
स्थानीय रथाजपत्र
बाणगङ्ा नगरपािलका, कपपलवस्तुद्ारा प्रकाशित

खण्ड:५              बाणगङ्ा नगरपाललका,              माघ ६, २०७८         संख्ा: ३          

भाग-१
खानेपानी, स्वच्छता तथा सरसफाई सम्बन्ी ऐन २०७८ 

प्रस्ावना: 
स्वच्छ, सतुरशषित र गतुणस्रीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुँच प्राप्त गनने नागररकको मौललक अधिकारको 
सम्ान, संरषिण र पररपूर्त गरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपत लगायतका सब ैसेवा प्रदायकका 
माध्यमबाट सहज र िदगो रुपमा स्वच्छ तथा गतुणस्रीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्मा 
आवश्यक व्यवस्ा गन्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संपविानको िारा ५७ (४) मा भएको व्यवस्ा र िारा २२६ बमोजजम यस बाणगङ्ा नगरपाललकाको १० 
औ ंनगर सभाले यो ऐन पेि गरेको छ । 
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परिच्छेद १
प्रािम्भिक

१.  संशषिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम बाणगङ्ा नगरपाललकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
ऐन, २०७८” रहकेो छ ।

  (२) यो ऐन ततुरुन्त प्रारम्भ हनेछ ।
२.  पररभाषा : पवषय वा प्रसङ्ले अकको अथ्न नलागेमा यस ऐनमा,

(क) “अनतुमपतपत्र” भन्ाले दफा ३८ बमोजजमको अनतुमपतपत्र सम्झनतु पद्नछ ।
(ख)  “अनतुमपतपत्र प्राप्त सममपत” भन्ाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा प्रदान गनने संगिित 

सममपत सम्झनतु पद्नछ । 
(ग)  “आयोजना” भन्ाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा प्रदान गनने भौपतक संरचनाको 

पनमा्नण, पवस्ार वा सतुिार र तत्सम्बन्ी अन्य काय्न गनने उदे्श्यले सञ्ाललत आयोजना सम्झनतु 
पद्नछ ।

(घ)  “उपभोक्ा”भन्ाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गने व्यक्क्, सममपत वा पनकाय सम्झनतु 
पद्नछ ।

(ङ)  “उपभोक्ा सममपत” भन्ाले सामतुदाययक रुपमा सामतुिहक िहतका लामग खानेपानी तथा सरसफाइ 
सेवा सञ्ालन गनने सामतुदाययक सममपत सम्झनतु पद्नछ । 

(च)  “खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपत” भन्ाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा 
उपयोग गनने उपभोक्ा घरितुरी सदस्यहरुले उपभोक्ा सममपतको रुपमा रहेको सामतुदाययक 
सममपतको पविान बमोजजम सािारण सभा वा अधिवेिनबाट गिन हने सममपतलाई जनाउुँदछ । 

(छ)  “खानेपानी सेवा” भन्ाले खानेपानीको सञ्य, स्ानान्तर तथा पवतरण गरी घरेलतु, साव्नजपनक, 
सममपतगत वा औद्ोमगक उपयोगको लामग खानेपानी आपूतती गनने काय्न सम्झनतु पद्नछ र सो िब्दले 
थोक, ट्ाङ्कर वा बोतलबन्ी रुपमा खानेपानी उपलवि गराउने काय्नलाई समेत जनाउुँछ ।

(ज)  “खानेपानीको साव्नजपनक उपयोग” भन्ाले साव्नजपनक रुपमा जडान भएका िाराबाट 
उपभोक्ाको लामग पवतरण हने खानेपानीको उपयोग सम्झनतु पद्नछ र सो िब्दले अग्ी पनयन्त्रण 
लगायत अत्ावश्यक अवस्ामा साव्नजपनक स्ानहरूमा प्रयोग गनने खानेपानीको उपयोगलाई 
समेत जनाउुँछ ।

(्झ)  “खानेपानीको सममपतगत उपयोग” भन्ाले सरकारी, साव्नजपनक, व्यावसाययक वा व्यापाररक 
सममपतहरुले प्रयोग गनने खानेपानीको उपयोग सम्झनतु पद्नछ र सो िब्दले औद्ोमगक सममपतहरुले 
औद्ोमगक प्रयोजन बाहकेका लामग उपयोग गनने खानेपानी समेतलाई जनाउुँछ ।

(ञ)  “गतुणस्रीय खानेपानी” भन्ाले स्वास्थ्यमा हानी नपतुया्नउने गतुणस्रीय अथवा सतुरशषित पानीलाई 
गतुणस्रीय खानेपानी सम्झनतु पद्नछ  ।

(ट)  “घरेलतु उपयोग” भन्ाले पपउन, हातमतुख तथा लतुगा ितुन, नतुहाउन, खाना पकाउन, जीवजन्ततु तथा 
पितुपनछछीलाई खतुवाउन, करेसाबारी, िौचालय वा यस् ैअन्य व्याक्क्गत तथा घरायसी प्रयोजनका 



3

खण्ड:५      वर्ष: २०७८ संख्या: ३  भयाग:२      मिमि: २०७८ ियाघ ६

लामग प्रयोग गररने खानेपानीको उपयोग सम्झनतु पद्नछ ।
(ि)  “ढल पनकास ” भन्ाले मानव मलमूत्र सिहत वा रिहत फोहोरपानीलाई सतही वा भूममगत ढल 

प्रणाली वा अन्य कतु नै तररकाबाट संकलन र स्ानान्तरण गनने काय्न सम्झनतु पद्नछ ।
(ड)  “तोिकएको वा तोिकए बमोजजम” भन्ाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तग्नत बनेको पनयममा तोिकएको 

वा तोिकए बमोजजम सम्झनतु पद्नछ ।
(ढ)  “पानीको स्ोत” भन्ाले प्राकृपतक रुपमा पानी पनसृत हने नदी, खोला, ताल, पोखरी, इनार, कतु वा 

तथा मूल जस्ा सतही वा भूममगत जलस्ोत सम्झनतु पछन र सो िब्दले आकािे पानी तथा पानीको 
आपूर्त गनने मानव पनर्मत संरचनालाई समेत जनाउुँछ ।

(ण)  “फोहोर पानी” भन्ाले खानेपानीको घरेलतु, साव्नजपनक तथा सममपतगत उपयोग पश्ात पनष्ािन 
हने मानव मलमूत्र सिहत वा रिहतको फोहोरपानी सम्झनतु पद्नछ र सो िब्दले फोहोर पानीसुँग 
ममधसएर आउने वषा्नतको पानीलाई समेत जनाउुँछ ।

(त)  “सरसफाइ सेवा” भन्ाले फोहोर पानी व्यवस्ापन तथा ढल पनकास गरी वातावरणीय स्वच्छता 
कायम राख्े काय्न सम्झनतु पद्नछ र सो िब्दले पानीको स्ोतको संरषिण गन्न ढल पनकास प्रणाली, 
िोस फोहोर व्यवस्ापन, घरयासी तथा सममपतगत िौचालय पनमा्नण, फोहोर पानी प्रिोिन प्रणाली 
तथा साव्नजपनक िौचालयको पनमा्नण, सञ्ालन तथा प्रवर््नन गनने काय्नलाई समेत जनाउुँदछ । 

(थ)  “संगिित सममपत” भन्ाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्ालन गन्नको लामग यस ऐन तथा 
अन्य प्रचललत कानून बमोजजम दता्न भई स्ापना भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा 
सममपतलाई जनाउुँदछ र सो िब्दले प्रचललत कानून बमोजजम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान 
गने उदे्श्यले स्ापना भएका अन्य सममपत वा सेवा प्रदायक संस्ा समेतलाई जनाउुँछ ।

(द)  “सेवा प्रणाली” भन्ाले खानेपानीको मतुहान, पाइप, प्रिोिन संयन्त्र, जल भण्डारण संरचना, 
जलािय वा सरसफाइ सेवासुँग सम्बन्न्त संरचना वा त्स् ैिकधसमका अन्य उपकरण वा संरचना 
सम्झनतु पद्नछ र सो िब्दले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासुँग आवर् भएको घर, जग्ा र त्समा 
पनर्मत संरचनालाई समेत जनाउुँछ ।

(ि)  “सेवा प्रदायक संस्ा” भन्ाले खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, सेवा प्रणालीको पनमा्नण, सञ्ालन 
तथा व्यवस्ापनको माध्यमबाट खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वछता सेवा उपलब्ध गराउने उपभोक्ा 
सममपत वा अनतुमपतपत्र प्राप्त सममपत सम्झनतु पद्नछ । 

(न)  “सेवा षिते्र” भन्ाले उपभोक्ा सममपत वा अनतुमपतपत्र प्राप्त सममपतले खानेपानी तथा सरसफाइ 
सेवा सञ्ालन तथा व्यवस्ापन गन्नका लामग पनिा्नरण गररएको वा अनतुमपतपत्रमा उले्ख गररएको 
षिते्र सम्झनतु पद्नछ ।

(प) "िूला संरचना" भन्ाले खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ा सममपतमा पनमा्नण हने वा भएका 
संरचनाहरु जस्ैैः ओभरहेड टैंक, प्रिासपनक भवनलाई सम्झनतुपद्नछ ।
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परिच्छेद २
खरानछेपरानी तथरा सिसफराइको अधिकराि ि स्ोत सम्बन्ी व्यवस्रा

३.  खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार:(१) यस नगरपाललकामा रहकेा प्रते्क नागररकलाई स्वच्छ 
खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज र सतुलभ पहुँचको अधिकार हनेछ र यस ऐन तथा प्रचललत कानून 
बमोजजम त्स्ो अधिकारको सम्ान, संरषिण, सम्बर््नन र पररपूर्त हनेछ ।

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार अन्तग्नत नगरपाललकाका 
प्रते्क नागररकलाई देहायको अधिकार हनेछ : 

 (क)  उपभोक्ा सममपत स्ापना गनने अधिकार 
 (ख)  स्वच्छ खानेपानीमा सहज र सतुलभ पहुँचको अधिकार,
 (ग)  पनयममत रुपमा पया्नप्त, स्वच्छ र गतुणस्रीय खानेपानी प्राप्त गनने अधिकार,
 (घ)  गतुणस्रीय सरसफाइमा सहज र सतुलभ रुपमा पहुँचको अधिकार ।
 (३) उपदफा (१) बमोजजमको अधिकारको सम्ान, संरषिण, सम्बर््नन, पररपूर्त र काया्नन्वयन गनने 

जजम्वेारी नगरपाललका र सम्बन्न्त उपभोक्ा सममपतको हनेछ र यसका लामग नगरपाललका र सम्बन्न्त 
उपभोक्ा सममपतले नेपाल सरकार तथा प्रदेि सरकारसुँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग प्राप्त गन्न 
सके्छन ्। 

४.  खानेपानीको स्ोतमा अधिकार: (१) नगरपाललकामा जलस्ोतको उपयोग गदा्न खानेपानी र घरेलतु 
उपयोगलाई पिहलो प्राथममकतामा िदईनेछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोजजमको उपयतुक् पररमाणको व्यवस्ा गरेर मात्र अन्य जलस्ोतको उपयोगसुँग 

सम्बन्न्त प्रयोजनको लामग प्रयोग गनतु्न पननेछ ।
(३)  परम्परागत रुपमा घरेलतु, साव्नजपनक र सममपतगत प्रयोजनका लामग उपयोग गददै आएको 

खानेपानीको पररमाण बराबरको जलस्ोतमा सोही प्रयोजनको लामग त्स्ो उपभोक्ा सममपत, 
समतुदाय वा व्यक्क्को अधिकार सतुरशषित रहनेछ ।

(४)  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवासुँग सम्बन्न्त प्रणाली तथा संरचनालाई प्रपतकूल असर 
पनने गरी अन्य कतु नै पनकाय वा पवकास पररयोजनाले कतु नै संरचना बनाउनतु परेमा सम्बन्न्त उपभोक्ा 
सममपतको सहमपत ललनतु पननेछ ।

(५)  कतु नै पवकास पररयोजना वा आयोजनाका कारण उपभोक्ा सममपतर्ारा सञ्ाललत वा परम्परागत 
रुपमा सञ्ाललत खानेपानी आपूर्त प्रणाली वा संरचनामा षिपत भएमा उक् पररयोजना वा 
आयोजनाले प्रभापवत उपभोक्ा सममपतलाई न्यायोचचत षिपतपूर्त उपलब्ध गराउनतुका साथ ै
प्रभापवत खानेपानी प्रणाली र संरचनाको मम्नत सम्भार गनतु्न पननेछ ।

(६)  अनतुमपतपत्र िदने पनकायले नगरपाललकामा रहकेो खानेपानीका स्ोतबाट खानेपानी संकलन तथा 
प्रिोिन गरी पनया्नत वा अन्य कतु नै व्यापार गन्न कतु नै सममपत वा व्यवसायलाई अनतुमपतपत्र िदनतुपूव्न 
नगरपाललका र सम्बन्न्त समतुदायको सहमपत ललनतु पननेछ । 

५.  पानीको स्ोत तथा मतुहानको संरषिण: (१) खानेपानीका मतुहान तथा स्ोत संरषिण गनतु्न सब ैनागररक, संघ 
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सममपत र पनकायको कत्नव्य हनेछ । 
(२)   खानेपानीको स्ोत तथा मतुहान संरषिणका लामग देहाय बमोजजमका काय्नहरु गनतु्न पननेछ :  
(क)  पानीको स्ोतको संरषिणको लामग बाढी, पिहरोको पनयन्त्रण गनने,
(ख)  पानीको स्ोतलाई प्रदपुषत हन निदन आवश्यक प्रबन् गनने र स्ोतहरुलाई नष्ट वा लोप हनबाट 

बचाउने,
(ग)  पानीको मूल वा मतुहानलाई िदगो बनाई राख् उपयतुक् पवशभन् उपायहरू अवलम्बन गनने तथा पतनको 

उचचत मम्नत सम्भार पनयममत रूपमा गनने गराउने,
(घ)  पानीको संरषिण, सम्वर््नन र समतुचचत उपयोग सम्बन्मा उपभोक्ा, सेवाप्रदायक वा सम्बर् 

पषिहरुको लामग सचेतना वा अन्तरिरिया काय्नरिम सञ्ालन गनने, 
(ङ) पानीको स्ोत प्रदूषण हन निदनका लामग पानीको मूल वा वहाव षिते्रमा संरषिण गन्न प्रोत्सािहत गनने,
(च)  खानेपानी योजनामा पानी सतुरषिा योजना लागतु गनने,
(छ) पानीको स्ोत प्रदूषण हन निदन खेतीपातीमा रासायपनक मल प्रयोग गदा्न पानीको स्ोतका ख्ाल 

गनने,
(ज)  तोिकए बमोजजमको अन्य काय्न गनने ।   
(३) खानेपानीको स्ोत संरषिणका लामग नगरपाललकाले सम्बन्न्त पषिसुँग समन्वय गरी आवश्यक 

सहयोग गननेछ । 
(स्पष्टीकरण: सम्बन्न्त पषि भन्ाले लाभान्वीत सममपत वा समतुदाय, उपभोक्ा सममपत, मतुहान पबद्मान 

रहकेो समतुदाय, अन्य पनकायलाई बतु्झाउनेछ ।)
६.  खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच पतुगेको मापनने: (१) देहायको अवस्ामा खानेपानीको पहुँच पतुगेको 

मापननेछ । 
(क)  िारा सम् पतुग् पार गनतु्न पनने तसे्ो र िाडो दरुी रिमि: १५० ममटर र ५० ममटर भन्ा बढी नहने वा 

सब ैपररवारहरु १५ ममनेट सम्को आतेजात ेदरुी  शभत्र पानी ल्ाउन सषिम हनतु पनने । 
(ख)  सबकैो पनम्ति सतुरशषित र िकफायती वा बहेोन्न सिकने खानेपानीको सव्नव्यापी र समानतामूलक पहुँच 

भएको हनतुपनने । 
(२)  उपदफा (१) को अवस्ालाई न्यूनतम ्मापदण्डको रुपमा ललई नगरपाललकाले एक घर एक िारा 

प्रणालीलाई अवलम्बन गददै जानेछ र खानेपानी सेवाको सतुपनजश्ता गनने दाययत्व नगरपाललकाको 
हनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोजजमको खानेपानी तथा सरसफाइका रापष्टरिय मापदण्डको अधिन रिह 
नगरपाललकाले स्ानीय सूचकहरु तोक् सके्छ । 

७.  सतुरशषित खानेपानी यतुक् समतुदाय घोषणा: (१) देहायको समतुदायलाई सतुरशषित खानेपानी यतुक् समतुदाय 
घोषणा गन्न सिकने छ । 
(क)  खतुला िदसा मतुक् घोषणा भई खतुला िदसा मतुक् कायम रहेको अवस्ा,
(ख)  दफा ६ बमोजजमको न्यनूतम ्रापष्टरिय मापदण्ड पतुरा गरेको,
(ग)  पाईप प्रणालीको िाराबाट जतुनसतुकै बलेा स्वच्छ र सतुरशषित (पविेष गरी मानव स्वास्थ्यसंग प्रत्षि 
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सम्बन् राख्े इ–कोली र आसनेपनक र फ्ोररन जस्ा रसायनहरुका सघन रापष्टरिय खानेपानी 
गतुणस्र मापदण्ड अनतुसार भएको) खानेपानीको सतुपविा प्राप्त गरेको, 

(घ)  पाइप प्रणाली नभएको अवस्ामा संरशषित पानीका स्ोत (इनार, कतु वा, खोला, ट्तुबवेल आिद) 
बाट प्राप्त पानीलाई घरायसी प्रपवधिबाट ितुर्ीकरण गरी  गतुणस्र यतुक् पानी उपभोग गनने गरेको,

(२)  सतुरशषित खानेपानी यतुक् समतुदाय घोषणा गन्नका लामग काय्नपाललकाले मापदण्ड, काय्नपबधि तथा 
अनतुगमन पनदनेशिका बनाई कायान्वयन गन्न सके्छ । 

८. िौचालय पनमा्नण गन्न पनने: (१) नगरपाललकाका सब ैघर पररवार, संघ सममपत, व्यवसायीहरुले अपनवाय्न 
िौचालयको पनमा्नण गरी प्रयोगमा ल्ाउनतुपननेछ । 
(२)  नगरका साव्नजपनक स्लमा िौचालयको पनमा्नणका गनने दाययत्व स्ानीय समतुदाय र नगरपाललकाको 

हनेछ । यस्ा साव्नजपनक स्लमा िौलालय पनमा्नण गन्न पूव्न त्सको संचालन काय्नपबधि तयार 
गन्न पननेछ । 

(३)  नगरका सब ैपबद्ालयमा देहाय बमोजजम िौचालय सतुपबिाको व्यवस्ापन गन्न पननेछ । 
(क)  ५० जना पबद्ाथती बरावर एक िौचालयको उपलब्धता 
(ख)  छात्र छात्राका लामग अलग िौचालय 
(ग)  िौचालयमा साबतुन पानीको व्यवस्ा 
(घ)  छात्राको िौचालयमा स्यानीटरी प्ाड पबसज्नन ट्ाकं जडान गररएको 
(३)  खतुला िदसा मतुक् समतुदायको िदगोपनाका लामग नगरपाललकाले थप नीपतगत व्यवस्ा गरी 

काय्नन्वयनमा ल्ाउन सके्छ । 

परिच्छेद ३
समिततगत संिचनरा ि कराि कत्तव्य अधिकराि

९.  नगर स्रीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय सममपत : (१) नगरपाललकामा देहाय बमोजजम 
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय सममपत रहनेछ,  
(क)  नगरपाललका प्रमतुख        –अध्यषि
(ख)  नगरपाललकामा खानेपानी तथा सरसफाइ हनेने सदस्य र एक जना मिहला सदस्य  –सदस्य 
(ग)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा महासंघ नेपालको एक जना स्ानीय प्रपतपनधि 
  (नगरशभत्र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा महासंघ नेपाल भएमा) –सदस्य
(घ)  खानेपानी तथा सरसफाइको षिते्रमा काय्नरत एक जना मिहला प्रपतपनधि  –सदस्य 
(ङ)  खानेपानी तथा सरसफाइको षिते्रमा काय्नरत संघ सममपतको एक जना प्रपतपनधि  –सदस्य 
(च)  नगरपाललकाको खानेपानी तथा सरसफाई हनेने िाखा प्रमतुख      –सदस्य सचचव  
(२)  सममपतको बिैकमा खानेपानी तथा सरसफाइ पवषयका पवज्ञ र सरोकारवाहरुलाई आमन्त्रण गन्न 

सिकनेछ । 
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(३)  उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजजमका प्रपतपनधिहरुको छनौट नगर प्रमतुखले गननेछन र 
पनजहरुको काय्न अविी दईु वष्नको हनेछ । 

(४)  नगरपाललका स्रीय खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सममपतको बिैकको काय्नपवधि सममपत 
आफैले पनिा्नरण गरे बमोजजम हनेछ । 

१०.  नगरपाललका स्रीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय सममपत काम कत्नव्य अधिकार: 
नगरपाललका स्रीय खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सममपतका काम कत्नव्य र अधिकारहरु देहाय 
बमोजजम रहनेछन ्।
(क)  खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्ी नीपत तथा योजना एवं काय्नरिम तजतु्नमा र काया्नन्वयनका पवषयमा 

नगरपाललकालाई सतु्झाव िदने, 
(ख)  नीपत तथा योजनाको काया्नन्वयनको अवस्ाको सममषिा गरी समयानतुकल संिोिन लामग सतु्झाव 

पेि गनने, 
(ग)  नगरपाललकाको लामग आवश्यक पनने नीपत, काय्नपवधि, पनदनेशिका तथा पनयमहरुको मस्यौदा तयार 

गनने गनने, 
(घ)  पवशभन् पवकास सा्झदेारहरुसुँग समन्वय र गरी वास योजनाको काया्नन्वयमा योगदान गनने, 
(ङ)  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास)को प्रभावकारी योजना पनमा्नण । काय्नन्वयन र 

अनतुगमनमा समन्वयकारी भूममका पनवा्नह गनने । 
(च)  वास षिते्रको पनण्नय प्रकृयामा सहजताको लामग नगरपाललका षिते्रशभत्र रहकेा सब ैखानेपानी तथा 

सरसफाइ योजनाहरुको वार्षक रुपमा अद्ावधिक गनने प्रयोजन सिहत नगरपाललका स्रीय वास 
सूचना प्रणाली स्ापना गनने, 

(छ)  खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरुको न्यूनतम सञ्ालन तथा मम्नत सम्भार मापदण्ड पनिा्नरण 
गरी उपभोक्ा सममपतहरुलाई पतुरस्ार िदने पर्पत स्ापना गनने,

(ज)  काय्नपाललकाले तोकेका अन्य काय्नहरु गनने ।
११.  वडा स्रीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय सममपत: (१) नगरपाललकाले वडा स्रमा वडा 

अध्यषिको अध्यषितामा वडा समन्वय सममपत गिन गन्न सके्छ । 
(२)  उपदफा (१) बमोजजमको समन्वय सममपतका सदस्य तथा पदाधिकारीहरु वडा सममपतले तोके 

बमोजजम हनेछन ्। 
(३)  वडा सचचबले सममपतको सदस्य सचचबको रुपमा काम गननेछन ्। 
(४)  वडा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय सममपतको बिैकको काय्नपवधि सममपत आफैले 

पनिा्नरण गरे बमोजजम हनेछ । 
१२.  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ईकाइ/िाखाको व्यवस्ा: (१) नगरपाललकामा खानेपानी, सरसफाइ 

तथा स्वच्छता (वास) व्यवस्ापन सममपतका पनण्नयहरु काया्नन्वयन गनने  इकाईको रुपमा काम गनने गरी एक 
वास इकाई वा िाखा स्ापना रहनेछ । 
(२)  नगरकाय्नपाललकाको काया्नलयले एकजना स्ायी कम्नचारी इकाई प्रमतुख हने गरी कम्तिमा एकजना 

प्रापवधिक तथा एकजना सामाजजक कम्नचारी सिहतको वास इकाईमा वार्षक काय्नरिम तथा बजटे 
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बमोजजम करार सेवामा वा स्ायी/अस्ायी कम्नचारीहरु रहनेछन ्। 
१३.  नगरपाललका वास िाखा/इकाईको भूममका तथा जजम्वेारी: नगरपाललका वास िाखा/ इकाईको भूममका 

तथा जजम्वेारी देहाय बमोजजम रहनेछ । 
(क)  बार्षक काय्नरिममा स्वीकृत भएका खानेपानी सरसफाइ स्वच्छता, मया्निदत मिहनावारी व्यवस्ापन, 

सममपतगत सरसफाई लगायतका काय्नरिमहरुको योजना तजतु्नमा गनने, काया्नन्वयन गनने, समन्वय 
गनने तथा सेवा प्रदायकहरु, स्वयंसेवकहरु, वाल क्लवहरु, आमा समूहहरु तथा सञ्ालहरुले गनने 
काय्नको सहजीकरण, सतुपररवेषिण तथा अनतुगमन गनने, 

(ख)  नगरपाललकाको वास षिते्रको सूचना प्रणाली स्ापपत गरी अद्ावधिक राख्े तथा आवश्यकता 
बमोजजम पनण्नय प्रकृयामा सहजीकरणको लामग सममपतलाई सही सूचना उपलवि गराउने, 

(ग)  उपभोक्ा सममपतहरुको सञ्ालन अवस्ा, वडा काया्नलयबाट प्राप्त प्रपतवेदनहरु संग्रह गनने तथा 
सूचना प्रणाली अद्ावधिक गरी सो को प्रपतवेदन काय्नयोजना सिहत सममपतमा पेि गनने र प्रपतवेदन 
प्राप्त नभएका वडाहरुलाई ताकेता गरी प्रपतवेदन प्राप्त गनने, 

(घ)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपतहरु गिन, पतुनग्निन, नगरकाय्नपाललकाको काया्नलयमा 
दता्न तथा नवीकरण काय्नको लामग आवश्यक सहजीकरण गनने, 

(ङ)  सब ैखानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपतहरुको सञ्ालन तथा मम्नत सम्भार व्यवस्ापन 
गनने काय्नमा सहयोग गनने र उपभोक्ा सममपतहरुको सञ्ालन तथा मम्नत सम्भार व्यवस्ापनको 
मूल्ाकंन गनने, 

(च)  सञ्ालन तथा मम्नत सम्भार व्यवस्ापनमा उतृ्ष्ट खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु छनौट 
गरी पतुरसृ्त गन्न नगर काय्नपाललकामा पेि गनने, मूल्ाकंनमा कमजोर अकं प्राप्त गनने उपभोक्ा 
सममपतहरुलाई सममपत पतुनग्निन, व्यवस्ापन ताललम तथा अन्य उपायहरु माफ्न त सिरिय बनाउन 
सहजीकरण गनने, 

(छ)  पवद्मान खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरुको आवधिक रुपमा अनतुगमन तथा मूल्ाकंन गनने 
पर्पत स्ापना गनने, 

(ज)  वास षिते्रको वार्षक प्रपतवेदन तयार गरी सममपतमा पेि गनने, 
(्झ)  आपतकालीन तथा िूलो मम्नतको आवश्यकता अध्ययन गरी आर्थक सहयोगको लामग सममपतमा 

धसफाररस गनने, 
(ञ)  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्ापन सममपतले तोके बमोजजम खानेपानी तथा सरसफाइ 

योजनाहरुको िदगोपना व्यवस्ापन सम्बन्न् अन्य कृयाकलापहरु सहयोग तथा सञ्ालन गनने, 
(ट)  वास व्यवस्ापन सममपतको प्रिासपनक तथा अन्य अशभलेखीकरण सिहत सममपतको सचचवालयको 

काय्न गनने ।
१४.  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपत दता्न गन्न सके्: (१) नगरपाललकाको कतु नै षिते्र वा बस्ीमा 

सामतुिहक िहत र सामतुदाययक लाभका लामग सममपतगत रूपमा जलस्ोतको उपयोग गरी खानेपानी तथा 
सरसफाइ सेवा सञ्ालन र उपयोग गन्न चाहने उपभोक्ाहरूले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा 
सममपत गिन गन्न सके्छन ्।
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(२)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपत गिन नभएका षिते्रमा नगरपाललकाले उपभोक्ा 
सममपत गिनका लामग आवश्यक सहयोग गन्न सके्छ । 

 (३) प्रचललत कानून बमोजजम नगरपाललकाको षिते्राधिकार, दाययत्व र जजम्वेारी अन्तग्नत पनने 
िकधसमका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपतहरु गिन भएमा उपभोक्ा सममपतको 
पविान सिहत उपभोक्ा सममपत दता्नका लामग नगरपाललका समषि पनवेदन िदनतुपननेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोजजम पेि भएको पविान अनतुसारको उपभोक्ा सममपत दता्न गन्न सामाजजक, 
आर्थक र प्रापवधिक दृपष्टकोणले उपयतुक् देखखएमा खानेपानी तथा सरसफाई इकाई/िाखाको 
धसफाररसमा प्रमतुख प्रिाकीय अधिकृतले पविान स्वीकृत गरी उपभोक्ा सममपत दता्नको प्रमाणपत्र 
प्रदान गनतु्न पननेछ ।  

(५)  यो ऐन लागतु हनतुपूव्न प्रचललत कानून बमोजजम जजल्ा जलस्ोत सममपत वा पवशभन् पनकायमा दता्न 
भई सञ्ालन हुँ दै आएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ा सममपत/समूह/सममपतहरु यो ऐन 
लागतु भए पश्ात ्यस नगरपाललकामा आफनो सापवक पविान, दता्न प्रमाणपत्र, स्ायी लेखा नं. 
प्रमाणपत्र, गत आवको कर चतुक्ा र अन्न्तम लेखा परीषिण प्रपतवेदन पेि गरी उपभोक्ा सममपत 
व्यवासयीक रुपमा सममपत दता्न हनतु पननेछ । तर यस प्रयोजनका लामग नयाुँ उपभोक्ा सममपत दता्न 
गनतु्नपनने छैन । 

(६)  नगरपाललकामा व्यवसाययक रुपमा दता्न भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपतले 
प्रते्क आर्थक वष्न समाप्त भएको ममपतले तीन मिहना भीत्रमा आफनो लेखा परीषिण प्रपतवेदन र 
वार्षक प्रगपत प्रपतवेदन नगरपाललका समषि पेि गनतु्नपननेछ । 

१५.  उपभोक्ा सममपतको काय्नसममपत : (१) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपतको काय्नसममपत 
कम्तिमा सात र बढीमा २१ सदस्यीय हनतुपननेछ र काय्नसममपत गिन गदा्न सामाजजक समावेिीकरणलाई 
ध्यान िदनतु पननेछ ।  
(२)  उपभोक्ा सममपतको काय्नसममपतमा कम्तिमा ३३ प्रपतित मिहला प्रपतपनधि हनतु पननेछ र अध्यषि, 

सचचव र कोषाध्यषि मध्य ेकम्तिमा एक पदमा मिहला पदाधिकारी हनतु पननेछ । 
(३)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपतको काय्नसमपतको काय्नकाल तीन वष्नको हनेछ र 

कतु नै पपन व्यक्क्ले अध्यषिको रुपमा रिमिैः दईु काय्नकालमात्र काम गन्न पाउने छ । तर यस 
प्रयोजनका लामग कतु नै अध्यषिको काय्नकाल रिमिैः नभएमा पतुनैः थप काय्नकाल अध्यषिको रुपमा 
रहन सके्छ ।   

(४)  उपदफा (३) मा जतुनसतुकै व्यवस्ा भएता पपन िूला संरचनाहरुको पनमा्नण भईरहेको अवस्ामा 
कतु नै पदमा पतुनैः दोहोररन बािा पननेछैन ।   

१६.  उपभोक्ा सममपतको पविान : उपभोक्ा सममपतको पविानमा देहाय बमोजजमका व्यवस्ाहरु समावेि 
गनतु्नपननेछ : 
(क)  उपभोक्ा सममपतको नाम, िेगाना, काय्नषिते्र र स्ोत
(ख)  उपभोक्ा सममपतको उदे्श्य र काय्नहरु 
(ग)  सदस्यता (सदस्य, सदस्य ितुल्क, सदस्यता नहरने आिद)
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(घ)  अधिवेिन र वार्षक सािारण सभा तथा अधिवेिन र सािारण सभाका काय्नहरु
(ङ)  काय्नसममपतको गिन र काय्नसममपतका काम, कत्नव्य र अधिकारहरु 
(च)  काय्नसममपतको बिैक र काय्नपवधि
(छ)  पदाधिकारीहरुको काम, कत्नव्य र अधिकारहरु
(ज)  अपवश्ासको प्रस्ाव
(्झ)  उपभोक्ा सममपतको कोष, आर्थक स्ोत तथा चल अचल सम्पचति व्यवस्ापन, लेखा परीषिण
(ञ)  पनवा्नचन सम्बन्ी व्यवस्ा 
(ट)  पवपवि (पविान संिोिन, सममपत पवघटन, पवपनयम बनाउन सके् व्यवस्ा आिद)  

परिच्छेद ४
खरानछेपरानी प्णराली ि गुणस्ति सम्बन्ी व्यवस्रा

१७.  खानेपानी प्रणालीहरुको वर्गकरण:(१) नगरपाललकामा खानेपानी आपूर्त प्रणालीलाई देहाय बमोजजम 
वर्गकरण गररनेछ । 
(क)  सामतुदाययक खानेपानी प्रणाली  
(ख)  व्यक्क्गत खानेपानी प्रणाली (एक घर एक िारा) 
(२)  नगरपाललकाले सम्भव भए सम् पाईपक प्रणाली खानेपानी प्रणालीलाई प्रवर््नन गननेछ ।

१८. स्वच्छ र गतुणस्रीय खानेपानी आपूर्त गनतु्न पनने :यस ऐन बमोजजम अनतुमपत ललनतु नपनने उपभोक्ा सममपत 
वा अनतुमपतपत्र प्राप्त सममपतले खानेपानी आपूर्त गदा्न स्वच्छ र गतुणस्रीय खानेपानी आपूर्त  गनतु्न पननेछ ।

१९. गतुणस्र मापदण्ड तोक् सके् :(१) खानेपानी तथा सरसफाइको सञ्ालन तथा व्यवस्ापनमा अवलम्बन 
गनतु्नपनने गतुणस्र मापदण्डहरु नेपाल सरकारले पनिा्नरण गरे बमोजजम हनेछन ्।
(२)  नेपाल सरकारले पनिा्नरण गरेको मापदण्डको अिीनमा रही सो मापदण्डमा तोकेको गतुणस्रभन्ा 

न्यून नहने गरी यस नगरपाललकाले आफनो  षिते्रका लामग खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्मा 
आवश्यक मापदण्ड तोक् सके्छ ।

२०. खानेपानीको गतुणस्र परीषिण सम्बन्ी व्यवस्ा: नगरपाललकाले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड 
अनतुरुप हनेगरी खानेपानी तथा फोहोर पानीको गतुणस्र मापन तथा परीषिणका लामग वास िाखा वा 
इकाईको मातहतमा रहने गरी प्रयोगिालाको स्ापना तथा सञ्ालन गन्न सके्छ ।

२१.  खानेपानी गतुणस्र अनतुगमन प्रणाली: नगरपाललकाको षिते्रमा खानेपानीको गतुणस्रलाई अनतुगमन गनने 
काय्नपबधि काय्नपाललकाले तोके बमोजजम हनेछ ।
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परिच्छेद ५
खरानछेपरानी िहसुल ि खरानछेपरानी सछेवराको व्यवस्रापन

२२.  खानेपानी तथा सरसफाइ महसतुल पनिा्नरण: (१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ा सममपतको रुपमा 
रहकेा उपभोक्ा सममपतले उपलब्ध गराउने खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसतुल सम्बन्न्त उपभोक्ा 
सममपतको सािारण सभाले पनिा्नरण गरे बमोजजम हनेछ र यसरी पनिा्नरण गरेको महसतुल दरको जानकारी 
नगरपाललकालाई उपलब्ध गराउनतु पननेछ ।
(२)  उपभोक्ा सममपतले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसतुल पनिा्नरण गदा्न आयोजनाको 

लागत, खानेपानीको गतुणस्र, सेवाको स्र, उपभोक्ाहरुको योगदान, उपभोक्ाको बहृत 
िहत, उपभोक्ाको रियिक्क्, नेपाल सरकार र प्रदेि सरकारको नीपत, नगरपाललकाको नीपत र 
खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हकसम्बन्ी मौललक हकलाई समेत आिार मान्तु पननेछ ।

(३)  दफा (१) र (२) मा जतुनसतुकै कतु रा उले्ख गरेको भएतापपन नगर सभाले पनिा्नरण गरेभन्ा बढी 
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसतुल ललन पाईनेछैन ।

२३.  महसतुल तथा ितुल्क ललन पाउने : (१) नगपाललकाले पनिा्नरण गरे भन्ा बढी दररेटमा महसतुल तथा सेवा 
ितुल्क ललन पाउने छैन । 
(२)  खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ा सममपतले आफनो  सेवा षिते्रशभत्र आफूले उपलब्ध गराएको 

समय ताललका बमोजजम पनयममत रुपमा खानेपानी पवतरण गन्न नसकेमा त्सरी खानेपानी पवतरण 
गन्न नसकेको अवधिको ितुल्क वा महससतु ललन पाउने छैन ।

(३)  उपदफा (१) र (२) मा जतुनसतुकै व्यवस्ा गररएको भएतापपन उपभोक्ा सममपत वा सेवा प्रदायक 
संस्ाले सम्बन्न्त वडा काया्नलयले पवपन् भनी पिहचान र धसफाररस गरेका व्यक्क् तथा पररवारलाई 
िारा र ममटर जडान, िौचालय पनमा्नण र ढल जडान वापतको ितुल्क तथा खानेपानीको महसतुल 
लगायतका सेवामा छतु ट तथा सहललयत िदन सके्छ ।

(४)  उपदफा (३) मा जतुनसतुकै व्यवस्ा गररएको भएतापपन कम्तिमा २ कट्ा जग्ा आफनो वा पररवारको 
नाउुँमा रहकेो वा पररवारको कतु नै सदस्य नेपाल सरकारको संचचत कोषबाट पाररश्रममक वा लाभ 
ललने वा कम्तिमा माधसक १५ हजार वा वार्षक २ लाख वरावरको आम्ानीको स्ोत भएको वा 
पररवारको कतु नै सदस्य वैदेशिक रोजगारमा संलग् भएको पररवार वा एकाघर पररवारको कतु नै 
व्यक्क्को नाउुँमा कतु नै व्यवसाय सञ्ालनमा रहकेो घरपररवारको व्यक्क्लाई पवपन् भपन धसफाररस 
गन्न पाईनेछैन । 

२४.  ममनाहा वा छतु ट िदन सके्: (१) खानेपानी सेवा प्रदायक संस्ाले अधघल्ो आर्थक वष्न उिाउुँ दै आएको 
राजस्वको दररेट भन्ा कम दररेट नगरपाललकाले पनिा्नरण गरेको दररेट भन्ा कम हनेगरी पनिा्नरण गन्न 
पाउनेछैन । 
(२)  उपदफा (१) मा जतुनसतुकै व्यवस्ा भएता पपन प्रकोप वा अन्य कतु नै पवषम पररस्स्पतका कारण कतु नै 



12

खण्ड:५      वर्ष: २०७८ संख्या: ३  भयाग २     मिमि: २०७८ ियाघ ६

खास षिते्रका उपभोक्ा, पवपन् पररवार वा धसमान्तकृत पररवार वा सममपतको सािारण सभाले 
ममनाहा वा छतु ट िदनतुपछ्न  भपन पनण्नय गरेको व्यक्क् वा संस्ा ममनाहा वा छतु ट िदन बािा पननेछैन ।  

२५.  असतुल उपर गन्न सके्: यस ऐन बमोजजम खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापतको महसतुल 
तथा जररबानाको रकम नबतु्झाउने उपभोक्ाबाट सम्बन्न्त सेवा प्रदायक संस्ाले त्स्ो रकम प्रचललत 
कानून बमोजजम असतुल उपर गन्न सके्छ ।

२६.  खानेपानी सेवाको व्यवस्ापन: (१) नगरपाललकाले उपभोक्ा सममपत माफ्न त उपभोक्ाहरुलाई पनयममत 
र न्यायोचचत रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा गराउनेछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोजजम खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउुँदा घरेलतु उपयोग र साव्नजपनक प्रयोगको 

लामग आवश्यक व्यवस्ा गरेर मात्र व्यवसाययक तथा औद्ोमगक प्रयोजनको लामग पानीको 
स्ोतको प्रयोग गनतु्न पननेछ ।

(३)  कतु नै पपन कारणले खानेपानी आपूर्त प्रणाली अवरुर् भएमा नगरपाललका र अन्य सम्बन्न्त 
पनकायको सहयोगमा तत्ाल मम्नत सम्भार गरी खानेपानी आपूर्त गनतु्नपननेछ र मम्नत सम्भार 
अविीमा खानेपानी आपूर्तका लामग अस्ायी वा बकैल्पिक व्यवस्ा गनतु्नपननेछ ।

(४)  खानेपानीमा सेवाको पनयममत मम्नत सम्भारको जजम्वेारी सम्बन्न्त उपभोक्ा सममपतको हनेछ । 
(५)  उपभोक्ा सममपतबाट तत्ाल मम्नत सम्भार गन्न नसके् मनाधसव कारण देखाई उपभोक्ा सममपतले 

नगरपाललकामा मम्नत सम्भारका लामग अनतुरोि गरेमा नगरपाललकाबाट तत्ाल प्रापबधिक टोली 
पिाई आवश्यक काय्न गन्न सके्छ । 

(६)  खानेपानी सेवाको व्यवस्ापन सम्बन्न् अन्य काय्नपबधि तोिकए बमोजजम हनेछ । 

परिच्छेद ६
पूवरा्तिराि तनिरा्तण तथरा िि्तत सभिराि सम्बन्ी व्यवस्रा

२७.  पूवा्निारको पनमा्नण वर्गकरण:(१) नगरपाललकाका खानेपानी आयोजनालाई लाभान्वीत घरितुरीका 
आिारमा देहाय बमोजजम वर्गकरण गनतु्नपननेछ । 
(क)  ितुला आयोजना: १००० घर पररवार भन्ा बढी लाभान्वीत हने खानेपानी योजनालाई ितुला 

आयोजनामा बर्गकरण गररनेछ । 
(ख)  म्झौला आयोजना: १०० देखख १००० घर पररवार लाभान्वीत हने आयोजनालाई म्झौला 

आयोजनामा वर्गकरण गररनेछ ।  
 (ग)  साना आयोजनाैः १०० भन्ा कम घर पररवार लाभान्न्वत भएको आयोजनालाई साना तथा 

सामान्य आयोजनामा वर्गकरण गररनेछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोजजमका साना आयोजनाहरु पनमा्नणका लामग नगरपाललका आफै र म्झौला तथा 

िूला आयोजनाको पनमा्नणका लामग पबस्तृ आयोजना प्रपतवेदन सिहत संघ तथा प्रदेि सरकार र 
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पबशभन् पवकास सा्झदेार पनकायमा पेि गन्न सिकनेछ । 
(३)  उपदफा (२) मा ज े सतुकै लेखखएको भएता पपन साना आयोजना पनमा्नणका लामग संघ, प्रदेि 

सरकार र पवकास सा्झदेार पनकायलाई काय्न गन्न बािा पननेछैन । 
२८.  समतुदायको योगदान सम्बन्ी व्यवस्ा: (१) सामतुदाययक खानेपानी आयोजना पनमा्नणमा स्ानीय समतुदायले 

देहायका षिते्रमा कतु ल लागतको १०  प्रपतसत जनश्रमदान गनतु्नपननेछ । 
(क)  गैर स्ानीय पनमा्नण समाग्री मोटर नआउने स्ानवाट ढतुवानी, 
(ख)  स्ानीय सामाग्री संकलन तथा  ढतुवानी
(ग)  पाईपलाईन खनाई तथा पतुनने
(घ)  अन्य अदषि कामदार सरहको काय्न
(२) उपदफा (१) बमोजजम श्रमदान जतुटाउनका लामग लाभान्वीत घर पररवारलाई श्रमको पबभाजन 

गरी श्रमदानका लामग पररचालन गनतु्नपननेछ । 
(३)  श्रमदान गन्न असषिम व्यक्क्हरु (अपागंता भएका व्यक्क्, बालबाललका, बरृ्बरृ्ाहरु, िदघ्नरोगीहरु 

आिद) ले भने श्रमदान गन्न पननेछैन । 
(४)  उपदफा (३) बाहकेका व्यक्क् तथा पररवारले श्रमदान गन्न नसकेमा सो बराबरको नगद रकम 

उपभोक्ा सममपतलाई बतु्झाउनतु पननेछ । 
(५)  व्यक्क्गत खानेपानी प्रणालीको हकमा मतुख् लाईनबाट घरको िारा सम्को पाईपलाईन खनाई, 

१०० ममटर भन्ा बढी थप पाईप लाग्े भए सो पाईप, ममटर तथा िारामा लाग्े जज आई पाईप, 
टतुटी लगाएतका सामाग्रीहरु सम्बन्न्त घरिनीले नै व्यहोनतु्न पननेछ ।

२९.  उपभोक्ा सममपतको मम्नत सम्भार तथा व्यवस्ापन कोष रहने : (१) उपभोक्ा सममपतको एक कोष 
रहने छ र उक् कोषमा उपभोक्ा सदस्यता ितुल्क, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा ितुल्क, नगरपाललका र 
पवशभन् पनकाय तथा संघ, प्रदेि, संघसंस्ा वा सममपतबाट प्राप्त रकम र कानून बमोजजम प्राप्त रकम जम्ा 
गनतु्नपननेछ ।

 (२) उपभोक्ा सममपतले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्ी आयोजना पनमा्नण, सञ्ालन तथा व्यवस्ापनका 
लामग नगरपाललका र पवशभन् सरकारी पनकाय तथा गैरसरकारी संघ सममपतसुँग सहयोग प्राप्त गन्न सके्छन ्
। 

परिच्छेद ७
फोहििैलरा व्यवस्रापन

३०.   फोहरमैला व्यवस्ापन गनने दाययत्व : (१) यस ऐन बमोजजम फोहरमैला व्यवस्ापन गनने गराउने दाययत्व 
नगरपाललकाको हनेछ । 
(२)  उपदफा (१) मा जतुनसतुकै कतु रा लेखखएको भए तापपन हापनकारक फोहरमैला, स्वास्थ्य सममपतजन्य 
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फोहरमैला, रासायपनक फोहरमैला वा औद्ोमगक फोहरमैला प्रिोिन र व्यवस्ापन गनने दाययत्व 
पनिा्नररत मापदण्डको अिीनमा रही त्स्ो फोहरमैला उत्ादन गनने व्यक्क् वा पनकायको हनेछ ।

(३)  कतु नै उद्ोग वा स्वास्थ्य सममपतले हापनकारक फोहरमैला, स्वास्थ्य सममपतजन्य फोहरमैला, 
रासायपनक फोहरमैला तथा औद्ोमगक फोहरमैला प्रिोिन गरी बाुँकी रहकेो फोहरमैला तथा अन्य 
फोहरमैलाको व्यवस्ापन गररिदन नगरपाललकालाई अनतुरोि गरेमा वा नगरपाललकाले पनमा्नण 
गरेको फोहरमैला व्यवस्ापन स्ल प्रयोग गन्न माग गरेमा नगरपाललकाले पनिा्नरण गरे बमोजजमको 
सेवा ितुल्क ललई फोहरमैलाको व्यवस्ापन गररिदन वा फोहरमैला व्यवस्ापन स्ल प्रयोग गन्न िदन 
सके्छ ।

३१.  फोहरमैला संकलन केन्द्र तोके् :नगरपाललकाले फोहरमैलालाई व्यवस्स्त रुपमा संकलन  गन्न प्रते्क टोल 
वा वस्ीमा संकलन  केन्द्र तोकी आवश्यक कणे्नरको व्यवस्ा गन्न सके्छ ।
(२)  उपदफा (१) बमोजजम संकलन केन्द्र तोक्ा यथािक्य टोल वा वस्ीका सबलैाई पायक पनने गरी 

वातावरणीय रुपले उपयतुक् स्ान तोके्छ । 
(३)  उपदफा (१) बमोजजमको संकलन  केन्द्रमा फोहरमैला पनष्ािन र संकलन  गनने समय र तररका  

नगरपाललकाले पनिा्नरण गरे बमोजजम हनेछ ।
(४)  नगरको समू्पण्न वडाहरुको फोहोर संकलन र प्रसोिन काय्नको लामग कतु नै स्ान छनौट गररसकेपलछ 

त्सको प्रारस्म्भक वातावरणीय परीषिण नगरी प्रसोिन केन्द्र सञ्ालन गन्न पाईनेछैन । तर 
प्रारस्म्भक वातावरणीय परीषिण गरी फोहोर प्रसोिन केन्द्र सञ्ालन गन्न कसैले कतु नै पवरोि वा 
अवरोि गन्न पाईनेछैन ।

(५)  उपदफा (४) मा जतुनसतुकै कतु रा लेखखएको भएता पपन प्रारस्म्भक वातावरणीय पररषिणको रिममा 
गररएको साव्नजपनक सतुनतुवाई वा कतु नै समयमा फोहोरमैला ओसार पसारमा कतु नै सतुिारका काय्न 
गनतु्नपछ्न  भपन समतुदायले भनेका काय्नहरु सतुिार गनतु्न, आवश्यक संरचना पनमा्नण गनतु्न वा फोहोर 
व्यवस्ापन गनने रिममा अपनाउनतु पनने साविापनहरु अपनाउनतु नगरपाललका वा फोहोर प्रसोिनको 
लामग जजम्ा ललएको संस्ाको कत्नव्य हनेछ ।

(६)  नगरले सूचना गरेको साव्नजपनक सतुनतुवाईमा उपस्स्त हन सब ैसमतुदायका नागररकको कत्नव्य हनेछ 
।   

३२.  फोहरमैलाको ढतुवानी :(१) संकलन केन्द्रमा जम्ा भएको फोहरमैलालाई स्ानान्तरण केन्द्र वा फोहरमैला 
व्यवस्ापन स्लसम् ढतुवानी गनने दाययत्व नगरपाललका वा नगरपाललकाले व्यवस्ा गरेको सममपत वा 
संस्ाको हनेछ । 
(२)  फोहरमैला ढतुवानी गदा्न तोिकए बमोजजमको ढतुवानी सािन प्रयोग गनतु्न पननेछ । ढतुवानीको सािन 

तोक्ा तौल, षिमता, तररका वा पवधि, सडकको षिमता तथा फोहरमैला ढतुवानी गदा्न वातावरणमा 
पन्न सके् प्रभाव समेतलाई पवचार गरी तोक्तु  पननेछ । 

(३)  फोहरमैला ढतुवानी सम्बन्ी काय्नपबधि नगर काय्नपाललकाले तोकेबमोजजम हनेछ ।  
३३.  फोहरमैलाको न्यूनीकरण, पतुन: प्रयोग तथा पतुन: चरिीय प्रयोग: नगरपाललकाले फोहरमैला न्यूनीकरण, 

पतुन: प्रयोग तथा पतुन: चरिीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गन्न आवश्यक काय्न गननेछ र यसको प्रभावकारी 
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काया्नन्वयनका लामग आवश्यक पनदनेशिका बनाई लागू गन्न सके्छ ।
(२)  उद्ोगको उत्ादन प्ािकङ् गन्न प्रयोग गरेको वस्तुलाई पतुन: प्रयोग गरी फोहरमैलाको पररमाणलाई 

घटाउने काममा प्रोत्साहन गन्न सम्बन्न्त उद्ोगसुँग नगरपाललकाले समन्वय गननेछ ।
३४.  फोहरमैला व्यवस्ापन स्ल : (१) नगरपाललकाले आफनो षिते्रशभत्र संकलन  भएको फोहरमैलालाई 

व्यवस्ापन तथा स्ायी रुपमा पवसज्नन गन्नको लामग वातावरण सम्बन्ी प्रचललत कानूनको अिीनमा रही 
फोहरमैला व्यवस्ापन स्ल (स्यापनटरी ल्ाण्डिफल साइट) तोक् सके्छ । 
(२)  उपदफा (१) बमोजजम फोहरमैला व्यवस्ापन स्ल तोक्को लामग नगरपाललकाको जग्ा नभएमा 

वा जग्ा भए तापपन फोहरमैला व्यवस्ापन स्ल तोक् उपयतुक् नभएमा उपयतुक् जग्ा भाडामा 
ललई वा खररद गरी व्यवस्ापन स्ल तोक् सके्छ ।

३५. साव्नजपनक पनजी सा्झदेारीमा फोहरमैला व्यवस्ापन गन्न सिकने: (१) नगरपाललकाले प्रचललत कानूनको 
अिीनमा रही पनजी षिते्र, सामतुदाययक एवं गैरसरकारी संघ, सममपतसुँगको सा्झदेारीमा फोहरमैला 
व्यवस्ापन काय्न गन्न सके्छ । 
(२)  उपदफा (१) मा जतुनसतुकै कतु रा लेखखएको भए तापपन सामतुदाययक एवं गैरसरकारी संघ, सममपतसुँगको 

सा्झदेारीमा फोहरमैला न्यूनीकरणको लामग जनचेतना अशभवमृर्, फोहरमैला संकलन, ढतुवानी, 
फोहरमैला व्यवस्ापन स्लको बन् पश्ात ्व्यवस्ापन, उद्ान पनमा्नण र सौन्यतीकरण जस्ा 
काय्न मात्र गन्न वा गराउन सिकनेछ ।

३६.  िदसाजन्य लेदो तथा अन्य फोहरको व्यवस्ापन (१) कसैले पपन नेपाल सरकारले पनिा्नरण गरेको मापदण्ड 
पवपररत मानव मलमतुत्र, िदसाजन्य लेदो सिहत वा रिहतको फोहोर पानी ढल पनकास प्रणालीमा पवसज्नन 
गन्न वा मानव मलमतुत्रलाई धसि ैनदी, खोला, ताल, तलैया, जलािय वा साव्नजपनक जग्ामा ममसाउन वा 
पिाउन हदैन ।
(२)  उपदफा (१) बमोजजमको फोहर पबस्नजनका लामग अवलम्बन गररने काय्नपबधि नगर काय्नपाललकाले 

तोके बमोजजम हनेछ । 
३७.  ढल पनकास सेवा सञ्ालन: नगरपाललकाका बजार षिते्रमा ढल पनकासका लामग नगरपाललकाले स्ानीय 

समतुदायको परामि्नमा उचचत प्रबन् गननेछ ।

परिच्छेद ७
अनिुततपत्र सम्बन्ी व्यवस्रा

३८.  अनतुमपतपत्र ललनतुपनने : (१) यस नगरपाललकाको कतु नै षिते्रमा कतु नै कम्पनी वा उद्ोग जस्ा व्यावसाययक 
सममपतले नाफामूलक वा व्यापाररक प्रयोजनका लामग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गनने आयोजना 
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वा सेवा प्रणालीको सभनेषिण, पनमा्नण, सञ्ालन तथा व्यवस्ापन गन्न र खानेपानीको स्ोतको व्यवसाययक 
उपयोग गन्न  चाहेमा यस ऐन बमोजजम नगर काय्नपाललकाबाट अनतुमपतपत्र ललनतु पननेछ ।
(२)  उपदफा (१) मा जतुनसतुकै कतु रा लेखखएको भएतापपन सामतुदाययक रुपमा सामतुिहक प्रयोजनका 

लामग उपभोक्ा सममपतले खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सभनेषिण, पनमा्नण, सञ्ालन 
तथा व्यवस्ापन गन्न र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपतको रुपमा रहकेा उपभोक्ा 
सममपतर्ारा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गन्न अनतुमपतपत्र ललनतुपनने छैन । 

(३)  यस नगरपाललकाको षिते्रशभत्र वा षिते्रबाट उपदफा (१) बमोजजम व्यापाररक, व्यवसाययक 
तथा औद्ोमगक प्रयोजनका लामग खानेपानी आयोजना वा सेवा प्रणाली सञ्ालन गन्न चाहने 
व्यावसाययक िकधसमका संगिित सममपतले सम्बन्न्त पवषयको आर्थक, प्रापवधिक तथा प्रचललत 
कानून बमोजजमको वातावरणीय अध्ययन प्रपतवेदन तथा नगरपाललकाले तोकेको अन्य आवश्यक 
पववरण र अनतुमपतपत्र दस्तुर समेत संलग् गरी यस नगरपाललका समषि पनवेदन िदनतु पननेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोजजम प्राप्त पनवेदनमा छानपबन गदा्न थप कागजात आवश्यक पनने वा कतु नै 
पवषयमा थप स्पष्ट गनतु्नपनने देखखएमा नगरपाललकाको प्रमतुख प्रिासकीय अधिकृतले सो बमोजजमका 
कागजातहरु पेि गन्न वा स्पष्ट गन्न बढीमा पन्ध्र िदनको समय िदनतु पननेछ । 

३९ अनतुमपतपत्र िदनतुपनने : (१) दफा ३८ बमोजजम परेको पनवेदनमा नगरपाललकाले आवश्यक जाुँचबतु्झ गदा्न 
आफनो अधिकार षिते्रशभत्र पनने पवषय भई अनतुमपतपत्र िदन उपयतुक् देखखएमा त्स्ो पनवेदन परेको 
ममपतले तीस िदनशभत्र यस ऐन र अन्य प्रचललत कानून बमोजजमका ित्नहरु समेत उले्ख गरी पनवेदकलाई 
अनतुमपतपत्र िदनतु पननेछ ।

 (२) उपदफा (२) बमोजजमको अनतुमपतपत्र प्रदान गदा्न बढीमा पाुँच वष्नका लामग मात्र प्रदान गन्न सिकने छ 
र सो अविी पश्ात ्नगरपाललकाले तोकेको दस्तुर बतु्झाई बढीमा एक पटक मात्र अकको पाुँच वष्नका लामग 
अनतुमपतपत्र नवीकरण गन्न सिकने छ । 

 (३) यो ऐन प्रारम्भ हनतु अगावै व्यवसाययक तथा औद्ोमगक रुपमा खानेपानी उपयोग गरररहकेा संगिित 
सममपतले यो ऐन प्रारम्भ भएको ममपतले एक वष्नशभत्रमा यस ऐन तथा प्रचललत कानून बमोजजमको प्रिरिया 
पूरा गरी अनतुमपतपत्र ललनतु पननेछ ।

 (४) उपदफा (१) र (३) बमोजजम अनतुमपतपत्र नललएका संगिित सममपतले व्यापाररक तथा नाफामूलक 
प्रयोजनका लामग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणाली पनमा्नण, सञ्लन तथा 
व्यवस्ापन गन्न वा खानेपानीको स्ोतको व्यवसाययक तथा औद्ोमगक उपयोग गन्न पाउने छैन ।

४०.  अनतुमपतपत्र प्रदान नगररने : (१) यस ऐन वा प्रचललत कानून बमोजजम उपभोक्ा सममपतद्ारा सामतुदाययक 
रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान भइहकेो षिते्रमा र व्यावसाययक तथा व्यापाररक वा औद्ोमगक 
प्रयोजनका लामग खानेपानी सेवा सञ्ालन गन्न कतु नै संगिित सममपतलाई अनतुमपत प्रदान गररएको षिते्रमा 
अकको कतु नैपपन संगिित सममपतलाई सोही प्रयोजनका लामग अनतुमपतपत्र प्रदान गररने छैन । 
(२)  उपदफा (१) मा जतुनसतुकै कतु रा व्यवस्ा गररएको भएपपन अनतुमपपत्र प्राप्त सममपतले सेवा षिते्रमा 

गतुणस्रीय सेवा प्रदान नगरेमा वा पनयममत रुपमा खानेपानी सेवा आपूर्त गन्न नगरेमा वा माग 
अनतुसारको खानेपानी सेवा आपूर्त गन्न नसकेमा वा कतु नै कारणले त्स्ो सममपत पवघटन भएमा 
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वा अनतुमपतपत्र प्राप्त सममपतको अनतुमपतपत्र खारेज भएमा उक् षिते्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ 
सेवा प्रदान गन्नका लामग यस ऐनमा गररएको व्यवस्ा अनतुसार अकको सममपतलाई नयाुँ अनतुमपतपत्र 
प्रदान गन्न सिकने छ । 

(३)  उपभोक्ा सममपतद्ारा सामतुदाययक रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गन्नका लामग प्रयोग 
भइरहेको खानेपानीको स्ोतमा प्रपतकूल असर पननेगरी व्यावसाययक तथा व्यापाररक वा औद्ोमगक 
प्रयोजनका लामग खानेपानी सेवा सञ्ालन गन्न अनतुमपतपत्र प्रदान गररने छैन । 

४१  अनतुमपतपत्र खारेज : (१) यस ऐन बमोजजम अनतुमपतपत्र प्राप्त सममपतले ऐन पनयम पवपररतको कतु नै 
काम गरेमा वा पनयममत रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध नगराएमा वा खानेपानी तथा 
सरसफाइ सेवा प्रदान गरे वापत अनतुमपतपत्रमा उले्ख गररए भन्ा बढी ितुल्क ललएमा वा अनतुममत्रपत्रमा 
उल्ल्खखत समयशभत्र खानेपानी आयोजना वा सेवा प्रणालीको पनमा्नण तथा सञ्ालन र व्यवस्ापन नगरेमा 
नगरपाललकाको काय्नपाललकाले अनतुमपतपत्रमा उले्खखत काममा आवश्यक सतुिार गरी सेवा सञ्ालन 
गन्नका लामग अनतुमपतपत्र प्राप्त सममपतलाई पनदनेिन िदन सके्छ :
(२)  उपदफा (१) बमोजजम िदइएको पनदनेिन तथा आदेिको पालना नगरेमा नगरपाललकाको 

काय्नपाललकाले यस ऐन बमाजजम प्रदान गरेको अनतुमपतपत्र खारेज गनतु्न पननेछ ।
(३)  उपदफा (२) बमोजजम अनतुमपतपत्र खारेज गनतु्न अधघ नगरपाललकाको प्रमतुख प्रिासकीय अधिकृतले 

सम्बन्न्त अनतुमपतपत्र प्राप्त सममपतलाई सात िदनको समय िदई आफनो सफाई पेि गनने मौका िदनतु 
पननेछ ।

परिच्छेद ८
तितिि

४२.  कसतुर र सजाय :खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्ी कसतुरको पनिा्नरण र दण्ड सजायसम्बन्ी व्यवस्ा 
खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्ी संघीय कानूनमा व्यवस्ा भए बमोजजम हनेछ । 

४३.  सूचना अशभलेख प्रणाली: (१) नगरपाललका षिते्रको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्न् तथाकं 
अध्याविीका लामग सूचना प्रपबधिको प्रयोग गन्न सके्छ ।
(२)  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्न् तथाकं अध्याविीका लामग एक सूचना अशभलेख 

प्रणालीको पवकास गन्न सिकनेछ ।
४४. योजना पनमा्नण: नगरपाललकाले उपभोक्ा सममपत र सरोकारवाला पनकाय तथा संघ संस्हरुसुँग परामि्न 

गरी नेपाल सरकारले पनिा्नरण गरेको नीपत तथा मापदण्ड अनतुसार आफनो षिते्रका लामग उपयतुक् हने 
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आज्ञाले,
टेकराज पन्ी

प्रमतुख प्रिासकीय अधिकृत

िकधसमको खानेपानी तथा सरसफाइ योजना तजतु्नमा गरी काया्नन्वयन गन्न सके्छ ।  
४५. पववरण उपलब्ध गराउने : (१)  नगरपाललकाले प्रदेिको सम्बन्न्त मन्त्रालय माफ्न त देहायको पववरणहरु 

सम्बन्न्त संघीय मन्त्रालय समषि वार्षक रुपमा उपलब्ध गराउने छ :
(क)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपतको रुपमा रहकेा उपभोक्ा सममपतहरुको संख्ा र 

सोबाट लाभान्वीत जनसंख्ा । 
(ख)  अनतुमपतपत्र प्रदान गररएका संगिित सममपतको संख्ा र सोबाट लाभान्वीत जनसंख्ा । 
(ग)  नेपाल सरकार वा प्रदेि सरकारले माग गरेका अन्य पववरणहरु । 
(२)  उपदफा (१) को प्रयोजनका लामग नगरपाललकामा खानेपानीको स्ोत र पररमाण, गतुणस्र, 

लाभान्न्वत षिते्र र खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीका समू्पण्न पवषयहरु प्रष्ट रुपमा देखखने गरी 
राखखने छ र यस्ा पववरणहरु आवश्यकता अनतुसार समय समयमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्ी 
पवद्तुतीय एिककृत नक्ामा समावेि गन्नका लामग नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन सिकनेछ । 

४६.  पतुरस्ार सम्बन्ी व्यवस्ा: खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्ापनमा उले्खनीय योगदान गनने व्यक्क्, संघ 
सममपत वा समतुदायलाई नगरपाललकाले आवश्यक पतुरस्ारको व्यवस्ा गन्न सके्छ । 

४७.  पनदनेिन िदन सके् : नगरपाललकाले उपभोक्ा सममपत वा अन्य सेवा प्रदायक अन्य संघ सममपतलाई 
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको पनमा्नण, सञ्ालन तथा व्यवस्ापन र उपभोक्ा सेवाका सम्बन्मा 
आवश्यक पनदनेिन िदन सके्छ र त्स्ो पनदनेिनको पालना गनतु्न सम्बन्न्त सबैको कत्नव्य हनेछ ।

४८.  अधिकार प्रत्ायोजन : नगरपाललकाको प्रमतुखले यस ऐन बमोजजम प्राप्त गरेको अधिकार उपप्रमतुख  वा 
कतु नै सदस्य वा प्रिासकीय अधिकृतलाई प्रत्ायोजन गन्न सके्छन ्। 

४९.  खानेपानी आयोजना र संरचनाको हस्ान्तण :(१) नगरपाललकामा नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार र 
नगरपाललकाले पवकास र पनमा्नण गरेका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र सोसम्बन्ी संरचनाहरु 
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपतको रुपमा रहकेा उपभोक्ा सममपतलाई हस्ान्तरण गन्न सिकने 
छ । 
(२) व्यावसाययक तथा व्यपाररक प्रयोजनका लामग संगिित सममपतले सञ्ालन गरेका खानेपानी तथा 

सरसफाइ आयोजना र सोको संरचनाहरु उक् संगिित सममपतले पाएको अनतुमपतपत्रको अविी 
सिकएपलछ वा अनतुमपतपत्र खारेज भएको अवस्ामा उक् आयोजना र सोको संरचनाहरु पपन 
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सममपतको रुपमा रहकेा उपभोक्ा सममपतलाई हस्ान्तरण 
गन्न सिकने छ । 

५०.  पनयम बनाउने सके् यस ऐनमा गररएका व्यवस्ाहरुको प्रभावकारी काया्नन्वयनको लामग नगरपाललकाले 
आवश्यक पनयम, पनदनेशिका, काय्नपवधि र माग्नदि्नन बनाउन सके्छ । 


