्करबाट खानेपानी सेवा उपलब्ि गराउन अनुमनत माग्नअुनघ सेवाप्रदायक प्रचसलत 

कानून बमोन्जम सिंस्थाको रुपमा दताथ िएको र िुसमगत/सतहगत पानीको स्रोतको उपयोगको 

अनुमनत सलएको हुन पछथ। 

(३) सेवाप्रदायकले उपिोक्तालाई ट्याङ्करबाट खानेपानी उपलब्ि गराउिंदा खानेपानीको गुणस्तर 

नेपाल सरकारले तोकेको मानक बमोन्जम हुनु पनेछ। 

(४) वविागका प्रमुखले सेवाप्रदायकले प्रस्ताव गने पानीको स्रोत खानेपानी प्रयोजनको लाधग 

प्रयोग गनथ उपयुक्त िएको, स्रोतको पानीलाई खानेपानी प्रयोजनको लाधग नेपाल सरकारले 

तोकेको मानक बमोन्जम कायम गनथ प्रस्ताव गरेको प्रशोिन ववधि उपयुक्त र पयाथप्त 

िएको,  आधतररक गुणस्तर ननयधरण गनथ प्रस्ताववत गुणस्तर परीिण पारासमटर, प्रववधि 

र प्रकृया उपयुक्त र पयाथप्त िएको, खानेपानी ढुवानीको लाधग प्रस्ताव गररएको ट्याङ्कर 

उपयुक्त िएको र आधतररक गुणस्तर ननयधरणको लाधग गुणस्तर परीिण प्रयोगशाला र 

गुणस्तर परीिक कमथचारीको ननिाथररत धयुनतम अनुिव र योग्यता पयाथप्त रहेको कुरा 

सुननन्श्चत गरर अनुसूची १० बमोन्जमको ट्याङ्कर खानेपानी सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत 

ददनु पनेछ। 

(५) उपननयम (४) बमोन्जम अनुमनत प्राप्त गरेको सेवाप्रदायकले सेवा सञ्चालन गनुथ अनघ 

परीिण सञ्चालन गदाथ र सेवा सिंचालन सुचारु िए पनछ कम्तीमा वषथको एक पटक 
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वविाधगय प्रमुखले उपयुक्त कमथचारीबाट ननररिण गनथ लगाई सेवाप्रदायकले अनुमनत माग्दा 

गरेको प्रस्तावको प्रनतकुल अवस्था नरहेको यककन गनुथ पनेछ। 

(६) उपननयम (५) बमोन्जम ननररिण गदाथ सेवा सञ्चालनमा कुनै रटुी देणखए सलणखत रुपमा 

सेवाप्रदायकलाई मनाससब माकफकको समयावधि तोकक रटुी सच्याउने अवसर ददनु पनेछ र 

सो समयावधि सिर पनन रटुी न सच्याए वविाधगय प्रमुखले रटुी न सच्याए सम्मसेवा 

सञ्चालन गनथ रोक लगाउन सक्नेछ। 

तर तत्काल सेवा सञ्चालन गनथ रोक नलगाएमा उपिोक्ता समुदायको स्वास््यमा गन्म्िर 

असर पने अवस्था ववद्यमान िए जुनसुकै बेला पनन रोक लगाउन सक्नेछ। 

(७) खानेपानी ववतरण प्रयोजनको लाधग उपयोग हुने ट्याङ्करमा दाञािं र बाञा प्रष्ट देणखने र 
नमेदटनेगरर स्थाई रुपमा “खानेपानी प्रयोजनकोलाधग” िननलेणखएको हुनु पनेछ। 

(८) यो ननयमावली लाग ूहुनु अनघ ट्याङ्कर खानेपानी सेवा उपलब्ि गराई रहेका सेवा प्रदायकले 

६ मदहना सिर यस ननयम बमोन्जम अनुमनत पर सलई सक्नु पनेछ। 

२९. जार/बोतलबधद खानेपानी सेवा सञ्चालन गने ब्यवस्था: 

(१) िुसमगत/सतहगत स्रोतको पानी वा बषाथते पानी प्रशोिन गरर जार/बोतलबधद खानेपानी बबक्री 

बबतरण गरर खानेपानी सेवा सञ्चालन गनथ चाहने वा गरर रहेका सेवाप्रदायकले वविागका 

प्रमुख समि अनुसूची ११ बमोन्जमको ढािंचामा दरखास्त ददनु पनेछ। 

(२) जार/बोतलबधद खानेपानी सेवा सञ्चालन गनथअनुमनतमाग्नुअनघ सेवाप्रदायकले प्रचसलत 

कानून बमोन्जम सिंस्थाको रुपमा दताथ िएको र िुसमगत/सतहगत पानीको स्रोतको उपयोगको 

अनुमनत सलएको हुन पछथ। 

(३) सेवाप्रदायकले ववक्री ववतरण गनथ जार/बोतलबधद खानेपानी पठाउदा जार/बोतलको मुख सशल 
गरर प्रत्येक जार/बोतलमा रहेको खानेपानी कुन समनत सम्म उपयोग गनथ सककने हो उल्लेख 
गरर पठाउनु पदथछ र कम्तीमा त्यस्तो समनत सम्म त्यसमा रहेको खानेपानीको गुणस्तर 
नेपाल सरकारले तोकेको मानक बमोन्जम कायम रहेको हुनु पनेछ। 

(४) वविागका प्रमुखले सेवाप्रदायकले प्रस्ताव गने पानीको स्रोत खानेपानी प्रयोजनको लाधग 

प्रयोग गनथ उपयुक्त िएको, स्रोतको पानी खानेपानी प्रयोजनको लाधग नेपाल सरकारले 

तोकेको मानक बमोन्जम कायम गनथ प्रस्ताव गरेको प्रशोिन ववधि उपयुक्त र पयाथप्त 

िएको,  आधतररक गुणस्तर ननयधरण गनथ प्रस्ताववत गुणस्तर पारासमटर, प्रववधि र प्रकृया 

उपयुक्त र पयाथप्त िएको र आधतररक गुणस्तर ननयधरणकोलाधग गुणस्तर परीिण 

प्राववधिक कमथचारीको ननिाथररत धयुनतम अनुिव र योग्यता पयाथप्त रहेको कुरा सुननन्श्चत 
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गरर अनुसूची १२ बमोन्जमको ढािंचामा जार/बोतलबधद खानेपानी सेवा सञ्चालन गनथ 

अनुमनत ददनु पनेछ। 

(५) उपननयम (४) बमोन्जम अनुमनत प्राप्त गरेको सेवाप्रदायकले सेवा सञ्चालन गनुथ अनघ 

परीिण सञ्चालन गदाथ र सेवा सिंचालन सुचारु िए पनछ कम्तीमा वषथको एक पटक 

वविाधगय प्रमुखले उपयुक्त कमथचारीबाट ननररिण गनथ लगाई सेवाप्रदायकले अनुमनत माग्दा 

गरेको प्रस्तावको प्रनतकुल अवस्था नरहेको यककन गनुथ पनेछ। 

(६) उपननयम (५) बमोन्जम ननररिण गदाथ सेवा सञ्चालनमा कुनै रटुी देणखए सलणखत रुपमा 

सेवाप्रदायकलाई मनाससब माकफकको समयावधि तोकक रटुी सच्याउने अवसर ददनु पनछे र 

सो समयावधि सिर पनन रटुी न सच्याए वविाधगय प्रमुखले तोककएको रटुी न सच्याए सम्म 

सेवा सञ्चालन गनथ रोक लगाउन सक्नेछ। 

तर तत्काल सेवा सेवा सञ्चालन गनथ रोक नलगाएमा उपिोक्ताको स्वास््यमा गन्म्िर 

असर पने अवस्था ववद्यमान िए जुनसुकै बेला पनन रोक लगाउन सक्नेछ। 
(७) यो ननयमावली लागू हुनअुनघ जार/बोतलबधद खानेपानी सेवा उपलब्ि गराई रहेका 

सेवाप्रदायकले ६मदहना सिर यस ननयम बमोन्जम अनुमनतपर सलई सक्नु पनेछ। 
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अनुसूची – १ 

आयोजना ननर्ााण गना स्विकृनिको लागग दरखावि 
(ननयम ४ को उपननयम (२) बमोन्जम) 

समनत:_______________ 

श्री कायाथलय प्रमुखज्यू, 

खानेपानी तथा सरसफाइ डडसिजन/सबडडसिजन कायाथलय, 

न्जल्ला:_______________ 

महोदय, 

ववषय: आयोजना ननमाथण गनथ न्स्वकृनत बारे 

यस सिंस्थालाई यस________न्जल्लाको ननम्न सेवा िेर (गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. का वडाहरु) का ननम्न 

उन्ल्लणखत जनसिंख्यालाई खानेपानी/सरसफाइ सुवविा पुर् याउनाको लाधग__________खानेपानी/सरसफाइ आयोजना 

(नञािं/सुिार/ववस्तार/पुनननथमाथण/स्तरोधननत) ननमाथण गनथ स्वीकृनतको लाधग खानेपानी तथा सरसफाइ ननयमावली २०७२ 

को ननयम ४ को उपननयम (२) बमोन्जम यो ननबेदन गररएको छ। 

गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा.  लािान्धवत वडाहरु कुल लािान्धवत जनसङ्ख्या 

शुरु वषथ(वव.स. 

२०___) 

डडजा. वषथ (वव.स. 

२०___) 

    

    

    

   

यसै ननवेदनको पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररए बमोन्जमको आयोजना सम्बधिी आवस्यक वववरण तथा कागजपरको 

प्रनतसलवप सिंलग्न गररएको छ। 
 

आवेदक 

           

         हस्तािर:______________________ 

        नाम:______________________ 

पद:______________________ 

         
(दरखास्तददिंदा सिंलग्न गनुथ पने वववरण तथा कागजपरहरु पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररएको छ) 
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ननयम ४ को उपननयम (२) बमोन्जम आयोजना ननमाथण गनथ न्स्वकृनतकोलाधग दरखास्तददिंदा सिंलग्न गनुथ पने वववरण 

तथा कागजपरहरु:- 

 
(क) सिंस्था कानून बमोन्जम सिंगदठत सिंस्थाको रुपमा दताथ िएको प्रमाण परको प्रनतसलवप। 
(ख) सिंस्थाको बबिानको प्रनतसलवप। 
(ग) सिंस्थाको पनछल्ला सबै सािारण सिाको ननणथयका प्रनतसलवप। 
(घ) सिंस्थाको सिंचालक ससमनतको पदाधिकारी र सदस्यको नाम र ठेगाना। 

(ङ) खानेपानी आयोजना िए सिंस्थालेप्रचसलत कानून बमोन्जम खानेपानी प्रयोजनको लाधग उपयोग गनथ 

पाउने स्रोतको नाम, स्रोतको ककससम (सतही/िुसमगत/अधय), दैननक रुपमा अधिकतम उपयोग गनथ 

पाउने पानीको पररमाण, र पानीको मुहानको ननिाथररत जलािार िेर खुल्ने गरर प्राप्त गरेको अनुमनत 

परको प्रनतसलवप र/वा सरसफाइ आयोजना िए सिंस्थाले फोहरपानी बबसजथन गनथ पाउने स्रोतको नाम 

र दैननक रुपमा अधिकतम उपयोग ववसजथन गनथ पाउने फोहरपानीको पररमाण। 

(च) आयोजनाको न्स्वकृत डडजाईन प्रनतवेदन र अनुमाननत लागतको प्रनतसलवप। 

(छ) प्रचसलत कानून बमोन्जमको प्रारन्म्िक बातावरण पररिण वा बातावरणणय प्रिाव मुल्याङ्कन 

प्रनतवेदनको प्रनतसलवप। 

(ज) आयोजनाको ननमाथण कायथतासलका। 
(झ) अधय आवश्यक वववरणहरु। 

(कैकफयत: ननयम ४ को उपननयम (३) बमोन्जम थप जानकारी माग िएमा पेश गररने छ।) 
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अनुसूची – २ 

आयोजना ननर्ााण गना विीकृनि पत्र 
(ननयम ५ को उपननयम (२) बमोन्जम) 

समनत:_______________ 

श्री_______________________ (सिंस्थाको नाम), 

_________________________(सिंस्थाको ठेगाना), 

न्जल्ला:_____________ 

महोदय, 

ववषय: आयोजना ननमाथण गनथ न्स्वकृनत ददइएको बारे 

त्यस सिंस्थाले समनत__________मा_______________खानेपानी/सरसफाइ आयोजना ननमाथण गनथ स्वीकृनत माग गनुथ 

िएकोमा पेश गररएका वववरण र कागजातहरुको आिारमा यस___________न्जल्लाको ननम्न सेवा िेर 

(गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. का वडाहरु) का ननम्न उन्ल्लणखत जनसिंख्यालाई खानेपानी/सरसफाइ सुवविा 

पुर् याउनाको लाधग खानेपानी तथा सरसफाइ ननयमावली २०७२ को ननयम ५ को उपननयम (२) 

बमोन्जम_________खानेपानी/सरसफाइ आयोजना (नञािं/सुिार/ववस्तार/पुनननथमाथण/स्तरोधननत) यस कायाथलको 

असिलेखमा दताथ गरी उक्त आयोजना ननमाथण गनथ स्वीकृनत ददईएको ब्यहोरा अनुरोि गररधछ। 

गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा.  लािान्धवत वडाहरु कुल लािान्धवत जनसङ्ख्या 

शुरु वषथ (वव.स. 

२०___) 

डडजा. वषथ (वव.स. 

२०___) 

    

    

    

   

त्यस सिंस्थाले ननमाथण अवधिमा पालना गनुथ पने शतथहरु यसै परको पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररएको छ। 
 

स्वीकृनत ददने पदाधिकारी 
           

          हस्तािर:_________________ 

          नाम:____________________ 

          पद:_____________________ 
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ननयम ५ को उपननयम (५) बमोन्जम आयोजना ननमाथणको लाधग स्वीकृनत प्राप्त गने सिंस्थाले पालना गनुथ पनेशतथहरु:- 

(क) सम्बन्धित डडसिजन वा सबडडसिजन कायाथलयमाननम्न जानकारी कायथ सम्पधन िएको एक मदहना 

सिर पठाउने:- 

- सिंस्थाको बबिान सिंशोिन िएमा सिंशोधित बबिानको प्रनत। 

- सिंस्थाको सािारण सिाका ननणथयहरु। 

- सिंस्थाको सिंचालक ससमनतको पुनगथठन िएमा पदाधिकारीहरुको नाम र ठेगाना। 

- डडजाईन वा अनुमाननत लागत सिंशोिन िएमा सिंशोधित डडजाईन र अनुमाननत लागत। 

(ख) समयमै आयोजनाको वावषथक िौनतक र आधथथक लिको वववरण पठाउने। 

(ग) समयमै आयोजनाको सिंशोधित वावषथक िौनतक र आधथथक लिको वववरण पठाउने। 

(घ) समयमैआयोजनाको आवधिक िौनतक र आधथथक प्रगनत वववरणपठाउने। 

(ङ) आवधिक प्रगनत समीिामा न्जम्मेवार पदाधिकारीलाई िागसलन लगाउने। 

(च) तासलम कायथक्रमहरुमा उपयुक्त पदाधिकारी वा कमथचारीलाई िाग सलन पठाउने। 

(च) ननमाथण कायथको ननररिण र अनुगमन कायथमा सम्बन्धित कायाथलयका प्रमुख वा ननजले खटाएको 

प्राववधिकलाई सहयोग र सहन्जकरण गने। 

(छ) ननररिण र अनुगमनको क्रममा सलणखत रुपमा औिंल्याईएका सुझावहरु अनुसार ननमाथणमा िई रहेका 

कमी कमजोरीहरु ननराकरण गने। 

(ज) आयोजना सिंपधन िएको ३ मदहना सिर आयोजना सिंपधन प्रनतवेदन पेस गने। 

(झ) आयोजना ननमाथणलाई प्रनतकुल प्रिाववत पाने कुनै अवस्था आई परे सोको जानकारर यथासशघ्र ददने। 

(ञ) आवस्यक अधय जानकारी। 
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अनुसूची – ३ 

ननर्ााणागिन आयोजनादिाा गना ददने दरखावि 
(ननयम ६ को उपननयम (१) बमोन्जम) 

 
समनत:_______________ 

श्री कायाथलय प्रमुखज्यू, 

खानेपानी तथा सरसफाइ डडसिजन/सबडडसिजन कायाथलय, 

न्जल्ला:______________ 

महोदय, 

ववषय: ननमाथणाधिन आयोजना दताथ गनेबारे 

हामीले यस______________न्जल्लाको ननम्न सेवा िेर (गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. का वडाहरु) मा ननम्न 

उन्ल्लणखत जनसिंख्यालाई खानेपानी/सरसफाइ सुवविा पुर् याउनाको लाधग ननमाथणाधिन___________खानेपानी/सरसफाइ 

आयोजना (नञािं/सुिार/ववस्तार/पुनननथमाथण/स्तरोधननत) खानेपानी तथा सरसफाइ ननयमावली २०७२ को ननयम ६ को 

उपननयम (१) बमोन्जम दताथ गररददनु हुन य ननबेदन गररएकोछ। 

गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा.  लािान्धवत वडाहरु कुल लािान्धवत जनसङ्ख्या 

शुरु वषथ (वव.स. 

२०___) 

डडजा. वषथ (वव.स. 

२०___) 

    

    

    

   

यसै ननवेदनको पषृ्ठिागमा उल्लेख गररए बमोन्जमको आयोजना सम्बधिी आवस्यक वववरण तथा ननम्नानुसारका 

कागजपरको प्रनतसलवप सिंलग्न गररएको छ। 
 

आवेदक 

           

         हस्तािर:______________________ 

        नाम:______________________ 

पद:______________________ 

         
(दरखास्तददिंदा सिंलग्न गनुथ पने वववरण तथा कागजपरहरु पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररएको छ) 

 

 

 



खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धि न्नयमावली जेष्ठ ७२ 
 

 

ननयम ४ को उपननयम (२) बमोन्जम आयोजना दताथ गनथ दरखास्तददिंदा सिंलग्न गनुथ पने वववरण तथा कागजपरहरु:- 

 
(क) सिंस्था कानून बमोन्जम सिंगदठत सिंस्थाको रुपमा दताथ िएको प्रमाण परको प्रनतसलवप। 
(ख) सिंस्थाको बबिानको प्रनतसलवप। 
(ग) सिंस्थाको पनछल्ला सबै सािारण सिाको ननणथयका प्रनतसलवप। 
(घ) सिंस्थाको सिंचालक ससमनतको पदाधिकारी र सदस्यको नाम र ठेगाना। 

(ङ) खानेपानी आयोजना िए सिंस्थालेप्रचसलत कानून बमोन्जम खानेपानी प्रयोजनको लाधग उपयोग गनथ 

पाउने स्रोतको नाम, स्रोतको ककससम (सतही/िुसमगत/अधय), दैननक रुपमा अधिकतम उपयोग गनथ 

पाउने पानीको पररमाण र पानीको मुहानको ननिाथररत जलािार िेर खुल्ने गरर प्राप्त गरेको अनुमनत 

परको प्रनतसलवप र/वा सरसफाइ आयोजना िए सिंस्थाले फोहरपानी बबसजथन गनथ पाउने स्रोतको नाम 

र दैननक रुपमा अधिकतम उपयोग ववसजथन गनथ पाउने फोहरपानीको पररमाण।   

(च) आयोजनाको न्स्वकृत डडजाईन प्रनतवेदन र अनुमाननत लागतको प्रनतसलवप। 

(छ) प्रचसलत कानून बमोन्जमको प्रारन्म्िक बातावरण पररिण वा बातावरणणय प्रिाव मुल्याङ्कन 

प्रनतवेदनको प्रनतसलवप। 

(ज) आयोजनाको ननमाथण कायथतासलका। 

(झ) अधय आवश्यक वववरणहरु। 
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अनुसूची – ४ 

ननर्ााणागिन आयोजनादिाा प्रर्ाणपत्र 

(ननयम ६ को उपननयम (१) बमोन्जम) 

समनत:_______________ 

श्री_______________________ (सिंस्थाको नाम), 

_________________________(सिंस्थाको ठेगाना), 

न्जल्ला:_______________ 

महोदय, 

ववषय: ननमाथणाधिन आयोजना दताथ प्रमाणपर बारे 

त्यस सिंस्थाले समनत__________मा आयोजना दताथ गनथ ददएको दरखास्त साथ पेश गररएका वववरण र कागजातहरुको 

आिारमा यस__________न्जल्लाको ननम्न सेवा िेर (गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. का वडाहरु) मा ननम्न 

उन्ल्लणखत जनसिंख्यालाई खानेपानी/सरसफाइ सुवविा पुर् याउनाको लाधग ननमाथणाधिन____________खानेपानी/सरसफाइ 

आयोजना खानेपानी तथा सरसफाइननयमावली २०७२ को ननयम ६ को उपननयम (१) बमोन्जम 
(नञािं/सुिार/ववस्तार/पुनननथमाथण/स्तरोधननत) दताथ गररएको ब्यहोरा अनुरोि गररधछ। 

गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा.  लािान्धवत वडाहरु कुल लािान्धवत जनसङ्ख्या 

शुरु वषथ (वव.स. 

२०___) 

डडजा. वषथ (वव.स. 

२०___) 

    

    

    

   

त्यस सिंस्थाले ननमाथण अवधिमा पालना गनुथ पने शतथहरु यसै परको पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररएको छ। 
 

दताथ गनथ स्वीकृनत ददने पदाधिकारी 
           

          हस्तािर:_________________ 

          नाम:____________________ 

          पद:_____________________ 
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ननयम ५ को उपननयम (५) बमोन्जम आयोजना दताथ गराउने सिंस्थाले पालना गनुथ पनेशतथहरु:- 

(क) सम्बन्धित डडसिजन वा सबडडसिजन कायाथलयमाननम्न जानकारी कायथ सम्पधन िएको एक मदहना 

सिर पठाउने:- 

- सिंस्थाको बबिान सिंशोिन िएमा सिंशोधित बबिानको प्रनत। 

- सिंस्थाको सािारण सिाका ननणथयहरु। 

- सिंस्थाको सिंचालक ससमनतको पुनगथठन िएमा पदाधिकारीहरुको नाम र ठेगाना। 

- डडजाईन वा अनुमाननत लागत सिंशोिन िएमा सिंशोधित डडजाईन र अनुमाननत लागत। 

(ख) समयमै आयोजनाको वावषथक िौनतक र आधथथक लिको वववरण पठाउने। 

(ग) समयमै आयोजनाको सिंशोधित वावषथक िौनतक र आधथथक लिको वववरण पठाउने। 

(घ) समयमैआयोजनाको आवधिक िौनतक र आधथथक प्रगनत वववरणपठाउने। 

(ङ) आवधिक प्रगनत समीिामा न्जम्मेवार पदाधिकारीलाई िागसलन लगाउने। 

(च) तासलम कायथक्रमहरुमा उपयुक्त पदाधिकारी वा कमथचारीलाई िाग सलन पठाउने। 

(च) ननमाथण कायथको ननररिण र अनुगमन कायथमा सम्बन्धित कायाथलयका प्रमुख वा ननजले खटाएको 

प्राववधिकलाई सहयोग र सहन्जकरण गने। 

(छ) ननररिण र अनुगमनको क्रममा सलणखत रुपमा औिंल्याईएका सुझावहरु अनुसार ननमाथणमा िई रहेका 

कमी कमजोरीहरु ननराकरण गने। 

(ज) आयोजना सिंपधन िएको ३ मदहना सिर आयोजना सिंपधन प्रनतवेदन पेस गने। 

(झ) आयोजना ननमाथणलाई प्रनतकुल प्रिाववत पाने कुनै अवस्था आई परे सोको जानकारर यथासशघ्र ददने। 

(ञ) आवस्यक अधय जानकारी। 
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अनुसूची – ५ 

सेिा सञ्चालन गना अनुर्नि ललिंदा ददनु पने दरखावि 

(ननयम ८ को उपननयम (२) बमोन्जम) 

श्री कायाथलय प्रमुखज्यू, 

खानेपानी तथा सरसफाइ डडसिजन/सबडडसिजन कायाथलय, 

न्जल्ला ........................ 

महोदय, 

ववषय: सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत बारे 

हालै सम्पधन________खानेपानी/सरसफाइ आयोजनाबाट यस न्जल्लाको ननम्न सेवा िेर 

(गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. का वडाहरु) मा ननम्न उन्ल्लणखत जनसिंख्यालाई सुवविा पुर् याउन ____________ 

खानेपानी/सरसफाइ सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनतको लाधग खानेपानी तथा सरसफाइ ननयमावली २०७२ को ननयम ८ को 

उपननयम (२) बमोन्जम यो ननबेदन पेश गररएको छ। 

गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा.  लािान्धवत वडाहरु कुल लािान्धवत जनसङ्ख्या 

शुरु वषथ (वव.स. 

२०___) 

डडजा. वषथ (वव.स. 

२०___) 

    

    

    

   

अनुसूची ५ को पषृ्ठिागमा उल्लेख गररए बमोन्जमको आयोजना सम्बधिी आवस्यक वववरण तथा कागजपरको 

प्रनतसलवप सिंलग्न गररएको छ। 
 

आवेदक 

           

         हस्तािर:______________________ 

        नाम:______________________ 

पद:______________________ 

         
(दरखास्तददिंदा सिंलग्न गनुथ पने वववरण तथा कागजपरहरु अनसुूचीको पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररएको छ) 
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ननयम ८ को उपननयम (२) बमोन्जम सेवा सिंचालन अनुमनत सलन दरखास्त ददिंदा सिंलग्न गनुथ पने वववरण 

तथा कागजपरहरु:- 

(क) सेवा सिंचालन गने सिंस्था कानून बमोन्जम सिंगदठत सिंस्थाको रुपमा दताथ िएको प्रमाण परको 

प्रनतसलवप। 

(ख) सिंस्थाको बबिानको प्रनतसलवप। 

(ग) सिंस्थाको सिंचालक ससमनतको पदाधिकारी र सदस्यको नाम र ठेगाना।    

(घ) सेवा प्रणालीको स्वासमत्व रहने सिंस्था र सेवा सिंचालन गने सिंस्था बबच सेवा सिंचालन सिंबधिमािएको 

सिंझौताको प्रनतसलवप। 

(ङ) सिंस्थाले सञ्चालन गने सेवा प्रणाली सम्बन्धितननम्नवववरण:- 

- सेवा सञ्चालन गने सिंस्थाको नाम। 

- सेवाको ककससम (खानेपानी/ढलननकास/सरसफाइ) 

- सेवािेर (न.पा./गा.बब.स./बडा)। 

- सेवा स्तर (उच्च, मध्यम वा आिारिुत)। 

- सेवा प्रणालीको मुख्य प्रववधि (ग्रासिटी/सलफ्ट, पानीको स्रोत सतहगत कक िुसमगत, खानेपानी 

वा फोहरपानी वामानव मलमरु प्रशोिन बबधि)।     

- सेवा प्राप्त गने उपिोक्ताको ककससम र सङ्ख्या। 

- हाल उत्पादन हुने खानेपानीको पररमाण र/वा ववसजथन गररने मानव मलमुर तथा 

फोहरपानीको पररमाण। 

- चालु आ.व. को अनुमाननत आय र ब्ययको वववरण। 

- ननिाथररत सेवा शुल्क र महसूल दर। 

- आवस्यक अधय जानकारी। 
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अनुसूची – ६ 

सेिा सञ्चालन गना ददने अनुर्नि पत्र 

(ननयम ८ को उपननयम (३) बमोन्जम) 

समनत:_______________ 

श्री_______________________ (सिंस्थाको नाम), 

_________________________(सिंस्थाको ठेगाना), 

न्जल्ला:______________ 

महोदय, 

ववषय: सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत पर बारे 

त्यस सिंस्थाले समनत___________मा हालै सम्पधन______________खानेपानी/सरसफाइ आयोजनाबाट यस 

न्जल्लाको ननम्न सेवा िेर (गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. का वडाहरु) मा ननम्न उन्ल्लणखत जनसिंख्यालाई 

खानेपानी/सरसफाइ सुवविा पुर् याई_____________खानेपानी/सरसफाइ सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनतको लाधग अनुरोि 

गनुथ िएकोमा प्राप्त वववरण र कागजातहरुका आिारमा आयोजना कायाथलयको असिलेखमा दताथ गरर खानेपानी तथा 

सरसफाइ ननयमावली २०७२ को ननयम ८ को उपननयम (३) बमोन्जम यो सेवा सञ्चालन अनुमनत ददईएको छ। 

गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा.  लािान्धवत वडाहरु कुल लािान्धवत जनसङ्ख्या 

शुरु वषथ (वव.स. 

२०___) 

डडजा. वषथ (वव.स. 

२०___) 

    

    

    

   

त्यस सिंस्थाले सेवा सञ्चालन गदाथ पालना गनुथ पने शतथहरु यसै परको पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररएको छ। 
 

स्वीकृनत ददने पदाधिकारी 
           

          हस्तािर:_________________ 

          नाम:____________________ 

          पद:_____________________ 
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सेवा सञ्चालन गने अनुमनत सलने सिंस्थाले पालना गनुथ पने शतथहरु:- 

(क) सम्बन्धित डडसिजन वा सबडडसिजन कायाथलयमा ननम्न जानकारी ननम्न समय सिर सिर पठाउने:- 

 कायथ सम्पधन िएको एक मदहना सिर 

- सिंस्थाको बबिान सिंशोिन िएमा सिंशोधित बबिानको प्रनत। 

- सिंस्थाको सािारण सिाका ननणथयका प्रनतसलवपहरु। 

- सेवा शुल्क र महसूल दर सिंशोिन िए सिंशोधित दरहरु। 

- चालु आ.व.को अनुमाननतआय र ब्यय सिंशोिन िएमा सिंशोधित वववरण। 

- सिंस्थाको सिंचालक ससमनतको पुनगथठन िएमा पदाधिकारीहरुको नाम र ठेगाना। 

आधथथक वषथ ब्यनतत िएको छ मदहना सिर  

   - गत आ.व.को वास्तववक आम्दनी खचथको वववरण। 

   - चालु आ.व.को अनुमाननत आय र ब्ययको वववरण।   

(ख) आवधिक समीिामा न्जम्मेवार पदाधिकारीलाई िाग सलन लगाउने। 

(ग) तासलम कायथक्रमहरु मा उपयुक्त पदाधिकारी वा कमथचारीलाई िाग सलन पठाउने।  

(घ) सिंचालन कायथको ननररिण र अनुगमन कायथमा सम्बन्धित कायाथलयका प्रमुख वा ननजले खटाएको 

प्राववधिकलाई सहयोग र सहन्जकरण गने। 

(ङ) ननररिण र अनुगमनको क्रममा सलणखत रुपमा औिंल्याईएका सुझावहरु अनुसार सञ्चालनमा िई 

रहेका कमी कमजोरीहरु ननराकरण गने। 

(च) सेवामा प्रनतकुल प्रिाववत पाने कुनै अवस्था आई परे सोको जानकारर यथासशघ्र ददने। 

(छ) आवस्यक अधय जानकारी। 
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अनुसूची – ७ 

सञ्चालनर्ा रहेका सेिा दिाा गना ददनु पने दरखावि 

(ननयम ९ को उपननयम (१) बमोन्जम) 

समनत:_______________ 

श्री कायाथलय प्रमुखज्यू, 

खानेपानी तथा सरसफाइ डडसिजन/सबडडसिजन कायाथलय, 

न्जल्ला:_______________ 

महोदय, 

ववषय: सञ्चालनमा रहेका सेवा दताथ गनेबारे 

हाल सञ्चालनमा रहेकोयसन्जल्लाको ननम्न सेवा िेर (गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. का वडाहरु) ननम्न उन्ल्लणखत 

जनसिंख्यालाई सुवविा पुर् याउने____________खानेपानी/सरसफाइसेवा खानेपानी तथा सरसफाइननयमावली २०७२ को 

ननयम ९ को उपननयम (१) बमोन्जम दताथ गरर सञ्चालन अनुमनत प्रदान गनुथ हुन   अनुरोि गररधछ। 

गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा.  लािान्धवत वडाहरु कुल लािान्धवत जनसङ्ख्या 

शुरु वषथ (वव.स. 

२०___) 

डडजा. वषथ (वव.स. 

२०___) 

    

    

    

   

ननयमावलीको अनुसूची ७ को पषृ्ठिागमा उल्लेख गररए बमोन्जमको आयोजना सम्बधिी आवस्यक वववरण तथा 

कागजपरको प्रनतसलवप सिंलग्न गररएको छ। 
 

आवेदक 

           

         हस्तािर:______________________ 

        नाम:______________________ 

पद:______________________ 

         
(दरखास्तददिंदा सिंलग्न गनुथ पने वववरण तथा कागजपरहरु अनसुूचीको पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररएको छ) 
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ननयम ९ को उपननयम (१) बमोन्जम सेवा सञ्चालन अनुमनत सलन दरखास्त ददिंदा सिंलग्न गनुथ पने वववरण 

तथा कागजपरहरु (सिंिव िए सम्म):- 

(क) सेवा सिंचालन गने सिंस्था कानून बमोन्जम सिंगदठत सिंस्थाको रुपमा दताथ िएको प्रमाण परको 

प्रनतसलवप। 

(ख) सिंस्थाको बबिानको प्रनतसलवप। 

(ग) सिंस्थाको सिंचालक ससमनतको पदाधिकारी र सदस्यको नाम र ठेगाना।    

(घ) सेवा प्रणालीको स्वासमत्व रहने सिंस्था र सेवा सिंचालन गने सिंस्था बबच सेवा सिंचालन सिंबधिमािएको 

सिंझौताको प्रनतसलवप। 

(ङ) सिंस्थाले सञ्चालन गने सेवा प्रणाली सम्बन्धितननम्नवववरण:- 

- सेवासञ्चालकको नाम। 

- सेवाको ककससम (खानेपानी/ढलननकास/सरसफाइ) 

- सेवािेर (न.पा./गा.बब.स./बडा)। 

- सेवा स्तर (उच्च, मध्यम वा आिारिुत)। 

- सेवा प्रणालीको मुख्य प्रववधि (ग्रासिटी/सलफ्ट, पानीको स्रोत सतहगत कक िुसमगत, खानेपानी 
वा फोहरपानी वामानव मलमरु प्रशोिन बबधि)।     

- सेवा प्राप्त गने उपिोक्ताको ककससम र सङ्ख्या। 

- हाल उत्पादन हुने खानेपानीको पररमाण र/वा ववसजथन गररने मानव मलमुर तथा 

फोहरपानीको पररमाण। 

- चालु आ.व. को अनुमाननत आय र ब्ययको वववरण। 

- ननिाथररत सेवा शुल्क र महसूल दर। 

- आवस्यक अधय जानकारी। 
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अनुसूची – ८ 

सञ्चालनर्ा रहेका आयोजनाबाट सेिा सञ्चालन गना ददने अनुर्निपत्र 

(ननयम ९ को उपननयम (१) बमोन्जम) 

समनत:_______________ 

श्री_______________________ (सिंस्थाको नाम), 

_________________________(सिंस्थाको ठेगाना), 

न्जल्ला ........................ 

महोदय, 

ववषय: सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत पर बारे 

 

त्यस सिंस्थाले समनत_________मा यस__________न्जल्लाको ननम्न सेवा िेर (गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. 

का वडाहरु) का ननम्न उन्ल्लणखत जनसिंख्यालाई सुवविा पुर् याउने गरर सञ्चालनमा 

रहेको____________खानेपानी/सरसफाइ सेवा खानेपानी तथा सरसफाइ ननयमावली२०७२ को ननयम ९ को उपननयम 

(१) बमोन्जम दताथ गरर सञ्चालन अनुमनतको लाधग दरखास्त ददनु िएकोमा सो दरखास्त साथ पेश गररएका वववरण र 

कागजातहरुको आिारमा सो सेवा दताथ गरर यो सेवा सञ्चालन अनुमनत प्रदान गररएको छ। 

गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा.  लािान्धवत वडाहरु कुल लािान्धवत जनसङ्ख्या 

शुरु वषथ (वव.स. 

२०___) 

डडजा. वषथ (वव.स. 

२०___) 

    

    

    

   

त्यस सिंस्थाले ननमाथण अवधिमा पालना गनुथ पने शतथहरु यसै परको पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररएको छ। 
 

सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत  ददने पदाधिकारी 
 

           

          हस्तािर:_________________ 

          नाम:____________________ 

          पद:_____________________ 
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सेवा सञ्चालन गने अनुमनत सलने सिंस्थाले पालना गनुथ पने शतथहरु:- 

(क) सम्बन्धित डडसिजन वा सबडडसिजन कायाथलयमा ननम्न जानकारी ननम्न समय सिर सिर पठाउने:- 

 कायथ सम्पधन िएको एक मदहना सिर 

- सिंस्थाको बबिान सिंशोिन िएमा सिंशोधित बबिानको प्रनत। 

- सिंस्थाको सािारण सिाका ननणथयका प्रनतसलवपहरु। 

- सेवा शुल्क र महसूल दर सिंशोिन िए सिंशोधित दरहरु। 

- चालु आ.व.को अनुमाननतआय र ब्यय सिंशोिन िएमा सिंशोधित वववरण। 

- सिंस्थाको सिंचालक ससमनतको पुनगथठन िएमा पदाधिकारीहरुको नाम र ठेगाना। 

आधथथक वषथ ब्यनतत िएको छ मदहना सिर  

   - गत आ.व.को वास्तववक आम्दनी खचथको वववरण। 

   - चालु आ.व.को अनुमाननत आय र ब्ययको वववरण।   

(ख) आवधिक समीिामा न्जम्मेवार पदाधिकारीलाई िाग सलन लगाउने। 

(ग) तासलम कायथक्रमहरु मा उपयुक्त पदाधिकारी वा कमथचारीलाई िाग सलन पठाउने।  

(घ) सिंचालन कायथको ननररिण र अनुगमन कायथमा सम्बन्धित कायाथलयका प्रमुख वा ननजले खटाएको 

प्राववधिकलाई सहयोग र सहन्जकरण गने। 

(ङ) ननररिण र अनुगमनको क्रममा सलणखत रुपमा औिंल्याईएका सुझावहरु अनुसार सञ्चालनमा िई 

रहेका कमी कमजोरीहरु ननराकरण गने। 

(च) सेवामा प्रनतकुल प्रिाववत पाने कुनै अवस्था आई परे सोको जानकारर यथासशघ्र ददने। 

(छ) आवस्यक अधय जानकारी। 
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अनुसूची – ९ 

ट्याङ्कर खानेपानी सेिा सञ्चालन गने अनुर्निको लागग दरखावि 

(ननयम २८ को उपननयम (१) बमोन्जम) 

समनत:_______________ 

श्री महाननदेशक ज्यू, 

खानेपानी तथा ढलननकास वविाग, 

काठमािंडौ 

महोदय, 

ववषय: ट्याङ्कर खानेपानी सेवा सञ्चालन अनुमनत बारे 
 

हाम्रो_____________________(ठेगाना) स्थानमा रहेको__________________ (सेवा प्रदायक सिंस्थाको नाम) ले 

तपससलका सेवा िरे (न्जल्ला/गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा.) हरुमा ट्याङ्करबाट खानेपानी सेवा प्रदान गरर 

रहेको/गराउन चाहेकोले खानेपानी तथा सरसफाइ ननयमावली२०७२ को ननयम २८ को उपननयम (१) बमोन्जम सो सेवा 

िेरमा खानेपानी सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत प्रदान गनुथ हुन अनुरोि गररधछ। 

 

सेवा िेर 

१._____________न्जल्ला ___________________________________गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. 

२.______________न्जल्ला___________________________________गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. 

३.______________न्जल्ला___________________________________गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. 

 
ननयमावलीको अनुसूधच ९ को पषृ्ठिागमा उल्लेख गररए बमोन्जमको आवस्यक वववरण तथा कागजपरको प्रनतसलवप 

सिंलग्न गररएको छ। 

 
आवेदक 

           

         हस्तािर:______________________ 

        नाम:______________________ 

        पद:______________________ 

(दरखास्तददिंदा सिंलग्न गनुथ पने वववरण तथा कागजपरहरु अनसुूचीको पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररएको छ) 
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ननयम २८ को उपननयम (१) बमोन्जम ट्याङ्करबाट खानेपानी सेवा सञ्चालन अनुमनत सलन दरखास्त ददिंदा सिंलग्न गनुथ पने 
वववरण तथा कागजपरहरु:- 

(क) सेवा प्रदायक कानून बमोन्जम सिंगदठत सिंस्थाको रुपमा दताथ िएको प्रमाणपरको प्रनतसलवप। 
(ख) सिंस्थाले प्रचसलत कानून बमोन्जम खानेपानी प्रयोजनको लाधग उपयोग गनथ पाउने स्रोतको नाम, स्रोतको ककससम 

(सतही/िुसमगत/बषाथत ेपानी), तथा सतहगत वा िुसमगत पानीको स्रोत िए दैननक रुपमा अधिकतम उपयोग गनथ 
पाउने पानीको पररमाण र पानीको मुहानको ननिाथररत जलािार िेर खुल्ने गरर प्राप्त गरेको अनुमनत परको 
प्रनतसलवप। 

(ग) माधयता प्राप्त कुनै प्रयोगशालाले दरखास्त ददएको समनत अनघ एक मदहना सिर गरेको स्रोतको पानीको गुणस्तर 
परीिणको प्रनतवेदन। 

(घ) अधिकतम दैननक ववक्री-ववतरण गररने पानीको पररमाण। 
(ङ) ट्याङ्कर वाहनको सिंख्या र जडडत पानी ट्याङ्करको िमत्ता। 
(च) स्रोतको पानी प्रशोिन गने ववधिको सिंक्षिप्त वववरण र प्रशोिन िमत्ता। 
(छ) आधतररक गुणस्तर ननयधरण गनथ परीिण गररने पारासमटर, प्रववधि र प्रकृया। 
(ज) आधतररक गणुस्तर ननयधरणको लाधग प्रस्ताव गररएको गुणस्तर परीिक कमथचारीको ननिाथररत धयुनतम अनुिव र 

योग्यता।  
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अनुसूची – १० 

ट्याङ्कर खानेपानी सेिा सञ्चालन गने अनुर्नि पत्र 

(ननयम २८ को उपननयम (४) बमोन्जम) 

 
समनत:_______________ 

श्री_______________________ (सिंस्थाको नाम), 

_________________________(सिंस्थाको ठेगाना), 

 

 

महोदय, 

ववषय:  ट्याङ्कर खानेपानी सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत पर बारे 

 

त्यस सिंस्थाले समनत ___________ मा __________________ (ठेगाना) स्थानमारहेको 

__________________(सेवा प्रदायक सिंस्थाको नाम) लेतपससलकान्जल्ला/गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. हरुमा 

ट्याङ्करबाट खानेपानी सेवा उपलब्ि गराई रहेको/गराउन चाहेकोमा खानेपानी तथा सरसफाइ ननयमावली २०७२ को 

ननयम २८ को उपननयम (१) बमोन्जम सो सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनतको लाधग दरखास्त ददनु िएकोमा सो दरखास्त 

साथ पेश गररएका वववरण र कागजातहरुको आिारमा सोदह ननयमको उपननयम (४) बमोन्जम ननम्नानुसारको सेवा 

िेरमा खानेपानी सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत प्रदान गररएको ब्यहोरा अनुरोि छ। 

सेवा िेर 

१._____________न्जल्ला____________________________________गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. 

२._____________न्जल्ला____________________________________गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. 

३._____________न्जल्ला____________________________________गा.वव.स./म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा. 

 
त्यस सिंस्थाले सेवा सञ्चालन गदाथपालना गनुथ पने शतथहरु यसै परको पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररएको छ। 

 

अनुमनत ददने पदाधिकारी 
 

           

          हस्तािर:_________________ 

          नाम:____________________ 

          पद:_____________________ 
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ननयम २८ को उपननयम (४) बमोन्जमसेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत सलने सेवा प्रदायकले पालना गनुथ पनेशतथहरु:- 

(१) सेवा प्रदायकले सेवा िमत्ता/सेवा िेर/प्रशोिन ववधि/गुणस्तर परीिण पारासमटर र परीिण ववधिमा पररवतथन गनुथ 
परे वविाधगय प्रमुख सिंग पुवथ स्वीकृनत सलनु पनेछ।  

(२) सेवा प्रदायकले कम्तीमा दैननक एक पटक प्रशोिन गनुथ अनघ र प्रशोिन गरे पनछको पानीको नमूना परीिण गरर 
पररिण ररपोटथ सुरक्षित राखु्न पनेछ र त्यसै गरर कम्तीमा दैननक एक पटक ववतरण गनथ पठाईने सबै ट्याङ्करको 
पानीको नमूनाको परीिण गरर पररिण ररपोटथ सुरक्षित राखु्न पनेछ। 

(३) सेवाप्रदायकले उपिोक्तालाई ट्याङ्करबाट उपिोक्तालाई खानेपानी ददिंदाको अवस्थामा खानेपानीको गुणस्तर नेपाल 
सरकारले तोकेको मानक बमोन्जम हुनु पनेछ। 

(४) जुनसुकै बेला वविाधगय प्रमुखले खटाएको कमथचारीलाई खानेपानी उत्पादन, प्रशोिन र िण्डारण सिंयधर ननररिण 
गनथ ददनु पनेछ र पानी पररिण ररपोटथ देखाउनु पनेछ। 

(५) वविाधगय प्रमुखले खटाएको कमथचारीलाई जुनसुकै बेला खानेपानीको स्रोत र प्रशोधित खानेपानीको नमूना 
परीिणको लाधग सिंकलन गनथ र आफ्नै प्रयोगशालामा परीिण गनथ ददनु पदथछ। त्यसै गरर जुनसुकै बेला र जहासुकै 
ट्याकरबाट खानेपानीको नमूना पररिणको लाधग सिंकलन गनथ र आफ्नै प्रयोगशालामा परीिण गनथ ददनु पदथछ। 

(६) खानेपानी ववतरण प्रयोजनको लाधग उपयोग हुने ट्याङ्करमा दाञािं र बाञा प्रष्ट देणखने र नमेदटने गरर स्थाई 
रुपमा “खानेपानी प्रयोजनको लाधग”िनन लेणखएको हुनु पनेछ। 
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अनुसूची – ११ 
जार/बोिल बन्द खानेपानी सेिा सञ्चालन गने अनुर्निको लागग दरखावि 

(ननयम २९ को उपननयम (१) बमोन्जम) 
समनत:_______________ 

श्री महाननदेशकज्यू, 
खानेपानी तथा ढल ननकास वविाग, 
काठमािंडौ 

 
महोदय, 

ववषय: जार/बोतलबधद खानेपानी सेवा सञ्चालन अनुमनत बारे 

 
हाम्रो__________________(ठेगाना) स्थानमा रहेको___________________(सेवा प्रदायक सिंस्थाको नाम) ले 
अधिराज्य िर जार/बोतलबधद खानेपानी बबक्री ववतरण गरर खानेपानी सेवासेवा प्रदान गरररहेको/गराउन चाहेकोले 
खानेपानी तथा सरसफाइ ननयमावली २०७२ को ननयम २९ को उपननयम (१) बमोन्जम खानेपानी अधिराज्य िर 
जार/बोतल बधद खानेपानी सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत ददनु हुन अनुरोि गररधछ। 

 
ननयमावलीको अनुसूधच ९ को पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररए बमोन्जमको आवस्यक वववरण तथा कागजपरको प्रनतसलवप 
सिंलग्न गररएकोछ। 

 
 

आवेदक 

           
         हस्तािर:________________________ 

        नाम:________________________ 
        पद:________________________ 

(दरखास्त ददिंदा सिंलग्न गनुथ पने वववरण तथा कागजपरहरु अनुसूचीको पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररएको छ) 
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ननयम २९ को उपननयम (१) बमोन्जम ट्याङ्करबाट खानेपानी सेवा सञ्चालन अनुमनत सलन दरखास्त ददिंदा सिंलग्न गनुथ पने 
वववरण तथा कागज परहरु:- 

(क) सेवा प्रदायक कानून बमोन्जम सिंगदठत सिंस्थाको रुपमा दताथ िएको प्रमाणपरको प्रनतसलवप। 
(ख) सिंस्थाले प्रचसलत कानून बमोन्जम खानेपानी प्रयोजनको लाधग उपयोग गनथ पाउने स्रोतको नाम, स्रोतको 

ककससम (सतही/िुसमगत/बषाथत ेपानी), तथा सतहगत वा िुसमगत पानी िए दैननक रुपमा अधिकतम उपयोग 
गनथ पाउने पानीको पररमाण र पानीको मुहानको ननिाथररत जलािार िेर खुल्ने गरर प्राप्त गरेको अनुमनत 
परको प्रनतसलवप। 

(ग) माधयता प्राप्त कुनै प्रयोगशालाले दरखास्त ददएको समनत अनघ एक मदहना सिर गरेको स्रोतको पानीको 
गुणस्तर परीिणको प्रनतवेदन। 

(घ) अधिकतम दैननक ववक्री-ववतरण गररने पानीको पररमाण। 
(ङ) स्रोतको पानी प्रशोिन गने ववधिको सिंक्षिप्त वववरण र प्रशोिन िमत्ता। 
(च) आधतररक गुणस्तर ननयधरण गनथ परीिण गररने पारासमटरहरु र प्रस्ताववत ववधि तथा प्रकृया।  
(छ) आधतररक गुणस्तर ननयधरण गनथ परीिण गररने पारासमटर, प्रववधि र प्रकृया। 
(ज) आधतररक गुणस्तर ननयधरणको लाधग प्रस्ताव गररएको गुणस्तर परीिक कमथचारीको ननिाथररत धयुनतम 

अनुिव र योग्यता। 
 

 
 
 
 

  



खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धि न्नयमावली जेष्ठ ७२ 
 

 
 

अनुसूची – १२ 
जार/बोिल बन्द खानेपानी सेिा सञ्चालन गना अनुर्नि पत्र 

(ननयम २९ को उपननयम (४) बमोन्जम) 
समनत:_______________ 

श्री_______________________ (सिंस्थाको नाम), 

_________________________(सिंस्थाको ठेगाना), 

 

महोदय, 

ववषय:  ट्याङ्कर खानेपानी सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत पर बारे 

 

त्यस सिंस्थाले समनत_______________मा__________________(ठेगाना) स्थानमा रहेको 

__________________(सेवा प्रदायक सिंस्थाको नाम) ले अधिराज्य िर जार/बोतलबधद खानेपानी बबक्री ववतरण गरर 

खानेपानी सेवा उपलब्ि गराई रहेको/गराउन चाहेकोमा खानेपानी तथा सरसफाइ ननयमावली २०७२ को ननयम २९ को 

उपननयम (१) बमोन्जम सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनतको लाधग दरखास्त ददनु िएकोमा सो दरखास्त साथ पेश गररएका 

वववरण र कागजातहरुको आिारमा सोदह ननयमको उपननयम (४) बमोन्जम अधिराज्य िर जार/बोतल बधद खानेपानी 

सेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत प्रदान गररएको ब्यहोरा अनुरोि छ। 

 
त्यस सिंस्थाले सेवा सञ्चालन गदाथ पालना गनुथ पने शतथहरु यसै परको पषृ्ठ िागमा उल्लेख गररएको छ। 

 

अनुमनत ददने पदाधिकारी 
 

           

          हस्तािर:_________________ 

          नाम:____________________ 

          पद:_____________________ 
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ननयम २९ को उपननयम (४) बमोन्जमसेवा सञ्चालन गनथ अनुमनत सलने सेवा प्रदायकले पालना गनुथ पनेशतथहरु:- 

(१) सेवा प्रदायकले सेवा िमत्ता/प्रशोिन ववधि/गुणस्तर परीिण पारासमटर र परीिण ववधिमा पररवतथन गनुथ परे 
वविाधगय प्रमुख सिंग पुवथ स्वीकृनत सलनु पनेछ।  

(२) सेवा प्रदायकले कम्तीमा दैननक एक पटक प्रशोिन गनुथ अनघ र प्रशोिन गरे पनछको पानीको नमूना परीिण 
गरर पररिण ररपोटथ सुरक्षित राखु्न पनेछ र त्यसै गरर बबक्री ववतरण गनथ पठाईने प्रनत हजार बोतलमा एक 
बोतलको र प्रनत सय जारमा एक जारको पानीको नमूनाको परीिण गरर पररिण ररपोटथ सुरक्षित राखु्न पनेछ।  

(३) सेवाप्रदायकलेववक्री ववतरण गनथ जार/बोतलबधद खानेपानी पठाउदा जार/बोतलको मुख सशल गरर प्रत्येक 
जार/बोतलमा रहेको खानेपानी कुन समनत सम्म उपयोग गनथ सककने हो खुलाई पठाउनु पदथछ र त्यस्तो समनत 
सम्म त्यसमा रहेको खानेपानीको गुणस्तर नेपाल सरकारले तोकेको मानक बमोन्जम कायम रहेको हुनुपनेछ। 

(४) जुनसुकै बेला वविाधगय प्रमुखले खटाएको कमथचारीलाई खानेपानी उत्पादन, प्रशोिन र िण्डारण सिंयधर 
ननररिण गनथ ददनु पनेछ र पानी पररिण ररपोटथ देखाउनु पनेछ। 

(५) वविाधगय प्रमुखले खटाएको कमथचारीलाई जुनसुकै बेला खानेपानीको स्रोत र प्रशोधित खानेपानीको नमूना 
परीिणकोलाधग सिंकलन गनथ र आफ्नै प्रयोगशालामा परीिण गनथ ददनु पदथछ।त्यसै गरर जुनसुकैबेला र 
जहासुकै जार/बोतलको खानेपानीको नमूना पररिणकोलाधग सिंकलन गनथ र आफ्नै प्रयोगशालामा परीिण गनथ 
ददनु पदथछ। 

(६) सेवाप्रदायकले ववक्री ववतरण गनथ पठाएको जार/बोतलबधद खानेपानीको गुणस्तर कम्तीमा सो जार/बोतलमा 
उल्लेख गररएको समनत सम्म  नेपाल सरकारले तोकेको मानक बमोन्जम कायम रहेको हुनु पनेछ। 

(७) बबक्री ववतरणमा पठाईएको खानेपानीको जार/बोतलमा उल्लेख गररएको खानेपानी उपयोग गररसक्नुपने अन्धतम 
समनतसम्म पानीको गुणस्तर नेपाल सरकारले तोकेको मानक बमोन्जम हुनु पनेछ। 

 

 

 


