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भाग – १ 
शिवराज नगर सभािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको ऐन सववसाधारणको 

जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 
 

नेपािको संववधानको धारा ५७ (४) िा भएको व््वस्था र धारा २२६ बिोशजि 
शिवराज नगरसभा ्ो शिवराज नगरपालिकाको खानपेानी, सरसफाई तथा स्वच्छता 

ऐन, २०७९ जारी गरेको छ । 
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शिवराज नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन, २०७९ 

 

नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९/09/२८ 

प्रस्तावना:  
स्वच्छ, सरुशित र गणुस्तरी् खानेपानी तथा सरसफाइ सेवािा पहुुँच प्राप्त गने नागररकको िौलिक अलधकारको 
सम्िान, संरिण र पररपूलतव गरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलत िगा्तका सबै सेवा प्रदा्कका 
िाध््िबाट सहज र ददगो रुपिा स्वच्छ तथा गणुस्तरी् खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपिब्ध गराउने सम्बन्धिा 
आवश््क व््वस्था गनव वाञ्छनी् भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा ५७ (४) िा भएको व््वस्था र धारा २२६ 

बिोशजि ्स शिवराज नगर सभािे ्ो ऐन बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद १ 
प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भ : 

(१) ्स ऐनको नाि "शिवराज नगरपालिकाको खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०७९” रहेको 
छ । 

(२) ्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : ववष् वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा ्स ऐनिा, 
(क) “अनिुलतपत्र” भन्नािे दफा ३८ बिोशजिको अनिुलतपत्र सम्झन ुपदवछ । 

(ख)  “अनिुलतपत्र प्राप्त सलिलत” भन्नािे खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा प्रदान गने संगदित 

सलिलत वा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता उपभोक्ता सलिलत सम्झन ुपदवछ ।  

(ग)  “आ्ोजना” भन्नािे खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा प्रदान गने भौलतक संरचनाको लनिावण, 

ववस्तार वा सधुार र तत्सम्बन्धी अन्् का्व गने उद्देश््िे सञ्चालित आ्ोजना सम्झन ुपदवछ । 

(घ)  “उपभोक्ता” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उप्ोग गने व््शक्त, सलिलत वा लनका् सम्झन ु

पदवछ । 

(ङ)  “उपभोक्ता सलिलत” भन्नािे सािदुाव्क रुपिा सािवुहक वहतका िालग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 
सञ्चािन गने सािदुाव्क सलिलत सम्झन ुपदवछ ।  

(च)  “खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलत” भन्नािे खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा 
उप्ोग गने उपभोक्ता घरधरुी सदस््हरुिे उपभोक्ता सलिलतको रुपिा रहेको सािदुाव्क सलिलतको 
ववधान बिोशजि साधारण सभा वा अलधवेिनबाट गिन हनुे सलिलतिाई जनाउुँदछ ।  

(छ)  “खानपेानी सेवा” भन्नािे खानेपानीको सञ्च्, स्थानान्तर तथा ववतरण गरी घरेि,ु साववजलनक, 

सलिलतगत वा औद्योलगक उप्ोगको िालग खानेपानी आपूती गने का्व सम्झन ुपदवछ र सो िब्दिे 

थोक, ट्याङ्कर वा बोतिबन्दी रुपिा खानेपानी उपिव्ध गराउन ेका्विाई सिेत जनाउुँछ । 
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(ज)  “खानपेानीको साववजलनक उप्ोग” भन्नािे साववजलनक रुपिा जडान भएका धाराबाट उपभोक्ताको 
िालग ववतरण हनु े खानेपानीको उप्ोग सम्झन ु पदवछ र सो िब्दिे अग्नी लन्न्त्रण िगा्त 

अत््ावश््क अवस्थािा साववजलनक स्थानहरूिा प्र्ोग गने खानेपानीको उप्ोगिाई सिेत 

जनाउुँछ । 

(झ)  “खानपेानीको सलिलतगत उप्ोग” भन्नािे सरकारी, साववजलनक, व््ावसाव्क वा व््ापाररक 

सलिलतहरुिे प्र्ोग गने खानपेानीको उप्ोग सम्झन ुपदवछ र सो िब्दिे औद्योलगक सलिलतहरुिे 

औद्योलगक प्र्ोजन बाहेकका िालग उप्ोग गने खानेपानी सिेतिाई जनाउुँछ । 

(ञ)  “गणुस्तरी् खानपेानी” भन्नािे स्वास्््िा हानी नपु् ावउन े गणुस्तरी् अथवा सरुशित पानीिाई 
गणुस्तरी् खानेपानी सम्झन ुपदवछ  । 

(ट)  “घरेि ु उप्ोग” भन्नािे वपउन, हातिखु तथा िगुा धनु, नहुाउन, खाना पकाउन, जीवजन्त ु तथा 
पिपुन्छीिाई खवुाउन, करेसाबारी, िौचाि् वा ्स्तै अन्् व््ाशक्तगत तथा घरा्सी प्र्ोजनका 
िालग प्र्ोग गररने खानेपानीको उप्ोग सम्झन ुपदवछ । 

(ि)  “ढि लनकास” भन्नािे िानव िििूत्र सवहत वा रवहत फोहोरपानीिाई सतही वा भलूिगत ढि 

प्रणािी वा अन्् कुनै तररकाबाट संकिन र स्थानान्तरण गने का्व सम्झन ुपदवछ । 

(ड)  “तोवकएको वा तोवकए बिोशजि” भन्नािे ्ो ऐन वा ्स ऐन अन्तगवत बनेको लन्ििा तोवकएको वा 
तोवकए बिोशजि सम्झन ुपदवछ । 

(ढ)  “पानीको स्रोत” भन्नािे प्राकृलतक रुपिा पानी लनसतृ हनुे नदी, खोिा, ताि, पोखरी, इनार, कुवा तथा 
िूि जस्ता सतही वा भलूिगत जिस्रोत सम्झन ुपछव र सो िब्दिे आकािे पानी तथा पानीको आपूलतव 
गने िानव लनलिवत संरचनािाई सिेत जनाउुँछ । 

(ण)  “फोहोर पानी” भन्नािे खानेपानीको घरेि,ु साववजलनक तथा सलिलतगत उप्ोग पश्चात लनष्कािन हनुे 
िानव िििूत्र सवहत वा रवहतको फोहोरपानी सम्झन ुपदवछ र सो िब्दिे फोहोर पानीसुँग लिलसएर 

आउन ेवषावतको पानीिाई सिेत जनाउुँछ । 

(त)  “सरसफाइ सेवा” भन्नािे फोहोर पानी व््वस्थापन तथा ढि लनकास गरी वातावरणी् स्वच्छता 
का्ि राख्न ेका्व सम्झन ुपदवछ र सो िब्दिे पानीको स्रोतको संरिण गनव ढि लनकास प्रणािी, िोस 

फोहोर व््वस्थापन, घर्ासी तथा सलिलतगत िौचाि् लनिावण, फोहोर पानी प्रिोधन प्रणािी तथा 
साववजलनक िौचाि्को लनिावण, सञ्चािन तथा प्रवर्द्वन गने का्विाई सिेत जनाउुँदछ ।  

(थ)  “संगदित सलिलत” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन गनवको िालग ्स ऐन तथा अन्् 

प्रचलित कानून बिोशजि दताव भई स्थापना भएका खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलतिाई 
जनाउुँदछ र सो िब्दिे प्रचलित कानून बिोशजि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गने उद्देश््िे 

स्थापना भएका अन्् सलिलत वा सेवा प्रदा्क संस्था सिेतिाई जनाउुँछ । 

(द)  “सेवा प्रणािी” भन्नािे खानेपानीको िहुान, पाइप, प्रिोधन सं्न्त्र, जि भण्डारण संरचना, जिाि् 

वा सरसफाइ सेवासुँग सम्बशन्धत संरचना वा त््स्तै वकलसिका अन्् उपकरण वा संरचना सम्झन ु
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पदवछ र सो िब्दिे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासुँग आवर्द् भएको घर, जग्गा र त््सिा लनलिवत 

संरचनािाई सिेत जनाउुँछ । 

(ध)  “सेवा प्रदा्क संस्था” भन्नािे खानपेानी सेवा, सरसफाइ सेवा, सेवा प्रणािीको लनिावण, सञ्चािन तथा 
व््वस्थापनको िाध््िबाट खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वछता सेवा उपिब्ध गराउने उपभोक्ता 
सलिलत वा अनिुलतपत्र प्राप्त सलिलत सम्झन ुपदवछ ।  

(न)  “सेवा िते्र” भन्नािे उपभोक्ता सलिलत वा अनिुलतपत्र प्राप्त सलिलतिे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 
सञ्चािन तथा व््वस्थापन गनवका िालग लनधावरण गररएको वा अनिुलतपत्रिा उल्िेख गररएको िेत्र 

सम्झन ुपदवछ। 

(प) "िूिा संरचना" भन्नािे खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलिलतिा लनिावण हनुे वा भएका 
संरचनाहरु जस्तैः ओभरहेड टैंक, प्रिासलनक भवनिाई सम्झन ुपदवछ ।  

 
पररच्छेद २ 

खानपेानी तथा सरसफाइको अलधकार र स्रोत सम्बन्धी व््वस्था 
 

३. खानपेानी  तथा  सरसफाइिा  पहुुँचको अलधकार: 
(१) ्स नगरपालिकािा रहेका प्रत््ेक नागररकिाई स्वच्छ खानपेानी तथा सरसफाइिा सहज र सिुभ 

पहुुँचको अलधकार हनुेछ र ्स ऐन तथा प्रचलित कानून बिोशजि त््स्तो अलधकारको सम्िान, 

संरिण, सम्बर्द्वन र पररपूलतव हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको खानेपानी तथा सरसफाइिा पहुुँचको अलधकार अन्तगवत नगरपालिकाका 
प्रत््ेक नागररकिाई देहा्को अलधकार हनुेछ :  

(क) उपभोक्ता सलिलत स्थापना गने अलधकार, 
(ख) स्वच्छ खानेपानीिा सहज र सिुभ पहुुँचको अलधकार, 
(ग) लन्लित रुपिा प्ावप्त, स्वच्छ र गणुस्तरी् खानेपानी प्राप्त गने अलधकार, 
(घ) गणुस्तरी् सरसफाइिा सहज र सिुभ रुपिा पहुुँचको अलधकार । 

(३) उपदफा (१) बिोशजिको अलधकारको सम्िान, संरिण, सम्बर्द्वन, पररपूलतव र का्ावन्व्न गने 

शजम्िेवारी नगरपालिका र सम्बशन्धत उपभोक्ता सलिलतको हनुेछ र ्सका िालग नगरपालिका र 

सम्बशन्धत उपभोक्ता सलिलतिे नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारसुँग सिन्व् गरी आवश््क 

सह्ोग प्राप्त गनव सक्नेछन ्।  

४. खानपेानीको स्रोतिा अलधकार:  
(१) नगरपालिकािा जिस्रोतको उप्ोग गदाव खानेपानी र घरेि ु उप्ोगिाई पवहिो प्राथलिकतािा 

ददईनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिको उप्कु्त पररिाणको व््वस्था गरेर िात्र अन्् जिस्रोतको उप्ोगसुँग 

सम्बशन्धत प्र्ोजनको िालग प्र्ोग गनुव पनेछ । 
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(३) परम्परागत रुपिा घरेि,ु साववजलनक र सलिलतगत प्र्ोजनका िालग उप्ोग गदै आएको 
खानेपानीको पररिाण बराबरको जिस्रोतिा सोही प्र्ोजनको िालग त््स्तो उपभोक्ता सलिलत, 

सिदुा् वा व््शक्तको अलधकार सरुशित रहनेछ । 

(४) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवासुँग सम्बशन्धत प्रणािी तथा संरचनािाई प्रलतकूि असर पने 

गरी अन्् कुनै लनका् वा ववकास परर्ोजनािे कुनै संरचना बनाउन ुपरेिा सम्बशन्धत उपभोक्ता 
सलिलतको सहिलत लिन ुपनेछ । 

(५) कुनै ववकास परर्ोजना वा आ्ोजनाका कारण उपभोक्ता सलिलतर्द्ारा सञ्चालित वा परम्परागत 

रुपिा सञ्चालित खानेपानी आपूलतव प्रणािी वा संरचनािा िलत भएिा उक्त परर्ोजना वा आ्ोजनािे 

प्रभाववत उपभोक्ता सलिलतिाई न््ा्ोशचत िलतपूलतव उपिब्ध गराउनकुा साथै प्रभाववत खानपेानी 
प्रणािी र संरचनाको ििवत सम्भार गनुव पनेछ । 

(६) नगरपालिकािा रहेको खानेपानीका स्रोतबाट खानेपानी संकिन तथा प्रिोधन गरी लन्ावत वा अन्् 

कुनै व््ापार गनुव पूवव नगरपालिकाको सहिलत लिन ुपनेछ।  

५. पानीको स्रोत तथा िहुानको संरिण: 

(१) खानेपानीका िहुान तथा स्रोत संरिण गनुव सबै नागररक, संघ सलिलत र लनका्को कतवव्् हनुेछ । 

(२)   खानेपानीको स्रोत तथा िहुान संरिणका िालग देहा् बिोशजिका का्वहरु गनुव पनेछ :   

(क)  पानीको स्रोतको संरिणको िालग बाढी, पवहरोको लन्न्त्रण गने, 

(ख)  पानीको स्रोतिाई प्रदवुषत हनु नददन आवश््क प्रबन्ध गने र स्रोतहरुिाई नष्ट वा िोप 

हनुबाट बचाउन,े 

(ग)  पानीको िूि वा िहुानिाई ददगो बनाई राख्न उप्कु्त ववलभन्न उपा्हरू अविम्बन 

गने तथा लतनको उशचत ििवत सम्भार लन्लित रूपिा गने गराउन,े 

(घ)  पानीको संरिण, सम्वर्द्वन र सिशुचत उप्ोग सम्बन्धिा उपभोक्ता, सेवाप्रदा्क वा 
सम्बर्द् पिहरुको िालग सचेतना वा अन्तरवि्ा का्विि सञ्चािन गने,  

(ङ) पानीको स्रोत प्रदूषण हनु नददनका िालग पानीको िूि वा वहाव िेत्रिा संरिण गनव 
प्रोत्सावहत गने, 

(च)  खानेपानी ्ोजनािा पानी सरुिा ्ोजना िाग ुगने, 

(छ) पानीको स्रोत प्रदूषण हनु नददन खेतीपातीिा रासा्लनक िि प्र्ोग गदाव पानीको स्रोतका 
ख्ाि गने, 

(ज)  तोवकए बिोशजिको अन्् का्व गने ।    

(३) खानेपानीको स्रोत संरिणका िालग नगरपालिकािे सम्बशन्धत पिसुँग सिन्व् गरी आवश््क 

सह्ोग गनेछ ।  

(स्पष्टीकरण: सम्बशन्धत पि भन्नािे िाभान्वीत सलिलत वा सिदुा्, उपभोक्ता सलिलत, िहुान लबद्यिान 

रहेको सिदुा्, अन्् लनका्िाई बझुाउनेछ ।) 
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६. खानपेानी तथा सरसफाइको पहुुँच पगेुको िालनन:े 

(१) देहा्को अवस्थािा खानेपानीको पहुुँच पगेुको िालननेछ ।  

(क) सबैको लनशम्त सरुशित र वकफा्ती वा बेहोनव सवकन े खानेपानीको सववव््ापी र 

सिानतािूिक पहुुँच भएको हनुपुने ।  

(२) उपदफा (१) को अवस्थािाई न््ूनति ्िापदण्डको रुपिा लिई नगरपालिकािे एक घर एक धारा 
प्रणािीिाई अविम्बन गदै जानेछ र खानेपानी सेवाको सलुनशश्चता गने दाव्त्व नगरपालिकाको 
हनुेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजिको खानपेानी तथा सरसफाइका रावि् िापदण्डको अलधन रवह नगरपालिकािे 

स्थानी् सूचकहरु तोक्न सक्नछे ।  

७. सरुशित खानपेानी ्कु्त सिदुा् घोषणा: 
(१) देहा्को सिदुा्िाई सरुशित खानेपानी ्कु्त सिदुा् घोषणा गनव सवकनेछ ।  

(क) खिुा ददसा िकु्त घोषणा भई खिुा ददसा िकु्त का्ि रहेको अवस्था, 
(ख)  दफा ६ बिोशजिको न््ूनति ्रावि् िापदण्ड परुा गरेको, 
(ग)  पाईप प्रणािी र नल्काको धाराबाट जनुसकैु बेिा स्वच्छ र सरुशित (वविषे गरी िानव 

स्वास्््संग प्रत््ि सम्बन्ध राख्न ेइ–कोिी र आसेलनक र फ्िोररन जस्ता रसा्नहरुका 
सघन रावि् खानेपानी गणुस्तर िापदण्ड अनसुार भएको) खानेपानीको सवुवधा प्राप्त 

गरेको,  
(घ)  पाइप प्रणािी नभएको अवस्थािा संरशित पानीका स्रोत (इनार, कुवा, खोिा, ट्युबवेि 

आदद) बाट प्राप्त पानीिाई घरा्सी प्रववलधबाट िरु्द्ीकरण गरी  गणुस्तर ्कु्त पानी 
उपभोग गने गरेको, 

(२) सरुशित खानेपानी ्कु्त सिदुा् घोषणा गनवका िालग का्वपालिकािे िापदण्ड, का्वलबलध तथा 
अनगुिन लनदेशिका बनाई का्ान्व्न गनव सक्नेछ ।  

८. िौचाि् लनिावण गनव पने: 

(१) नगरपालिकाका सबै घर पररवार, संघ सलिलत, व््वसा्ीहरुिे अलनवा्व िौचाि्को लनिावण गरी 
प्र्ोगिा ल््ाउनपुनेछ ।  

(२) नगरका साववजलनक स्थििा िौचाि्को लनिावण गने दाव्त्व स्थानी् सिदुा् र नगरपालिकाको 
हनुेछ । ्स्ता साववजलनक स्थििा िौिाि् लनिावण गनव पूवव त््सको संचािन का्वलबलध त्ार गनव 
सक्नेछ ।  

(३) नगरका सबै लबद्याि्िा देहा् बिोशजि िौचाि् सलुबधाको व््वस्थापन गनव पनेछ ।  
(क) ५० जना लबद्याथी बरावर एक िौचाि्को उपिब्धता  
(ख) छात्र छात्राका िालग अिग िौचाि्  

(ग)  िौचाि्िा साबनु पानीको व््वस्था  
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(घ)  छात्राको िौचाि्िा स््ानीटरी प््ाड लबसजवन ट्यांक जडान गररएको  
(३) खिुा ददसा िकु्त सिदुा्को ददगोपनाका िालग नगरपालिकािे थप नीलतगत व््वस्था 

गरी का्वन्व्निा ल््ाउन सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद ३ 
सलिलतगत संरचना र काि कतवव्् अलधकार 

 

९. नगर स्तरी् खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सिन्व् सलिलत : 

(१) नगरपालिकािा देहा् बिोशजि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सिन्व् सलिलत रहनेछ,   

(क) नगरपालिका प्रिखु  – अध््ि 

(ख) नगरपालिका उप-प्रिखु –सदस्् 

(ग) नगरपालिकाका प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत - सदस्् 

(घ)  सािाशजक ववकास सलिलतका सं्ोजक सवहत नगर का्वपालिकािे तोकेको एक जना 
िवहिा का्वपालिका सदस््  – सदस््  

(ङ) नगरपालिकाका सवै वडा अध््िहरु - सदस्् 

(च)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता िहासंघ नेपािको एक जना स्थानी् प्रलतलनलध  

 (नगरलभत्र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता िहासंघ नेपाि भएिा) – सदस्् 

(छ)  नगर का्वपालिकािे तोकेको खानपेानी तथा सरसफाइको िते्रिा का्वरत िवहिा 
प्रलतलनलध एक जना – सदस््  

(ज)  नगर का्वपालिकािे तोकेको खानेपानी तथा सरसफाइको िेत्रिा का्वरत संघ 

संस्थाको प्रलतलनलध लतन जना –सदस््  

(झ) नगरपालिकाको स्वास््् िाखा प्रिखु –सदस्् 

(ञ) नगरपालिकाको सािाशजक ववकास िाखा/उप-िाखा प्रिखु -सदस्् 

(च)  नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई िाखा प्रिखु –सदस्् सशचव   

(२) सलिलतको बैिकिा खानेपानी तथा सरसफाइ ववष्का ववज्ञ र सरोकारवाहरुिाई आिन्त्रण गनव 
सवकनछे ।  

 (३) नगरपालिका स्तरी् खानेपानी तथा सरसफाइ सिन्व् सलिलतको बैिकको का्वववलध सलिलत 

आफैिे लनधावरण गरे बिोशजि हनुेछ ।  

१०. नगरपालिका स्तरी् खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सिन्व् सलिलत काि कतवव्् अलधकार: 
नगरपालिका स्तरी् खानेपानी तथा सरसफाइ सिन्व् सलिलतका काि कतवव्् र अलधकारहरु देहा् 

बिोशजि रहनेछन ्। 

(क) खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीलत तथा ्ोजना एवं का्विि तजुविा र का्ावन्व्नका ववष्िा 
नगरपालिकािाई सझुाव ददन,े  
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(ख)  नीलत तथा ्ोजनाको का्ावन्व्नको अवस्थाको सलििा गरी सि्ानकुि संिोधन िालग सझुाव पेि 

गने,  

(ग)  नगरपालिकाको िालग आवश््क पने नीलत, का्वववलध, लनदेशिका तथा लन्िहरुको िस््ौदा त्ार 
गने,  

(घ)  ववलभन्न ववकास साझेदारहरुसुँग सिन्व् गरी वास ्ोजनाको का्ावन्व्िा ्ोगदान गने,  

(ङ)  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास)को प्रभावकारी ्ोजना लनिावण , का्वन्व्न र अनगुिनिा 
सिन्व्कारी भलूिका लनवावह गने ।  

(च)  वास िेत्रको लनणव्  प्रकृ्ािा सहजताको िालग नगरपालिका िेत्रलभत्र रहेका सबै खानपेानी तथा 
सरसफाइ ्ोजनाहरुको वावषवक रुपिा अद्यावलधक गने प्र्ोजन सवहत नगरपालिका स्तरी् वास 

सूचना प्रणािी स्थापना गने,  

(छ)  खानेपानी तथा सरसफाइ ्ोजनाहरुको न््ूनति सञ्चािन तथा ििवत सम्भार िापदण्ड लनधावरण गरी 
उपभोक्ता सलिलतहरुिाई परुस्कार ददन ेपर्द्लत स्थापना गने, 

(ज)  का्वपालिकािे तोकेका अन्् का्वहरु गने । 

११.  वडा स्तरी् खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सिन्व् सलिलत: 

(१) नगरपालिकािे वडा स्तरिा वडा अध््िको अध््ितािा वडा सिन्व् सलिलत गिन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिको सिन्व् सलिलतका सदस्् तथा पदालधकारीहरु वडा सलिलतिे तोके 

बिोशजि हनुेछन ्।  

(३) वडा सशचबिे सलिलतको सदस्् सशचबको रुपिा काि गनेछ।  

(४)  वडा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सिन्व् सलिलतको बैिकको का्वववलध सलिलत आफैिे 

लनधावरण गरे बिोशजि हनुेछ ।  

१२.  खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ईकाइ/िाखाको व््वस्था: 
१) नगरपालिकािा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) व््वस्थापन सलिलतका लनणव् हरु 

का्ावन्व्न गने  इकाईको रुपिा काि गने गरी एक वास इकाई वा िाखा रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१)बिोशजिको िाखा वा इकाईिा एकजना स्था्ी किवचारी इकाई प्रिखु हनु े गरी 
कशम्तिा एकजना खानपेानी सम्वशन्ध काि गने प्राववलधक तथा एकजना वास अलधकृत किवचारी 
रहनेछन ्।  

१३. नगरपालिका वास िाखा/इकाईको भलूिका तथा शजम्िेवारी: नगरपालिका वास िाखा/ इकाईको भलूिका 
तथा शजम्िेवारी देहा् बिोशजि रहनेछ ।  

(क) बावषवक का्विििा स्वीकृत भएका खानेपानी सरसफाइ स्वच्छता, ि्ावददत िवहनावारी व््वस्थापन, 

सलिलतगत सरसफाई िगा्तका का्वििहरुको ्ोजना तजुविा गने, का्ावन्व्न गने, सिन्व् गने 

तथा सेवा प्रदा्कहरु, स्व्ंसेवकहरु, वाि क्िवहरु, आिा सिूहहरु तथा सञ्जािहरुिे गने का्वको 
सहजीकरण, सपुररवेिण तथा अनगुिन गने,  
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(ख)  नगरपालिकाको वास िेत्रको सूचना प्रणािी स्थावपत गरी अद्यावलधक राख्न े तथा आवश््कता 
बिोशजि लनणव्  प्रकृ्ािा सहजीकरणको िालग सलिलतिाई सही सूचना उपिव्ध गराउने,  

(ग)  उपभोक्ता सलिलतहरुको सञ्चािन अवस्था, वडा का्ावि्बाट प्राप्त प्रलतवेदनहरु संग्रह गने तथा सूचना 
प्रणािी अद्यावलधक गरी सो को प्रलतवेदन का्व् ोजना सवहत सलिलतिा पेि गने र प्रलतवेदन प्राप्त 

नभएका वडाहरुिाई ताकेता गरी प्रलतवेदन प्राप्त गने,  

(घ)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलतहरु गिन, पनुगविन, नगरका्वपालिकाको का्ावि्िा 
दताव तथा नवीकरण का्वको िालग आवश््क सहजीकरण गने,  

(ङ)  सबै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलतहरुको सञ्चािन तथा ििवत सम्भार व््वस्थापन गने 

का्विा सह्ोग गने र उपभोक्ता सलिलतहरुको सञ्चािन तथा ििवत सम्भार व््वस्थापनको िूल््ांकन 

गने,  

(च)  सञ्चािन तथा ििवत सम्भार व््वस्थापनिा उत्कृष्ट खानेपानी तथा सरसफाइ ्ोजनाहरु छनौट गरी 
परुस्कृत गनव नगर का्वपालिकािा पेि गने, िूल््ांकनिा किजोर अंक प्राप्त गने उपभोक्ता 
सलिलतहरुिाई सलिलत पनुगविन, व््वस्थापन तालिि तथा अन्् उपा्हरु िाफव त सवि् बनाउन 

सहजीकरण गने,  

(छ)  ववद्यिान खानेपानी तथा सरसफाइ ्ोजनाहरुको आवलधक रुपिा अनगुिन तथा िूल््ांकन गने 

पर्द्लत स्थापना गने,  

(ज)  वास िेत्रको वावषवक प्रलतवेदन त्ार गरी सलिलतिा पेि गने,  

(झ) आपतकािीन तथा िूिो ििवतको आवश््कता अध्््न गरी आलथवक सह्ोगको िालग सलिलतिा 
लसफाररस गने,  

(ञ)  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व््वस्थापन सलिलतिे तोके बिोशजि खानेपानी तथा सरसफाइ 

्ोजनाहरुको ददगोपना व््वस्थापन सम्बशन्ध अन्् कृ्ाकिापहरु सह्ोग तथा सञ्चािन गने,  

(ट)  वास व््वस्थापन सलिलतको प्रिासलनक तथा अन्् अलभिेखीकरण सवहत सलिलतको सशचवाि्को 
का्व गने । 

१४. खानपेानी  तथा  सरसफाइ  उपभोक्ता सलिलत दताव गनव सक्न:े 

(१) नगरपालिकाको कुनै िेत्र वा बस्तीिा सािवुहक वहत र सािदुाव्क िाभका िालग सलिलतगत रूपिा 
जिस्रोतको उप्ोग गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन र उप्ोग गनव चाहन े

उपभोक्ताहरूिे खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलत गिन गनव सक्नेछन ्। 

(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलत गिन नभएका िेत्रिा नगरपालिकािे उपभोक्ता सलिलत 

गिनका िालग आवश््क सह्ोग गनव सक्नेछ ।  

(३) प्रचलित कानून बिोशजि नगरपालिकाको िेत्रालधकार, दाव्त्व र शजम्िेवारी अन्तगवत पने वकलसिका 
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलतहरु गिन भएिा उपभोक्ता सलिलतको गिन भएको 
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िाईन््टु, ववधान,उपभोक्ता सलिलत दताव गने लनणव्  िगा्तका कागजात सवहत उपभोक्ता सलिलत 

दतावका िालग नगरपालिका सिि लनवेदन ददनपुनेछ ।  

(४) प्रिखु प्रिासकी् अलधकृतिे कुनै सलिलत दताव नगने लनणव्  गरेिा त््सको सचुना लनबेदकिाई 
ददन ुपनेछ र लनवेदकिे सूचना प्राप्त गरेको लिलतिे पैलतस ददन लभत्र त््स्तो लनणव्  उपर नगर 
प्रिखु सिि उजरु गनव सक्नेछ । 

(५) उपदफा (३) बिोशजिको उजरु प्राप्त भएपलछ नगरपालिकाका प्रिखुिे आवश््क जाुँचबझु 
गरी त््स्तो सलिलत दताव गनव िनालसब िहररएिा सो सलिलत दताव गनव प्रिखु प्रिासकी् 
अलधकृत िाई आदेि ददन सक्नेछ र त््स्तो भएपलछ प्रिखु प्रिासकी् अलधकृतिे सलिलत 
दताव गररददन ुपनेछ ।  

 (६) उपदफा (४) बिोशजि पेि भएको ववधान अनसुारको उपभोक्ता सलिलत दताव गनव सािाशजक, 

आलथवक र प्राववलधक दृवष्टकोणिे उप्कु्त देशखएिा खानपेानी तथा सरसफाई इकाई/िाखाको 
लसफाररसिा प्रिखु प्रिाकी् अलधकृतिे ववधान स्वीकृत गरी उपभोक्ता सलिलत दतावको प्रिाणपत्र 

प्रदान गनुव पनेछ ।   

(७)  ्ो ऐन िाग ुहनुपूुवव प्रचलित कानून बिोशजि शजल्िा जिस्रोत सलिलत वा अन्् ववलभन्न लनका्िा दताव 
भई सञ्चािन हुुँदै आएका खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलिलत/सिूह ्स नगरपालिकािा 
अलनवा्व दताव हनु ुपनेछ ।  

(८) नगरपालिकािा व््वसाव्क रुपिा दताव भएका खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलतिे प्रत््ेक 

आलथवक वषव सिाप्त भएको लिलतिे तीन िवहना भीत्रिा आफ्नो िेखा परीिण प्रलतवेदन र वावषवक 

प्रगलत प्रलतवेदन नगरपालिका सिि पेि गनुवपनेछ । उपभोक्ता सलिलतको दताव तथा नवीकरण 
गदाव िाग्ने दस्तरु नगरपालिकाको आलथवक ऐनिा व््वस्था भए बिोशजि हनुेछ । 

१५. उपभोक्ता सलिलतको का्वसलिलत :  

(१) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलतको का्वसलिलत कशम्तिा सात र बढीिा २१ सदस््ी् हनु ु

पनेछ र का्वसलिलत गिन गदाव सािाशजक सिावेिीकरणिाई ध््ान ददन ुपनेछ ।   

(२) उपभोक्ता सलिलतको का्वसलिलतिा कशम्तिा ३३ प्रलतित िवहिा प्रलतलनलध हनु ु पनेछ र अध््ि, 

उपाध््ि,सशचव र कोषाध््ि िध््े कशम्तिा एक पदिा िवहिा पदालधकारी हनु ुपनेछ ।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलतको का्वसिलतको का्वकाि तीन वषवको हनुेछ । 

१६. उपभोक्ता सलिलतको ववधान : उपभोक्ता सलिलतको ववधानिा देहा् बिोशजिका व््वस्थाहरु सिावेि गनुव 
पनेछ :  

(क)  उपभोक्ता सलिलतको नाि, िेगाना, का्विते्र र स्रोत 

(ख)  उपभोक्ता सलिलतको उद्देश्् र का्वहरु  

(ग)  सदस््ता (सदस््, सदस्् िलु्क, सदस््ता नहरन ेआदद) 

(घ)  अलधवेिन र वावषवक साधारण सभा तथा अलधवेिन र साधारण सभाका का्वहरु 
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(ङ)  का्वसलिलतको गिन र का्वसलिलतका काि, कतवव्् र अलधकारहरु  

(च)  का्वसलिलतको बैिक र का्वववलध 

(छ)  पदालधकारीहरुको काि, कतवव्् र अलधकारहरु 

(ज)  अववश्वासको प्रस्ताव 

(झ)  उपभोक्ता सलिलतको कोष, आलथवक स्रोत तथा चि अचि सम्पशि व््वस्थापन, िेखा परीिण 

(ञ)  लनवावचन सम्बन्धी व््वस्था  
(ट)  ववववध (ववधान संिोधन, सलिलत ववघटन, ववलन्ि बनाउन सक्ने व््वस्था आदद)   

 
पररच्छेद ४ 

खानपेानी प्रणािी र गणुस्तर सम्बन्धी व््वस्था 
 

१७. खानपेानी प्रणािीहरुको वलगवकरण: 

(१) नगरपालिकािा खानेपानी आपूलतव प्रणािीिाई देहा् बिोशजि वलगवकरण गररनेछ ।  

(क)  सािदुाव्क खानेपानी प्रणािी   
(ख)  व््शक्तगत खानेपानी प्रणािी (एक घर एक धारा)  

(२) नगरपालिकािे सम्भव भए सम्ि पाईप खानेपानी प्रणािीिाई प्रवर्द्वन गनेछ । 

१८. स्वच्छ र गणुस्तरी् खानपेानी आपूलतव गनुव पने : ्स ऐन बिोशजि अनिुलत लिन ुनपने उपभोक्ता सलिलत वा 
अनिुलतपत्र प्राप्त सलिलतिे खानपेानी आपूलतव गदाव स्वच्छ र गणुस्तरी् खानेपानी आपूलतव  गनुव पनेछ । 

१९. गणुस्तर िापदण्ड तोक्न सक्न े: 

(१) खानेपानी तथा सरसफाइको सञ्चािन तथा व््वस्थापनिा अविम्बन गनुवपने गणुस्तर िापदण्डहरु 

नेपाि सरकारिे लनधावरण गरे बिोशजि हनुेछन ्। 

(२) नेपाि सरकारिे लनधावरण गरेको िापदण्डको अधीनिा रही सो िापदण्डिा तोकेको गणुस्तर भन्दा 
न््ून नहनु े गरी ्स नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रका िालग खानपेानी तथा सरसफाइ सम्बन्धिा 
आवश््क िापदण्ड तोक्न सक्नेछ । 

२०. खानपेानीको गणुस्तर परीिण सम्बन्धी व््वस्था: नगरपालिकािे नपेाि सरकारिे तोकेको िापदण्ड 

अनरुुप हनुेगरी खानेपानी तथा फोहोर पानीको गणुस्तर िापन तथा परीिणका िालग वास िाखा वा 
इकाईको िातहतिा रहन ेगरी प्र्ोगिािाको स्थापना तथा सञ्चािन गनव सक्नेछ । 

२१. खानपेानी गणुस्तर अनगुिन प्रणािी: नगरपालिकाको िते्रिा खानपेानीको गणुस्तरिाई अनगुिन गने 

का्वलबलध का्वपालिकािे तोके बिोशजि हनुेछ । 
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पररच्छेद ५ 
खानपेानी िहसिु र खानपेानी सेवाको व््वस्थापन 

 

२२. खानपेानी तथा सरसफाइ िहसिु लनधावरण: 

(१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलिलतको रुपिा रहेका उपभोक्ता सलिलतिे उपिब्ध गराउन े

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको िहसिु सम्बशन्धत उपभोक्ता सलिलतको साधारण सभािे लनधावरण 

गरे बिोशजि हनुेछ र ्सरी लनधावरण गरेको िहसिु दरको जानकारी नगरपालिकािाई उपिब्ध 

गराउन ुपनेछ । 

(२) उपभोक्ता सलिलतिे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको िहसिु लनधावरण गदाव आ्ोजनाको िागत, 

खानेपानीको गणुस्तर, सेवाको स्तर, उपभोक्ताहरुको ्ोगदान, उपभोक्ताको बहृत वहत, उपभोक्ताको 
ि्िशक्त, नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारको नीलत, नगरपालिकाको नीलत र खानपेानी तथा 
सरसफाइिा पहुुँचको हकसम्बन्धी िौलिक हकिाई सिेत आधार िानु्न पनेछ । 

२३. िहसिु तथा िलु्क लिन पाउन े: 

(१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलिलतको साधारण सभािे लनधावरण गरे भन्दा बढी 
दररेटिा िहसिु तथा सेवा िलु्क लिन पाउने छैन ।  

(२) खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता सलिलतिे आफ्नो  सेवा िते्रलभत्र आफूिे उपिब्ध गराएको 
सि् तालिका बिोशजि लन्लित रुपिा खानेपानी ववतरण गनव नसकेिा त््सरी खानेपानी ववतरण 

गनव नसकेको अवलधको िलु्क वा िहसस ुलिन पाउन ेछैन । 

(३) उपदफा (१) र (२) िा जनुसकैु व््वस्था गररएको भएतापलन उपभोक्ता सलिलत वा सेवा प्रदा्क 
संस्थािे सम्बशन्धत वडा का्ावि्िे ववपन्न भनी पवहचान र लसफाररस गरेका व््शक्त तथा पररवारिाई 
धारा र लिटर जडान, िौचाि् लनिावण र ढि जडान वापतको िलु्क तथा खानेपानीको िहसिु 

िगा्तका सेवािा छुट तथा सहलुि्त ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु व््वस्था गररएको भएतापलन कशम्तिा ३ कट्ठा जग्गा आफ्नो वा 
पररवारको नाउुँिा रहेको वा पररवारको कुनै सदस्् नेपाि सरकारको संशचत कोषबाट 
पाररश्रलिक वा िाभ लिने वा कशम्तिा िालसक १५ हजार वा वावषवक २ िाख वरावरको 
आम्दानीको स्रोत भएको वा पररवारको कुनै सदस्् वैदेशिक रोजगारिा संिग्न भएको 
पररवार वा एकाघर पररवारको कुनै व््शक्तको नाउुँिा कुनै व््वसा् सञ्चािनिा रहेको 
घरपररवारको व््शक्तिाई ववपन्न भलन लसफाररस गनव पाईनछैेन ।  

२४. लिनाहा वा छुट ददन सक्न:े  

(१) दैवी प्रकोप वा अन्् कुनै ववषि पररशस्थलतका कारण कुनै खास िते्रका उपभोक्ता, ववपन्न पररवार वा 
लसिान्तकृत पररवार वा सलिलतको साधारण सभािे लिनाहा वा छुट ददनपुछव भलन लनणव्  गरेको 
व््शक्त वा संस्थािाई लिनाहा वा छुट ददन सक्नछे ।   
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२५. असिु उपर गनव सक्न:े ्स ऐन बिोशजि खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उप्ोग गरे बापतको िहसिु 

तथा जररबानाको रकि नबझुाउन ेउपभोक्ताबाट सम्बशन्धत सेवा प्रदा्क संस्थािे त््स्तो रकि प्रचलित 

कानून बिोशजि असिु उपर गनव सक्नेछ । 

२६. खानपेानी सेवाको व््वस्थापन: 

(१) नगरपालिकािे उपभोक्ता सलिलत िाफव त उपभोक्ताहरुिाई लन्लित र न््ा्ोशचत रुपिा खानपेानी 
तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ध गराउनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि खानेपानी सेवा उपिब्ध गराउुँदा घरेि ुउप्ोग र साववजलनक प्र्ोगको िालग 

आवश््क व््वस्था गरेर िात्र व््वसाव्क तथा औद्योलगक प्र्ोजनको िालग पानीको स्रोतको प्र्ोग 

गनुव पनेछ । 

(३) कुनै पलन कारणिे खानेपानी आपूलतव प्रणािी अवरुर्द् भएिा नगरपालिका र अन्् सम्बशन्धत 

लनका्को सह्ोगिा तत्काि ििवत सम्भार गरी खानेपानी आपूलतव गनुवपनेछ र ििवत सम्भार 

अवधीिा खानेपानी आपूलतवका िालग अस्था्ी वा बैकशल्पक व््वस्था गनुवपनेछ । 

(४) खानेपानीिा सेवाको लन्लित ििवत सम्भारको शजम्िेवारी सम्बशन्धत उपभोक्ता सलिलतको हनुेछ ।  

(५) उपभोक्ता सलिलतिे खानेपानी संरचना र पूवावधारको ििवत संभारको िागी एक छुटै्ट ििवत 
संभार कोष खडा गरी राख्नपुनेछ । त््स्तो कोषिा संस्थाको वावषवक आम्दानीको कशम्तिा 
१० प्रलतित रकि छुट्याई जम्िा गनुवपनेछ । 

(६) उपभोक्ता सलिलतबाट तत्काि ििवत सम्भार गनव नसक्न ेिनालसव कारण देखाई उपभोक्ता सलिलतिे 

नगरपालिकािा ििवत सम्भारका िालग अनरुोध गरेिा नगरपालिकाबाट तत्काि प्रालबलधक टोिी 
पिाई आवश््क का्व गनव सक्नेछ ।  

(७) खानेपानी सेवाको व््वस्थापन सम्बशन्ध अन्् का्वलबलध तोवकए बिोशजि हनुेछ ।  
 

पररच्छेद ६ 
पूवावधार लनिावण तथा ििवत सम्भार सम्बन्धी व््वस्था 

२७. पूवावधारको लनिावण वलगवकरण: 

(१) नगरपालिकाका खानेपानी आ्ोजनािाई िाभान्वीत घरधरुीका आधारिा देहा् बिोशजि वलगवकरण 

गनुवपनेछ ।  

(क) िुिा आ्ोजना : ८०० घर पररवार भन्दा बढी िाभान्वीत हनु े खानपेानी ्ोजनािाई िुिा 
आ्ोजनािा बलगवकरण गररनेछ ।  

(ख) िझौिा आ्ोजना: १०० देशख ८०० घर पररवार िाभान्वीत हनु े आ्ोजनािाई िझौिा 
आ्ोजनािा वलगवकरण गररनेछ ।   

(ग) साना आ्ोजनाः १०० भन्दा कि घर पररवार िाभाशन्वत भएको आ्ोजनािाई साना 
तथा सािान्् आ्ोजनािा वलगवकरण गररनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोशजिका साना आ्ोजनाहरु लनिावणका िालग नगरपालिका आफै र िझौिा तथा 
िूिा आ्ोजनाको लनिावणका िालग लबस्ततृ आ्ोजना प्रलतवेदन सवहत संघ तथा प्रदेि सरकार र 
लबलभन्न ववकास साझेदार लनका्िा पेि गनव सवकनेछ ।  

(३) उपदफा (२) िा जे सकैु िेशखएको भएता पलन साना आ्ोजना लनिावणका िालग संघ, प्रदेि सरकार र 

ववकास साझेदार लनका्िाई का्व गनव बाधा पनेछैन ।  

२८. सिदुा्को ्ोगदान सम्बन्धी व््वस्था: 
(१) सािदुाव्क खानेपानी आ्ोजना लनिावणिा स्थानी् सिदुा्िे देहा्का िेत्रिा कुि िागतको १०  

प्रलतसत जनश्रिदान गनुव पनेछ।  

(क) गैर स्थानी् लनिावण सिाग्री िोटर नआउन ेस्थानवाट ढुवानी,  
(ख) स्थानी् सािाग्री संकिन तथा  ढुवानी 
(ग) पाईप िाईन खनाई तथा पनेु 

(घ) अन्् अदि कािदार सरहको का्व 
(२) उपदफा (१) बिोशजि श्रिदान जटुाउनका िालग िाभान्वीत घर पररवारिाई श्रिको लबभाजन गरी 

श्रिदानका िालग पररचािन गनुव पनेछ ।  

(३) श्रिदान गनव असिि व््शक्तहरु (अपांगता भएका व््शक्त, बािबालिका, बरृ्द्बरृ्द्ाहरु, ददघवरोगीहरु 

आदद) िे भने श्रिदान गनव पने छैन ।  

(४) उपदफा (३) बाहेकका व््शक्त तथा पररवारिे श्रिदान गनव नसकेिा सो बराबरको नगद रकि 

उपभोक्ता सलिलतिाई बझुाउन ुपनेछ ।  

(५) व््शक्तगत खानेपानी प्रणािीको हकिा िखु् िाईनबाट घरको धारा सम्िको पाई पिाईन खनाई, 

पाईप, लिटर तथा धारािा िाग्न ेशज आई पाईप, टुटी िगाएतका सािाग्रीहरु सम्बशन्धत घरधनीिे नै 

व््होनुव पनेछ । 

२९. उपभोक्ता सलिलतको कोषको व््वस्था :  
(१) उपभोक्ता सलिलतको एक कोष रहने छ र उक्त कोषिा उपभोक्ता सदस््ता िलु्क, खानपेानी तथा 

सरसफाइ सेवा िलु्क, नगरपालिका र ववलभन्न लनका् तथा संघ, प्रदेि, संघसंस्था वा सलिलतबाट 

प्राप्त रकि र कानून बिोशजि प्राप्त रकि जम्िा गनुवपनेछ । 

(२) उपभोक्ता सलिलतिे खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी आ्ोजना लनिावण, सञ्चािन तथा 
व््वस्थापनका िालग नगरपालिका र ववलभन्न सरकारी लनका् तथा गैरसरकारी संघ संस्थासुँग 

सह्ोग प्राप्त गनव सक्नेछन ्।  
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पररच्छेद ७ 
फोहरिैिा व््वस्थापन 

३०. फोहरिैिा व््वस्थापन गने दाव्त्व :  

(१) ्स ऐन बिोशजि फोहरिैिा व््वस्थापन गने गराउने दाव्त्व नगरपालिकाको हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन हालनकारक फोहरिैिा, रासा्लनक फोहरिैिा 
वा औद्योलगक फोहरिैिा प्रिोधन र व््वस्थापन गने दाव्त्व लनधावररत िापदण्डको अधीनिा रही 
त््स्तो फोहरिैिा उत्पादन गने व््शक्त वा लनका्को हनुेछ । 

(३) कुनै उद्योग,व््वसा् वा किकारखानािे हालनकारक फोहरिैिा, रासा्लनक फोहरिैिा तथा 
औद्योलगक फोहरिैिा प्रिोधन गरी बाुँकी रहेको फोहरिैिा तथा अन्् फोहरिैिाको व््वस्थापन 

गररददन नगरपालिकािाई अनरुोध गरेिा वा नगरपालिकािे लनिावण गरेको फोहरिैिा व््वस्थापन 

स्थि प्र्ोग गनव िाग गरेिा नगरपालिकािे लनधावरण गरे बिोशजिको सेवा िलु्क लिई फोहरिैिाको 
व््वस्थापन गररददन वा फोहरिैिा व््वस्थापन स्थि प्र्ोग गनव ददन सक्नेछ । 

३१. फोहरिैिा संकिन केन्र तोक्न े: 

(१) नगरपालिकािे फोहरिैिािाई व््वशस्थत रुपिा संकिन  गनव प्रत््ेक टोि वा वस्तीिा संकिन  

केन्र तोकी आवश््क कण्टेनरको व््वस्था गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि संकिन केन्र तोक्दा ्थािक्् टोि वा वस्तीका सबैिाई पा्क पने गरी 
वातावरणी् रुपिे उप्कु्त स्थान तोक्नेछ ।  

(३)  उपदफा (१) बिोशजिको संकिन  केन्रिा फोहरिैिा लनष्कािन र संकिन  गने सि् र तररका  
नगरपालिकािे लनधावरण गरे बिोशजि हनुेछ । 

(४) नगरको सम्पूणव वडाहरुको फोहोर संकिन र प्रसोधन का्वको िालग कुनै स्थान छनौट 
गररसकेपलछ त््सको प्रारशम्भक वातावरणी् परीिण नगरी प्रसोधन केन्र सञ्चािन गनव 
पाईनेछैन । तर प्रारशम्भक वातावरणी् परीिण गरी फोहोर प्रसोधन केन्र सञ्चािन गनव 
कसैिे कुनै ववरोध वा अवरोध गनव पाईनेछैन । 

(५) उपदफा (४) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन प्रारशम्भक वातावरणी् पररिणको 
िििा गररएको साववजलनक सनुवुाई वा कुनै सि्िा फोहोरिैिा ओसार पसारिा कुनै 
सधुारका का्व गनुवपछव भलन सिदुा्िे भनेका का्वहरु सधुार गनुव, आवश््क संरचना लनिावण 
गनुव वा फोहोर व््वस्थापन गने िििा अपनाउन ुपने सावधालनहरु अपनाउन ुनगरपालिका वा 
फोहोर प्रसोधनको िालग शजम्िा लिएको संस्थाको कतवव्् हनुेछ । 

(६) नगरिे सूचना गरेको साववजलनक सनुवुाईिा उपशस्थत हनु सबै सिदुा्का नागररकको कतवव्् 
हनुेछ ।    
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३२. फोहरिैिाको ढुवानी : 
(१) संकिन केन्रिा जम्िा भएको फोहरिैिािाई स्थानान्तरण केन्र वा फोहरिैिा व््वस्थापन 

स्थिसम्ि ढुवानी गने दाव्त्व नगरपालिका वा नगरपालिकािे व््वस्था गरेको सलिलत वा संस्थाको 
हनुेछ ।  

(२) फोहरिैिा ढुवानी गदाव तोवकए बिोशजिको ढुवानी साधन प्र्ोग गनुव पनेछ । ढुवानीको साधन 

तोक्दा तौि, ििता, तररका वा ववलध, सडकको ििता तथा फोहरिैिा ढुवानी गदाव वातावरणिा पनव 
सक्न ेप्रभाव सिेतिाई ववचार गरी तोक्न ुपनेछ ।  

(३) फोहरिैिा व््वस्थापन सम्बन्धी का्वलबलध नगर का्वपालिकािे तोके बिोशजि हनुेछ ।   

३३. फोहरिैिाको न््ूनीकरण, पनु: प्र्ोग तथा पनु: चिी् प्र्ोग:  

(१) नगरपालिकािे फोहरिैिा न््ूनीकरण, पनु: प्र्ोग तथा पनु: चिी् प्र्ोगिाई प्रोत्साहन गनव 
आवश््क का्व गनेछ र ्सको प्रभावकारी का्ावन्व्नका िालग आवश््क लनदेशिका बनाई िागू 

गनव सक्नेछ । 

(२) उद्योगको उत्पादन प््ावकङ्ग गनव प्र्ोग गरेको वस्तिुाई पनु: प्र्ोग गरी फोहरिैिाको पररिाणिाई 
घटाउन ेकाििा प्रोत्साहन गनव सम्बशन्धत उद्योगसुँग नगरपालिकािे सिन्व् गनेछ । 

३४. फोहरिैिा व््वस्थापन स्थि :  

(१) नगरपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र संकिन  भएको फोहरिैिािाई व््वस्थापन तथा स्था्ी रुपिा 
ववसजवन गनवको िालग वातावरण सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनिा रही फोहरिैिा व््वस्थापन 

स्थि (स््ालनटरी ल््ाण्डवफि साइट) तोक्न सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि फोहरिैिा व््वस्थापन स्थि तोक्नको िालग नगरपालिकाको जग्गा नभएिा 
वा जग्गा भए तापलन फोहरिैिा व््वस्थापन स्थि तोक्न उप्कु्त नभएिा उप्कु्त जग्गा 
भोगालधकार प्राप्त गरी वा भाडािा लिई वा खररद गरी व््वस्थापन स्थि तोक्न सक्नेछ । 

३५. साववजलनक लनजी साझेदारीिा फोहरिैिा व््वस्थापन गनव सवकन:े  

(१) नगरपालिकािे प्रचलित कानूनको अधीनिा रही लनजी िेत्र, सािदुाव्क एवं गैरसरकारी संघ, 

सलिलतसुँगको साझेदारीिा फोहरिैिा व््वस्थापन का्व गनव सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन सािदुाव्क,सरकारी एवं गैरसरकारी संघ 
संस्थासुँगको साझेदारीिा फोहरिैिा न््ूनीकरणको िालग जनचेतना अलभवृवर्द्, फोहरिैिा संकिन, 

ढुवानी, फोहरिैिा व््वस्थापन स्थिको बन्द पश्चात ् व््वस्थापन, उद्यान लनिावण र सौन्द्ीकरण 

जस्ता का्व िात्र गनव वा गराउन सवकनछे। 

३६. ददसाजन्् िेदो तथा अन्् फोहरको व््वस्थापन 

 (१) कसैिे पलन नेपाि सरकारिे लनधावरण गरेको िापदण्ड ववपररत िानव ििितु्र, ददसाजन्् िेदो सवहत 

वा रवहतको फोहोर पानी ढि लनकास प्रणािीिा ववसजवन गनव वा िानव ििितु्रिाई लसधै नदी, 
खोिा, ताि, तिै्ा, जिाि् वा साववजलनक जग्गािा लिसाउन वा पिाउन पाईदैन। 
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(२) उपदफा (१) बिोशजिको फोहर लबसवजनका िालग अविम्बन गररने का्वलबलध नगर का्वपालिकािे 

तोके बिोशजि हनुेछ ।   

३७. ढि लनकास सेवा सञ्चािन: नगरपालिकाका बजार िेत्रिा ढि लनकासका िालग नगरपालिकािे स्थानी् 

सिदुा्को पराििविा उशचत प्रबन्ध गनेछ । 

 

पररच्छेद ८ 
अनिुलतपत्र सम्बन्धी व््वस्था 

३८. अनिुलतपत्र लिनपुने : 

(१) ्स नगरपालिकाको कुनै िेत्रिा कुनै कम्पनी वा उद्योग जस्ता व््ावसाव्क संस्थािे नाफािूिक वा 
व््ापाररक प्र्ोजनका िालग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गने आ्ोजना वा सेवा प्रणािीको 
सभेिण, लनिावण, सञ्चािन तथा व््वस्थापन गनव र खानेपानीको स्रोतको व््वसाव्क उप्ोग गनव  
चाहेिा ्स ऐन बिोशजि नगर का्वपालिकाबाट अनिुलतपत्र लिन ुपनेछ । 

 (२) ्स नगरपालिकाको िेत्रलभत्र वा िेत्रबाट उपदफा (१) बिोशजि व््ापाररक, व््वसाव्क तथा 
औद्योलगक प्र्ोजनका िालग खानेपानी आ्ोजना वा सेवा प्रणािी सञ्चािन गनव चाहन ेव््ावसाव्क 

वकलसिका संगदित सलिलतिे सम्बशन्धत ववष्को आलथवक, प्राववलधक तथा प्रचलित कानून 

बिोशजिको वातावरणी् अध्््न प्रलतवेदन तथा नगरपालिकािे तोकेको अन्् आवश््क वववरण र 

अनिुलतपत्र दस्तरु सिेत संिग्न गरी ्स नगरपालिका सिि लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि प्राप्त लनवेदनिा छानलबन गदाव थप कागजात आवश््क पने वा कुनै ववष्िा 
थप स्पष्ट गनुवपने देशखएिा नगरपालिकाको प्रिखु प्रिासकी् अलधकृतिे सो बिोशजिका 
कागजातहरु पेि गनव वा स्पष्ट गनव बढीिा पन्र ददनको सि् ददन ुपनेछ ।  

३९. अनिुलतपत्र  ददनपुने : 

 (१) दफा ३८ बिोशजि परेको लनवेदनिा नगरपालिकािे आवश््क जाुँचबझु गदाव आफ्नो अलधकार 
िेत्रलभत्र पने ववष् भई अनिुलतपत्र ददन उप्कु्त देशखएिा त््स्तो लनवेदन परेको लिलतिे तीस 

ददनलभत्र ्स ऐन र अन्् प्रचलित कानून बिोशजिका ितवहरु सिेत उल्िेख गरी लनवेदकिाई 
अनिुलतपत्र ददन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोशजिको अनिुलतपत्र प्रदान गदाव बढीिा एक वषवका िालग िात्र प्रदान गनव सवकन ेछ 

र सो अवधी पश्चात ्हरेक वषव अनिुलतपत्र नवीकरण गनुवपनेछ।  

 (३) ्ो ऐन प्रारम्भ हनु ुअगावै खानेपानी उप्ोग गरररहेका संगदित सलिलतिे ्ो ऐन प्रारम्भ भएको 
लिलतिे एक वषवलभत्रिा ्स ऐन तथा प्रचलित कानून बिोशजिको प्रवि्ा पूरा गरी अनिुलतपत्र लिन ु

पनेछ । 

 (४) उपदफा (१) र (३) बिोशजि अनिुलतपत्र नलिएका संगदित सलिलतिे व््ापाररक तथा नाफािूिक 

प्र्ोजनका िालग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आ्ोजना वा सेवा प्रणािी लनिावण, सञ्चिन तथा 
व््वस्थापन गनव वा खानेपानीको स्रोतको व््वसाव्क तथा औद्योलगक उप्ोग गनव पाउन ेछैन । 
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४०. अनिुलतपत्र  प्रदान नगररन े: 

(१) ्स ऐन वा प्रचलित कानून बिोशजि उपभोक्ता सलिलतद्वारा सािदुाव्क रुपिा खानपेानी तथा 
सरसफाइ सेवा प्रदान भइहेको िेत्रिा र व््ावसाव्क तथा व््ापाररक वा औद्योलगक प्र्ोजनका िालग 

खानेपानी सेवा सञ्चािन गनव कुनै संगदित सलिलतिाई अनिुलत प्रदान गररएको िते्रिा अको कुनैपलन 

संगदित सलिलतिाई सोही प्र्ोजनका िालग अनिुलतपत्र प्रदान गररने छैन ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा व््वस्था गररएको भएपलन अनिुवपत्र प्राप्त सलिलतिे सेवा िेत्रिा 
गणुस्तरी् सेवा प्रदान नगरेिा वा लन्लित रुपिा खानेपानी सेवा आपूलतव नगरेिा वा िाग अनसुारको 
खानेपानी सेवा आपूलतव गनव नसकेिा वा कुनै कारणिे त््स्तो सलिलत ववघटन भएिा वा अनिुलतपत्र 

प्राप्त सलिलतको अनिुलतपत्र खारेज भएिा उक्त िते्रिा खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गनवका 
िालग ्स ऐनिा गररएको व््वस्था अनसुार अको सलिलतिाई न्ाुँ अनिुलतपत्र प्रदान गनव सवकन ेछ 

।  

(३) उपभोक्ता सलिलतद्वारा सािदुाव्क रुपिा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गनवका िालग प्र्ोग 

भइरहेको खानेपानीको स्रोतिा प्रलतकूि असर पनेगरी व््ावसाव्क तथा व््ापाररक वा औद्योलगक 

प्र्ोजनका िालग खानेपानी सेवा सञ्चािन गनव अनिुलतपत्र प्रदान गररने छैन ।  

४१. अनिुलतपत्र खारेज :  

(१) ्स ऐन बिोशजि अनिुलतपत्र प्राप्त सलिलतिे ऐन लन्ि ववपररतको कुनै काि गरेिा वा लन्लित 

रुपिा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ध नगराएिा वा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गरे 

वापत अनिुलतपत्रिा उल्िेख गररए भन्दा बढी िलु्क लिएिा वा अनिुलत्रपत्रिा उशल्िशखत सि्लभत्र 

खानेपानी आ्ोजना वा सेवा प्रणािीको लनिावण तथा सञ्चािन र व््वस्थापन नगरेिा नगरपालिकाको 
का्वपालिकािे अनिुलतपत्रिा उल्िेशखत काििा आवश््क सधुार गरी सेवा सञ्चािन गनवका िालग 

अनिुलतपत्र प्राप्त सलिलतिाई लनदेिन ददन सक्नेछ : 

(२) उपदफा (१) बिोशजि ददइएको लनदेिन तथा आदेिको पािना नगरेिा नगरपालिकाको 
का्वपालिकािे ्स ऐन बिाशजि प्रदान गरेको अनिुलतपत्र खारेज गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि अनिुलतपत्र खारेज गनुव अशघ नगरपालिकाको प्रिखु प्रिासकी् अलधकृतिे 

सम्बशन्धत अनिुलतपत्र प्राप्त सलिलतिाई सात ददनको सि् ददई आफ्नो सफाई पेि गने िौका ददन ु

पनेछ । 
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पररच्छेद ९ 
लबलबध 

४२. कसरु र सजा् : खानपेानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कसरुको लनधावरण र दण्ड सजा्सम्बन्धी व््वस्था 
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी संघी् कानूनिा व््वस्था भए बिोशजि हनुेछ ।  

४३. सूचना अलभिेख प्रणािी: 
(१) नगरपालिका िेत्रको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बशन्ध त््ांक अध््ावधीका िालग सूचना 

प्रलबलधको प्र्ोग गनव सक्नेछ । 

(२) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बशन्ध त््ांक अध््ावधीका िालग एक सूचना अलभिेख 

प्रणािीको ववकास गनव सवकनछे । 

४४. ्ोजना लनिावण: नगरपालिकािे उपभोक्ता सलिलत र सरोकारवािा लनका् तथा संघ संस्थहरुसुँग पराििव 
गरी नेपाि सरकारिे लनधावरण गरेको नीलत तथा िापदण्ड अनसुार आफनो िते्रका िालग उप्कु्त हनु े

वकलसिको खानेपानी तथा सरसफाइ ्ोजना तजुविा गरी का्ावन्व्न गनव सक्नेछ ।   

४५. वववरण उपिब्ध गराउन े: 

(१) नगरपालिकािे प्रदेिको सम्बशन्धत िन्त्राि् िाफव त देहा्को वववरणहरु सम्बशन्धत संघी् 

िन्त्राि् सिि वावषवक रुपिा उपिब्ध गराउन ेछ : 

(क)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलतको रुपिा रहेका उपभोक्ता सलिलतहरुको 
संख्ा र सोबाट िाभान्वीत जनसंख्ा ।  

(ख)  अनिुलतपत्र प्रदान गररएका संगदित सलिलतको संख्ा र सोबाट िाभान्वीत जनसंख्ा ।  

(ग)  नेपाि सरकार वा प्रदेि सरकारिे िाग गरेका अन्् वववरणहरु ।  

(२) उपदफा (१) को प्र्ोजनका िालग नगरपालिकािा खानेपानीको स्रोत र पररिाण, गणुस्तर, िाभाशन्वत 

िेत्र र खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणािीका सम्पूणव ववष्हरु प्रष्ट रुपिा देशखन ेगरी राशखन ेछ र 
्स्ता वववरणहरु आवश््कता अनसुार सि् सि्िा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी ववद्यतुी् 

एवककृत नक्िािा सिावेि गनवका िालग नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।  

४६. परुस्कार सम्बन्धी व््वस्था: खानपेानी तथा सरसफाइ व््वस्थापनिा उल्िेखनी् ्ोगदान गने व््शक्त, संघ 

सलिलत वा सिदुा्िाई नगरपालिकािे आवश््क परुस्कारको व््वस्था गनव सक्नेछ ।  

४७. लनदेिन ददन सक्न:े नगरपालिकािे उपभोक्ता सलिलत वा अन्् सेवा प्रदा्क अन्् संघ सलिलतिाई खानपेानी 
तथा सरसफाइ आ्ोजनाको लनिावण, सञ्चािन तथा व््वस्थापन र उपभोक्ता सेवाका सम्बन्धिा आवश््क 

लनदेिन ददन सक्नेछ र त््स्तो लनदेिनको पािना गनुव सम्बशन्धत सबैको कतवव्् हनुेछ । 

४८. अलधकार प्रत््ा्ोजन: नगरपालिकाको प्रिखुिे ्स ऐन बिोशजि प्राप्त गरेको अलधकार उपप्रिखु  वा कुनै 

सदस्् वा प्रिासकी् अलधकृतिाई प्रत््ा्ोजन गनव सक्नेछन ्।  
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४९. खानपेानी आ्ोजना र संरचनाको हस्तान्तण : 

(१) नगरपालिकािा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र नगरपालिकािे ववकास र लनिावण गरेका खानेपानी 
तथा सरसफाइ आ्ोजना र सोसम्बन्धी संरचनाहरु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलतको 
रुपिा रहेका उपभोक्ता सलिलतिाई हस्तान्तरण गनव सवकन ेछ ।  

(२) व््ावसाव्क तथा व््पाररक प्र्ोजनका िालग संगदित सलिलतिे सञ्चािन गरेका खानेपानी तथा 
सरसफाइ आ्ोजना र सोको संरचनाहरु उक्त संगदित सलिलतिे पाएको अनिुलतपत्रको अवधी 
सवकएपलछ वा अनिुलतपत्र खारेज भएको अवस्थािा उक्त आ्ोजना र सोको संरचनाहरु पलन 

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलिलतको रुपिा रहेका उपभोक्ता सलिलतिाई हस्तान्तरण गनव 
सवकन ेछ ।  

५०. लन्ि बनाउन ेसक्न े : ्स ऐनिा गररएका व््वस्थाहरुको प्रभावकारी का्ावन्व्नको िालग नगरपालिकािे 

आवश््क लन्ि, लनदेशिका, का्वववलध र िागवदिवन बनाई िागू गनव सक्नेछ ।  

 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत  


