खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावना: स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गने नागररकको मौलिक

अलधकारको सम्मान, सं रक्षण र पररपूलतन गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा
सहज रुपमा उपिब्ध गराउन र ढि लनकास र फोहोरपानीको व्यवस्थापन गने सम्बन्धमा
आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोिे,

सं घीय सं सदिे यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारम्म्भक
१.

सं म्क्षप्त नाम र प्रारम्भ:(१)

यस ऐनको नाम “खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७६”

रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसं गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,(क)

“अनुमलतपत्र” भन्नािे दफा ९ बमोम्जमको अनुमलतपत्र सम्झनु पछन।

(ख)

“अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्था” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गने सं गठित
सं स्था

सम्झनु पछन

र

सो

शब्दिे

खानेपानी

तथा

सरसफाइ

सेवा

प्रदान

गनन,आयोजना वा सेवा प्रणािीको सभेक्षण,लनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनन र
खानेपानीको स्रोतको सावनजलनक, सं स्थागत, व्यवसावयक तथा औद्योलगक उपयोग

गनन वा गराउन यस ऐन बमोम्जम अनुमलतपत्र प्राप्त गरे का सेवा प्रदायकिाई समेत
जनाउँछ।
(ग)

"आयोग" भन्नािे दफा २९ बमोम्जमको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुि

(घ)

“आयोजना” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गनन भौलतक सं रचनाको

लनधानरण आयोग सम्झनु पछन।

लनमानण, ववस्तार वा सुधार र तत्सम्बन्धी अन्य कायन गने उद्देश्यको िालग सञ्चालित
आयोजना सम्झनु पछन।
(ङ)

“उपभोक्ता” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गने व्यम्क्त,सं स्था वा
लनकाय सम्झनु पछन।

(च)

“उपभोक्ता सं स्था” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन गने सामुदावयक
सं स्था सम्झनु पछन।
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(छ)

“खानेपानी

सेवा” भन्नािे

खानेपानीको

सञ्चय, स्थानान्तर

तथा

ववतरण

गरी

घरे ि,ु सावनजलनक,सं स्थागत वा औद्योलगक उपयोगको िालग खानेपानी आपूलतन गने
कायन सम्झनु पछन र सो शब्दिे थोक, ट्याङ्कर वा बोतिबन्दीरुपमा खानेपानी
उपिव्ध गराउने कायनिाई समेत जनाउँछ।
(ज)

“खानेपानीको सावनजलनक उपयोग” भन्नािे सावनजलनकरुपमा जडान भएका धाराबाट
उपभोक्ताको िालग ववतरण हुने खानेपानीको उपयोग सम्झनुपछन र सो शब्दिे

अग्नी लनयन्त्रण िगायत अत्यावश्यक अवस्थामा सावनजलनक स्थिहरूमा प्रयोग
गररने खानेपानीको उपयोगिाई समेत जनाउँछ।
(झ)

“खानेपानीको सं स्थागत उपयोग” भन्नािे सरकारी, सावनजलनक, व्यावसावयक वा
व्यापाररक सं स्थाहरूिे प्रयोग गने खानेपानीको उपयोग सम्झनु पछन र सो शब्दिे

औद्योलगक सं स्थाहरुिे औद्योलगक प्रयोजन बाहेक उपयोग गने खानेपानीिाई समेत
जनाउँछ।
(ञ)

“गुणस्तरीय खानेपानी” भन्नािे मानव तथा पशु स्वास््यको िालग हालनकारक तत्व
नभएको गुणस्तरयुक्त स्वच्छ खानेपानी सम्झनु पछन।

(ट)

“घरे ि ु उपयोग” भन्नािे वपउन, हातमुख तथा िुगाधुन, नुहाउन, खाना पकाउन,
जीवजन्तु तथा पशुपन्छीिाई खुवाउन, करे साबारी, शौचािय वा यस्तै

अन्य

व्यम्क्तगत तथा घरायसी प्रयोजनको िालग प्रयोग गररने खानेपानीको उपयोग सम्झनु
पछन।
(ि)

“ढि लनकास” भन्नािे मानव मिमूत्र सवहत वा रवहत फोहोरपानीिाई सतही वा
भूलमगत ढि प्रणािी वा अन्य कुनै तररकाबाट सं किन र स्थानान्तरण गने कायन
सम्झनु पछन।

(ड)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्जम” भन्नािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको
लनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोम्जम सम्झनु पछन।

(ढ)

“लनरीक्षक” भन्नािे दफा ४० बमोम्जम लनरीक्षकको रुपमा काम गनन मन्त्राियिे
तोकेको कमनचारी सम्झनु पछन।

(ण)

“पानीको स्रोत” भन्नािे प्राकृलतक रुपमा पानी लनसृत हुने नदी, खोिा, ताि, पोखरी,
इनार, कुवा तथा मूि जस्ता सतही वा भूलमगत जिस्रोत सम्झनु पछन र सो शब्दिे
आकाशे पानी तथा पानीको आपूलतन गने मानव लनलमनत सं रचनािाई समेत जनाउँछ।

(त)

“फोहोरपानी” भन्नािे खानेपानीको घरे ि ु तथा सं स्थागत उपयोग पश्चात लनष्काशन
हुने मानव मिमूत्र सवहत वा रवहत फोहोरपानी सम्झनुपछन र सो शब्दिे
फोहोरपानीसँग लमलसएर आउने वषानतको पानीिाई समेत जनाउँछ।
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(थ)

“मन्त्रािय” भन्नािे खानेपानी सम्बन्धी ववषय हेने नेपाि सरकारको मन्त्रािय
सम्झनु पछन।

(द)

"सरसफाइ सेवा" भन्नाािे फोहोर पानी व्यवस्थापन तथा ढि लनकास गरी
वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कायन सम्झनु पछन र सो शब्दिे पानीको स्रोतको

सं रक्षण गनन ढि लनकास प्रणािी, फोहोर पानी प्रशोधन केन्र तथा सावनजलनक
शौचाियको लनमानण, ववकास, सञ्चािन तथा प्रवर्द्नन गने कायनिाई समेत जनाउँछ।
(ध)

“सं गठित सं स्था” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन गननको िालग
प्रचलित कानून बमोम्जम दतान भई स्थापना भएकाउपभोक्ता सं स्था, कम्पनी,
सहकारी सं स्था सम्झनु पछन र सो शब्दिे प्रचलित कानून बमोम्जम खानेपानी तथा

सरसफाइ सेवा प्रदान गने उद्देश्यिे गिन तथा स्थापना भएका सं स्थान, बोडन,
सलमलत, प्रालधकरण वा त्यस्तै प्रकृलतका लनकायिाई समेत जनाउँछ।
(न)

“सेवाप्रणािी” भन्नािे खानेपानीको मुहान, पाइप, प्रशोधन सं यन्त्र, जिभण्डारण
सं रचना, जिाशय वा सरसफाइ सेवासँग सम्बम्न्धत सं रचना वा त्यस्तै वकलसमका
अन्य उपकरण वा सं रचना सम्झनु पछन र सो शब्दिे खानेपानी तथा सरसफाइ
सेवासँग आवर्द् भएको घर, जग्गा र त्यसमा लनलमनत सं रचनािाई समेत जनाउँछ।

(प)

“सेवाप्रदायक” भन्नािे खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, सेवा प्रणािीको लनमानण,
सञ्चािन तथा व्यवस्थापनको माध्यमबाट खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ध
गराउने अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्था सम्झनु पछन ।

(फ)

“सेवा क्षेत्र” भन्नािे अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा
सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गननका िालग अनुमलतपत्रमा उल्िेख गरी तोवकएको क्षेत्र
सम्झनु पछन।

पररच्छे द–२
खानेपानी तथा सरसफाइको अलधकार र स्रोत सम्बन्धी
३.

खानेपानी तथा सरसफाइको अलधकार:(१) प्रत्येक नागररकिाई स्वच्छ खानेपानी तथा

ँ को अलधकार हुनेछ र त्यस्तो अलधकारको सम्मान, सं रक्षण, सम्बर्द्नन र
सरसफाइमा पहुच
पररपूलतन यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोम्जम हुनछ
े ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अलधकार

अन्तगनत प्रत्येक नागररकिाई दे हायको अलधकार हुनेछ:–
(क)

स्वच्छ खानेपानीमा सुिभ पहुँचको अलधकार,

(ख)

लनयलमत रुपमा पयानप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गने अलधकार,

[3]

गुणस्तरीय सरसफाइमा सुिभ पहुँचको अलधकार ।

(ग)

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको अलधकारको सम्मान, सं रक्षण, सम्बर्द्नन, पररपूलतन र

कायानन्वयन गने म्जम्मेवारी पारस्पररक समन्वयमा नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय
तहको हुनेछ।
४.

पानीको स्रोतमा अलधकारः (१) यस ऐन तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही पानीको
स्रोतमा नेपाि सरकारको अलधकार हुनेछ।

(२) कुनै व्यम्क्त वा समुदायिे परम्परागत रुपमा घरे ि ु प्रयोजनको िालग
उपयोग गदै आएको खानेपानीमा सोही प्रयोजनको िालग त्यस्तो व्यम्क्त वा समुदायको
अग्रालधकार रहनेछ।

(३) कुनै खानेपानी प्रणािीबाट कुनै बस्ती, समुदाय, ववद्यािय, अस्पताि, मि,
धालमनकस्थि जस्ता सामाम्जक सं स्थाका िालग उपिब्ध भएको खानेपानी सेवा अको

वैकम्ल्पक व्यवस्था नभएसम्म सो खानेपानी प्रणािीबाट खानेपानी सेवाप्राप्त गने अलधकार
त्यस्तो बस्ती, समुदाय, ववद्यािय, अस्पताि, मि धालमनकस्थि जस्ता सामाम्जक सं स्थाको
हकमा सुरम्क्षत रहनेछ।
५.

पानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षण:(१) पानीको स्रोत तथा मुहानको सं रक्षण नेपाि
सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा हुनेछ।

(२) खानेपानीको स्रोत तथा मुहानको सं रक्षणका िालग दे हाय बमोम्जमको कायन
गनुप
न नेछ:(क) पानीको स्रोतको सं रक्षणको िालग बाढी, पैह्रो लनयन्त्रण गने,
(ख) पानीको स्रोतिाई प्रदुवषत हुन नठदन आवश्यक व्यवस्था गने र पानीको स्रोत
नष्ट वा िोप हुनबाट बचाउने,
(ग) पानीको मूि वा मुहानिाई ठदगो बनाई राख्न उपयुक्त उपाय अविम्बन गने
तथा लनयलमत रूपमा ममनत सम्भार गने,
(घ) पानीको सं रक्षण, सम्बर्द्नन र समुम्चत उपयोग सम्बन्धमा उपभोक्ता वा सम्बर्द्
पक्षहरुको िालग सचेतना वा अन्तरविया कायनिम सञ्चािन गने,
(ङ) पानीको स्रोत प्रदू षण हुन नठदन तथा पानीको मूि वा वहाव क्षेत्रको सं रक्षण
गनन जैववक खेती गनन कृषकिाइन प्रोत्सावहत गने,
(च) खानेपानीको मूि वा वहाव क्षेत्र वा सो क्षेत्रका प्राणीमा प्रलतकूि असर पने
गरी ववषादी वा ववष्फोटक पदाथन प्रयोग गनन बन्दे ज गने,

(छ)

तोवकए बमोम्जमको अन्य कायन गने ।
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६.

नागररकको कतनव्य:

पानीको मूि वा मुहान सफा राख्ने, सं रक्षण गने, ठदगो रुपिे

७.

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन:(१) नेपाि सरकार, प्रदे श

उपयोग गने प्रत्येक नागररकको कतनव्य हुनछ
े ।

सरकार तथा स्थानीय तहिे स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको
सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनुन पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको सेवाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गदान नेपाि

सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तह आफैंिे वा सं गठित सं स्था माफनत गराउन
सक्नेछन्।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको भए तापलन आधारभूत खानेपानी तथा

सरसफाइ सेवाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय

तहिे पारस्पररक समन्वयमा आफैंिे वा आफ्नो स्वालमत्व वा लनयन्त्रणमा रहेको सं गठित
सं स्था माफनत गनुन वा गराउनु पनेछ।
(४)

अनुमलतपत्र

प्राप्त

सं स्थािे

अनुमलतपत्रमा

तोवकएको

खानेपानी

खानेपानी प्रणािीबाट लनयलमतरुपमा खानेपानी सेवा उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

क्षेत्रलभत्र

(५) अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे उपदफा (४) बमोम्जम लनयलमतरुपमा खानेपानी ववतरण गनन
नसकेमा

ट्याङ्कर

वा

अन्य

वैकम्ल्पक

उपभोक्तािाई उपिव्ध गराउनु पनेछ ।

व्यवस्थाद्वारा

उपयुक्त

पररमाणको

खानेपानी

(६) अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे आफ्नो सेवा क्षेत्रलभत्र आफूिे उपिब्ध गराएको
समय तालिका बमोम्जम लनयलमतरुपमा खानेपानी ववतरण गनन नसकेमा त्यसरी खानेपानी
ववतरण गनन नसकेको अवलधको शुल्क वा महसुि लिन पाउने छै न ।

(७) स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी ववतरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए

बमोम्जम हुनेछ।

पररच्छे द–३
खानेपानी तथा सरसफाइको म्जम्मेवारी तथा दावयत्व
८.

खानेपानी तथा सरसफाइको म्जम्मेवारी तथा दावयत्व:(१) खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा
तथा आयोजनाको अनुमलतपत्र प्रदान, लनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने म्जम्मेवारी र
दावयत्व नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कायनका िालग नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार र

स्थानीय तहको म्जम्मेवारी र दावयत्व दे हाय बमोम्जम रहनेछ:–
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(क)

नेपाि सरकारको म्जम्मेवारी र दावयत्व:–
(१) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइसँग सम्बम्न्धत राविय प्रकृलतका तोवकए
बमोम्जमका िू िा तथा जवटि प्रकृलतका आयोजना,

(२) सहिगानीमा लनमानण हुने तथा वैदेम्शक सहायताका आयोजना,
(३) तोवकए बमोम्जमको क्षेत्रमा तोवकए बमोम्जमको िागत अनुमान वा
तोवकए बमोम्जमको जनसं ख्यािाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा
पुर्याउने आयोजना,

(४) एक भन्दा बढी प्रदे शसँग सम्बम्न्धत आयोजना,
(५)

तोवकए

बमोम्जमका

िू िो

िगानी

आवश्यक

फोहोरपानी प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गने कायन,

पने

बहुउद्देश्यीय

(६) एउटा जिाधार क्षेत्रको प्राकृलतक स्रोतको पानी अको जिाधार
क्षेत्रमा

स्थानान्तरण गने आयोजना,

(७)नेपाि सरकारिे तोके बमोम्जमको आयोजना,
(८) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको अनुगमन गने।
(ख)

प्रदे श सरकारको म्जम्मेवारी र दावयत्व :–
(१)

तोवकए बमोम्जमको क्षेत्रमा तोवकए बमोम्जमको िागत अनुमान वा
जनसं ख्यािाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याउने आयोजना,

(२) फोहोरपानी व्यवस्थापन तथा प्रशोधन सम्बन्धी,
(३) प्रदे श लभत्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तहिाई प्रभाव पाने आयोजना।
(ग)

स्थानीय तहको म्जम्मेवारी र दावयत्व:–
(१)

स्थानीय स्तरमा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा,

(२)

सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना अलभबृवर्द्,

(३)

फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणािीको सञ्चािन,

(४)

तोवकए बमोम्जमको क्षेत्रमा तोवकए बमोम्जमको िागत अनुमान वा

(५)

स्थानीय तहबाट सञ्चालित खानेपानी तथासरसफाइ आयोजनाको

जनसं ख्यािाई खानेपानी सेवा पुर्याउने आयोजना,
ममनत सम्भार र पुन:स्थापना।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोम्जमको म्जम्मेवारी र दावयत्व रहने ववषयको
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कायनन्वयन सम्बम्न्धत प्रदे श र स्थानीय तहको कानून बमोम्जम हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको भए तापलन प्रदे श र स्थानीय कानून

नबने सम्मका िालग नेपाि सरकारिे यस ऐन बमोम्जमको काम गनन सक्नेछ ।
(५)

यस दफामा जुनसुकै कुरा िे म्खएको भएतापलन अत्यावश्यक खानेपानी तथा

सरसफाइ आयोजनाको िालग बढी िागत वा ववम्शष्टीकृत प्राववलधक दक्षता आवश्यक पने,

भौगोलिक जवटिता तथा जनशम्क्तका कारण आफूिे सो आयोजना सम्पन्न गनन नसक्ने
भएमा आयोजना कायानन्वयनका िालग स्थानीय तहिे प्रदे श सरकार समक्ष र प्रदे श
सरकारिे नेपाि सरकार समक्ष अनुरोध गनन सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोम्जम स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएका आयोजनाहरु

प्रदे श सरकारिे र प्रदे श सरकारबाट अनुरोध भई आएका आयोजनाहरु नेपाि सरकारिे
कायानन्वयन गनेछ।

(७) आफ्नो क्षेत्रलभत्रको खानेपानी तथा सरसफाइको लनयमन गने अलधकार

उपदफा (२) मा उल्िेख भए बमोम्जम नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहिाई
हुनेछ।

पररच्छे द–४
अनुमलतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था
९.

अनुमलतपत्र लिनुपने: (१) कसै िे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गनन, आयोजना वा
सेवा प्रणािीको सभे क्षण, लनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनन र खानेपानीको स्रोतको

सावनजलनक, सं स्थागत तथा व्यवसावयक उपयोग गनन वा गराउन चाहेमा यस ऐन बमोम्जम
अनुमलतपत्र लिनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको भए तापलन दे हायको काम गनन

अनुमलतपत्र लिनु पने छै नः-

(क) प्रववलध, िगानी र उपभोक्ताको सं ख्याको आधारमा तोवकए बमोम्जमको साना

आयोजनाको सभे क्षण, लनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनन तोवकए
बमोम्जमका सं स्थािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गनन,

(ख) कसैिाई प्रलतकूि असर नपने गरी आफ्नो घर-पररसरको फोहोर पानी
भूलमगत अवशोषण (एब्जभन) गनन वा कुनै ववलधबाट आफ्नो जग्गा जलमनमा
ववसजनन गनन,

(ग) आफ्नो लनजी जग्गामा रहेको पानीको स्रोतको घरे ि ु उपयोगका िालग
खानेपानी प्रयोग गनन ।

१०.

अनुमलतपत्रका िालग लनवेदन ठदनुपनेः(१) दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क)
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बमोम्जमको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गनन, आयोजना वा सेवा प्रणािीको

सभे क्षण, लनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनन वा खानेपानीको स्रोतको सावनजलनक,
सं स्थागत वा व्यवसावयक तथा औद्योलगक उपयोग गनन चाहने सं गठित सं स्थािे तोवकएको
अलधकारी समक्ष अनुमलतपत्रको िालग तोवकए बमोम्जमको ढाँचामा लनवेदन ठदनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको लनवेदन ठदं दा सम्बम्न्धत ववषयको आलथनक, प्राववलधक
तथा प्रचलित कानून बमोम्जमको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तथा तोवकए बमोम्जमका
अन्य वववरण समेत सं िग्न गनुन पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको लनवेदन ठदं दा तोवकए बमोम्जमको दस्तुरसं िग्न गनुन
पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त लनवेदनमा आवश्यक छानलबन गदान थप कागजात
आवश्यक पने वा कुनै ववषयमा थप स्पष्ट गनुप
न ने दे म्खएमा तोवकएको अलधकारीिे सो
बमोम्जमका कागजात पेश गनन वा स्पष्ट गनन लनवेदकिाई सात ठदनको समय ठदनुपनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोम्जम ठदइएको समयलभत्र लनवेदकिे थप कागजात पेश
गरे मा वा थप स्पष्ट गरे मा सो लमलतिाई नै लनवेदन परे को लमलत मालननेछ।
११.

अनुमलतपत्र ठदनुपने: (१) दफा १० बमोम्जम परे को लनवेदनमा तोवकएको अलधकारीिे

आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो लनवेदन परे को लमलतिे एक सय बीस ठदन लभत्र तोवकए
बमोम्जमको

ढाँचामा

अनुमलतपत्र ठदनुपनेछ।

तोवकए

बमोम्जमका

शतनहरु

समेत

उल्िे ख

गरी

लनवेदकिाई

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अगावै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा
प्रणािी लनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन तथा खानेपानीको स्रोतको सावनजलनक, सं स्थागत,

व्यवसावयक तथा औद्योलगक उपयोग गरररहेका सं गठित सं स्थािे यो ऐन प्रारम्भ भएको

लमलतिे एक वषनलभत्र यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोम्जमको प्रविया पूरा गरी अनुमलतपत्र
लिनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोम्जम अनुमलतपत्र नलिएका सं गठित सं स्थािे खानेपानी तथा
सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणािी लनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनन वा

खानेपानीको स्रोतको सावनजलनक, सं स्थागत, व्यवसावयक तथा औद्योलगक उपयोगगनन पाउने
छै न।
१२.

सवेक्षण अनुमलतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था:(१) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा
सेवा

प्रणािीको

सवे क्षण

गनन चाहने

सं गठित

सं स्थािे

अनुमलतपत्रको िालग तोवकए बमोम्जम लनवेदन ठदनुपनेछ ।

तोवकएको

अलधकारी

समक्ष

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सवे क्षणको िालग ठदइने अनुमलतपत्रको अवलध बढीमा
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तीन वषनको हुनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको अवलधलभत्र सवे क्षण गने कायन सम्पन्न गनन नसकेमा

त्यस्तो अनुमलतपत्र स्वतः खारे ज हुनेछ।

(४) सवेक्षण अनुमलतपत्रको िालग ठदइने लनवेदनको ढाँचा, दस्तुर, प्रविया र

सभे क्षण अनुमलत शुल्किगायतका अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
१३.

अनुमलतपत्रको अवलधः(१)यस ऐन बमोम्जम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गनन,
आयोजना वा सेवा प्रणािीको लनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनन वा खानेपानीको

स्रोतको सावनजलनक, सं स्थागत व्यवसावयक तथा औद्योलगक उपयोग गननको िालग ठदइने
अनुमलतपत्रको अवलध बढीमा पच्चीस वषनको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) माजुनसुकै कुरा िे म्खएको भए तापलन थोक, ट्याङ्कर वा

बोतिबन्दरूपमा खानेपानी सेवा उपिब्ध गराउने सेवा प्रदायकको हकमा अनुमलतपत्रको
अवलध दुई वषनको हुनछ
े ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोम्जम अनुमलतपत्र ठदं दा तोवकए बमोम्जमको शुल्क

लिनु पनेछ।
कम

(४) कुनै अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािाई उपदफा (१) मा तोवकएको अवलध भन्दा

अवलधको

अनुमलतपत्र

ठदइएको

रहेछ

भने

त्यस्तो

अनुमलतपत्र

प्राप्त

सं स्थािे

अनुमलतपत्रमा तोवकएको अवलध समाप्त हुन ु भन्दा कम्तीमा तीस ठदन अगाडी अनुमलतपत्रको
अवलध थप गनन तोवकए बमोम्जम लनवेदन ठदन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोम्जम कुनै लनवेदन परे मा तोवकएको अलधकारीिे सो

लनवेदनमा आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त दे म्खएमा उपदफा (१) को अधीनमा रही
अनुमलतपत्रको अवलध थप गनन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोम्जम अनुमलतपत्रको अवलध थप गननको िालग ठदइने

लनवेदनको ढाँचा, शुल्क तथा अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
१४.

अनुमलतपत्र प्रदान नगररने:(१)यस ऐन बमोम्जम कुनै सेवा क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ
सेवा प्रदान गनन, आयोजना वा सेवा प्रणािीको लनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनन वा

खानेपानीको स्रोतको सावनजलनक, सं स्थागत व्यवसावयक तथा औद्योलगक उपयोगको िालग
कुनै सं गठित सं स्थािाई अनुमलतपत्र ठदइएकोमा त्यस्तो अनुमलतपत्रको अवलधभर सोही
क्षेत्रमा अनुमलतपत्र प्राप्त गरे को खानेपानीको स्रोतमा प्रलतकूि असर पने गरी अन्य कुनै
सं गठित सं स्थािाई अनुमलतपत्र प्रदान गररने छै न।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको भए तापलन दे हायको अवस्थामा

अन्य सं गठित सं स्थािाई अनुमलतपत्र ठदन सवकनेछः[9]

(क) सेवा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरे मा,
(ख) लनयलमत रुपमा खानेपानी ववतरण नगरे मा,
(ग) माग अनुसारको खानेपानी आपूलतन गनन नसकेमा, वा
(घ) दफा १५ बमोम्जम अनुमलतपत्र खारे ज भएमा।
१५.

अनुमलतपत्र खारे ज:(१) दे हायको अवस्थामा तोवकएको अलधकारीिे अनुमलतपत्रमा उम्ल्िम्खत
काममा आवश्यक सुधार गनन वा लनमानण कायन सम्पन्न गरी सेवा सञ्चािन गनन सम्बम्न्धत
अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािाई आदे श ठदन सक्नेछः(क)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम ववपरीत कुनै काम गरे मा,

(ख)

लनयलमत रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ध नगराएमा,

(ग)

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गरे बापत तोवकएको भन्दा बढी

(घ)

अनुमलतपत्रमा उम्ल्िम्खत अवलधलभत्र आयोजना वा सेवा प्रणािीको लनमानण,

(२)

शुल्क लिएमा, वा

सञ्चािन तथा व्यवस्थापन नगरे मा।
उपदफा

(१)

बमोम्जम

ठदएको

आदे शको

पािना

नगरे मा

तोवकएको

अलधकारीिे दफा ११ बमोम्जम ठदइएको अनुमलतपत्र खारे ज गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम अनुमलतपत्र खारे ज गनुन अम्घ तोवकएको अलधकारीिे
सम्बम्न्धत अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािाई आफ्नो सफाई पेश गने मनालसब मौका ठदनुपनेछ ।
१६.

प्रदे श तथा स्थानीय कानून बमोम्जम हुनःे दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख)

बमोम्जमको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चािनको िालग अनुमलतपत्र ठदने, सभे क्षण
अनुमलतपत्र ठदने तथा सोको लनयमन गने सम्बन्धी व्यवस्था प्रदे श कानून बमोम्जम तथा

सोही उपदफाको खण्ड (ग) बमोम्जमको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चािनको

िालग अनुमलतपत्र ठदने, सभेक्षण अनुमलतपत्र ठदने तथा सोको लनयमन गने सम्बन्धी व्यवस्था
स्थानीय कानून बमोम्जम हुनछ
े ।
१७.

वववरण पेश गनुन पनेःदे हायको वववरण स्थानीय तहिे प्रदे श माफनत मन्त्रािय समक्ष तथा
प्रदे शिे मन्त्रािय समक्ष पेश गनुन पनेछः-

(क) अनुमलतपत्र प्रदान गररएको सं गठित सं स्थाको सं ख्या,
(ख) अनुमलतपत्र प्रदान गररएको सं गठित सं स्थाहरुिे सेवा ठदने क्षेत्र,
(ग) अनुमलतपत्र प्रदान गररएको सं गठित सं स्थाहरुको अनुमलतपत्रको अवलध
र तोवकएको शतन
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(घ) प्रदे श वा स्थानीय तह आफैंिे सञ्चािन गरे का आयोजनाको सं ख्या र
तत् सम्बन्धी आवश्यक वववरण वा

(ङ) तोवकए बमोम्जमको अन्य वववरण।
१८.

सं रचनाको हस्तान्तरणः(१) अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे दफा १३ को उपदफा (१)
बमोम्जमको अनुमलतपत्रको अवलध समाप्त भएपलछ आफूिे सञ्चािन गरे को खानेपानी सेवा,
सरसफाइ सेवा, आयोजना तथा सेवा प्रणािी र सोसम्बन्धी सं रचना चािू अवस्थामा दे हाय
बमोम्जमका लनकायिाई लन:शुल्क रुपमा हस्तान्तरण गनुप
न नेछ:—
(क)

दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोम्जमको आयोजनाको

(ख)

दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोम्जमको आयोजनाको हकमा

(ग)

दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोम्जमको आयोजनाको हकमा

हकमा नेपाि सरकार वा नेपाि सरकारिे तोकेको लनकाय,
प्रदे श सरकार वा प्रदे श सरकारिे तोकेको लनकाय,
सम्बम्न्धत स्थानीय तह ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सं रचना हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए
बमोम्जम हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे हस्तान्तरण गरे का आयोजना

र सं रचनाहरुको तोवकए बमोम्जमको वववरण खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोम्जमका लनकायिे
सो लनकायमा हस्तान्तरण भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्र मन्त्रािय समक्ष पेश गनुन पनेछ।
पररच्छे द–५
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन सम्बन्धी
१९.

सेवा उपिव्ध गराउनु पने:(१) अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्था वा यस ऐन बमोम्जम अनुमलत लिनु
नपने उपभोक्ता सं स्थािे आफ्नो सेवाक्षेत्रलभत्र समानुपालतकरुपिे खानेपानी तथ सरसफाइ
सेवा उपयोग गनन पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गनुन पनेछ।
(२)

अनुमलतपत्र

प्राप्त

सं स्थािे

सावनजलनक,

सं स्थागत

तथा

व्यवसावयक

उपभोक्तािाई खानेपानी सेवा उपिब्ध गराउँदा पानीको पररमाणात्मक उपयोग तथा पानी

उपयोग गरे पश्चात लनष्कने फोहोरपानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा त्यस्ता सावनजलनक,
सं स्थागत तथा व्यवसावयक सं स्थासँग आपसी सम्झौता गरी सेवा प्रदान गनन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोम्जम आफ्नो सेवा क्षेत्रलभत्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा

उपिब्ध गराउँदा कुनै पलन आधारमा भेदभाव गनन पाइने छै न।

(४) यस दफा बमोम्जम सेवा उपिब्ध गराउँदा घरे ि ु उपयोगको िालग उम्चत
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व्यवस्था गरे र मात्र सावनजलनक, सं स्थागत, व्यवसावयक तथा औद्योलगक प्रयोजनको िालग
पानीको स्रोतको प्रयोग गनुन पनेछ।
२०.

करार गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन गनन सक्ने: (१) नेपाि सरकारिे लनमानण
वा सञ्चािन गरे को वा नेपाि सरकारको स्वालमत्वमा रहेको कुनै खानेपानी सेवा, सरसफाइ

सेवा, आयोजना वा सेवाप्रणािी कुनै सं गठित सं स्थािाई नेपाि सरकारिे सञ्चािन तथा
व्यवस्थापन करारमा ठदई सञ्चािन गनन वा गराउन सक्नेछ।

(२) खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवाप्रणािी सञ्चािन तथा
व्यवस्थापन करारमा ठदने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ।
२१.

गुणस्तरीय पानी आपूलतन गनुपन ने:अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्था वा यस ऐन बमोम्जम अनुमलत लिनु

२२.

धारा तथा लमटर जडान:(१) यस ऐन बमोम्जम खानेपानी सेवा प्राप्त गनन चाहने उपभोक्तािे

नपने उपभोक्ता सं स्थािे स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी आपूलतन गनुप
न नेछ।

धारा तथा लमटर जडानको िालग सम्बम्न्धत सेवा क्षेत्रको अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्था समक्ष
तोवकए बमोम्जम लनवेदन ठदनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम लनवेदन प्राप्त भएमा अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे
तोवकएको शुल्क लिई तोवकएको समयलभत्र धारा तथा लमटर जडान गररठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको भएतापलन कुनै प्राववलधक
कारणिे कुनै सेवाक्षेत्र लभत्रका धाराहरुमा लमटर जडान गनन उपयुक्त नहुने भएमा अन्य
उपयुक्त व्यवस्था गरी खानेपानी सेवा उपिव्ध गराउनु पनेछ।

(४) धारा तथा लमटर जडान सम्बन्धी िाग्ने शुल्क र अन्य व्यवस्था तोवकए

बमोम्जम हुनेछ।
२३.

ढि सेवा प्राप्त गनेः(१) यस ऐन बमोम्जम ढि सेवा प्राप्त गनन चाहने उपभोक्तािे सम्बम्न्धत
सेवा क्षेत्रको अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थामा तोवकए बमोम्जम लनवेदन ठदनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको लनवेदन प्राप्त भएपलछ अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे ढि
लनकासको िालग तोवकएको शुल्क लिई तोवकएको समयावलधलभत्र ढि लनकासको व्यवस्था
गररठदनु पनेछ।

(३) ढि सेवा प्रदान गने तथा सोको शुल्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए

बमोम्जम हुनेछ।
२४.

पानी खररद लबिी गनन सक्ने:

(१) यस ऐन बमोम्जम अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थाहरुिे आपसी

सम्झौता गरी घरायसी, सावनजलनक, सं स्थागत, व्यवसावयक तथा औद्योलगक प्रयोजनको िालग
प्रशोलधत, अधन प्रशोलधत वा अप्रशोलधत पानी थोकरूपमा खररद लबिी गनन सक्नेछन्।
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(२) पानी थोक रूपमा खररद लबिी गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम
हुनेछ।
२५.

सेवा बन्द गनन सक्ने: (१) काबुबावहरको पररम्स्थलत उत्पन्न भई खानेपानी सेवाप्रणािीबाट

उपिव्ध गराइरहेको खानेपानीको गुणस्तर कायम रहन नसक्ने भएमा वा सेवाको स्तरमा

असर पने भएमा वा सेवा बन्द गनुन पने भएमा त्यस्तो सेवा सुचारु हुन िाग्ने अनुमालनत
समय समेत उल्िे ख गरी अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे उपभोक्तािाई उपयुक्त माध्यमबाट सो
कुराको पूव न सूचना ठदई सेवा बन्द गननसक्नेछ।

(२) अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे उपदफा (१) बमोम्जम आफ्नो सेवा क्षेत्रलभत्र
खानेपानी सेवा बन्द गरे मा त्यस्तो अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे बैकम्ल्पक व्यवस्था गरी
उपभोक्तािाई स्वच्छ तथा गुणस्तरयुक्त खानेपानी उपिब्ध गराउनु पनेछ।

(३) काबुबावहरको पररस्थलत उत्पन्न भई ढि लनकास प्रणािीबाट ववसजनन भइरहेको
फोहोर पानीको व्यवस्थापन गनन नसक्ने भएमा त्यस्तो सेवा सुचारु हुन िाग्ने अनुमालनत
समय समेत उल्िे ख गरी अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे सावनजलनक सूचना प्रकाशन गरी
यथासं भव लछटो त्यस्तो फोहोर पानीको उम्चत व्यवस्थापन गनुन पनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोम्जम आफ्नो सेवा क्षेत्रलभत्र अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे
आफूिे उपिब्ध गराएको समय तालिका बमोम्जम लनयलमतरुपमा खानेपानी ववतरण गनन
नसकेमा त्यसरी खानेपानी ववतरण गनन नसकेको अवलधको र उपदफा (३) बमोम्जम ढि
लनकास प्रणािीबाट ववसजनन भइरहेको फोहोरपानीको व्यवस्थापन गनन नसकेको अवलधको
शुल्क वा महसुि लिन पाउने छै न।

(५) लनधानररत समयमा महसुि नबुझाउने वा सेवाको दुरुपयोग गने वा सेवा
उपयोग गदान पािना गनुप
न ने शतनको उल्िं घन गने उपभोक्ताको सेवा अनुमलतपत्र प्राप्त
सं स्थािे पूव न सूचना ठदई बन्द गनन सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोम्जम सेवा बन्द गररएकोमा सम्बम्न्धत उपभोक्तािे महसुि
बुझाई सेवा सुचारु गररठदन लनवेदन ठदएमा अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे तोवकएको शुल्क लिई

बन्द भएको सेवा सुचारु गररठदनु पनेछ र उपभोक्ताको कारणिे कुनै हानी नोक्सानी भएको
पाइएमा सम्बम्न्धत उपभोक्ताबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी भएको रकम भराई लिन सक्नेछ।
२६.

लनजी वा सावनजलनक जग्गामा पाइप ववच्याउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्ने: (१)
अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे उपभोक्तािाई सेवा उपिव्ध गराउने प्रयोजनको िालग प्रचलित

कानून बमोम्जमको प्रकृया पूरा गरी लनजी वा सावनजलनक जग्गामा खानेपानी तथा
ढिलनकासको पाइप लबच्याउन वा अन्य सं रचना बनाउन सक्नेछ।

(२) अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे कुनै व्यम्क्तको लनजी जग्गामा पाईप लबयाउन वा

कुनै सं रचना बनाउनु परे मा सम्बम्न्धत जग्गाधनीसँग उक्त जग्गा खररद गनन वा लिम्खत
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सम्झौता गरी लिजमा लिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम लनजी जग्गा प्राप्त गनन नसकेमा वा जग्गा प्राप्त गनन

सम्भव नभएमा अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे प्रचलित कानून बमोम्जम त्यस्तो जग्गा प्राप्त गननको
िालग सम्बम्न्धत लनकाय वा अलधकारी समक्ष अनुरोध गनन सक्नेछ।

(४) अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा
प्रणािी लनमानण तथा सञ्चािनका िालग ववच्याएको पाईप वा लनमानण गरे को सं रचनाका
कारण कसै को लनजी सम्पम्ि हालन नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे
सोको उम्चत क्षलतपूलतन ठदनु पनेछ।
२७.

घर जग्गामा प्रवेश गनन सक्ने:(१) अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्था वा यस ऐन बमोम्जमको कामको
लसिलसिामा खवटएको कुनै कमनचारीिे कुनै व्यम्क्तको घर जग्गामा प्रवेश गनुप
न ने भएमा
सम्बम्न्धत व्यम्क्तिाई पूव न सूचना ठदई त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गनन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा िे म्खएको भए तापलन कुनै व्यम्क्तिे सेवाको

दुरुपयोग वा सेवाको अनालधकार उपयोग गरररहेको छ भन्ने शङ्का गनुप
न ने पयानप्त आधार र

कारण भएमा सोको िालग सूयोदय दे म्ख सूयानस्त नभएसम्मको समयमा पूव न सूचना नठदई
पलन त्यस्तो व्यम्क्तको घरजग्गामा प्रवेश गनन सवकनेछ ।
(३)

उपदफा

(१)

बमोम्जमको

कायनमा

सं िग्न

कमनचारीिे

सम्बम्न्धत

घरजग्गाधनीको कुनै पलन सम्पम्िमा हानी नोक्सानी पुग्ने कायन गनन हुदैन।
तर त्यस्तो कायनमा सं िग्न कमनचारीिे कुनै हानी नोक्सानी गरे को पाइएमा सम्बम्न्धत
अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे सम्बम्न्धत व्यम्क्तिाई तोवकए बमोम्जम क्षलतपूलतन ठदनुपनेछ।
२८.

ँ सम्बम्न्धत सं रचनाको सुरक्षाः(१) आयोजना वा सेवा प्रणािीको सुरक्षाको
सेवाप्रणािी सग

िालग अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थाको लिम्खत अनुरोधमा वा त्यस्तो प्रणािीको सुरक्षा गनन
आवश्यक भएमा नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहिे आवश्यक सुरक्षा
व्यवस्था गनुन पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थाको अनुरोधमा सुरक्षा
व्यवस्था गररएकोमा त्यसको िालग िाग्ने सम्पूणन खचन सोही अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे
व्यहोनुन पनेछ।

पररच्छे द – ६
महसुि तथा सेवाशुल्क सम्बन्धी
२९.

महसुि लनधानरण आयोगको गिनः (१) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ध गराए

बापत त्यस्तो सेवा प्राप्त गने उपभोक्तािे लतनुन पने महशुि लनधानरण गनन एक खानेपानी तथा
सरसफाइ सेवा महसुि लनधानरण आयोग रहनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्जमको आयोगमा दे हायका अध्यक्ष तथा सदस्य रहनेछन्:(क)

मान्यताप्राप्त
अथनशास्त्र

वा

म्शक्षण

वविीय

सं स्थाबाट

इम्िलनयररङ्ग,

व्यवस्थापनमा

कम्तीमा

व्यवस्थापन,

स्नातकोिर

उपालध हालसि गरे को र सावनजलनक सं स्थामा व्यवस्थापकीय
म्जम्मेवारी लिई कम्तीमा दश वषनको अनुभव प्राप्त गरे का
(ख)

व्यम्क्तमध्येबाट नेपाि सरकारिे लनयुक्त गरे को व्यम्क्त

– अध्यक्ष

मान्यताप्राप्त म्शक्षण सं स्थाबाट अथनशास्त्र, वविीय व्यवस्थापन,
चाटडन एकाउण्टे न्सी वा वाम्णज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातक
उपालध हालसि गरे को र सम्बम्न्धत क्षेत्रमा कम्तीमा दश वषनको
अनुभव प्राप्त गरे का व्यम्क्तमध्येबाट नेपाि सरकारिे लनयुक्त
गरे को एकजना

(ग)

– सदस्य

मान्यताप्राप्त म्शक्षण सं स्थाबाट इम्िलनयररङ्ग, समाजशास्त्र वा
कानून ववषयमा कम्तीमा स्नातक उपालध हालसि गरे को र
सम्बम्न्धत क्षेत्रमा कम्तीमा दश वषनको अनुभव प्राप्त गरे का
व्यम्क्तमध्येबाट नेपाि सरकारिे लनयुक्त गरे को एकजना

(३) उपदफा (२) बमोम्जमका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावलध चार वषनको हुनेछ

र लनजहरु अको एक अवलधको िालग पुनः लनयुक्त हुनसक्नेछन् ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको भए तापलन अध्यक्ष तथा सदस्यिे

आफ्नो पद अनुरुप

इमान्दारीपूवक
न काम नगरे मा वा लनजको खराब आचरण भएमा वा

लनजको काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाि सरकारिे लनजिाई जुनसुकै बखत हटाउन
सक्नेछ।
तर यसरी हटाउनु अम्घ लनजिाई सफाइ पेश गने मनालसब मौका ठदनुपनेछ ।
३०.

अध्यक्ष तथा सदस्यको अयोग्यताःदे हायका कुनै व्यम्क्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा लनयुक्त
हुन वा पदमा बहाि रहन सक्ने छै न:(क)
(ख)

(ग)

(घ)

गैर नेपािी नागररक,

ँ सम्बम्न्धत कुनै
अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्था वा अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थासग
सं स्थामा कायनरत वा त्यस्तो सं स्थामा िगानी भएको वा त्यसमा कुनै
वकलसमको स्वाथन रहेको,

दफा २९ को उपदफा (२) बमोम्जमको योग्यता नभएको,

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचलबखन तथा ओसारपसार, िागू
औषध लबिी ववतरण तथा लनकासी वा पैिारी, सम्पम्ि शुर्द्ीकरण, राहदानी
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–सदस्य

दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैलतक पतन दे म्खने अन्य फौजदारी
कसूरमा सजाय पाएको वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वषन वा सो
भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसिा अम्न्तम भएको,

३१.

(ङ)

ु को स्थायी आवासीय अनुमलतपत्र लिएको, वा
ववदे शी मुिक

(च)

पैसठ्ठी वषन उमेर पूरा भएको।

आयोगको बैिकः (१) आयोगको बैिक कम्तीमा वषनको दुई पटक अध्यक्षिे तोकेको
लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको भए तापलन दुई बैिक वीचको
अवलध छ मवहना भन्दा बढीको फरकमा हुने छै न।
(३) आयोगको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षिे गनेछ।
(४) आयोगको बैिक सञ्चािन सम्बन्धी अन्य कायनववलध आयोग आफैिे लनधानरण

गरे बमोम्जम हुनेछ।
३२.

आयोगको कमनचारी र बजेटः (१)आयोगिाई आवश्यक पने कमनचारी नेपाि सरकारिे
उपिब्ध गराउनेछ।

(२) आयोगको प्रशासलनक खचन तथा अन्य काम कारबाहीका िालग आवश्यक पने

बजेट नेपाि सरकारिे उपिब्ध गराउने छ।
३३.

महसुि लनधानरण गने आधारः (१) आयोगिे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुि
लनधानरण गदान सेवा सञ्चािनको िागत, उपभोक्ता मूल्य सूचीको पररवतनन, खानेपानी तथा

सरसफाइ सेवाको सम्बन्धमा नेपाि सरकारको नीलत, ववदे शी मुराको ववलनमय दर तथा ह्रास
कट्टी समेतको आधारमा गनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोम्जमको

आधारमा

महसुि

लनधानरण

गदान

आयोगिे

उपभोक्ताको बृहिर वहतिाई ध्यानमा राखी पानीको गुणस्तर, उपभोक्ताको ियशम्क्त तथा
सेवाको स्तर समेतिाई ववचार गनुन पनेछ ।
(३) महसुि लनधानरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
३४.

महसुि, शुल्क वा सेवा शुल्क लिन पाउने अलधकार: (१) नेपाि सरकार आफैंिे वा
सं गठित सं स्था माफनत सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गरे को वा आफ्नो लनयन्त्रण वा स्वालमत्वमा
रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनािाई उपभोक्तािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा

उपयोग गरे वापत आयोगिे लनधानरण गरे बमोम्जमको महसुि तथा सेवा शुल्क लिने
अलधकार हुनेछ।

(२) अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािाई उपभोक्तािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग
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गरे वापत आयोगिे लनधानरण गरे बमोम्जमको आधार र मापदण्डको अधीनमा रही महसुि
तथा सेवा शुल्क लिने अलधकार हुनेछ ।

(३) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापतको महसुि तथा सेवा
शुल्क सम्बम्न्धत उपभोक्तािे अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािाई बुझाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा िे म्खएको भएतापलन अनुमलतपत्र
प्राप्त सं स्थािे ववपन्न व्यम्क्त तथा पररवारिाई धारा जडान, शौचािय लनमानण, ढि जडान
वापतको शुल्क तथा महसुि िगायत तोवकए बमोम्जमको सेवामा तोवकए बमोम्जम
सहुलियत ठदन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको िालग "ववपन्न व्यम्क्त तथा पररवार" भन्नािे

नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा कम आय भएको
व्यम्क्त तथा पररवार सम्झनु पछन।
३५.

असूि उपर गने:यस ऐन बमोम्जम खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापतको

महसुि, तथा जररबानाको रकम नबुझाउने उपभोक्ताबाट अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे त्यस्तो
रकम प्रचलित कानून बमोम्जम असुि उपर गनन सक्नेछ।

३६.

लमनाहा ठदनसक्नेः नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्र, प्रदे श सरकारिे प्रदे श राजपत्र तथा
स्थानीय तहिे स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आफूिे सञ्चािन तथा व्यवस्थापन
गरे का खानेपानी सेवाको ववषम पररम्स्थलतका कारणिे कुनै खास क्षेत्रका उपभोक्तािे

खानेपानीको महसुि लतनन असमथन भएमा वा लसमान्तकृत समुदायको िालग जडान भएको
खानेपानीको धारामा िाग्ने महसुि घटाउन वा लमनाहा ठदन सक्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको िालग "ववषम पररम्स्थलत" भन्नािे कुनै प्रकोपको

कारण खानेपानी सेवा सञ्चािन नभएको वा लसलमत मात्रामा सञ्चािन भएको अवस्थािाई
जनाउँछ।

पररच्छे द – ७
गुणस्तर र मापदण्ड सम्बन्धी
३७.

गुणस्तर र मापदण्ड तोक्न सक्ने: (१) नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गरी खानेपानीको गुणस्तर र मापदण्ड तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धी मापदण्ड तोक्न
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको मापदण्डको अधीनमा रही सो मापदण्डिे तोकेको
गुणस्तरभन्दा न्यून नहुने गरी प्रदे श सरकार र स्थानीय तहिे आ-आफ्नो क्षेत्रका िालग
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्न सक्नेछ।
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(३) नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास अवस्थाको
िालग खानेपानीको गुणस्तर कायम राख्न कुनै खास ववलध वा तररका तोक्न सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जम तोवकएको गुणस्तर र मापदण्ड कम्तीमा प्रत्येक दश
वषनमा पुनराविोकन गररनेछ।
(५) यस दफा बमोम्जम नेपाि सरकारिे तोकेको गुणस्तर र मापदण्डको पािना
गनुन सम्बम्न्धत सबैको कतनव्य हुनेछ।
३८.

फोहोरपानी प्रशोधन गरी लमसाउनु पने: (१) कसै िे तोवकएको मापदण्ड ववपररत मानव
मिमुत्र सवहत वा रवहतको फोहोरपानी ढि लनकास प्रणािीमा ववसजनन गनन वा मानव

मिमुत्रिाई लसधै नदी, खोिा, ताि, तिै या, जिाशय वा सावनजलनक जग्गामा लमसाउन वा
पिाउन हुदैन।

(२) कसैिे आफूबाट उत्सम्जनत फोहोरपानी ढि लनकास प्रणािीमा लमसाउनु पने

भएमा प्रशोधन गरी प्रचलित कानून बमोम्जम तोवकएको मापदण्डको सीमा लभत्र रही
लमसाउनु पनेछ।
३९.

प्रयोगशािाको स्थापना तथा सञ्चािनः (१) नेपाि सरकारिे खानेपानी तथा फोहोर पानीको
गुणस्तर मापन तथा परीक्षणका िालग प्रयोगशािाको स्थापना तथा सञ्चािन गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रयोगशािाको स्थापना तथा सञ्चािन सम्बन्धी
व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
पररच्छे द – ८
सेवाको अनुगमन तथा लनगरानी सम्बन्धी
४०.

लनरीक्षक तोक्नु पने: खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा तोवकएका गुणस्तर र मापदण्डको
कायानन्वयन, अनुगमन र लनगरानीका िालग तोवकए बमोम्जमको योग्यता भएको कुनै
कमनचारीिाई मन्त्राियिे लनरीक्षक तोक्न सक्नेछ।

४१.

लनगरानी गनेः अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे उपिव्ध गराएको खानेपानीको नमूना सं किन गरी
त्यसको परीक्षण तथा ववश्लेषणको आधारमा खानेपानीको गुणस्तर तथा लनष्काम्शत फोहोर

पानीको मापदण्ड कायम भए नभएको सम्बन्धमा लनरीक्षकिे लनयलमतरुपमा लनगरानी गनुन
पनेछ।

स्पवष्टकरणः यस दफाको प्रयोजनको िालग “लनगरानी” भन्नािे खानेपानी तथा
सरसफाइ सेवा प्रवाहका िममा गुणस्तरको न्यूनताबाट जनस्वास््यमा पनन सक्ने असर वा
प्रभाविाई ध्यानमा राखी सेवाको उपयोग र त्यसको गुणस्तर सम्बन्धमा लनयलमत रूपमा

नमूना तथा आवश्यक सूचना सं किन गरी ववश्लेषण गने र प्राप्त नलतजाका आधारमा
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सुधारका िालग सुझाव ठदने कायन सम्झनु पछन।
४२.

अनुगमन

तथा

लनयमनः(१)

लनरीक्षकिे

अनुमलतपत्र

प्राप्त

सं स्थाबाट

आपूलतन

भएको

खानेपानीको गुणस्तर तथा उपिव्ध गराइएको सरसफाइ सेवाको स्तर लनयलमतरुपमा
अनुगमन गनुन पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम अनुगमन गदान लनरीक्षकिे अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे
आपूलतन गरररहेको खानेपानी वा ववसजनन गरे को फोहोर पानीको नमूना सं किन तथा परीक्षण
गनन वा अन्य आवश्यक वववरण लिन वा माग गनन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोम्जम अनुगमनका िममा लनरीक्षकिे खानेपानी तथा
सरसफाइ सेवाको स्तरमा सुधार गनन आवश्यक दे खेमा वा खानेपानी तथा फोहोरपानीको

नमूना परीक्षण गदान गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोम्जम भएको नपाइएमा सम्बम्न्धत
अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािाई गुणस्तर तथा मापदण्ड कायम गनन लनदे शन ठदन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोम्जम ठदइएको लनदे शन पािना गनुन सम्बम्न्धत अनुमलतपत्र
प्राप्त सं स्थाको कतनव्य हुनेछ।
(५) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको स्तर, गुणस्तर तथा मापदण्डको अनुगमन
तथा लनयमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ।
पररच्छे द – ९
कसूर र सजाय सम्बन्धी
४३.

कसूर र सजाय: (१)कसैिे दे हायको कुनै काम गरे वा गराएमा यस ऐन अन्तगनतको कसूर
गरे को मालननेछ:–
(क)

अनुमलत नलिई खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा
प्रणािीको लनमानण वा सञ्चािन गरे मा,

(ख)

उपभोक्ता सं स्था वा अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे अनुमलतपत्रमा तोवकएको सेवा

क्षेत्रलभत्र खानेपानी प्रणािीबाट लनयलमत रुपमा खानेपानी सेवा उपिब्ध
नगराएमा,

(ग)

खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको अनालधकार प्रयोग गरे मा वा

(घ)

अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे जडान गरे को लनजी धारामा उपभोक्तािे सो

त्यसको दुरुपयोग गरे मा,

सं स्थाको स्वीकृलत ववना कुनै अवाम्ञ्छत फाईदा लिने उद्देश्यिे कुनै कायन
गरे मा,
(ङ)

खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनालधकार पानी प्रयोग गने
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कायन गरे मा,
(च)

जिाधार क्षेत्रलभत्र खानेपानी प्रदू वषत गने वा पानीको पररमाण वा वहावमा
असर पने कुनै कायन गरे मा,

(छ)

खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणािीको कुनै सं रचना
वा जलडत पाइप वा सामान वा जलडत लमटर वा प्रशोधन प्रणािी वा अन्य
उपकरण ववगारे वा नष्ट गरे मा,

(ज)

तोवकएको मापदण्ड ववपररत मानव मिमुत्र सवहत वा रवहतको फोहोरपानी
ढि लनकास प्रणािीमा ववसजनन गरे मा वा मानव मिमुत्रिाई लसधै नदी,
खोिा, ताि, तिै या, जिाशय वा सावनजलनक जग्गामा लमसाए वा पिाएमा,

(झ)

नेपाि सरकारिे तोकेको गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोम्जम सेवा स्तर र
गुणस्तर कायम नगरे मा वा तोवकएको गुणस्तर बमोम्जमको खानेपानी
आपूलतन नगरे मा,

(ञ)

अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे यस ऐन बमोम्जम लनधानरण भएको महसुि वा
लनधानररत आधार र मापदण्ड ववपररत महसुि लिएमा,

(ट)

यो ऐन तथा यस ऐन अन्तरगत बनेको लनयम बमोम्जम गनुन पने काम
नगरे मा वा गनन नहुने काम गरे मा।

(२)

कसै िे उपदफा (१) बमोम्जमको कसूर गरे मा दे हाय बमोम्जम सजाय हुनछ
े :–
(क)

खण्ड (क) बमोम्जमको कसूर गरे मा एक िाख रुपैयासम्म जररवाना

(ख)

खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ट) बमोम्जमको कसूर गरे मा एकिाख

एक वषनसम्म कैद वा दुबै सजाय,

वा

रुपैयासम्म जररवाना,
(ग)
४४.

खण्ड (ङ)दे खी (ञ) सम्मको कसूर गरे मा तीन मवहना दे म्ख एक वषनसम्म
कैद वा पाँच िाख रुपैयाँसम्म जररबाना वा दुवै सजाय।

क्षलतपूलतन भराई ठदनसक्नेः(१) अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे तोवकएको मापदण्ड बमोम्जमको
खानेपानी

उपिब्ध

नगराएको

प्रमाम्णत

भएमा

वा

त्यस्तो

खानेपानी

उपयोग

गदान

उपभोक्ताको स्वास््यमा प्रलतकूि असर पनन गएमा त्यस्तो अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे त्यस्तो
उपभोक्तािाई तोवकए बमोम्जमको क्षलतपूलतन भराई ठदनुपनेछ।

(२) कसैिे खानेपानी वा सरसफाइ आयोजना वा सेवा प्रणािी र त्यसको
सं रचनामा कुनै पलन प्रकारिे हानी नोक्सानी वा क्षलत पुयानएमा मुद्दा हेने अलधकारीिे उम्चत
रकम क्षलतपूलतन बापत भराई ठदन सक्नेछ ।
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४५.

अनुसन्धान गने अलधकारीःयस ऐन अन्तगनतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र
तहवककात गने अलधकार दे हायको अलधकारीिाई हुनेछ,(क)

दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सं ग सम्बम्न्धत कसूर भए

(ख)

दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) सं ग सम्बम्न्धत कसूर भए प्रदे श

(ग)

दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सं ग सम्बम्न्धत कसूर भए

नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाम्शत गरी तोकेको अलधकारी,
कानून बमोम्जमको अलधकारी,

स्थालनय कानून बमोम्जमको अलधकारी।

४६.

नेपाि सरकार बादी हुनःे यस ऐन अन्तगनतको मुद्दा नेपाि सरकार बादी हुनछ
े ।

४७.

मुद्दाको शुरु कारबाही र वकनारा गने अलधकारः(१) यस ऐन बमोम्जमको मुद्दाको शुरु
कारबाही र वकनारा गने अलधकार म्जल्िा अदाितिाई हुनेछ ।

(२) यस ऐन बमोम्जम दायर भएको मुद्दाको कारबाही र वकनारा सं म्क्षप्त कायनववलध

ऐन, २०२८ बमोम्जम हुनछ
े ।
४८.

पुनरावेदनःदफा ४७ बमोम्जम म्जल्िा अदाितिे गरे को लनणनय उपर म्चि नबुझ्ने पक्षिे

त्यस्तो लनणनय भएको लमलतिे पैंतीस ठदनलभत्र सम्बम्न्धत उच्च अदाितमा पुनरावेदन गनन
सक्नेछ।

४९.

प्रचलित कानून बमोम्जम मुद्दा चिाउन बाधा नपने: यस ऐन बमोम्जम कसूर हुने कुनै कायन
अन्य प्रचलित कानून बमोम्जम पलन कसूर हुने रहेछ भने सो कानून बमोम्जम मुद्दा चिाई
सजाय गनन यस ऐनमा िेम्खएको कुनै कुरािे बाधा पुर्याएको मालनने छै न।
पररच्छे द – १०
ववववध

५०.

कायनिम सञ्चािन गनन सवकनेः(१) नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तह वा सो
अन्तगनतका लनकायिे पारस्पररक समन्वय गरी ग्रामीण तथा शहरी वस्तीिाई स्वच्छ, सफा
र सुन्दर बनाई राख्न स्वास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी तोवकए बमोम्जमका कायनिम तथा
अलभयान सञ्चािन गनन वा गराउन सक्नेछन् ।

(२) नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहिे जनतािाई खानेपानी
उपिब्ध गराउनको िालग सतह तथा जलमन मुलनको पानीको स्रोत पयानप्त नभएको क्षेत्रमा
आकाशे पानी सं किन गने तथा अन्य उपयुक्त प्रववलध वा प्रणािी लनमानणका िालग तोवकए
बमोम्जम आलथनक तथा प्राववलधक सहयोग उपिव्ध गराउन सक्नेछ ।

[21]

५१.

खानेपानीको लनयानत गनन सक्नेः (१) नेपाि सरकार वा अनुमलतपत्र प्राप्त सं स्थािे बोतिबन्द
वा थोक खानेपानीको लनयानत तथा व्यापार गनन सक्नेछन्।

(२) बोतिबन्द वा थोक खानेपानीको लनयानत तथा व्यापार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोम्जम हुनेछ।
५२.

स्वीकृलत लिनु पनेःप्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा िे म्खएको भए तापलन खानेपानी तथा
सरसफाइ सेवासँग सम्बम्न्धत प्रणािी तथा सं रचनािाई प्रलतकूि असर पने गरी अन्य कुनै
लनकायिे कुनै सं रचना बनाउनु परे मा मन्त्राियको पूव न स्वीकृलत लिनु पनेछ।

५३.

भूलमगत पानीको उपयोग सम्बन्धमाः(१) भूलमगत पानीको उपयोग सम्बन्धमा नेपाि
सरकारिे आवश्यक मापदण्ड बनाइन िागू गनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदे श सरकार तथा
स्थानीय तहिे आ-आफ्नो क्षेत्रका िालग आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछन।
हुनेछ ।
५४.

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको मापदण्डको पािना गनुन सम्बम्न्धत सबैको कतनव्य

नदी तथा ताि तिैयाको जि गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्डः(१) मानव सृम्जत वा मानवीय
वियाकिापको कारण सांस्कृलतक, धालमनक, पयनटकीय महत्वका मानव बस्तीसँग जोलडएका
नदी, ताि तिै या, पोखरी, जिाशय तथा कुण्डको वातावरणीय स्वास््य र जिको गुणस्तरमा
परररहेको वा पने प्रभाव न्यूनीकरण गरी स्वच्छता र सुन्दरता कायम राख्न नेपाि
सरकारिे आवश्यक मापदण्ड बनाइ िागू गनन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको मापदण्डको कायानन्वयन गने वा गराउने र सो को
अनुगमन, लनयमन तथा व्यवस्थापन गने दावयत्व तोवकएको लनकायको हुनेछ।
५५.

खानेपानीको उपयोगः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा िे म्खएको भए तापलन घरे ि ु
उपयोगको िालग पानीको उपयुक्त पररमाणको व्यवस्था गरे र मात्र जिस्रोतको उपयोगसँग
सम्बम्न्धत लसं चाई, जिववद्युत जस्ता आयोजनाको िालग प्रयोग गनुप
न नेछ।

५६.

समन्वय सलमलतको गिन: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीलत तथा योजना तजुम
न ा

र कायानन्वयनका ववषयमा नेपाि सरकारिाई सुझाव ठदन तथा अन्तर लनकायगत समन्वय
कायम गनन दे हाय बमोम्जमको एक समन्वय सलमलत रहनेछः(क)

मन्त्री, मन्त्रािय

-सं योजक

(ख)

सम्चव, ऊजान,जिस्रोत तथा लसं चाइ मन्त्रािय

-सदस्य

(ग)

सम्चव, मन्त्रािय

-सदस्य

(घ)

सम्चव, राविय प्राकृलतक स्रोत तथा ववि आयोग

-सदस्य
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(ङ)

सम्चव, भौलतक पूवानधार तथा यातायात मन्त्रािय

-सदस्य

(च)

सम्चव, वन तथा वातावरण मन्त्रािय

-सदस्य

(छ)

सम्चव, स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्रािय

-सदस्य

(ज)

आयोजना तथा सेवा प्रणािी ववकास लनमानण गररने
प्रदे शको प्रमुख सम्चव

-सदस्य

सहसम्चव, योजना तथा ववकास सहायता समन्वय

(झ)

महाशाखा, मन्त्रािय
(२)

उपदफा

(१)

-सदस्य-सम्चव

बमोम्जमको

समन्वय

ववशेषज्ञिाई सलमलतको बैिकमा आमन्त्रण गनन सक्नेछ।

सलमलतिे

आवश्यकतानुसार

कुनै

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको समन्वय सलमलतिे प्रचलित कानून बमोम्जम स्थापना

भएका खानेपानी तथा सरसफाइ महासं घसँग आवश्यक राय सुझाव लिन सक्नेछ।

(४) समन्वय सलमलतको अन्य काम, कतनव्य र अलधकार तोवकए बमोम्जम हुनेछ।
५७.

ववद्युतीय एवककृत नक्सा तयार गनुन पने:(१) नेपाि सरकारिे पानीको स्रोत, पररमाण,
गुणस्तर, िाभाम्न्वत क्षेत्र तथा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणािीका सम्पूणन अवयवहरु प्रष्ट
दे म्खने गरी तोवकएको समयावलधलभत्र ववद्युतीय अलभिेख सवहतको एवककृत नक्सा तयार
गनुप
न नेछ ।

(२) उपदफा(१) बमोम्जमको ववद्युतीय एवककृत नक्सामा नेपाि सरकार, प्रदे श
सरकार र स्थानीय तहिे सम्पन्न गने आयोजनाहरुको वववरण अद्यावलधक गरे को हुन ु
पनेछ।

(३) एवककृत ववद्युतीय अलभिे ख एवककृत नक्सा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए

बमोम्जम हुनेछ।
५८.

आदे श वा लनदे शन ठदन सक्ने: नेपाि सरकार वा तोवकएको लनकायिे अनुमलतपत्र प्राप्त
सं स्था वा सेवा प्रणािीिाई खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको लनमानण,सञ्चािन तथा

व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक आदे श वा लनदे शन ठदन सक्नेछ। त्यस्तो आदे श वा
लनदे शनको पािना गनुन सम्बम्न्धत सबैको कतनव्य हुनेछ।
५९.

लनयम बनाउने अलधकार:यस ऐनको कायानन्वयनको िालग नेपाि सरकारिे आवश्यक

६०.

खारे जी र बचाउ: (१) खानेपानी महसुि लनधानरण आयोग ऐन, २०६३ खारे ज गररएको छ।

लनयमहरू बनाउन सक्नेछ।

(२) खानेपानी महसुि लनधानरण आयोग ऐन, २०६३ बमोम्जम भए गरे का काम
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कारबाही यसै ऐन बमोम्जम भए गरे को मालननेछ ।
(३) खानेपानी महसुि लनधानरण आयोग ऐन, २०६३ बमोम्जम गठित आयोगको
नाममा रहेको चि, अचि सम्पलत तथा दावयत्व मन्त्राियमा सनेछ ।
ँ ाका बखत खानेपानी महसुि लनधानरण आयोग ऐन, २०६३
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुद
बमोम्जमको आयोगमा उजुरी दतान भई लछन्न बाँकी उजुरी यस ऐन बमोम्जमको खानेपानी
तथा सरसफाइ सेवा महसुि लनधानरण आयोगमा सनेछन्।
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