सं घीय संसद
प्रतितिति सभा
विकास िथा प्रविति सतिति
खािेपािी िथा सरसफाइ सम्िन्ििा व्यिस्था गिन ििेको वििेयक सम्िन्ििा दफािार छलफल गरी पेश गरे को

सतितिको प्रतििदे ि,२०७७
खािेपािी िथा सरसफाइ सम्िन्ििा व्यिस्था गिन ििेको वििेयक यसपतछ ×वििेयक" भतिएको,१. वििेयकको प्रस्िाििािा रहे का ×खािेपािी िथा सरसफाइ सेिा" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×खािेपािी
िथा सरसफाइ सेिािा पहुँच" भन्ने शव्दहरु राख्ने ।
२. वििेयकको दफा १ को उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राख्ने:×(१) यस ऐिको िाि ×खािेपािी िथा सरसफाइ ऐि, २०७७" रहे को छ।"
३. वििेयकको दफा २ को,(१)

खण्ड (ग) िा रहे का ×दफा २९"भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×दफा २८"भन्ने शव्द राख्ने ।

(२)

खण्ड (छ) िा रहेका ×खािेपािीको सञ्चय, स्थािान्िर" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×िोवकएको
िापदण्ड बिोजििको पािीको सञ्चय, स्थािान्िरण, प्रशोिि" भन्ने शव्दहरु राख्ने ।

(३)

खण्ड (ञ) िा रहेको ×गणस्िरीय" भन्ने शव्दहरु जिक्िे र सोही खण्डिा रहे का ×ित्ि
िभएको" भन्ने शव्दहरु पतछ ×राविय खािेपािी गणस्िर िापदण्ड बिोजििको" भन्ने
शव्दहरु थप्िे ।

(४)

खण्ड (ठ) िा रहेका
भन्ने शव्द
भन्ने शव्द

×सिही िा भूतिगि" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×भूतिगि िा सिही"

राख्ने र सोही खण्डिा रहे का ×अन्य किै" भन्ने शव्दहरु पतछ ×सरजिि"
थप्िे ।

(५)

खण्ड (ढ) िा रहेका ×दफा ४०" सट्टा ×दफा ३९ भन्ने शव्दहरु राख्ने ।

(६)

खण्ड (ण) िा रहे को ×पोखरी," भन्ने शव्द पतछ ×ढं गेिारा," भन्ने शव्द थप्िे।

(७)

खण्ड (द) िा रहे को ×केन्र" भन्ने शव्दको सट्टा ×प्रणाली" भन्ने शव्द राख्ने ।

(८)

खण्ड (फ) दे हायको खण्ड (ब) थप्िे:×(ब) ×स्थािीय िह" भन्नाले गाुँउपातलका िा िगरपातलका सम्िि पछन।"

४. वििेयकको दफा ३ को उपदफा (२) को,(१)

खण्ड (क) िा रहे का ×सलभ पहुँचको" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×सहि, सलभ र पहुँचको"
भन्ने शव्दहरु राख्ने।
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(२)

खण्ड (ग) िा रहे का × सरसफाइिा सलभ पहुँचको" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×सरसफाइ
सेिािा सहि, सलभ र पहुँचको" भन्ने शव्दहरु राख्ने।

५. वििेयकको दफा ४ को,÷
(१)

उपदफा (२) िा रहेको ×अग्रातिकार" भन्ने शव्दको सट्टा ×अतिकार सरजिि" भन्ने
शव्दहरु राख्ने।

(२)

उपदफा (३) िा रहेका ×किै बस्िी" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×किै व्यजि, बस्िी" भन्ने
शव्हरु र सोही खण्डिा रहे का ×त्यस्िो बस्िी" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×त्यस्िो व्यजि,
बस्िी" भन्ने शव्दहरु राख्ने ।

६

वििेयकको दफा ६ िा रहेका ×उपयोग गिे" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×उपयोग गिन सम्बजन्िि
सरकारलाई सहयोग गिे" भन्ने शव्दहरु राख्ने ।

७

वििेयकको दफा ७ को,(१)

उपदफा (५) िा रहे का ×उपयि पररिाणको" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×उपयि गणस्िर
र पररिाणको" भन्ने शव्दहरु राख्ने।

(२)

उपदफा (७) को सट्टा दे हायको उपदफा (७) राख्ने:×(७) खािेपािी िथा सरसफाइ सेिाको सञ्चालि िथा व्यिस्थापि सम्बन्िी अन्य

व्यिस्था िोवकए बिोजिि हिेछ।"
८

वििेयकको दफा ८ को सट्टा दे हायको दफा ८ राख्ने:×८. खािेपािी िथा सरसफाइको जिम्िेिारी िथा दावयत्ि: (१) खािेपािी सेिा, सरसफाइ सेिा
िथा आयोििाको अिितिपत्र प्रदाि, तििानण, सञ्चालि िथा व्यिस्थापि गिे जिम्िेिारी र दावयत्ि
िेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थािीय िहको हिेछ।
(२) दे हायका खािेपािी िथा सरसफाइन आयोििा तििानण, सञ्चालि, व्यिस्थापि,
अिगिि र तियिि गिे जिम्िेिारी र दावयत्ि िेपाल सरकारको हिेछः(क)

िेपाल सरकारसुँग सहलगािीिा तििानण हिे िथा िैदेजशक सहायिाका
आयोििा,
स्पविकरण: यस खण्ड प्रयोििको लातग ×सहलगािी" भन्नाले िेपाल
सरकार िथा प्रदे श सरकार िा िेपाल सरकार िथा स्थािीय
िह िा िेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िथा स्थािीय िह बीच
हिे लागािी सम्िि पछन र सो शव्दले त्यस्िा सरकार र
स्थािीय िह िथा

उपभोिा सतिति बीच हिे लगािी

सिेिलाई ििाउुँछ ।
(ख)

एक भन्दा बढी प्रदे शसुँग सम्बजन्िि आयोििा,
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(ग)

एउटा िलािार िेत्रको स्रोिको पािी अको िलािार िेत्रिा स्थािान्िरण
गिे आयोििा,

(घ)

ठू ला लगािी आिश्यक पिे बहउद्दे श्यीय फोहोरपािी प्रशोिि िथा
व्यिस्थापि गिे आयोििा,

(ङ)

उपदफा (४) र (५) बिोजिि स्थािीय िह र प्रदे श सरकारको श्रोि,
सािि र ििशजिबाट तििानण, सञ्चालि र व्यिस्थापि हि िसकेका
आयोििा,

(च)

िेपाल सरकारले आिश्यक दे खेको अन्य किै आयोििा।

(३) उपदफा (२) बिोजििका खािेपािी िथा सरसफाइन आयोििाको ििनि िथा
सं भारको कायन िोवकए बिोजिि हिेछ।
(४) आफ्िो श्रोि, सािाि र ििशजिको पररचालि गिे िििा सिेिको आिारिा
आफ्िो भौगोतलक िेत्र तभत्रको खािेपािी िथा सरसफाइन आयोििाको अििति, तििानण,
सञ्चालि, व्यिस्थापि, अिगिि र तियिि गिे जिम्िेिारी र दावयत्ि सम्बजन्िि प्रदे श
सरकारको हिेछ ।
(५) आफ्िो श्रोि, सािि र ििशजिको पररचालि गिे िििा सिेिको आिारिा
आफ्िो

िेत्रतभत्रको

खािेपािी

िथा

सरसफाइन

आयोििाको

अििति, तििानण,

सञ्चालि,

व्यिस्थापि, अिगिि र तियिि गिे जिम्िेिारी र दावयत्ि सम्बजन्िि स्थािीय िहको हिेछ।
(६) उपदफा (४) र (५) बिोजििको आयोििाको अििति, तििानण, सञ्चालि,
व्यिस्थापि, ििनि िथा सं भार र तियिि सम्बजन्िि प्रदे श िथा स्थािीय िहको कािूि बिोजिि
हिेछ।
(७) उपदफा (६) िा ििसकै करा ले जखएको भए िापति सम्बजन्िि प्रदे श र स्थािीय
िहको कािूि िबिेसम्िका लातग उपदफा (४) र (५) बिोजििको आयोििाको अििति,
तििानण, सञ्चालि, व्यिस्थापि, ििनि िथा सं भार र तियििको कायन िेपाल सरकारले यस ऐि
बिोजिि गिन सक्िेछ।
(८) उपदफा (२), (४) र (५) बिोजिि तििानण, सञ्चालि र व्यिस्थापि हिे
आयोििािा दोहोरोपिा हि िददि आयोििाको िाि र सञ्चालि हिे स्थाि, खािेपािीको स्रोि,
लाभाजन्िि हिे ििसं ख्या िथा लगािीको स्रोि खलाइन आयोििा छिौट गिभ
न न्दा अजघ
सम्बजन्िि स्थािीय िहले प्रदे श सरकार िथा िेपाल सरकारलाइन, प्रदे श सरकारले सम्बजन्िि
स्थािीय िह िथा िेपाल सरकारलाइन र िेपाल सरकारले स्थािीय िह र प्रदे श सरकारलाइन
िोवकए बिोजिि िािकारी गराउि पिेछ।
3

(९) यस दफािा अन्यत्र ििसकै करा लेजखएको भए िापति अत्यािश्यक खािेपािी
िथा सरसफाइ सेिाको आयोििा, बढी लागि िा विजशिीकि प्रावितिक दििा आिश्यक पिे,
भौगोतलक िवटलिा िथा ििशजिका कारण आफूले सम्पन्न गिन िसक्िे आयोििा तििानण िथा
सञ्चालिको लातग स्थािीय िहले िेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार सिि अिरोि गिन सक्िेछ।
(१०) उपदफा (९) बिोजिि स्थािीय िहबाट अिरोि भई आएिा प्रदे श सरकारले
आफ्िो स्रोि सािि, प्रावितिक दििा िथा ििशजिबाट तििानण िथा सञ्चालि गिन सक्िे अबस्था
दे जखएिा त्यस्िो आयोििाको तििानण िथा सञ्चालि गि न पिेछ र सो बिोजिि गिन सक्िे
अबस्था िदे जखएिा िेपाल सरकार सिि अिरोि गि न पिेछ ।
(११) उपदफा (९) बिोजिि स्थािीय िहबाट र उपदफा (१०) बिोजिि प्रदे श
सरकारबाट अिरोि भई आएका आयोििा िेपाल सरकारले तििानण र सञ्चालि गि न पिेछ।"
९
१०

वििेयकको दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) जिक्िे ।
वििेयकको दफा १० को उपदफा (१) िा रहे का ×दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क)
बिोजििको" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×यस ऐि बिोजिि" भन्ने शव्दहरु राख्ने ।

११

वििेयकको दफा ११ को,(१) उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राख्ने:×(१) दफा १० बिोजिि परे को तििेदि उपर आिश्यक िाुँचबि गदान यस ऐि
बिोजिि अििति ददि उपयि दे जखएिा िोवकएको अतिकारीले दे हायको अबतितभत्र
आिश्यक शिन उल्ले ख गरी िोवकए बिोजििको ढाुँचािा अिितिपत्र ददि पिेछ:(क) सािो पूजुँ ि िा लागिको आयोििाको हकिा तििेदि परे को तितिले िीस ददि तभत्र,
(ख) ठू ला पूजुँ ि िथा लागिको आयोििाको हकिा सािान्यिया तििेदि परे को तितिले
िव्िे ददि तभत्र।
(२) उपदफा (२) िा रहे का ×यस ऐि िथा प्रचतलि कािूि बिोजििको प्रविया परा गरी"
भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×िोवकए बिोजिि" भन्ने शव्दहरु राख्ने "

१२

वििेयकको दफा १३ को,×(१) उपदफा (१) िा रहेका ×यस ऐि बिोजिि" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×दफा ११ बिोजिि"
भन्ने शव्दहरु राख्ने।
(२) उपदफा (६) िा रहेको ×उपदफा (१) भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×उपदफा (४)" भन्ने
शव्दहरु राख्ने।"

१३

वििेयकको दफा १५ को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राख्ने
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×(२) उपदफा (१) बिोजिि ददएको आदे शको पालिा िगरे िा िा अिितिपत्रिा
िोवकएको शिनको उलं घि गरे िा िोवकएको अतिकारीले दफा ११ बिोजिि ददएको अिितिपत्र
खारे ि गि न पिेछ।"
१४

वििेयकको दफा १६ जिक्िे र त्यसपतछका अन्य दफािि तिलाउिे ।

१५

वििेयकको साविकको दफा १७ अब कायि हिे दफा १६

को,-

×(१) खण्ड (क) िा रहेका ×सं गदठि सं स्थाको" भन्ने शव्दहरु पतछ ×िाि र" भन्ने शव्दहरु
थप्िे।

१६

(२)

खण्ड (घ) िा रहे का ×िि् सम्बन्िी" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×अन्य" भन्ने शव्द राख्ने।

(३)

खण्ड (ङ) जिक्िे "

वििेयकको साविकको दफा १८ अब कायि हिे दफा १७ को उपदफा (१) को,×(१) खण्ड (क) िा रहे का ×को खण्ड (क)" भन्ने शव्दहरु जिक्िे।
(२)

खण्ड (ख) िा रहेका ×उपदफा (२) को खण्ड (ख)" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×उपदफा
(४)" भन्ने शव्दहरु राख्ने।

(३)

खण्ड (ग) िा रहे का ×उपदफा (२) को खण्ड (ग)" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×उपदफा
(५)" भन्ने शव्दहरु राख्ने।"

१७

वििेयकको साविकको दफा १९ अब कायि हिे दफा १८ को उपदफा (१) िा रहे को
×सिािपातिकरुपले" भन्ने शव्दको सट्टा ×न्यायोजचिरुपले " भन्ने शव्द राख्ने ।

१८

वििेयकको साविकको दफा २२ अब कायि हिे दफा २१ को उपदफा (४) िा रहे का ×लाग्िे
शल्क र" भन्ने शव्दहरु जिक्िे ।

१९

वििेयकको साविकको दफा २३ अब कायि हिे दफा २२ को दफा जशर्नक र उपदफा (१) िा
रहेका ×ढल सेिा" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×ढल तिकास सेिा" भन्ने शव्दहरु राख्ने ।

२०

वििेयकको साविकको दफा २४ अब कायि हिे दफा २३ को दफा जशर्नकिा रहेको ×पािी"
भन्ने शव्द जिक्िे र उपदफा (१) िा रहे को ×घरायासी" भन्ने शव्दको सट्टा ×घरे ल" भन्ने शव्द
राख्ने ।

२१

वििेयकको साविकको दफा २७ अब कायि हिे दफा २६

को,-

×(१) उपदफा (२) र (३) को सट्टा दे हायका उपदफा (२) र (३) राख्ने:×(२) उपदफा (१) िा ििसकै करा लेजखएको भए िापति किै व्यजिले सेिाको
दरुपयोग िा सेिाको अिातिकार उपयोग गरररहे को छ भन्ने शङ्का गि न पिे प्रयाप्त आिार र
कारण भएिा प्रचतलि कािूिको प्रकया परा गरी सूयोदय दे जख सूयानस्ि िभएसम्िको
सियिा पूि न सूचिा िददई अििति प्राप्त सं स्थाबाट अतिकार प्राप्त किनचारी त्यस्िो
व्यजिको घरिग्गािा प्रिेश गिन सक्िेछ।
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(३) उपदफा (१) र (२) बिोजिि घरिग्गािा प्रिेश गिे किनचारीले सम्बजन्िि
घरिग्गाििीको किै सम्पजििा हािी िोक्सािी पग्िे कायन गि न हदै ि।"
(२) उपदफा (३) पतछ दे हायको उपदफा (४) थप्िे :×(४)

उपदफा

(१)

र

(२)

बिोजिि

घरिग्गािा

प्रिेश

गिे

किनचारीले

घरिग्गाििीको किै सम्पजििा हािी िोक्सािी गरे को पाइएिा सम्बजन्िि अिितिपत्र प्राप्त
सं स्थाले त्यस्िो घरिग्गाििीलाई िोवकए बिोजिि ितिपूतिन ददि पिेछ।"
२२

वििेयकको साविकको दफा २९ अब कायि हिे दफा २८ को उपदफा (२) को ,÷
×(१) खण्ड (क) िा रहेको ×हातसल गरे को र " भन्ने शव्दहरु पतछ ×सम्बजन्िि" भन्ने शव्द
थप्िे ।
(२) खण्ड (ख) िा रहेको ×दश" भन्ने शव्दको सट्टा ×साि" भन्ने शव्द राख्ने।
(३) खण्ड (ग) िा रहे को ×दश" भन्ने शव्दको सट्टा ×साि" भन्ने शव्द र सोही खण्डिा रहे को
×एकििा" भन्ने शव्दको सट्टा ×एकििा िवहला" भन्ने शव्दहरु राख्ने।

२३

वििेयकको साविकको दफा ३० अब कायि हिे दफा २९ को,÷
×(१) खण्ड (ग) िा रहे को ×दफा २९" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×दफा २८" भन्ने शव्दहरु
राख्ने ।
(२) खण्ड (घ) को सट्टा दे हायको खण्ड (घ) राख्ने:× (घ) भ्रिाचार,िबरिस्िी करणी, िािि बेचतबखि िथा ओसारपसार, लागू और्ि
तबिी

वििरण

िथा

तिकासी

िा

पैठारी,

सम्पजि

शद्वीकरण,

बन्यिन्िको

ओसारपसार, सं गठीि अपराि, राहदािी दरुपयोग, अपहरण सम्बन्िी कसूर िा
िैतिक पिि दे जखिे फौिदारी कसूरिा सिाय पाएको िा अन्य फौिदारी कसूरिा
िीि िर्न िा सोभन्दा बढी कैदको सिाय पाई त्यस्िो फैशला अजन्िि भएको,
२४

वििेयकको साविकको दफा ३६ अब कायि हिे दफा ३५ िा रहे को ×तसिान्िकि" भन्ने
शव्दको सट्टा ×विपन्न तसिान्िकि" भन्ने शव्दहरु राख्ने ।

२५ वििेयकको साविकको दफा ३७ अब कायि हिे दफा ३६ को उपदफा (१),(२) र (३) िा
रहेका ×िोक्ि सक्िेछ" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×िोक्िेछ" भन्ने शव्द राख्ने ।
२६ वििेयकको साविकको दफा ४० अब कायि हिे दफा ३९ िा रहे का ×िोवकए बिोजिि योग्यिा
भएको " भन्ने शव्दहरुको सट्टा × सम्बजन्िि विर्यको विज्ञिा भएको" भन्ने शव्दहरु राख्ने ।
२७ वििेयकको साविकको दफा ४५ अब कायि हिे दफा ४४ को,÷
×(१) खण्ड (क) िा रहे का ×को खण्ड (क)" भन्ने शव्दहरु जिक्िे।
(२)

खण्ड (ख) िा रहेका ×उपदफा (२) को खण्ड (ख)" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×उपदफा
(४)" भन्ने शव्दहरु राख्ने।
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(३)

खण्ड (ग) िा रहे का ×उपदफा (२) को खण्ड (ग)" भन्ने शव्दहरुको सट्टा ×उपदफा
(५)" भन्ने शव्दहरु राख्ने।"

२८ वििेयकको साविक दफा ४८ अि कायि हिे दफा ४७ िा रहे को ×दफा ४७" भन्ने शव्दहरुको
सट्टा ×दफा ४६" भन्ने शव्दहरु राख्ने ।
२९ वििेयकको साविकको दफा ५६ अब कायि हिे दफा ५५ को सट्टा दे हायको दफा ५५ राख्ने:५५ सिन्िय सतिति: (१) खािेपािी िथा सरसफाइ सम्बन्िी िीति िथा योििा ििि
न ा र
कायानन्ियिका विर्यिा िेपाल सरकारलाई सिाि ददि िथा अन्िर िहगि सिन्िय कायि
गिन दे हाय बिोजििको एक सिन्िय सतिति रहिेछ:÷
(क) िन्त्री िेपाल सरकार, खािेपािी िन्त्रालय

- सं योिक

(ख) राज्यिन्त्री/ सहायक िन्त्री, िेपाल सरकार, खािेपािी िन्त्रालय

- सदस्य

(ग)

प्रत्येक प्रदे शका खािेपािी सम्बन्िी विर्य हे िे िन्त्री

- सदस्य

(घ)

सजचि, िन्त्रालय

- सदस्य

(ङ)

स्थािीय िहका प्रिख िा उपप्रिखिध्ये प्रत्येक प्रदे शबाट
प्रतितितित्ि हिेगरी कम्िीिा िीिििा िवहला सवहि सिािेशी

(च)

तसद्वान्िको आिारिा

िेपाल सरकारले ििोियि गरे को साि ििा - सदस्य

सहसजचि, िन्त्रालय

-सदस्य–सजचि।

(२) उपदफा (१) बिोजििको सिन्िय सतितिको िैठक िर्निा कम्िीिा एक पटक
बस्िेछ ।
(३) सिन्िय सतितिले आिश्यकिा अिसार किै विशेर्ज्ञलाई िैठकिा आिन्त्रण गिन
सक्िेछ ।
(४) सिन्िय सतितिको िैठक सम्बन्िी कायनविति सतिति आफैले तििानरण गरे बिोजिि
हिेछ ।
(५) सिन्िय सतितिले खािेपािी िथा सरसफाइ सम्बन्िी िीति िथा योििा ििि
न ा र
कायानन्ियिको विर्यिा खािेपािी िथा सरसफाइ सेिासुँग सम्बजन्िि उपभोिा िहासं घसुँग राय
िथा सिाि िाग गिन सक्िेछ।
(६) सिन्िय सतितिको काि किनव्य र अतिकार सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोवकए
बिोजिि हिेछ । "

(िा. कल्याणी किारी खड्का)
सभापति
तिति:२०७७/०२/१६
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