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कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनन बनेको लवधेयक, २०७८ 

 

प्रस्तावना  

स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुँच प्राप्त गने नागररकको 
मौक्षिक अक्षिकारको सम्मान, संरिण र पररपूक्षति गरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था 
िगायतका संगक्षित संस्थाहरुका माध्यमबाट सहज र क्षिगो रुपमा स्वच्छ तथा गुणस्तरीय 
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवा उपिब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनि 
वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संक्षविानको िारा २२६ बमोक्षजम यस कनकासुनिरी गाउुँपाक्षिकाको ८ औ ंगाउुँ सभािे 
यो ऐनको तजुिमा गरेको छ ।  

पररचे्छद १ 

प्रारम्भिक 

 

१.  संलिप्त नाम र प्रारि: (१) यस ऐनको नाम कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको खानेपानी 
तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७८” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हनेछ । 

२.  पररभाषा : क्षवषय वा प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा यस ऐनमा, 

 (क) “अनुमक्षतपत्र” भन्नािे िफा १४ बमोक्षजमको अनुमक्षतपत्र सम्झनु पििछ । 

 (ख)  “अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्था” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी 
 सेवा प्रिान गने संगक्षित संस्था सम्झनु पििछ ।  

 (ग)  “आयोजना” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवा प्रिान गने 
भौक्षतक संरचनाको क्षनमािण, क्षवस्तार वा सुिार र तत्सम्बन्धी अन्य कायि गने 
उदे्दश्यिे सञ्चाक्षित आयोजना सम्झनु पििछ । 

 (घ)  “उपभोक्ता” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवा उपयोग 
गने व्यक्तक्त, संस्था वा क्षनकाय सम्झनु पििछ । 
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 (ङ)  “उपभोक्ता संस्था” भन्नािे सामुिाक्षयक रुपमा सामुक्षहक क्षहतका िाक्षग खानेपानी 
तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवा सञ्चािन गने सामुिाक्षयक संस्था सम्झनु 
पििछ ।  

 (च)  “खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षमक्षत” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ 
र स्वच्छना सम्बन्धी सेवा उपयोग गने उपभोक्ता घरिुरी सिस्यहरुिे उपभोक्ता 
संस्थाको रुपमा रहेको सामुिाक्षयक संस्थाको क्षविान बमोक्षजम सािारण सभा वा 
अक्षिवेशनबाट गिन हने सक्षमक्षतिाई जनाउुँिछ ।  

 (छ)  “खानेपानी सेवा” भन्नािे खानेपानीको सञ्चय, स्थानान्तर तथा क्षवतरण गरी घरेिु, 
साविजक्षनक, संस्थागत वा औद्योक्षगक उपयोगको िाक्षग खानेपानी आपूती गने कायि 
सम्झनु पििछ र सो शब्दिे थोक, ट्याङ्कर वा बोतिबन्दी रुपमा खानेपानी 
उपिव्ि गराउने कायििाई समेत जनाउुँछ । 

 (ज)  “खानेपानीको साविजक्षनक उपयोग” भन्नािे साविजक्षनक रुपमा जडान भएका 
िाराबाट उपभोक्ताको िाक्षग क्षवतरण हने खानेपानीको उपयोग सम्झनु पििछ र 
सो शब्दिे अग्नी क्षनयन्त्रण िगायत अत्यावश्यक अवस्थामा साविजक्षनक 
स्थानहरूमा प्रयोग गने खानेपानीको उपयोगिाई समेत जनाउुँछ । 

 (झ)  “खानेपानीको संस्थागत उपयोग” भन्नािे सरकारी, साविजक्षनक, व्यावसाक्षयक वा 
व्यापाररक संस्थाहरुिे प्रयोग गने खानेपानीको उपयोग सम्झनु पििछ र सो 
शब्दिे औद्योक्षगक संस्थाहरुिे औद्योक्षगक प्रयोजन बाहेकका िाक्षग उपयोग गने 
खानेपानी समेतिाई जनाउुँछ । 

 (ञ)  “गुणस्तरीय खानेपानी” भन्नािे मानव तथा पशुको क्षिसामा हने इकोिी र स्वास्थ्यिाई 

हानी गने भौक्षतक, जैवीक र रसायक्षनक पिाथिहरु नरहेको गुणस्तरयुक्त स्वच्छ 

खानेपानी सम्झनु पििछ । 

 (ट)  “घरेिु उपयोग” भन्नािे क्षपउन, हातमुख तथा िुगा िुन, नुहाउन, खाना 
पकाउन, जीवजनु्त तथा पशुपन्छीिाई खुवाउन, करेसाबारी, शौचािय वा यसै्त 
अन्य व्याक्तक्तगत तथा घरायसी प्रयोजनका िाक्षग प्रयोग गररने खानेपानीको 
उपयोग सम्झनु पििछ । 

 (ि)  “शौचािय” भन्नािे मानव मिमूत्र सुरक्षित रुपमा मानव सम्पकि बाट अिग गने 
सुक्षविा सक्षहतको संरचनािाई जनाउुँिछ ।  

 (ड)  “ढि क्षनकास ” भन्नािे मानव मिमूत्र सक्षहत वा रक्षहत फोहोरपानीिाई सतही वा 
भूक्षमगत ढि प्रणािी वा अन्य कुनै तररकाबाट संकिन र स्थानान्तरण गने कायि 
सम्झनु पििछ । 
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 (ढ)  “तोक्षकएको वा तोक्षकए बमोक्षजम” भन्नािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको 
क्षनयममा तोक्षकएको वा तोक्षकए बमोक्षजम सम्झनु पििछ । 

 (ण)  “पानीको स्रोत” भन्नािे प्राकृक्षतक रुपमा पानी क्षनसृत हने निी, खोिा, ताि, 
पोखरी, इनार, कुवा तथा मूि जस्ता सतही वा भूक्षमगत जिस्रोत सम्झनु पछि  र 
सो शब्दिे आकाशे पानी तथा पानीको आपूक्षति गने मानव क्षनक्षमित संरचनािाई 
समेत जनाउुँछ । 

 (त)  “फोहोरपानी” भन्नािे खानेपानीको घरेिु, साविजक्षनक तथा संस्थागत उपयोग 
पश्चात क्षनष्काशन हने मानव मिमूत्र सक्षहत वा रक्षहतको फोहोरपानी सम्झनु 
पििछ र सो शब्दिे फोहोरपानीसुँग क्षमक्षसएर आउने वषाितको पानीिाई समेत 
जनाउुँछ । 

 (थ)  “सरसफाइ सेवा” भन्नािे फोहोर पानी व्यवस्थापन तथा ढि क्षनकास गरी 
वातावरणीय स्वच्छता कायम राखे्न कायि सम्झनु पििछ र सो शब्दिे पानीको 
स्रोतको संरिण गनि ढि क्षनकास प्रणािी, फोहोर पानी प्रशोिन प्रणािी तथा 
साविजक्षनक शौचाियको क्षनमािण, सञ्चािन तथा प्रवद््रिन गने कायििाई समेत 
जनाउुँिछ । 

 (ि)  “स्वच्छता” भन्नािे क्षनयक्षमत रुपमा शौचाियको प्रयोग गने, क्षनयक्षमत रुपमा 
साबुन पानीिे हात िुने, घरायसी तहमा क्षपउने पानीको सुरक्षित व्यवस्थापन र 
शुक्तिकरण गने, व्यक्तक्तगत सरसफाइ कायम गने र घर क्षभत्र र बाक्षहरका तरि 
र िोस फोहोर मैिाको उक्षचत व्यवस्थापन गरी पूणि स्वच्छता कायम गने 
कायििाई समेत जनाउुँिछ ।  

 (ि)  “संगक्षित संस्था” भन्नािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवा 
सञ्चािन गनिको िाक्षग यस ऐन तथा अन्य प्रचक्षित कानून बमोक्षजम िताि भई 
स्थापना भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािाई जनाउुँिछ र सो 
शब्दिे प्रचक्षित कानून बमोक्षजम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गने 
उदे्दश्यिे स्थापना भएका अन्य संस्था समेतिाई जनाउुँछ । 

 (न)  “सेवा प्रणािी” भन्नािे खानेपानीको मुहान, पाइप, प्रशोिन संयन्त्र, जि 
भण्डारण संरचना, जिाशय वा सरसफाइ सेवासुँग सम्बक्तन्धत संरचना वा त्यसै्त 
क्षकक्षसमका अन्य उपकरण वा संरचना सम्झनु पििछ र सो शब्दिे खानेपानी तथा 
सरसफाइ सेवासुँग आवि भएको घर, जग्गा र त्यसमा क्षनक्षमित संरचनािाई समेत 
जनाउुँछ । 

 (प)  “सेवा प्रिायक” भन्नािे खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा र स्वच्छतासम्बन्धी सेवा 
प्रणािीको क्षनमािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापनको माध्यमबाट खानेपानी तथा 
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सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवा उपिब्ध गराउने उपभोक्ता संस्था वा 
अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पििछ । 

 (फ)  “सेवा िेत्र” भन्नािे उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे खानेपानी तथा 
सरसफाइ र स्वच्छता सेवा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनिका िाक्षग क्षनिािरण 
गररएको वा अनुुुमक्षतपत्रमा उले्लख गररएको िेत्र सम्झनु पििछ । 

  

पररचे्छद २ 

खानेपानी तथा सरसफाइमा पहँचको अलधकार र खानेपानी प्रणािीसम्बन्धी व्यवस्था 

३.  खानेपानी तथा सरसफाइमा पहँचको अलधकार :  (१) यस कनकासुन्दरी 

गाउुँपाक्षिकामा रहेका प्रते्यक नागररकिाई क्षवना भेिभाव स्वच्छ खानेपानी तथा 
सरसफाइमा सहज र सुिभ पहुँचको अक्षिकार हनेछ र यस ऐन तथा प्रचक्षित कानून 
बमोक्षजम त्यस्तो अक्षिकारको सम्मान, संरिण, सम्वद््रिन र पररपूक्षति हनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अक्षिकार 
अन्तगित यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकामा प्रते्यक नागररकिाई िेहायको अक्षिकार हनेछ 
 ु   

(क)  उपभोक्ता संस्था स्थापना गने अक्षिकार र स्वच्छ खानेपानी तथा 
सरसफाइमा सहज र सुिभ पहुँचको अक्षिकार, 

(ख)  क्षनयक्षमत रुपमा पयािप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गने 
अक्षिकार, 

(ग)  गुणस्तरीय सरसफाइमा सहज र सुिभ रुपमा पहुँचको अक्षिकार 
। 

(३) उपिफा (१) बमोक्षजमको अक्षिकारको सम्मान, संरिण, सम्वद््रिन, पररपूक्षति 
र कायान्वयन गने क्षजमे्मवारी यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका र सम्बक्तन्धत उपभोक्ता 
संस्थाको हनेछ र यसका िाक्षग यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका र सम्बक्तन्धत उपभोक्ता 
संस्थािे नेपाि सरकार तथा प्रिेश सरकारसुँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग प्राप्त 
गनि सके्नछन् । 

(४) यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे आफनो िेत्रमा रहेका उपभोक्ता संस्थाहरुिे 
आपूक्षति गने खानेपानीको सुक्षविास्तर क्षनिािरण गनि सके्नछ र यस प्रयोजनका िाक्षग 
खानेपानीको सुक्षविास्तरको िाक्षग उपभोक्ता संस्थाहरुसुँग छिफि गरी आवश्यक 
सूचकहरु क्षनिािरण गनि सके्नछ ।  
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४.  खानेपानीका स्रोतमालथको अलधकार: (१) यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकामा जिस्रोतको 
उपयोग गिाि खानेपानीिाई पक्षहिो प्राथक्षमकता प्रिान गररने छ । 

(२) प्रचक्षित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भएपक्षन घरेिु उपयोगका िाक्षग 
पानीको उपयुक्त पररमाणको व्यवस्था गरेर मात्र जिस्रोतको उपयोगसुँग सम्बक्तन्धत 
क्षसंचाई, जिक्षवि्युत जस्ता आयोजना र अन्य प्रयोजनको िाक्षग प्रयोग गनुि पनेछ । 

(३) यस ऐन तथा प्रचक्षित कानून बमोक्षजम कुनै उपभोक्ता संस्था वा समुिायिे 
सामुिाक्षयक क्षहत हनेगरी परम्परागत रुपमा वा उपभोक्ता संस्थाका माध्यमबाट घरेिु, 
साविजक्षनक र संस्थागत प्रयोजनका िाक्षग उपयोग गिै आएको खानेपानीको पररमाण 
बराबरको जिस्रोतमा सोही प्रयोजनको िाक्षग त्यस्तो उपभोक्ता संस्था वा समुिायको 
अक्षिकार सुरक्षित रहनेछ । 

(४) कुनैपक्षन खानेपानी प्रणािीबाट उपिब्ध भएको खानेपानी सेवा कुनै कारणिे 
प्रभाक्षवत हने भएमा अको वैकक्तिक व्यवस्था नभएसम्म प्रभाक्षवत व्यक्तक्त, बस्ती, समुिाय 
र सामाक्षजक संस्थािाई सो खानेपानी प्रणािीबाट खानेपानी सेवा प्राप्त गने अक्षिकार 
सुरक्षित रहनेछ ।  

(५) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासुँग सम्बक्तन्धत प्रणािी तथा संरचनािाई 
प्रक्षतकूि असर पने गरी अन्य कुनै क्षनकाय वा क्षवकास पररयोजनािे कुनै संरचना 
बनाउनु परेमा प्रभाक्षवत उपभोक्ता संस्थाको सहमक्षत क्षिनु पनेछ । 

(६) कुनै क्षवकास पररयोजना वा आयोजनाका कारण उपभोक्ता संस्थाद्दारा 
सञ्चाक्षित वा परम्परागत रुपमा सञ्चाक्षित खानेपानी आपूक्षति प्रणािी वा संरचनामा िक्षत 
भएमा उक्त पररयोजना वा आयोजनािे प्रभाक्षवत उपभोक्ता संस्थािाई न्यायोक्षचत िक्षतपूक्षति 
उपिब्ध गराउनुका साथै प्रभाक्षवत खानेपानी प्रणािी र संरचनाको ममित सम्भार गनुि 
पनेछ ।  

(७) नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारिे यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकामा रहेको 
खानेपानीका स्रोतबाट खानेपानी संकिन तथा प्रशोिन गरी क्षनयाित वा अन्य कुनै व्यापार 
गनि कुनै संस्थािाई अनुमक्षतपत्र क्षिनुपूवि यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका र प्रभाक्षवत 
उपभोक्ता संस्था वा समुिायको सहमक्षत क्षिनु पनेछ ।  

५.  पानीको स्रोत तथा मुहानको संरिण : (१) खानेपानी तथा सरसफाइमा योगिानका 
िाक्षग खानेपानीका मुहान तथा स्रोत संरिण गनुि सबै नागररक, स्थानीय समुिाय, संघ 
संस्था र क्षनकायको कतिव्य हनेछ ।  

(२) यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकामा रहेका खानेपानीको स्रोत तथा मुहानको 
संरिणका िाक्षग कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका र सम्बक्तन्धत उपभोक्ता संस्थाको समन्वयमा 
िेहाय बमोक्षजमका कायिहरु गनुि पनेछ  ु    
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(क)  खानेपानीको स्रोत संरिणको िाक्षग जिािार, पानी क्षनशृ्रत भएर आउने 
मुिािार, क्षसमसार र वन िेत्र संरिण गरी बाढी, पैह्रो क्षनयन्त्रण गने र 
खानेपानीको मूि वा मुहानिाई क्षिगो बनाई राख्न क्षनयक्षमत रुपमा ममित 
सम्भार र सरसफाइ गने ।  

(ख)  खानेपानीको स्रोतिाई प्रिुषण हन नक्षिने र पानीको स्रोत नष्ट वा िोुेप 
हनबाट बचाउने, 

(ग)  खानेपानीको संरिण र समुक्षचत उपयोगका बारेमा खानेपानी उपभोक्ता 
वा सम्बक्तन्धत पिहरुिाई सचेतना अक्षभवृक्ति गने ।  

(घ)  खानेपानीको स्रोत प्रिूषण हन नक्षिन तथा पानीको मूि वा वहाव िेत्रको 
संरिणका िाक्षग जैक्षवक खेती गनि र चरीचरण तथा आगिागी क्षनयन्त्रण 
गनि कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गने ।  

(ङ)  खानेपानीको मूहान वा वहाव िेत्र वा सो िेत्रका प्रणािीमा प्रक्षतकूि 
असर पनेगरी क्षवषािी वा क्षवष्फोटक पिाथि प्रयोग गनि बने्दज गने ।  

(च)  खानेपानीको स्रोत र वहाव प्रणािीमा हने प्रिुषण क्षनयन्त्रणका िाक्षग 
आवश्यक पने अन्य कायिहरु गने । 

(३) यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकामा रहेका उपभोक्ता संस्थािे अन्य क्षछमेकी 
गाउुँपाक्षिकाको िेत्रमा रहेको मुहान वा स्रोतबाट खानेपानी ल्याएको भएमा त्यस्तो िेत्रको 
खानपानीको मूहान तथा स्रोत संरिणका िाक्षग सम्बक्तन्धत स्थानीय तहसुँग समन्वय 
गनुिपनेछ ।  

(४) व्यापाररक तथा नाफामूिक प्रयोजनका िाक्षग खानेपानी आपूक्षति गनि 
अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे आफ्नो स्रोत सािन प्रयोग गरी उपिफा (२) बमोक्षजमका 
कायिहरु गनुि पनेछ ।  

(५) खानेपानीको प्रयोजनका िाक्षग क्षनमािण गररएका कुनै पक्षन प्रकारका 
िाराहरुबाट पानी प्रयोग गने समयमा बाहेक अन्य समयमा पानी खेर फाल्न पाइने छैन 
।   

६.  भूलमगत पानीको उपयोग : (१) भूक्षमगत पानीको उपयोगका िाक्षग नेपाि सरकारिे 
बनाएको मापिण्डिाई मध्यनजर गिै कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे आवश्यक मापिण्ड 
बनाई िागु गनि सके्नछ । 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको मापिण्डको अिीनमा रही व्यक्तक्त, उपभोक्ता 
संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे भूक्षमगत पानीको उपयोग गनि सके्नछन् । 
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७.  खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणािी : (१) यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका क्षभत्र खानेपानी 
तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षमक्षतको रुपमा रहने उपभोक्ता संस्थाका माध्यमबाट 
सामुक्षहक रुपमा स्वच्छ, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्धी सेवाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनुि पनेछ । 

(२) भौगोक्षिक जक्षटिता, बढी िागत तथा क्षवक्षशष्टकृत प्राक्षवक्षिक सीपको 
आवश्यकता र िि जनशक्तक्तको आवश्यकता पने भइि कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका र 
उपभोक्ता संस्थािे मात्र सम्पन्न गनि नसके्न प्रकृक्षतका खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजनाको सहिगानीमा क्षनमािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िाक्षग कनकासुन्दरी 
गाउुँपाक्षिका र उपभोक्ता संस्थािे नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारसुँग सहयोग माग 
गनि सके्नछन् ।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको क्षनमािण गिाि र भौक्षतक संरचना 
बनाउुँिा उपभोक्ता संस्थािे आफै क्षनमािण गनुिपनेछ र उपभोक्ता संस्थािे क्षनमािण गनि 
नसके्न प्रकृक्षतका र सहिगानीका बहवक्षषिय आयोजनाको भौक्षतक संरचनाको क्षनमािणका 
िाक्षग मात्र प्रक्षतष्पिािका आिारमा क्षनमािण व्यावसायी छनौट गनि सक्षकनेछ ।   

(४) कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे सतह तथा भूक्षमगत पानीको स्रोत पयािप्त 
नभएको िेत्रमा नागररकिाई खानेपानी उपिब्ध गराउनको िाक्षग आकाशे पानी संकिन 
गने तथा अन्य उपयुक्त प्रक्षवक्षि वा प्रणािी क्षनमािणका िाक्षग नेपाि सरकार र प्रिेश 
सरकारसुँगसमेत समन्वय गरी आक्षथिक तथा प्रक्षवक्षिक सहयोग उपिव्ि गराउन सके्नछ । 

(५) कुनै उपभोक्ता संस्थािे यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका सक्षहत अन्य स्थानीय 
तहको िेत्रमा समेत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा आपूक्षति गरेको रहेछ भने उक्त 
उपभोक्ता संस्थािाई िुबै तथा सम्बक्तन्धत सबै स्थानीय तहबाट सहयोग गनि सक्षकने छ ।  

(६) कुनै व्यक्तक्तको क्षनजी जग्गामा रहेको पानीको स्रोतिाई आफ्नो घरेिु 
प्रयोजनका िाक्षग उपयोग गनि पाइने छ र क्षनजी जग्गाको पानीको स्रोतिाई सामुक्षहक 
क्षहतका िाक्षग सामुिाक्षयक रुपमा खानेपानी आपूक्षति गने उपभोक्ता संस्थािे पक्षन उपयोग 
गनि सके्नछ ।  

(७) व्यापाररक वा व्यावसाक्षयक रुपमा खानेपानी आपूक्षति गनि अनुमक्षतपत्र प्राप्त 
संस्थािे कुनै कारणिे क्षनयक्षमत रुपमा खानेपानी सेवा आपूक्षति गनि नसकेमा सो अविीका 
िाक्षग उपभोक्तािाई ट्याङ्कर वा अन्य वैकक्तिक व्यवस्थाद्वारा उपयुक्त गुणस्तर र 
पररमाणको खानेपानी उपिव्ि गराउनु पनेछ । 

(८) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षमक्षत÷उपभोक्ता संस्था र अनुमक्षतपत्र 
प्राप्त संस्थािे आफूिे सञ्चािन गरेको खानेपानी आपूक्षति प्रणािीको आिारभूत 
जानकारीहरु (पानीको स्रोत र पररमाण, उपभोक्ता घरिुरी संख्या र जनसंख्या, 
पिाक्षिकारी, िैक्षङ्गक तथा सामाक्षजक समावेशीकरणको अवस्था, िगानी रकम, शुल्क 
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तथा महशुि िर, सम्पकि  र गुनासा सुनुवाई संयन्त्र आक्षि) बारे सूचनापाटी तयार गरी 
साविजक्षनक स्थिमा राख्नुपनेछ ।   

८.  खानेपानी आयोजना र संरचनाको हस्तान्तण : (१) गाउुँपाक्षिकामा नेपाि सरकार, 
प्रिेश सरकार र स्थानीय तहिे क्षवकास र क्षनमािण गरेका खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना र सोसम्बन्धी संरचनाहरु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षमक्षतको रुपमा 
रहेका उपभोक्ता संस्थािाई हस्तान्तरण गनि सक्षकने छ ।  

(२) व्यावसाक्षयक तथा व्यापाररक प्रयोजनका िाक्षग संगक्षित संस्थािे सञ्चािन 
गरेका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र सोको संरचनाहरु उक्त संगक्षित संस्थािे 
पाएको अनुमक्षतपत्रको अविी सक्षकएपक्षछ वा अनुमक्षतपत्र खारेज भएको अवस्थामा उक्त 
आयोजना र सोको संरचनाहरु पक्षन खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षमक्षतको 
रुपमा रहेका उपभोक्ता संस्थािाई हस्तान्तरण गनि सक्षकने छ ।  

पररचे्छद ३ 

उपभोक्ता संस्था सम्बन्धी व्यवस्था 

९.  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको गठन : (१) कनकासुन्दरी 

गाउुँपाक्षिकाको कुनै िेत्र वा बस्तीमा सामुिाक्षयक क्षहत र सामुक्षहक िाभका िाक्षग 
संस्थागत रूपमा जिस्रोतको उपयोग गरी खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी 
सेवा सञ्चािन र उपयोग गनि चाहने उपभोक्ताहरूिे खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 
संस्था गिन गनि सके्नछन् । 

(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था गिन नभएका िेत्रमा 
कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे उपभोक्ता संस्था गिनका िाक्षग आवश्यक सहयोग र 
सहजीकरण गनि सके्नछ ।  

(३) प्रचक्षित कानून बमोक्षजम कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको िेत्राक्षिकार, िाक्षयत्व र 
क्षजमे्मवारी अन्तगित पने क्षकक्षसमका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु गिन 
भएमा उपभोक्ता संस्थाको क्षविान सक्षहत उपभोक्ता संस्था ितािका िाक्षग कनकासुन्दरी 
गाउुँपाक्षिका समि क्षनवेिन क्षिनुपनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बमोक्षजम पेश भएको क्षविान अनुसारको उपभोक्ता संस्था िताि 
गनि सामाक्षजक, आक्षथिक र प्राक्षवक्षिक दृक्षष्टकोणिे उपयुक्त िेक्तखएमा कनकासुन्दरी 
गाउुँपाक्षिका प्रमुख÷अध्यििे क्षविान स्वीकृत गरी उपभोक्ता संस्था ितािको प्रमाणपत्र 
प्रिान गनुि पनेछ ।   

(५) कुनै एउटा खानेपानीको स्रोत उपयोगका िाक्षग उपभोक्ता संस्था स्थापना 
भइसकेकोमा सोही खानेपानीको स्रोत प्रयोग गनेगरी अको उपभोक्ता संस्था िताि गनि 
पाइने छैन ।  



9 
 

(६) यो ऐन िागु हनुपूवि प्रचक्षित कानून बमोक्षजम क्षजल्ला जिस्रोत सक्षमक्षत वा 
क्षवक्षभन्न क्षनकायमा िताि भई सञ्चािन हुँिै आएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
संस्था÷समूह÷सक्षमक्षतहरु मधे्य प्रचक्षित संघीय र प्रिेश कानून बमोक्षजम यस 
कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको िेत्राक्षिकार, िाक्षयत्व र क्षजमे्मवारी अन्तगित पने क्षकक्षसमका 
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था÷समूह÷सक्षमक्षतहरु यो ऐन िागु भएपश्चात् यस 
कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकामा आफ्नो साक्षवक क्षविान र िताि प्रमाणपत्र पेश गरी 
उपभोक्ता संस्था अद्यावक्षिक हनु पनेछ ।  

  तर यस प्रयोजनका िाक्षग नयाुँ उपभोक्ता संस्था िताि गनुिपने छैन ।  

 (७) उपिफा (६) को प्रयोजनका िाक्षग क्षजल्ला जिस्रोत सक्षमक्षतिे आफ्नो 
कायािियमा िताि रहेका तर यस गाउुँपाक्षिकाको िेत्राक्षिकार, िाक्षयत्व र क्षजमे्मवारी क्षभत्र 
पने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको िताि अक्षभिेख, फाइि र सम्बक्तन्धत 
कागजातहरु यो ऐन प्रारम्भ भएको क्षमक्षतिे एक वषिक्षभत्रमा यस कनकासुन्दरी 
गाउुँपाक्षिकामा हस्तान्तरण गनुिपनेछ ।  

(८) प्रचक्षित कानून बमोक्षजम नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारको िेत्राक्षत्रकार 
अन्तगित पने क्षकक्षसमका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुिे यस 
कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको िेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन गिै आएको 
भएमा उक्त संस्थाको िताि प्रमाणपत्र, क्षविान र खानेपानीको स्रोत सक्षहतको क्षववरण यो 
ऐन प्रारम्भ भएको क्षमक्षतिे एक वषिक्षभत्रमा यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकामा अक्षभिेखको 
रुपमा राख्नका िाक्षग उपिब्ध पनेछ ।  

(९) गाउुँपाक्षिकामा िताि वा अद्यावक्षिक भएका खानेपानी तथा सरसफाइ 
उपभोक्ता संस्थािे प्रते्यक आक्षथिक वषि समाप्त भएको क्षमक्षतिे तीन मक्षहनाक्षभत्रमा आफ्नो 
िेखा परीिण प्रक्षतवेिन र वाक्षषिक प्रगक्षत प्रक्षतवेिन कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका समि पेश 
गनुिपनेछ ।  

(१०) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे आफूिे उपयोग गिै आएको 
खानेपानीको स्रोत उपयोग अनुमक्षतपत्रिाई प्रते्यक पाुँच वषिमा कनकासुन्दरी 

गाउुँपाक्षिकािे तोकेको िसु्तर क्षतरी नवीकरण गराउनु पनेछ, तर उपभोक्ता संस्था 
नवीकरण गनुिपने छैन ।  

(११) कुनै िेत्रमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु एक 
आपसमा गाक्षभन वा आवश्यकताका आिारमा अिग अिग हन सके्न छन् ।  

  (१२) उपभोक्ता संस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु तोक्षकए बमोक्षजम हनेछ ।  
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१०.  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था सङ्गलठत संस्था हने : (१) यस ऐन तथा 
प्रचक्षित कानून बमोक्षजम िताि भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था 
अक्षवक्तच्छन्न उत्तराक्षिकारवािा स्वशाक्षसत र सङ्गक्षित संस्था हनेछ ।  

(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको सबै काम कारवाहीको क्षनक्षमत्त 
आफ्नो छुटै्ट छाप हनेछ ।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे व्यक्तक्त सरह चि अचि 
सम्पक्षत्त प्राप्त गनि, उपभोग गनि, बेचक्षबखन गनि वा अन्य क्षकक्षसमिे व्यवस्था गनि सके्नछ 
।  

(४) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे व्यक्तक्त सरह नाक्षिस उजूर गनि 
र उपभोक्ता संस्था उपर पक्षन सोही नामबाट नाक्षसि उजूर िाग्न सके्नछ । 

११.  उपभोक्ता संस्थाको कायनसलमलत : (१) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको 
कायिसक्षमक्षत कक्तिमा सात र बढीमा पन्ध्र सिस्यीय हनुपनेछ र कायिसक्षमक्षत गिन गिाि 
उपभोक्ता संस्थाको िेत्रक्षभत्रका क्षवक्षभन्न जातजाक्षतको प्रक्षतक्षनक्षित्व , िैंक्षगक, अपांगता र 
सामाक्षजक समावेशीकरणिाई ध्यान क्षिनु पनेछ ।   

(२) उपभोक्ता संस्थाको कायिसक्षमक्षतमा कक्तिमा ५० प्रक्षतशत मक्षहिा प्रक्षतक्षनक्षि 
हनु पनेछ र अध्यि, उपाध्यि, सक्षचव र कोषाध्यि मधे्य कक्तिमा िुई पिमा मक्षहिा 
पिाक्षिकारी हनु पनेछ ।  

(३) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको कायिसमक्षतको कायिकाि चार 
वषिको हनेछ ।  

(४) कुनै पक्षन व्यक्तक्तिे अध्यिको रुपमा बढीमा िुई कायिकाि मात्र काम गनि 
पाउने छ र कुनै पक्षन व्यक्तक्त कुनै एउटै पिमा िुई पटक भन्दा बढी िोहोररएर 
पिाक्षिकारी बन्न पाउने छैन ।   

(५) उपभोक्ता संस्थाको कायिसक्षमक्षतको गिन वा क्षवघटन उपभोक्ता संस्थाको 
सािारण सभाको रुपमा आयोजना गररने अक्षिवेशनिे मात्र गनि सके्नछ ।  

(६) उपभोक्ता संस्थाको प्रते्यक वषि सािारण सभा आयोजना गरी वाक्षषिक 
कायिक्रम र िेखा परीिण प्रक्षतवेिन पाररत गनुिपनेछ र आवश्यकता अनुसार क्षवशेष 
सािारण सभा पक्षन आयोजना गनि सक्षकनेछ ।  

(७) उपभोक्ता संस्थाको सािारण सभा वा अक्षिवेशन आयोजना गनिका िाक्षग 
यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका र सम्बक्तन्धत क्षनकायिे आवश्यकता अनुसार सहयोग तथा 
सहजीकरण गनि सके्नछन् ।  
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१२.  उपभोक्ता संस्थाको लवधान: उपभोक्ता संस्थाको क्षविानमा िेहाय बमोक्षजमका 
व्यवस्थाहरु समावेश गनुिपनेछ :  

 (क)  उपभोक्ता संस्थाको नाम, िेगाना, कायििेत्र र स्रोत 

 (ख)  उपभोक्ता संस्थाको उदे्दश्य र कायिहरु  

 (ग)  सिस्यता (सिस्य, सिस्य शुल्क, सिस्यता शुल्क छुट, सिस्यता नहरने 
आक्षि) 

 (घ)  अक्षिवेशन, वाक्षषिक सािारण सभा, क्षवशेष सािारण सभा र अक्षिवेशन 
तथा सािारण सभाका कायिहरु 

 (ङ)  कायिसक्षमक्षतको गिन र कायिसक्षमक्षतका काम, कतिव्य र अक्षिकारहरु  

 (च)  कायिसक्षमक्षतको बैिक र कायिक्षवक्षि 

 (छ)  पिाक्षिकारीहरुको काम, कतिव्य र अक्षिकारहरु 

 (ज)  अक्षवश्वासको प्रस्ताव 

 (झ)  उपभोक्ता संस्थाको कोष, सेवा शुल्क र आक्षथिक स्रोत संकिन तथा चि 
अचि सम्पक्षत्त व्यवस्थापन, िेखा परीिण 

 (ञ)  क्षनवािचन सम्बन्धी व्यवस्था  

 (ट)  क्षवक्षवि (क्षविान संशोिन, संस्था क्षवघटन, क्षवक्षनयम बनाउन सके्न व्यवस्था 
आक्षि) 

(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको क्षविानमा स्थानीय आश्यकता 
र उपभोक्ता संस्थािे सञ्चािन गने खानेपानी आयोजनाको प्रकृक्षतका आिारमा थप 
व्यवस्थाहरु समावेश गनि सक्षकनेछ ।  

१३.  उपभोक्ता संस्थाको कोष : (१) उपभोक्ता संस्थाको एक कोष रहने छ र उक्त 
कोषमा उपभोक्ता सिस्यता शुल्क, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा शुल्क, कनकासुन्दरी 
गाउुँपाक्षिका र क्षवक्षभन्न क्षनकाय तथा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम र कानून बमोक्षजम प्राप्त 
रकम जम्मा गनुिपनेछ ।  

(२) उपभोक्ता संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी आयोजना क्षनमािण, 
सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िाक्षग कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका र क्षवक्षभन्न सरकारी क्षनकाय 
तथा गैरसरकारी संघ संस्थासुँग सहयोग प्राप्त गनि सके्नछन् ।  
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(३) उपभोक्ता संस्थािे आफ्नो कोषमा भएको रकमिाई खानेपानी तथा 
सरसफाइ आयोजनाको क्षिगोपना तथा ममित सम्भार गनि र अन्य कुनै क्षनकायहरुसुँगको 
सहिगानीमा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चािनका िाक्षग समेत सिुपयोग गनि 
सके्नछ ।    

(४) उपभोक्ता संस्थािे आफनो क्षविानमा भएको व्यवस्था बमोक्षजम िेखा 
परीिक क्षनयुक्त गरी संस्थाको वाक्षषिक आय व्ययको िेखा परीिण गराई वाक्षषिक 
सािारण सभाबाट पाररत गनुिपनेछ ।  

पररचे्छद ४ 
अनुमलतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 

१४.  अनुमलतपत्र लिनुपने: (१) यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको कुनै िेत्रमा कुनै कम्पनी वा 
उद्योग जस्ता व्यावसाक्षयक संस्थािे नाफामूिक वा व्यापाररक प्रयोजनका िाक्षग खानेपानी 
तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गने आयोजना वा सेवा प्रणािीको सभेिण, क्षनमािण, सञ्चािन 
तथा व्यवस्थापन गनि र खानेपानीको स्रोतको व्यवसाक्षयक उपयोग गनि  चाहेमा यस ऐन 
बमोक्षजम कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको कायिगाउुँपाक्षिकाबाट अनुमक्षतपत्र क्षिनु पनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको भएतापक्षन सामुिाक्षयक रुपमा 
सामुक्षहक प्रयोजनका िाक्षग उपभोक्ता संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको 
सभेिण, क्षनमािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनि र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 
सक्षमक्षतको रुपमा रहेका उपभोक्ता संस्थािारा खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्धी सेवा प्रिान गनि अनुमक्षतपत्र क्षिनुपने छैन ।  

(३) यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको िेत्रक्षभत्र वा िेत्रबाट उपिफा (१) बमोक्षजम 
व्यापाररक, व्यवसाक्षयक तथा औद्योक्षगक प्रयोजनका िाक्षग खानेपानी आयोजना वा सेवा 
प्रणािी सञ्चािन गनि चाहने व्यावसाक्षयक क्षकक्षसमका संगक्षित संस्थािे सम्बक्तन्धत क्षवषयको 
आक्षथिक, प्राक्षवक्षिक तथा प्रचक्षित कानून बमोक्षजमको वातावरणीय अध्ययन प्रक्षतवेिन तथा 
कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे तोकेको अन्य आवश्यक क्षववरण र अनुमक्षतपत्र िसु्तर समेत 
संिग्न गरी यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका समि क्षनवेिन क्षिनु पनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बमोक्षजम प्राप्त क्षनवेिनमा छानक्षबन गिाि थप कागजात 
आवश्यक पने वा कुनै क्षवषयमा थप स्पष्ट गनुिपने िेक्तखएमा यस कनकासुन्दरी 
गाउुँपाक्षिकाको प्रमुख प्रशासकीय अक्षिकृतिे सो बमोक्षजमका कागजातहरु पेश गनि वा 
स्पष्ट गनि बढीमा पन्ध्र क्षिनको समय क्षिनु पनेछ ।  

१५.  अनुमलतपत्र लदनुपने : (१) िफा १४ बमोक्षजम परेको क्षनवेिनमा कनकासुन्दरी 
गाउुँपाक्षिकािे आवश्यक जाुँचबुझ गिाि आफ्नो अक्षिकार िेत्रक्षभत्र पने क्षवषय भई 
अनुमक्षतपत्र क्षिन उपयुक्त िेक्तखएमा त्यस्तो क्षनवेिन परेको क्षमक्षतिे तीस क्षिनक्षभत्र यस ऐन 
र अन्य प्रचक्षित कानून बमोक्षजमका शतिहरु समेत उले्लख गरी क्षनवेिक संस्थािाई 
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व्यापाररक, व्यावसाक्षयक तथा औद्योक्षगक प्रयोजनका िाक्षग खानेपानी आपूक्षति गनि 
अनुमक्षतपत्र क्षिनु पनेछ । 

(२) उपिफा (२) बमोक्षजमको अनुमक्षतपत्र प्रिान गिाि बढीमा पाुँच वषिका िाक्षग 
मात्र प्रिान गनि सक्षकने छ र सो अविी पश्चात् कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे तोकेको 
िसु्तर बुझाई बढीमा एक पटक मात्र अको पाुँच वषिका िाक्षग अनुमक्षतपत्र नवीकरण गनि 
सक्षकने छ ।  

(३) अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थाको अनुममक्षतपत्रको अविी समाप्त हने वषि उक्त 
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चािनका िाक्षग सम्बक्तन्धत िेत्रमा उपभोक्ता संस्था 
स्थापना गरी सोही उपभोक्ता संस्थािाई आयोजना हस्तान्तरण गनुिपनेछ ।  

(४) यो ऐन प्रारम्भ हनु अगावै व्यवसाक्षयक तथा औद्योक्षगक रुपमा खानेपानी 
उपयोग गरररहेका संगक्षित संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ भएको क्षमक्षतिे एक वषिक्षभत्रमा यस 
ऐन तथा प्रचक्षित कानून बमोक्षजमको प्रक्षक्रया पूरा गरी अनुमक्षतपत्र क्षिनु पनेछ । 

(५) उपिफा (१) र (४) बमोक्षजम अनुमक्षतपत्र नक्षिएका संगक्षित संस्थािे 
व्यापाररक तथा नाफामूिक प्रयोजनका िाक्षग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना 
वा सेवा प्रणािी क्षनमािण, सञ्चिन तथा व्यवस्थापन गनि वा खानेपानीको स्रोतको 
व्यवसाक्षयक तथा औद्योक्षगक उपयोग गनि पाउने छैन । 

१६.  अनुमलतपत्र प्रदान नगररने : (१) यस ऐन वा प्रचक्षित कानून बमोक्षजम उपभोक्ता 
संस्थाद्दारा सामुिाक्षयक रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान भइहेको िेत्रमा र 
व्यावसाक्षयक तथा व्यापाररक वा औद्योक्षगक प्रयोजनका िाक्षग खानेपानी सेवा सञ्चािन गनि 
कुनै संगक्षित संस्थािाई अनुमक्षत प्रिान गररएको बसोवास िेत्र वा औद्योक्षगक िेत्रमा 
अको कुनैपक्षन संगक्षित संस्थािाई सोही प्रयोजनका िाक्षग अनुमक्षतपत्र प्रिान गररने छैन ।  

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै व्यवस्था गररएको भए तापक्षन अनुमक्षपत्र प्राप्त 
संस्थािे सेवा िेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रिान नगरेमा वा क्षनयक्षमत रुपमा खानेपानी सेवा 
आपूक्षति गनि नगरेमा वा माग अनुसारको खानेपानी सेवा आपूक्षति गनि नसकेमा वा कुनै 
कारणिे त्यस्तो संस्था क्षवघटन भएमा वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थाको अनुमक्षतपत्र खारेज 
भएमा उक्त िेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गनिका िाक्षग यस ऐनमा 
गररएको व्यवस्था अनुसार अको संस्थािाई नयाुँ अनुमक्षतपत्र प्रिान गनि सक्षकने छ ।  

(३) उपभोक्ता संस्थाद्दारा सामुिाक्षयक रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्धी सेवा प्रिान गनिका िाक्षग प्रयोग भइरहेको खानेपानीको स्रोतमा प्रक्षतकूि 
असर पनेगरी व्यावसाक्षयक तथा व्यापाररक वा औद्योक्षगक प्रयोजनका िाक्षग खानेपानी 
सेवा सञ्चािन गनि अनुमक्षतपत्र प्रिान गररने छैन ।  

१७.  अनुमलतपत्र खारेज : (१) यस ऐन बमोक्षजम अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे ऐन क्षनयम 
क्षवपररतको कुनै काम गरेमा वा क्षनयक्षमत रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ध 
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नगराएमा वा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गरे वापत अनुमक्षतपत्रमा उले्लख 
गररए भन्दा बढी शुल्क क्षिएमा वा अनुमक्षत्रपत्रमा उक्तल्लक्तखत समयक्षभत्र खानेपानी 
आयोजना वा सेवा प्रणािीको क्षनमािण तथा सञ्चािन र व्यवस्थापन नगरेमा कनकासुन्दरी 
गाउुँपाक्षिकाको गाउुँकायिपाक्षिकािे अनुमक्षतपत्रमा उले्लक्तखत काममा आवश्यक सुिार 
गरी सेवा सञ्चािन गनिका िाक्षग अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािाई क्षनिेशन क्षिन सके्नछ । 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको अवस्थाको क्षवद्यमानता भए नभएको कुरा पक्षहचान 
गनिका िाक्षग कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे अनुगमन सक्षमक्षत गिन गरी प्रक्षतवेिन तयार 
गनि सके्नछ ।  

(३) उपिफा (१) बमोक्षजम क्षिइएको क्षनिेशन तथा आिेशको पािना नगरेमा ख 
कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको गाउुँकायिपाक्षिकािे यस ऐन बमाक्षजम प्रिान गरेको 
अनुमक्षतपत्र खारेज गनुि पनेछ । 

(४) उपिफा (३) बमोक्षजम अनुमक्षतपत्र खारेज गनुि अक्षघ कनकासुन्दरी 
गाउुँपाक्षिकाको प्रमुख प्रशासकीय अक्षिकृतिे सम्बक्तन्धत अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािाई सात 
क्षिनको समय क्षिई आफ्नो सफाई पेश गने मौका क्षिनु पनेछ । 

पररचे्छद ५ 
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था 

१८.  खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपिव्ध गराउनु पने : (१) यस ऐन तथा प्रचक्षित 
कानून बमोक्षजम अनुमक्षत क्षिनु नपने उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संगक्षित 
संस्थािे आफ्नो सेवा िेत्रक्षभत्रका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ताहरुिे क्षनयक्षमत र 
न्यायोक्षचत रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गनि पाउने गरी आवश्यक 
व्यवस्था गनुि पनेछ ।  

(२) आफ्नो सेवा िेत्रक्षभत्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सबै उपभोक्तामैत्री, 

अपांगता तथा बािमैत्री सक्षहत, बनाउनु पने छ र कुनै पक्षन आिारमा कुनै पक्षन भेिभाव गनि 

पाइने छैन ।  

(३) यस ऐन बमोक्षजम खानेपानी सेवा उपिब्ध गराउुँिा घरेिु उपयोग र 
साविजक्षनक प्रयोगको िाक्षग आवश्यक व्यवस्था गरेर मात्र संस्थागत, व्यवसाक्षयक तथा 
औद्योक्षगक प्रयोजनको िाक्षग पानीको स्रोतको प्रयोग गनुि पनेछ ।  

(४) घरायसी तथा साविजक्षनक प्रयोजनका िाक्षग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 
उपिब्ध गराउनका िाक्षग यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे उपभोक्ता संस्थािाई 
आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  

(५) यस ऐन बमोक्षजम अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे आपसी सम्झौता गरी घरेिु, 
साविजक्षनक, संस्थागत, व्यवसाक्षयक तथा औद्योक्षगक प्रयोजनको िाक्षग प्रशोक्षित, 
अििप्रशोक्षित वा अप्रशोक्षित पानी थोक रूपमा खररि क्षबक्री गनि सके्नछ । 
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(६) कुनै पक्षन कारणिे खानेपानी आपूक्षति प्रणािी अवरुि भएमा कनकासुन्दरी 
गाउुँपाक्षिका र अन्य सम्बक्तन्धत क्षनकायको सहयोगमा तत्काि ममित सम्भार गरी 
खानेपानी आपूक्षति गनुिपनेछ र ममित सम्भार अविीमा खानेपानी आपूक्षतिका िाक्षग अस्थायी 
वा बैकक्तिक व्यवस्था गनुिपनेछ ।   

(७) अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यवसाक्षयक उपभोक्तािाई खानेपानी सेवा उपिब्ध 
गराउुँिा पानी उपयोग गरे पश्चात क्षनष्कने फोहोरपानीको व्यवस्थापनका िाक्षग त्यस्ता 
व्यवसाक्षयक उपभोक्तासुँग आपसी सम्झौता गरी सेवा प्रिान गनुि पनेुेछ । 

१९.  धारा तथा लमटर जडान : (१) यस ऐन बमोक्षजम खानेपानी सेवा प्राप्त गनि चाहने 
उपभोक्तिे िारा तथा क्षमटर जडानको िाक्षग सम्बम्न्धत सेवा िेत्रको उपभोक्ता संस्था वा 
अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्था समि क्षनवेिन क्षिनु पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजम क्षनवेिन प्राप्त भएमा उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र 
प्राप्त संस्थािे क्षनिािररत शुल्क क्षिई समयमा नै िारा तथा क्षमटर जडान गरीक्षिनु पनेछ । 

(३) उपिफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेखएको भएतापक्षन कुनै प्राक्षवक्षिक 
कारणिे कुनै सेवा िेत्र क्षभत्रका िाराहरुमा क्षमटर जडान गनि उपयुक्त नहने भएमा अन्य 
उपयुक्त व्यवस्था गरी खानेपानी सेवा उपिव्ि गराउनु पनेछ । 

२०.  ढि लनकास सेवा सञ्चािन : (१) यस ऐन बमोक्षजम खानेपानी सेवा सेवा प्रिान गिाि 
क्षनक्तष्कएको फोहर पानीको व्यवस्थापनका िाक्षग उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त 
संस्थािे ढि क्षनकास सेवा सञ्चािन गनुिपनेछ ।   

(२) उपिफा (१) बमोक्षजम ढि क्षनकास सेवा सञ्चािन गिाि ढि क्षनकास सेवा 
उपयोग गने उपभोक्ताबाट संस्थािे क्षनिािररत िरमा ढि क्षनकास सेवा शुल्क क्षिन सके्नछ 
।  

२१.  सेवा बन्द गनन सके्न : (१) काबुबाक्षहरको पररक्तस्थक्षत उत्पन्न भई खानेपानी 
सेवाप्रणािीबाट उपिव्ि गराइरहेको खानेपानीको गुणस्तर कायम रहन नसके्न भएमा वा 
सेवाको स्तरमा असर पने भएमा वा सेवा बन्द गनुि पने भएमा त्यस्तो सेवा सुचारु हन 
िागे्न अनुमाक्षनत समय समेत उले्लख गरी उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे 
उपभोक्तािाई उपयुक्त माध्यमबाट सो कुराको पूविसूचना क्षिई खानेपानी सेवा बन्द गनि 
सके्नछ । 

(२) उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे उपिफा (१) बमोक्षजम आफ्नो 
सेवा िेत्रक्षभत्र खानेपानी सेवा बन्द गरेमा त्यस्ता संस्थािे बैकक्तिक व्यवस्था गरी 
उपभोक्तािाई स्वच्छ खानेपानी उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोक्षजम आफ्नो सेवा िेत्रक्षभत्र उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र 
प्राप्त संस्था आफैिे क्षनिािरण गरेको समय ताक्षिका बमोक्षजम क्षनयक्षमत रुपमा खानेपानी 
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क्षवतरण गनि नसकेमा त्यसरी खानेपानी क्षवतरण गनि नसकेको अवक्षिको शुल्क वा 
महसुि क्षिन पाउने छैन । 

(४) क्षनिािररत समयमा शुल्क वा महसुि नबुझाउने वा सेवाको िुरुपयोग गने वा 
सेवा उपयोग गिाि पािना गनुिपने शतिको उल्लघंन गने उपभोक्ताको सेवा सम्बक्तन्धत 
संस्थािे पूविसूचना क्षिई बन्द गनि सके्नछ । 

(५) उपिफा (४) बमोक्षजम सेवा बन्द गराएकोमा सम्बक्तन्धत उपभोक्तािे शुल्क 
वा महसुि बुझाई सेवा सुचारु गरीक्षिन क्षनवेिन क्षिएमा सम्बक्तन्धत संस्थािे क्षनिािरण गरेको 
शुल्क क्षिई बन्द भएको सेवा पून  सुचारु गरीक्षिनु पनेछ र उपभोक्ताको कारणिे कुनै 
हानी नोक्सानी भएको पाइएमा सम्बक्तन्धत उपभोक्ताबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी भएको 
रकम भराई क्षिन सके्नछ । 

२२.  लनजी वा सावनजलनक जग्गामा पाइप लवच्छ्याउन वा अन्य संरचना बनाउन सके्न : 
(१) उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे उपभोक्तािाई खानेपानी सेवा 
उपिव्ि गराउने प्रयोजनको िाक्षग प्रचक्षित कानून बमोक्षजमको प्रकृया पूरा गरी क्षनजी वा 
साविजक्षनक जग्गामा खानेपानी तथा ढि क्षनकासको पाइप क्षबच्छ्याउन वा अन्य संरचना 
बनाउन सके्नछ । 

(२) उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे कुनै व्याक्तक्तको क्षनजी जग्गामा 
पाईप क्षबच्छ्याउन वा कुनै संरचना बनाउनु परेमा सम्बक्तन्धत जग्गािनीसुँग उक्त जग्गा 
खररि गनि वा क्षिक्तखत सम्झौता गरी क्षिजमा क्षिन वा आपसी सहमक्षतका आिारमा 
क्षन शुल्क क्षिन सके्नछ । 

(३) उपिफा (२) बमोक्षजम क्षनजी जग्गा प्राप्त गनि नसकेमा वा जग्गा प्राप्त गनि 
सम्भव नभएमा उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे प्रचक्षित कानून बमोक्षजम 
त्यस्तो जग्गा प्राप्त गनिको िाक्षग कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका समि अनुरोि गनि सके्नछ । 

(४) उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्धी सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणािी क्षनमािण तथा सञ्चािनका िाक्षग 
क्षवच्छ्याएको पाईप वा क्षनमािण गरेको संरचनाका कारण कसैको क्षनजी सम्पक्षत्त हानी 
नोक्सानी हन गएमा त्यस्तो संस्थािे सोको उक्षचत मुआब्जा र िक्षतपूक्षति क्षिनु पनेछ । 

२३.  घर जग्गामा प्रवेश गनन सके्न : (१) उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्था वा 
यस ऐन बमोक्षजमको कामको क्षसिक्षसिामा खक्षटएको संस्थाको पिाक्षिकारी वा 
कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको पिाक्षिकारी वा कुनै सरकारी कमिचारी कुनै व्यक्तक्तको घर 
जग्गामा प्रवेश गनुिपने भएमा सम्बक्तन्धत व्यक्तक्तिाई पूविसूचना क्षिई त्यस्तो घरजग्गामा 
प्रवेश गनि सके्नछ । 

(२) उपिफा (१) मा जुन सुकै कुरा िेक्तखएको भएतापक्षन कुनै व्यक्तक्तिे 
खानेपानी सेवाको िुरुपयोग वा सेवाको अनाक्षिकृत उपयोग गरररहेको छ भने्न शङ्का 
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गनुिपने पयािप्त आिार र कारण भएमा सोको िाक्षग सूयोिय िेक्तख सूयािस्त नभएसम्मको 
समयमा पूविसूचना नक्षिई पक्षन त्यस्तो व्यक्तक्तको घरजग्गामा प्रवेश गनि सके्नछ । 

(३) उपिफा (१) बमोक्षजमको कायिमा संिग्न व्यक्तक्तिे सम्बक्तन्धत घरजग्गािनीको 
कुनै पक्षन सम्पक्षत्तमा हानी नोक्सानी पुगे्न कायि गनुि हिैन । 

तर त्यस्तो कायिमा संिग्न व्याक्तक्तिे कुनै हानी नोक्सानी गरेको पाइएमा संस्थािे 
सम्बक्तन्धत व्यक्तक्तिाई न्यायोक्षचत िक्षतपूक्षति क्षिनु पनेछ । 

२४. सेवा प्रणािीसँग सम्बम्भन्धत संरचनाको सुरिा: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना वा सेवा प्रणािीको सुरिाको िाक्षग उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त 
संस्थाको क्षिक्तखत अनुरोिमा वा त्यस्तो प्रणािीको सुरिा गनि आवश्यक भएमा नेपाि 
सरकार, प्रिेश सरकार तथा यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे आवश्यक सुरिा व्यवस्था 
गनुि पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजम अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थाको अनुरोिमा सुरिा व्यवस्था 
गररएकोमा त्यसको िाक्षग िागे्न समू्पणि खचि सोही अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यहोनुि 
पनेछ । 

पररचे्छद ६ 

महसुि तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था 

२५.  खानेपानी तथा सरसफाइ महसुि लनधानरण : (१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
सक्षमक्षतको रुपमा रहेका उपभोक्ता संस्थािे उपिब्ध गराउने खानेपानी तथा सरसफाइ 
सेवाको महसुि सम्बक्तन्धत उपभोक्ता संस्थाको सािारण सभािे क्षनिािरण गरे बमोक्षजम 
हनेछ र यसरी क्षनिािरण गरेको महसुि िरको जानकारी कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािाई 
उपिब्ध गराउनु पनेछ ।  

(२) उपभोक्ता संस्थािे खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुि क्षनिािरण गिाि 
आयोजनाको िागत, खानेपानीको गुणस्तर, सेवाको स्तर, उपभोक्ताहरुको योगिान, 
उपभोक्ताको बृहि क्षहत, उपभोक्ताको क्रयशक्तक्त, नेपाि सरकार र प्रिेश सरकारको 
नीक्षत, कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको नीक्षत र खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको 
हकसम्बन्धी मौक्षिक हकिाई समेत आिार मानु्न पनेछ ।   

(३) यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे आफनो िेत्रक्षभत्र रहेका खानेपानी तथा 
सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे उपिफा (२) बमोक्षजमका सूचकहरुका आिारमा क्षनिािरण 
गने खानेपानी महशुिमा सम्भव भएसम्म एकरुपता कायम राख्न वा व्यापक अन्तर हन 
नक्षिनका िाक्षग आवश्यक क्षनिेशन क्षिन सके्नछ ।    

(४) अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यावसाक्षयक तथा व्यापाररक र औद्योक्षगक 
प्रयोजनका िाक्षग उपिब्ध गराउने खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुि यस 
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कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको परामशिमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुि क्षनिािरण 
आयोगिे क्षनिािरण गरे बमोक्षजम हनेछ । 

२६.  महसुि तथा शुल्क लिन सके्न : (१) उपभोक्तािे खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्धी सेवा उपयोग गरे वापत उपभोक्ता संस्थािे सािारण सभाको क्षनिािरण 
बमोक्षजम र अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे आयोगिे क्षनिािरण गरे बमोक्षजमका आिार र 
मापिण्डको अिीनमा रही उपभोक्तासुँग महसुि तथा सेवा शुल्क क्षिन सके्नछ । 

(२) उपभोक्तािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवा उपयोग गरे 
बापतको महसुि तथा सेवा शुल्क सम्बक्तन्धत उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त 
संस्थािाई बुझाउनु पनेछ ।  

(३) व्यापाररक वा व्यावसाक्षयक रुपमा खानेपानी आपूक्षति गनि अनुमक्षतपत्र प्राप्त 
संस्थािे आफ्नो सेवा िेत्रक्षभत्र क्षनिािररत समय ताक्षिका बमोक्षजम क्षनयक्षमत रुपमा 
खानेपानी क्षवतरण गनि नसकेमा त्यसरी खानेपानी क्षवतरण गनि नसकेको अवक्षिको शुल्क 
वा महससु क्षिन पाउने छैन । 

(४) उपिफा (१) र (२) मा जुनसुकै व्यवस्था गररएको भएतापक्षन उपभोक्ता 
संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे सम्बक्तन्धत वडा कायािियिे गररव तथा क्षवपन्न भनी 
पक्षहचान र क्षसफाररस गरेका व्यक्तक्त तथा पररवारिाई िारा र क्षमटर जडान, शौचािय 
क्षनमािण र ढि जडान वापतको शुल्क तथा खानेपानीको महसुि िगायतका सेवामा छुट 
तथा सहक्षियत क्षिनु पनेछ । 

२७.  लमनाहा वा छुट लदन सके्न : प्रकोप वा अन्य कुनै क्षवषम पररक्तस्थीका कारण कुनै खास 
िेत्रका उपभोक्ता, गररव तथा क्षवपन्न पररवार वा क्षसमान्तकृत पररवारिे उपभोक्ता संस्था 
वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गरेको खानेपानी सेवाको महसुि 
क्षतनि असमथि भएमा त्यस्ता उपभोक्तािे क्षतनुिपने महसुि घटाउन वा क्षमनाहा क्षिन सके्नछ 
। 

२८.  असुि उपर गनन सके्न : यस ऐन बमोक्षजम खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्धी सेवा उपयोग गरे बापतको महसुि तथा जररबानाको रकम नबुझाउने 
उपभोक्ताबाट सम्बक्तन्धत उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे त्यस्तो रकम 
प्रचक्षित कानून बमोक्षजम असुि उपर गनि सके्नछ । 

 

पररचे्छद ७ 

खानेपानी तथा सरसफाइको गुणस्तर मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था 

२९.  स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी आपूलतन गनुन पने : (१) यस ऐन बमोक्षजम अनुमक्षत 
क्षिनु नपने उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे खानेपानी आपूक्षति गिाि स्वच्छ 
र गुणस्तरीय खानेपानी आपूक्षति गनुि पनेछ । 
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(२) खानेपानी आपूक्षति गिाि पानीको गुणस्तर र स्वच्छता कायम गनिका िाक्षग 
पानी प्रशोिन गनुिपने भएमा प्रशोिन गरेर मात्र खानेपानी आपूक्षति गनुिपनेछ ।  

 

३०.  गुणस्तर मापदण्ड तोक्न सके्न : (१) खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी 
सेवाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापनमा अविम्बन गनुिपने गुणस्तर मापिण्डहरु नेपाि 
सरकारिे क्षनिािरण गरे बमोक्षजम हनेछन् । 

(२) नेपाि सरकारिे क्षनिािरण गरेको नू्यनतम् मापिण्ड अन्तगित रही सो 
मापिण्डमा तोकेको गुणस्तरभन्दा नू्यन नहने गरी यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे 
आफ्नो िेत्रका िाक्षग खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा आवश्यक मापिण्ड 
तोक्न सके्नछ । 

(३) उपभोक्ता संस्था र अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे उपिफा (१) र (२) बमोक्षजम 
तोकेको गुणस्तर र मापिण्डको पािना गनुि पनेछ । 

(४) कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे नेपाि सरकारिे तोकेको मापिण्ड अनुरुप 
हनेगरी खानेपानी तथा फोहोर पानीको गुणस्तर मापन तथा परीिणका िाक्षग 
प्रयोगशािाको स्थापना तथा सञ्चािन गनि सके्नछ । 

(५) उपिफा (५) बमोक्षजम यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे आफै प्रयोगशािा 
स्थापना गनि नसकेको अवस्थामा उपभोक्ता सस्था वा कुनै सेवा प्रिायक संस्थािे 
स्थापना गरेको प्रयोगशािाबाट खानेपानीको गुणस्तर मापन तथा परीिण गराउन सके्नछ 
।  

३१.  वातावरणीय अध्ययन गने: खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी नयाुँ आयोजना क्षनमािण 
गिाि कुनै आयोजनाको वातावरण संरिणसम्बन्धी प्रचक्षित कानून बमोक्षजम वातावरणीय 
अध्ययन प्रक्षतवेिन तयार गरी स्वीकृत गराउनु पने भएमा सम्बक्तन्धत उपभोक्ता संस्था 
तथा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे उक्त कानूनी व्यवस्थाको पािना गनुि पनेछ ।   

३२.  नदी तथा ताि तिैयाको जि गुणस्तर मापदण्ड: सांसृ्कक्षतक, िाक्षमिक, पयिटकीय 
महत्वका िेत्र र बस्तीसुँग जोक्षडएका वा क्षवक्षभन्न स्थानमा रहेका निी, ताि तिैया, 
पोखरी, जिाशय तथा कुण्ड वा कुवा र िाराहरुको वातावरणीय स्वास्थ्य र जिको 
गुणस्तरमा मानव सृक्षजत वा मानवीय क्षक्रयाकिापको कारण परररहेको वा पनि सके्न 
प्रभाव नू्यनीकरण गरी स्वच्छता र सुन्दरता कायम राख्न नेपाि सरकार तथा प्रिेश 
सरकारिे क्षनिािरण गरेका मापिण्ड समेतिाई आिार मानै्द कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे 
आवश्यक मापिण्ड बनाई िागु गनि सके्नछ ।  

३३.  फोहोर पानी प्रशोधन गनुनपने : (१) कसैिे पक्षन नेपाि सरकार, प्रिेश सरकार र यस 
कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे क्षनिािरण गरेको मापिण्ड क्षवपररत मानव मिमुत्र सक्षहत वा 
रक्षहतको फोहोर पानी वा अन्य कुनै पक्षन प्रकारको िोस वसु्त ढि क्षनकास प्रणािीमा 
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क्षवसजिन गनि वा मानव मिमुत्रिाई क्षसिै निी, खोिा, ताि, तिैया, जिाशय वा 
साविजक्षनक जग्गामा क्षमसाउन वा पिाउन पाइनृुे छैन । 

(२) कसैिे आफूबाट उत्सक्षजित फोहोर पानी वा वसु्त ढि क्षनकास प्रणािीमा 
क्षमसाउनु पने भएमा प्रशोिन गरी प्रचक्षित कानून बमोक्षजम तोक्षकएको मापिण्डको सीमा 
क्षभत्र रही क्षमसाउनु पनेछ । 

(३) यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे आफै वा उपभोक्ता संस्थािे यस 
कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका र अन्य सम्बक्तन्धत क्षनकायको सहयोगमा फोहर पानी प्रशोिन 
गने संरचना स्थापना र सञ्चािन गनि सके्नछ ।  

३४.  सरसफाइ तथा स्वच्छता कायनक्रम सञ्चािन गने : (१) कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे 
उपभोक्ता संस्था र क्षवक्षभन्न स्थानीय समुिायसुँग सहकायि तथा समन्वय गरी ग्रामीण तथा 
शहरी वस्तीिाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर बनाई राख्न स्वास्थ्य तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्धी क्षवक्षभन्न कायिक्रम तथा अक्षभयान सञ्चािन गनि वा गराउन सके्नछ । 

(२) शौचािय क्षनमािण तथा प्रयोग नगने पररवार वा व्यक्तक्तका िाक्षग कनकासुन्दरी 
गाउुँपाक्षिकािे सामाक्षजक सुरिा सेवा र अन्य अनुिानमा अस्थायी रुपमा रोक िगाउन 
सके्नछ । 

३५.  अनुगमन तथा लनयमन : (१) कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे नेपाि सरकार वा प्रिेश 
सरकारसुँगको समन्वयमा उपभोक्ता संस्था तथा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थाबाट आपूक्षति 
भएको खानेपानीको गुणस्तर तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवाको स्तरका बारेमा 
क्षनयक्षमत रुपमा अनुगमन गनुि पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजम अनुगमन गिाि कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको वातावरण 
र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षवषय हेने पिाक्षिकारी वा सिस्य तथा अक्षिकृत वा 
तोक्षकएका कमिचारीिे उपभोक्ता संस्था तथा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थाद्दारा आपूक्षति 
गरररहेको खानेपानी वा क्षवसजिन गरेको फोहोर पानीको नमूना संकिन तथा परीिण गनि 
वा अन्य आवश्यक क्षववरण क्षिन वा माग गनि सके्नछ ।  

(३) उपिफा (१) र (२) बमोक्षजम अनुगमनका क्रममा कनकासुन्दरी 

गाउुँपाक्षिकािे खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सेवाको स्तरमा सुिार गनि 
आवश्यक िेखेमा वा खानेपानी तथा फोहोरपानीको नमूना परीिण गिाि गुणस्तर तथा 
मापिण्ड बमोक्षजम भएको नपाइएमा सम्बक्तन्धत उपभोक्ता संस्था तथा अनुमक्षतपत्र प्राप्त 
संस्थािाई गुणस्तर तथा मापिण्ड कायम गनि क्षनिेशन क्षिन सके्नछ । 

(४) उपिफा (३) बमोक्षजम क्षिइएको क्षनिेशन पिना गनुि सम्बक्तन्धत उपभोक्ता 
संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थाको कतिव्य हनेछ । 

३६.  िलतपूलतन भराई लदन सके्न : (१) उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे 
तोक्षकएको मापिण्ड बमोक्षजमको खानेपानी उपिब्ध नगराएको प्रमाक्षणत भएमा वा त्यस्तो 
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खानेपानी उपयोग गिाि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रक्षतकूि असर पनि गएमा त्यस्तो 
उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र प्राप्त संस्थािे प्रभाक्षवत उपभोक्तािाई प्रचक्षित कानूनमा 
क्षनिािरण गररए बमोक्षजमको िक्षतपूक्षति भराई क्षिनु पनेछ । 

(२) कसैिे खानेपानी वा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी आयोजना वा सेवा प्रणािी 
र त्यसको संरचनामा कुनै पक्षन क्षकक्षसमको हानी नोक्सानी वा िक्षत पु¥याएमा सो सम्बन्धी 
मुद्दा हेने अक्षिकारीिे िक्षतपूक्षति बापत उक्षचत रकम भराई क्षिन सके्नछ । 

३७.  कसुर र सजाय: खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कसुरको क्षनिािरण र िण्ड 
सजायसम्बन्धी व्यवस्था खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी संघीय कानूनमा व्यवस्था भए 
बमोक्षजम हनेछ ।  

पररचे्छद ८ 

लवलवध 

३८.  खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सलमलत: (१) कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको 
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीक्षत तथा योजना एवं कायिक्रम तजुिमा र 
कायािन्वयनका क्षवषयमा ....गाउुँपाक्षिकािाई सुझाव क्षिन र प्रभावकाक्षता ल्याउन, 
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी उपभोक्ता संस्था एवं संघ संस्था र क्षनकायहरुसुँग 
समन्वय कायम गनि र खानेपानी तथा सरसफाइका क्षवषयमा सृजना हने स्थानीय क्षववाि 
समािानमा सहजीकरण गनि कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकामा िेहाय बमोक्षजमको एक 
खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सक्षमक्षत रहनेछ:  

 (क)  कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका अध्यि    अध्यि 

 (ख)  खानेपानी तथा सरसफाइ िेत्र हेने कायिपाक्षिकाका सम्बक्तन्धत क्षवषयगत 
सक्षमक्षतको संयोजक १ र एक जना मक्षहिा सिस्य   सिस्य  

 (ग)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपािको एक जना स्थानीय 
प्रक्षतक्षनक्षि,         सिस्य  

(घ)  खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छताको िेत्रमा कायिरत एक जना मक्षहिा 
प्रक्षतक्षनक्षि,  सिस्य  

  (ङ)  कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको खानेपानी तथा सरसफाई हेने शाखा प्रमुख 
   सिस्य सक्षचव   

(२) उपिफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोक्षजमका प्रक्षतक्षनक्षिहरुको छनौट 
कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका प्रमुखिे गनेछन र क्षनजहरुको कायि अविी तीन वषिको हनेछ 
।  
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(३) उपिफा (१) बमोक्षजम गिन हने सक्षमक्षतको काम, कतिव्य र अक्षिकार 
कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिको कायिगाउुँपाक्षिकािे क्षनिािरण गरे बमोक्षजम हनेछ ।  

(४) खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सक्षमक्षतको बैिकको कायिक्षवक्षि सक्षमक्षत 
आफैिे क्षनिािरण गरे बमोक्षजम हनेछ ।  

(५) सक्षमक्षतको बैिकमा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता क्षवषयका क्षवज्ञ र 
सरोकारवाहरुिाई आमन्त्रण गनि सक्षकनेछ ।  

३९.  खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी योजना तजुनमा र कायानन्वयन:(१) 
कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे उपभोक्ता संस्था र सरोकारवािा क्षनकाय तथा संघ 
संस्थहरुसुँग समन्वय, सहकायि तथा परामशि गरी नेपाि सरकारिे क्षनिािरण गरेको नीक्षत 
तथा मापिण्ड अनुसार आफ्नो िेत्रका िाक्षग उपयुक्त हने क्षकक्षसमको खानेपानी तथा 
सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी क्षिघिकाक्षिन योजना तजुिमा गरी कायािन्वयन गनि सके्नछ । सो 
क्षिघिकाक्षिन योजनािे क्षिगो क्षवकास िििाइ पक्षन समाबेस गनुि पने छ । 

(२)  खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी तजुिमा गररएका आयोजनाहरुिाई 

नेपाि सरकारिे तयार पारेको आक्षिकाररक सूचना व्यवस्थापन पोटििमा अद्मावक्षिक गने तथा 

क्षनयक्षमत प्रक्षतवेिन गनुिपनेछ ।  

(३) कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे तजुिमा गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्धी योजना कायािन्वयनका िाक्षग उपभोक्ता संस्था र सम्बक्तन्धत सबै क्षनकाय र 
सरोकारवािाहरुिे सहयोग गनुिपनेछ । 

(४) खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी योजनामा आवश्यकता अनुसार 
समय समयमा पररमाजिन गनि  सक्षकनेछ ।  

(५) प्रकोप तथा आपतकाक्षिन समयमा खानेपानीको क्षनयक्षमत आपूक्षति गनि र 
सरसफाइ तथा स्वच्छता कायम गनिका िाक्षग यस िफा बमोक्षजम तजुिमा गररने योजनमा 
क्षवशेष व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

४०.  लववरण उपिब्ध गराउने: (१) कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे प्रिेशको सम्बक्तन्धत मन्त्रािय 
माफि त वा क्षसिै िेहायको क्षववरणहरु सम्बक्तन्धत संघीय मन्त्रािय समि वाक्षषिक रुपमा र 
आवश्यकता अनुसार उपिब्ध गराउने छ  ु  

 (क)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षमक्षतको रुपमा रहेका उपभोक्ता 
संस्थाहरुको संख्या र सोबाट िाभान्वीत जनसंख्या ।  

 (ख)  अनुमक्षतपत्र प्रिान गररएका संगक्षित संस्थाको संख्या र सोबाट िाभान्वीत 
जनसंख्या ।  

 (ग)  नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारिे माग गरेका अन्य क्षववरणहरु ।  
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(२) उपिफा (१) को प्रयोजनका िाक्षग कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकामा खानेपानीको 
स्रोत र पररमाण, गुणस्तर, िाभाक्तन्वत िेत्र र खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणािीका 
महत्वपूणि तथा मुख्य क्षवषयहरु प्रष्ट रुपमा िेक्तखने गरी राक्तखने छ र यस्ता क्षववरणहरु 
आवश्यकता अनुसार समय समयमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी क्षवि्युतीय एक्षककृत 
नक्शामा समावेश गनिका िाक्षग नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराउन सक्षकनेछ ।  

(३) यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे उपिफा (२) बोक्षजम राखेको क्षववरणिाई 
अनुगमन र क्षवशे्लषणका िाक्षग उपयोग गनि सक्षकने छ ।  

४१.  पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था : खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनमा उले्लखनीय 
योगिान गने व्यक्तक्त, संघ संस्था वा समुिायिाई यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे 
आवश्यक पुरस्कारको व्यवस्था गनि सके्नछ ।  

४२.  लनदेशन लदन सके्न : कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे उपभोक्ता संस्था वा अनुमक्षतपत्र 
प्राप्त संस्था वा सेवा प्रिायक अन्य संघ संस्थािाई खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्धी आयोजनाको क्षनमािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन र उपभोक्ता सेवाका 
क्षवषयमा आवश्यक क्षनिेशन क्षिन सके्नछ र त्यस्तो क्षनिेशनको पािना गनुि सम्बक्तन्धत 
सबैको कतिव्य हनेछ । 

४३.  अलधकार प्रत्यायोजन : (१) कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकाको प्रमुख÷अध्यििे यस ऐन 
बमोक्षजम प्राप्त गरेको अक्षिकार उपाध्यि वा कुनै सिस्य वा प्रशासकीय अक्षिकृत वा 
सम्बक्तन्धत कमिचारीिाई प्रत्यायोजन गनि सके्न छन् ।  

(२) यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ र 
स्वच्छतासम्बन्धी शाखा स्थापना नभएसम्म यस ऐन र सो अन्तगित तजुिमा हने क्षनयम, 
क्षनिेक्षशका, कायिक्षवक्षि र मागििशिन बमोक्षजम गनुिपने कायिहरु वातावरण सम्बन्धी 
शाखाबाट सम्पन्न गनि सक्षकनेछ ।  

४४.  लनयम, लनदेलशका, कायनलवलध र मागनदशनन बनाउन सके्न : यस ऐनमा गररएका 
व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कायािन्वयनको िाक्षग कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे आवश्यक क्षनयम, 
क्षनिेक्षशका, कायिक्षवक्षि र मागििशिन बनाउन सके्नछ । गाउुँपाक्षिकािे खानेपानीको गुणस्तर 
अनुगमन, सुरक्षित खानेपानी समुिायको क्षवकास र घोषणा गने, खुिा क्षिसामुक्त क्तस्थक्षतको अनुगमन 

गने, माक्षनसहरूको खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताका आवश्यकताहरू पूरा गने उदे्दश्यिे, कसैिाई 

पक्षन पक्षछ नछाड्नका िाक्षग क्षवशेष पररचािन कायिक्षवक्षिहरू बनाउन सके्नछन् 

४५.  बचाउ तथा खारेजी र बालिएमा गने :  

(१) यस कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिकािे खानेपानी तथा सरसफाइका क्षवषयमा यस अघी 
कायिक्षवक्षि वा अन्य आिारमा गरेका कायिहरु यसै ऐन बमोक्षजम भए गरेको माक्षनने छ ।  
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(२) यो ऐन वा यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्रिेश कानूनमा 
गररएका व्यवस्थाहरुसुँग बाक्षझन गएमा बाक्षझएको हिसम्म यो ऐनका सम्बक्तन्धत िफाहरु 
क्षनषृ्कय रहने छन् ।    
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अनुसुचीहरू 

अनुसुची १ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमलतको वधानको नमुना  

......................................खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 

सलमलतको 

लवधान ........... 

प्रस्तावना 

स्वच्छ खानेपानी र स्वस्थ वातवरणको समस्या र आवश्यकतािाइि  ध्यानमा राखेर उपिब्ध क्षसक्षमत श्रोत 

र सािनबाट क्षनमािण हने आयोजनाहरुको क्षिघिकािीन उपयोग गराइि   बाक्षसन्दाहरूिाइि खानेपानी 

सुक्षविा पुयािउन सरसफाइको स्तर बृक्ति गराउन र जीवनस्तर उिाउन मद्दत पुयािउने उदे्दश्यिे कणाििी 

प्रिेश जुम्ला क्षजल्ला कनकासुन्दरी गाउुँपाक्षिका वडा नं ...... .का स्थानीय खानेपानी उपभोक्ता तथा 

सरसफाइ समूहको आपसी सरसल्लाह र सहमतीमा  .........................खानेपानी तथा सरसफाइ 

उपभोक्ता सक्षमक्षत गिन गरी आयोजनािाइि  स्थायीतु्व क्षिनको िाक्षग यो क्षविान तयार गरी जारी 

गररएको छ ।  

१ .संलिप्त नाम र प्रारिः  यो क्षविानको नाम ढ्याम खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षमक्षतको 

क्षविान  ............रहेको छ ।  

क  (िेगाना   ................................................................मा रहनेछ ।  

ख  (यो क्षविान जिश्रोत  ऐन २०४९ तथा क्षनयमाविी २०५५ अनुसार जिश्रोत सक्षमक्षतमा िताि 

भएको क्षमक्षत िेक्तख प्रारम्भ भएको माक्षननेछ ।  

१ .पररभाषाः   क्षवषय वा प्रसंगिे अको अथि निागेमा यो क्षविानमा उले्लख भएको शब्दहरूिे क्षनम्न 

बमोक्षजमको अथि बुझाउने छ ।  

 क (क्षविान भन्नािे खानेपान ुी उपभोक्ता सक्षमक्षतको क्षविान ............िाइि  जनाउने छ ।  

ख  (सक्षमक्षत भन्नािे यस क्षविान बमोक्षजम गिन भएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 

सक्षमक्षत भने्न सम्झनु पििछ ।  

ग  (आयोजना िेत्र भन्नािे आयोजना िागु भइि उक्त आयोजनाबाट प्रत्यि िाभ पुयािउने िेत्र मात्र 

सम्झनु पििछ ।  

घ  (अध्यि भन्नािे यो क्षविान बमोक्षजम गिन भएको सक्षमक्षतको अध्यि भने्न जनाउुँछ ।  

ङ  (उपाध्यि भन्नािे यो क्षविान बमोक्षजम गिन भएको सक्षमक्षतको उपाध्यि भने्न जनाउुँछ ।  

च  (कोषाध्यि भन्नािे यो क्षविान बमोक्षजम गिन भएको सक्षमक्षतको कोषाध्यि भने्न जनाउुँछ ।  

छ  (सक्षचव भन्नािे यो क्षविान बमोक्षजम गिन भएको सक्षमक्षतको सक्षचव भने्न जनाउुँछ । 

ज  (सिस्य भन्नािे यो क्षविान बमोक्षजम गिन भएको सक्षमक्षतको सिस्य भने्न जनाउुँछ ।  
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झ  (पिाक्षिकारी भन्नािे यो क्षविान बमोक्षजम गिन भएको सक्षमक्षतको अध्यि ,उपाध्यि ,

कोषाध्यि ,सक्षचव र सिस्य पिहरूिाइि जनाउुँछ ।  

ञ  (को ष भन्नािे सक्षमक्षतिे उपभोक्ताबाट संकिन गरेको रकम र आयोजना सम्बन्धी कामबाट 

प्राप्त वा अन्य श्रोतहरूबाट प्राप्त भएको रकमिाइि जनाउुँछ । 

ट  (उपभोक्ता समूह भन्नािे भगट्ने िेत्र भत्रको प्रते्यक घरिुरीबाट १८ बषि पुरा भएको एक 

जनाका िरिे बनेको उपभोक्ताहरूको समूहिार्इ जनाउुँछ । 

ि  (सहयोगी संस्था भन्नािे आयोजना छनौट िेक्तख क्षिएर क्षडजाइन िागत इक्षष्टमेट तयार पारी 

क्षनमािण कायिमा आक्षथिक तथा प्राक्षवक्षिक रूपिे सहयोग गने सरकारी वा गैरसरकारी संस्थािाइि  

नाउुँछ ।  

उपभोक्ता सलमलत र समूहः   

३  .सलमलतको उहेदः  सलमलत गठनको  देहाय बमोलजम उहेदहरू रहनेछन् ।  

क) सम्बक्तन्धत िेत्रमा क्षनमािण हन िागेको वा सम्पन्न भएको खानेपानी आयोजनाको संरिण एवं 

सम्बििन गने  

ख) आयोजना क्षनमािण वापत रकमको सक्षचत पररचािन गने । 

ग) आयोजना ममित सम्भार तथा सुचारू गनिको क्षनक्षमत्त उपभोक्ताहरूसंग क्षनयक्षमत रूपमा 

रकम संकिन गरस् सक्षमक्षतको कोषमा जम्मा गने । 

घ) उपयुक्त एवं भरपिो क्षकक्षसमको  खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको स्थापना संचािन 

ममित सम्भार एवं क्षवकास गने ।  

ङ) आयोजना ममित सम्भार तथा रेखिेखकोक्षनक्षमत्त उउपभोक्ता सक्षमक्षतकै श्रोतबाट पाररक्षश्रमक 

क्षिने गरी आवश्यक ममित सम्भार कायिकताि अक्षनवायि रुपमा राखी क्षनक्षयमत रुपमा 

आयोजनाको रेखिेख गनि िगाउने । 

च) सहयोगी संस्था (सरकारी वा गैरसरकारी क्षनकाय) िाइि  समुिाय पररचािन एवं आवश्यक 

जनसहभाक्षगताको व्यवस्था गनि गराउन सहयोग गने । 

छ) खानेपानी सम्बक्तन्ध कुनै क्षववाि आएमा समािान गने गराउने । 

ज) स्वास्थ्य तथा सरसफाइि बारे उपभोक्ताहरूिाइि सचेत गराउने तथा जनचेतना अक्षभबृक्षद्द गने 

। 

झ) उपयुक्त व्यवस्थापनको कमी कमजोरीका कारण खानेपानी आयोजनािाइि  हानी नोक्सानी 

भै सेवा बन्द भएमा पूणि रूपिे जमे्मवारी हने  

ञ) आयोजना सम्बन्धी अन्य आवश्यक कायि गनि । 

 

 

 

४  .उपभोक्ता समूहको भेिा  

क) सािारणतया उपभोक्ता समूहको भेिा किीमा बषिको २ पटक हनेछ । 
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ख) आयोजना िेत्रको २० प्रक्षतशत सिस्यहरूिे अध्यिसमि क्षिक्तखत अनुरोि गरेमा वा 

सक्षमक्षतका समू्पणि सिस्यको वहमतिे उपभोक्ता समूहको भेिा बेिायन अध्यि समि क्षिक्तखत 

अनुरोि गरेमा अध्यििे ७ क्षिनक्षभत्र उपभोक्ता सक्षमक्षतको भेिा गराउनु पनेछ । 

ग) उपभोक्ता सक्षमक्षतको भेिा हने क्षमक्षत, समय र स्थान अध्यििे तोके बमोक्षजम हनेछ । 

घ) उपभोक्ता समूहको भेिाको अध्यिता सक्षमक्षतको अध्यििे क्षनजको अनुपक्तस्थतीमा 

उपाध्यििे र क्षजनको अनुपक्तस्थतीमा सक्षमक्षतका सिस्यहरूिे आफूमधे्यबाछ छानेको सिस्यिे 

गनेछ । 

ङ) उपभोक्ता सक्षमक्षतको भेिा ३ क्षिन अगावै सबै उपभोक्ताहरूिाइि भेिा हने स्थान समय 

क्षमक्षत र सो भेिामा छिफि हने क्षवषय खुिाइ साविजक्षनक रूपमा जानकारी क्षिइनेछ । 

च) सािारणसभाको िाक्षग समू्पणि उपभोक्ता संख्याको ५० प्रक्षतशत उपक्तस्थक्षतिाइि  गणपुरक 

संख्या माक्षननेछ । 

छ) पक्षहिो पटक सुचना क्षिइि भेिामा बस्दा गणपुरक संख्या नपुग भएमा िोस्रो पटक ३ क्षिनको 

म्याि क्षिइि पुन सुचना क्षिइनेछ । 

ज) यसरी गणपुरक संख्या नपुगी िोस्रो पटकको सूचना बमोक्षजम भेिा हुँिा कुि उपभोक्ता 

संख्याको २५ प्रक्षतशत उपभोक्ताहरूको उपक्तस्थक्षतिाइि  गणपुरक संख्या पुरा भएको माक्षननेछ । 

झ) अन्यथा उले्लख भए बाहेक कुनै पक्षन क्षनणिय उपक्तस्थत सिस्यहरूको बहमतबाट गररनेछ । 

ञ) पक्षहिो पटकको भेिा गाउुँपाक्षिकाको अग्रगाक्षमत्वमा बस्न सके्नछ । 

ट) भेिामा सम्भव भएसम्म गाउुँ क्षिकाका अध्यि, उपाध्यि तथा वडाका अध्यििाइि आमक्तन्त्रत 

गनि सक्षकनेछ । 

५  .उपभोक्ता समूहको काम कतनव्य र अलधकार  

क) आयोजना क्षनमािण संचािन र ममित सम्भारका िाक्षग आवश्यक क्षविान पाररत गरी िागु 

गराउने । 

ख) उपभोक्ता समूहको भेिाद्वारा उपभोक्ताहरू मधे्यबाट सक्षमक्षतको पिाक्षिकारीहरू तथा 

सिस्यहरूको छनौट गने । 

ख) सक्षमक्षतको खचि िेखापरीिण प्रक्षतवेिन स्वीकृत गने । 

घ) आयोजनाको आक्षथिक श्रोतको आिारमा उपभोक्ता सक्षमक्षतिे तयार गरी पेश गरेको वाक्षषिक 

आय व्ययको अनुमान स्वीकृत गने । 

ङ) आयोजनाको िीघिकािीन संचािनका िाक्षग आवश्यक पने काम कायिवाहीमा सक्षमक्षतिाइि  

सहयोग पुयािउने । 

 

 

६  .खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमलत गठनः  

क) आयोजना िेक्षत्रभत्रका उपभोक्ताहरूको भेिािे सबै िाराबाट प्रक्षतक्षनक्षित्व हने गरी 

आफुमधे्यबाट एक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षमक्षत गिन गनेछ । सो सक्षमक्षतको 

पिाक्षिकारीमधे्य किीमा एकजना मक्षहिा प्रक्षतक्षनक्षित्व समेत समू्पणि सिस्य संख्याको नू्यनतम 
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३३ प्रक्षतशत (एक क्षतहाइि ) मक्षहिा प्रक्षतक्षनक्षित्व हनुपनेछ। यसरी सक्षमक्षत गिन गिाि सो िेत्रमा 

समू्पणि यपभोक्ताहरू मधे्य ५० प्रक्षतशत भन्दा बढी घरिुरीका उपभोक्ताहरूको उपक्तस्थक्षतबाट 

छनौट भएको हनुपनेछ । आयोजनाको साइज अनुसार ५ िेक्तख ९ सिस्यीय उपभोक्ता सक्षमक्षत 

गिन गनि सक्षकनेछ । 

ख) यसरी गक्षित सक्षमक्षतका पिाक्षिकारीहरू र सिस्यहरू क्षनम्न बमोक्षजम हनेछन् । 

१) अध्यि  १ जना  

२) उपाध्यि  १ जना  

३) कोषाध्यि १ जना  

४) सक्षचव १ जना 

५)सिस्य बढीमा ५ जनासम्म 

ग) उपभोक्ता सक्षमक्षतका पिाक्षिकारीहरूको पिावक्षि चार वषिको हनेछ र कुनै पिाक्षिकारी पुन 

छनौट हन सके्नछ । 

७  .खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरूको योेताः  

क) पररसक्क सक्षक्रय र सक्षमक्षतको कामको िाक्षग समय क्षिन सके्न । 

ख) क्षवक्षभन्न उपभोक्ता समूहको क्षप्रतक्षनक्षित्व गनि सके्न । 

ग) उपभोक्ताहरूिाइि संगिन गनि सिम भएको । 

घ) गाउुँिे वा उपभोक्ताहरूको आिार क्षवश्वास प्राप्त भएको । 

ङ) आफ्नो घर आुँगन सरसफाइ गने वानी भएको चपी बनाउने वा चपी बनाउन जोस जाुँगर 

भएको फोहोर मैिाको उक्षचत तरीकाबाट तह िगाउने जस्ता स्वास्थ्य तथा सरसफाइको 

काममा सिैं अगुवा भै गाुँउिेहरूको बीच उिाहरणको रूपमा प्रसु्तत हन सके्न । 

च) तक्षिममा सहभागी हन सके्न खानेपानी आयोजनाको तजुिमा क्षनमािण कायि संचािन तथा 

ममित सम्भार सम्बन्धी कायि तथा अनुगमन जस्ता क्षवक्षभन्न कायिका िाक्षग क्षजमे्मवारी वहन गनि 

सके्न । 

छ) सािारण िेखपढ गनि सके्न हनुपनेछ । 

८  .सलमलतका पदालधकारीको अयोेताः  

क) मानक्षसक वा शारीररक रूपिे अस्वस्थ भएको । 

ख) नैक्षतक पतन िेक्तखने फौजिारी अक्षभयोगमा सजाय पाएको । 

 

९  .उपभोक्ता सलमतको भेिा तथा बैठकः  

क) उपभोक्ता सक्षमक्षतको भेिा किी १ मक्षहनाको १ पटक बसे्नछ । आवश्यकता अनुसार थप 

भेिा राख्न सक्षकनेछ । 

ख) सक्षमक्षतको भेिा अध्यििे तोकेको समय क्षमक्षत र स्थानमा सक्षचविे बोिाउनेछ । 

ग) सक्षमक्षतको भेिाको अध्यिता अध्यििे क्षनजको अनुपक्तस्थतीमा उपाध्यििे र क्षनजको 

अनुपक्तस्थती रहेमा सक्षमक्षतको भेिामा उपक्तस्थत सिस्यहरूिे आफू मधे्यबाट छानेको सिस्यिे 

गनेछ । 
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घ) सक्षमक्षतको भेिामा ५० प्रक्षतशत सिस्यहरूको उपक्तस्थक्षतिाइि  गणपुरक संख्या माक्षननेछ । 

ङ) उपभोक्ता सक्षमक्षतको भेिाको सूचना भेिा बसु्न भन्दा किीमा ३ क्षिन अगावै सक्षमक्षतका 

सिस्यहरूिाइि क्षिनुपनेछ । 

च) पक्षहिो पटक सूचना गरी बसेको उपभोक्ता सक्षमक्षतको भेिामा गणपुरक संख्या नपुगेमा 

िोस्रो पटक पुन  ३ िाको सूचना गररनेछ । 

छ) िोस्रोपटक सूचना गरी बोिाइएको भेिामा ३५ प्रक्षतशत सिस्यको उपक्तस्थक्षतिाइि  गुणपुरक 

संख्या माक्षननेछ । 

ज) अन्यथा उले्लख भए बाहेक कुनै पक्षन क्षनणिय उपक्तस्थत सिस्यको बहमतबाट गररनेछ । 

झ) भेिा सम्बन्धी अन्य कायिक्षवक्षि सक्षमक्षत आफैिे क्षनिािरण गनेछ । 

१०  .लवशेष भेिाको व्यवस्थाः  

३५ प्रक्षतशत भन्दा बढी सिस्यिे अध्यि समि क्षिक्तखत अनुरोि गरेमा अध्यििे ७ क्षिनक्षभत्र क्षवशेष भेिा 

बोिाउनेछ । 

११  .उपभोक्ता सलमलतको काम कतनव्य र अलधकारीः  

उपभोक्ता सक्षमक्षतको काम कतिव्य र अक्षिकार िेहाय बमोक्षजम हनेछ । 

क) उपभोक्ता समूहको भेिािे पाररत गरेको क्षनणियहरू सम्बक्तन्धत सहयोगी संस्थाहरूमा 

पिाउने र सो को कायािन्वयन गने गराउने । 

ख) सक्षमक्षतको प्रक्षतक्षनक्षित्व गरी आयोजनाको सम्झौता गने । 

ग) नेपाि सरकार तथा िातृ संस्थाबाट उपिब्ध सािन श्रोतको पररचािनको साथै 

आयोजनािाइि  सहयोग गने । 

घ) आयोजनाको क्षनमािण अवस्था िेक्तख नै व्यवक्तस्थत रूपमा सरसफाइ कायिक्रमहरू संचािन 

गने गराउने । 

ङ) आयोजना शुरू हुँिा िेक्तख नै आवश्यक मात्रामा जनसहभाक्षगता जुटाउने व्यवस्था क्षमिाउने 

। 

च) ममित सम्भार कोष खडा गनिको िाक्षग आयोजनाको प्रक्षतिारा नू्यनतम रू. १००० का िरिे 

उपभोक्ताहरूबाट संकिन गने । 

छ) आयोजनाको ममित सम्भार गनि तथा  ममित सम्भार कायिकताि पररचािन  गरी आयोजना 

सुचारू रूपिे संचािन गनिको िाक्षग उपभोक्ताहरूसंग क्षनयक्षमत रूपिे प्रते्यक मक्षहना रकम 

संकिन गरी सक्षमक्षतको कोषमा गने । 

ज) आयोजनाको मूि जग्गा तथा पाइप िाइन सम्बन्धी वा अन्य कुनै कुराको क्षववाि उिेमा 

सोको समािान गने र सोको जानकारी सम्बक्तन्धत संस्थामा क्षिने । 

झ) सक्षमक्षतिे आफ्रनो कायि क्षनयक्षमत एवं सुचारू रूपिे संचािन गनि आवश्यकता परेमा आफ्नो 

मातहतमा उपसक्षमक्षत गिन गनि सके्नछ ।  

ञ) आयोजना सुचारू रूपिे संचािन गनि तथा रेखिेख गनिका िाक्षग आवश्यक संख्यामा ममित 

सम्भार कायिकतािको छनौट गने र क्षनजको पाररक्षश्रमक तोके्न तथा सोको जानकारी सम्बक्तन्धत 

सह्रयोगी  संस्थामा क्षिने । 
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ट) आयोजनाको हस्न्तारण भैसकेपक्षछ थप िाराहरूको माग भै आएमा पानीको स्रोत प्राप्त भै 

पानी संचािनमा कुनै बािा नपने भएमा सक्षमक्षतको भेिाबाट क्षनणिय गराइि  सम्बक्तन्धत सहयोगी 

संस्थाबाट स्वीकृत क्षिइि थप िारा क्षिन सके्नछ । 

ि) आयोजनाको हानी नोक्सानी गने व्यक्तक्तिाइि उक्षचत कायिवाही गने र िण्ड जररवना तोके्न । 

ड) आयोजनामा प्राकृक्षतक प्रकोप जसै्त  भुकम्प बाढी पक्षहरो आक्षििे िक्षत गरेमा ममित गरी 

सोको सम्बन्धीत सहयोगी संस्थािाइि  जानकारी क्षिने र सक्षमक्षतिे गनि नसके्न भएमा पुन  

क्षनमािणका िाक्षग सम्बक्तन्धत क्षनकायमा माग गने । 

ढ) स्वास्थ्य तथा सरसफाइका बारे उपभोक्ताहरूिाइि सचेत गराउने तथा सो बारे जनचेतना 

अक्षभबृक्षद्द गनि आवश्यक कायिक्रम संचािन गने ।  

ण) आयव्ययको क्षहसाव क्षकताव राम्रोसंग राखी वाक्षषिक रूपमा िेखा पररिण गराउने र सोको 

अनुमोिन िाक्षग उपभोक्ता सक्षमक्षतको भेिामा राखे्न र त्यसको जानकारी सम्बक्तन्धत सहयध्गी 

संस्थािाइि  पिाउने । 

त) सक्षमतको कोष व्यवक्तस्थत बनाउन बैंकमा खाता खोिी रकम जम्मा गने र आवश्यक परेको 

बेिामा सक्षमक्षतबाट क्षनणिय गराइ क्षझके्न । 

थ) सक्षमक्षतको कुनै पि ररक्त हन रआएमा उपभोक्ता समूहको भेिा नभएसम्मका िाक्षग 

उपभोक्ता सक्षमक्षत मधे्यबाट सक्षमक्षतको भेिािे त्यस्तो पिमा मनोक्षनत गने र पक्षछ उपभोक्ता 

समूहको भेिाबाट सोको अनुमोिन गराउने । 

ि) यी माक्षथ उले्लख गररएको बाहेक समतको अन्य काम कतिव्य र अक्षिकार उपभोक्ता 

समूहको भेिािे क्षनिािरण गरे बमोक्षजम हनेछ । 

 

 

 

 

१२  .पदालधकारीको काम कतनव्य र अलधकारः  

१२ .१ अध्यिः अध्यिको काम कतिव्य र अक्षिकार िेहाय बमोक्षजम हनेछ । 

क) उपभोक्ता समूह र उपभोक्ता सक्षमक्षतको भेिाको अध्यिता गनुि प्रते्यक क्षनजी वा साविजक्षनक 

िाराबाट पानी महशुि संकिन गने र सो रकमको कोष बाुँिी आयोजना संचािन समेत सम्भार 

कायिमा प्रयोग गने । 

ख) उपभोक्ता समूह र उपभोक्ता सक्षमक्षतको भेिा हने क्षमक्षत समय रस्थान तोके्न आयोजना 

क्षनमािण ममित अक्षविमा उपभोक्ता सक्षमक्षतिे गरेको कायिको सहयोगी संस्थाबाट भएको भुक्तानी 

क्षववरण क्षनमािण सामग्री कामिारहरूको ज्यािा भुक्तानी क्षववरण रादे्न तथा भुक्तानी भएको 

रकम कोषमा जम्मा गने । 

ग) आयोजना सक्षमक्षतको भेिामा मत बराबर भएमा क्षनणाियक मत क्षिने । 

घ) आयोजना बारे िैक्षनक जानकारी राखे्न । 
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ङ) आफ्नो समूहका उपभोक्ताहरूसंग सम्पकि  राखी आयोजना सम्बक्तन्ध जानकारी क्षिने क्षिने र 

भेिािाइि   जानकारी गराउने । 

च) समय समयमा सहयोगी संस्थािाइि  आयोजनाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने । 

१२ .२ उपाध्यिः उपाध्यिको काम कतिव्य र अक्षिकार िेहाय बमोक्षजम हनेछ । 

क) अध्यिको अनुपक्तस्थक्षतमा अध्यििे स्ािेको समू्पणि कायि गने । 

ख) अध्यििाइि कायि सम्पािनमा सहयोग गने । 

ग) अध्षिको क्षनिेशाअनुसार आयोजनाको स्थायीत्वको िाक्षग क्षवक्षभन्न कायि गने । 

घ) आफ्नो समूहका  उपभोक्ताहरूसंग  सम्पकि  राखी आयोजना सम्बक्तन्ध जानकारी क्षिने क्षिने 

र भेिािाइि  जानकारी गराउने । 

१२ .३ कोषाध्यिः कोषाध्यिको काम कतिव्य र अक्षिकार िेहाय बमोक्षजम हनेछ । 

क) अध्यिको क्षनकटम सम्पकि मा रक्षह कायि गने । 

ख) सक्षमक्षतको नाममा जम्मा हन आएको चि अचि नगि क्षजन्सी सम्पक्षत्तको क्षजम्मा क्षिइ 

त्यसको क्षहसाब क्षकताब तथा शे्रस्ता अद्यावक्षिक राखे्न । 

ग) सक्षमक्षतको  आक्षथिक बारोबारको रेखिेख र क्षनयन्त्रण गने । 

घ) प्रते्यक मक्षहनाको आम्दानी र खचिको क्षववरण तयार गरी राखे्न । 

ङ) प्रते्यक वषि किीमा कषिको एक पटक उपभोक्ता समूहको भेिा गराइ योजनाको आम्दानी 

खचिको क्षववरण जानकारी गराइ खचिको अनुमो िन गराउने । 

च) अध्यिसंग संयुक्त िस्तखतमा  बैंकमा सक्षमक्षतको खाता खोिी संचािन गने । 

छ) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना संचािनमा क्षनयमानुसार उपभोक्ता सक्षमक्षतको िाक्षयत्व 

पुरा गनि श्रोत पररपािन गने काम िगायत अन्य काममा अध्यििाइि सहयोग र सल्लाह क्षिने । 

ज) आफ्नो समूहमा उपभोक्ताहरूसंग सम्पकि  राखी आयोजना सम्बक्तन्ध समय समयमा 

जानकारी क्षिने क्षिने र भेिािाइि  जानकारी गराउने । 

झ) अन्य आवश्यक तोक्षकएको काम गने । 

१२ .४ सलचवः सक्षचवको काम कतिव्य र अक्षिकार िेहाय बमोक्षजम हनेछ । 

क)सक्षमक्षतके क्षनणिय बमोक्षजम उपभोक्ता समूहको भेिा बोिाउने । 

ख) अध्यिको आिेश बमोक्षजम उपभध्क्ता सक्षमक्षतको भेिा बोिाउने । 

ग) उपभोक्ता सक्षमक्षत तथा समूहको भेिाको छिफि तथा क्षनणियहरूको अक्षभिेख राखे्न । 

घ)  उपभोक्ता सक्षमक्षत तथा समूहको भेिाको  क्षनणियहरू प्रमाक्षणत गने । 

ङ) उपभोक्ता  सक्षमक्षतको भेिामा सक्षमक्षतको वाक्षषिक प्रक्षतवेिन पेश गने । 

च) क्षविान नीक्षत र क्षनणिय अनुरूप उपभोक्ता सक्षमक्षतको तफि बाट िेखापढी गने । 

छ) आफ्नो समूहमा उपभोक्ताहरूसंग सम्पकि  राखी आयोजना सम्बक्तन्ध समय समयमा 

जानकारी क्षिने क्षिने र भेिािाइि  जानकारी गराउने । 

ज) उपभोक्ताको क्षहतिाइि  ध्यानमा राखी अध्यििे तोकेको वा क्षनजको अनुमक्षत क्षिइि अन्य 

आवश्यक कायि गने । 
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१२ .५ सददः सिस्यको काम कतिव्य र अक्षिकार िेहाय बमोक्षजम हनेछ । 

क) सक्षमक्षतको भेिामा सक्षक्रय रूपमा भाग क्षिने । 

ख) अध्यिको क्षनिेशानुसार आयोजनाको स्थाक्षयत्वको क्षनक्षमत्त कायि गने । 

ग) आफ्नो समूहमा उपभोक्ताहरूसंग सम्पकि  राखी आयोजना सम्बक्तन्ध समय समयमा 

जानकारी क्षिने क्षिने र भेिािाइि  जानकारी गराउने । 

घ) आयोजना  सम्बक्तन्ध कुनै समस्या आइपरेमा उक्षचत तवरिे समािान गनि प्रयत्न गने । 

ङ) सक्षमक्षत र उपभोक्ता समूहको भेिािे क्षनणिय गरेका कुराहरू कायािन्वयन गनि सहयोग गने । 

१२ .६ .सथाहकारको व्यवस्थाः  

उपभोक्ता सक्षमक्षतको भेिािे सम्बक्तन्धत आयोजना क्षभत्रका उपभोक्ताहरू वा आयोजना क्षभत्रका 

उपभोक्ताहरू नभएका तर गाउुँमा प्रक्षतक्षित सल्लाह क्षिन आवश्यक िानेर राख्न चाहेमा बढीमा ३ जना 

सम्म सल्लाहकार सख्न सके्नछन् । तर यस्ता सल्लाहकारहरूको क्षनणिय गने अक्षिकार भने हने छैन । 

१३  .कोषको व्यवस्थाः  

सक्षमक्षतको कोषको व्यवस्था िेहाय बमोक्षजम हनेछ । 

क) सक्षमक्षतको कुनै श्रोतबाट प्राप्त चन्दा पुरस्कार आक्षथिक सहायता तथा अनुिान रकम । 

ख) िण्ड जररवानाबाट यिेको रकम । 

ग) सक्षमक्षतिे प्राप्त गरेको ऋण । 

घ) उपभोक्ताबाट उिेको पानी महशुि िगायत अन्य रकम । 

ङ) क्षनमािणा वा अन्य श्रोतबाट आयोजनाका बचत भएको रकम वा अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

१४  .ममनत सिार कोषः  

क) प्रक्षत िारा नू्यनतम रू १००० उपभोक्ताहरूबाट संकिन गरी एक ममित सम्भार बो खडा 

गररनेछ । 

ख) यो कोषको रकम मुद्यती खातामा राखी यसको ब्याजबाट आएको रकम सािारण कोषमा 

िाक्तखिा गरी अत्यावश्यक भएमा ममित सम्भारको िाक्षग क्षझक्न सक्षकनेछ । 

१५  .साधरण कोष ) बचत चािुखाता ) 

क) आयोजनाको कायि संचािनका िाक्षग ममित सम्भार कोषको ब्याजबाट प्राप्त रकम तथा 

जानी महशुि उिाइ प्राप्त गरेको रकम िगायत अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरी एक 

सािरण कोष खडा गररनेछ । 

ख) सक्षमक्षतको तफि बाट गररने सबै खचि यस कोषबाट व्यहोररने छ । 

ग) यो कोषको संचािन सक्षमक्षतका अध्यि, कोषाध्यि र सक्षचवको संयुक्त िस्तखतबाट हनेछ । 

१६  .चि अचि सअललः  

उपभोक्ता सक्षमक्षत एक अक्षवक्तच्छन््न उत्तराक्षिकारी भएको हुँिा आयोजना क्षनमािण हनु अक्षघ र पक्षछ 

सक्षमक्षतको नाममा प्राप्त सबै प्रकारको चि र अचि सम्पक्षत्त उपर सक्षमक्षतको स्वाक्षमत्व हनेछ । 
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१७  .िेखापररिणः  

क) सक्षमक्षतको खचिको िेखा पररिण प्रते्यक वषिको आक्षश्वन मक्षहना क्षभत्र उपभोक्ता सक्षमक्षतको 

भेिािे क्षनयुक्त गरेको िेखा परीिकबाट गराइनेछ । 

ख) िेखापररिणको प्रक्षतवेिन अक्षनवायि रूपमा गाउुँपाक्षिका र वडा कायािियमा पिाइनेछ । 

१८  .अलवस्तासको प्रस्तावः  

क) सक्षमक्षतको कुनै वा सबै पिाक्षिकारी क्षवरूद्व पि अनुसारको ख आचरण नगरेको भनी 

उपभोक्ता समूहका २५ प्रक्षतशत िे क्षिक्तखत क्षनवेिन सक्षमक्षतमा िएता गरेमा अध्यििे क्षनवेिन 

िताि भएको ७ क्षिन क्षभत्र उपभोक्ता समूहको भेिा बोिाउनेछ र सो भेिामा खानेपानी 

योजनाबाट िाभाक्तन्वत हने किीमा ५० प्रक्षतशत घरिुरी संख्याको सिस्य उपक्तस्थत हनु पनेछ । 

यसरी उपक्तस्थत सिस्यिे २/३ बहमतिे सो पाररत गरेमा क्षनज पिाक्षिकारी आफ्नो पिबाट 

हट्नेछ । 

ख) तर उपभोक्ता समूह वा सक्षमक्षतिे अक्षवश्वासको प्रस्ताव राखेको त्यस्तो पिाक्षिकारीिाइि  

आफ्नो सफाइि पेश गने मौका क्षिइनेछ । 

 

१९  .सददबाट मुक्त हने अन्य अवस्थाः  

क) मृतु्य भएमा । 

ख) बसाइि  सरी अन्यत्र गएमा । 

ग) कुनै पिाक्षिकारी मनाक्षसव कारण निेखाइ क्षवना सूचना िगातार ४ पटकसम्म सक्षमक्षतको 

भेिा तथा बैिकमा अनुपक्तस्थत भएमा त्यस्तो पिाक्षिकारीिाइि  सक्षमक्षतको क्षनणिय अनुसार 

पिबाट मुक्त गनि सक्षकनेछ । 

घ) कुनै पिाक्षिकारी आफ्नो पिबाट हट्न चाही अध्यि समि राक्षजनामा पेश गरेमा तथा त्यस्तो 

राक्षजनामा सक्षमक्षतको बहमतबाट स्वीकृत भएमा । 

२०  .सलमलत  भंग हन सके्न अवस्थाः   

उपभोक्ता समूहको भेिामा उपक्तस्थत  ५० प्रक्षतशत भन्दा बढी घरिुररी संख्याको उपभोक्ताहरू मधे्य  

िुइि  क्षतहाइ उपभोक्ताहरूको सहमक्षतबाट सक्षमक्षतिे राम्रो काम गरेको छैन भने्न टानेर हािको उपभोक्ता 

सक्षमक्षत भंग गने क्षनणिय गरेमा सक्षमक्षत भंग हनेछ । तर कुनै आयोजनाको काममा बािा पनि नक्षिन 

तुरून्त सोक्षह भेिािे अको सक्षमक्षत गिन गनेछ ।  

२१  .लवधान संशोधन तथा लनयमाविी तजनमाः  

क) यस क्षविानमा िफाहरू आवश्यकता अनुसार संशोिन गनुि परेमा सक्षमक्षतिे संशोिन गरी 

उपभोक्ता समूहको भेिाद्वारा अनुमोिन गराउनु पनेछ । यसरी उभोक्ता समूहको बहमतिे 

पाररत गरेको संशोिन सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानीय गाउुँ  कायिपाक्षिकाको कायािियिे स्वीकृत 

गरेको क्षमक्षत िेक्तख िागु हनेछ । 

ख) सक्षमक्षतिे यो क्षविान बमोक्षजमको उदे्वश्य प्राप्त गनि अन्य क्षनयम आफै बनायन सके्नछ । 

ग) यो क्षविान प्रारम्भ हुँिा बहाि रहनेको सक्षमक्षत यसै क्षविान बमोक्षजम गिन भएको माक्षननेछ । 
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२२  .खारेजी बचाउ ःः  

क) यो क्षविान पाररत भइ िागु हन अगाडी उपभतोक्ता सक्षमक्षतको भेिाबाट क्षनणिय भइि 

सम्पािन भएका कायिहरू यसै क्षविान बमोक्षजम भए गरे सरह माक्षननेछ । 

ख) यस क्षविान अन्तगित गक्षित सक्षमक्षत आयोजना संचािन रहने अक्षविभर कायम रहनेछ । 

ग) कुनै पररक्तस्थक्षतमा सक्षमक्षत कायम रहन नसके्न अवस्था आइपरेमा सक्षमक्षतको समू्पणि चि 

अचि सम्पक्षत्त नेपाि सरकारको हनेछ । 

घ) यस क्षविान नभएको वा प्रचक्षित नेपाि कानुनसंग बाक्षझएको हकमा प्रचक्षित नेपाि कानुन 

बमोक्षजम र अरू कुराका हकमा यसै क्षविान बमोजपम हनेछ ।  

 

 

२३  .आयोजना सम्बन्धी सलिप्त पररचयः  

क) आयोजनाको नाम 

............................................................................................................................. .. 

ख) आयोजनाको िेत्र  .................................. गाउुँपाक्षिका .................................................... वडा 

नं.....  

ग) मुहानको नाम िेगाना 

...........................................................................................................................  

घ)  पानी उपभोग गने घर संख्या 

............................................................................................................. 

ङ) पानी उपभोग गने वतिमान जनसंख्या ..................... मक्षहिा....................पुरूष...................... 

जम्मा 

च) सहयोगी संस्थाको नाम तथा िेगाना 

................................................................................................... 

अनुसुलचहरू 

१. उपभोक्ता सक्षमक्षतको छाप । 

२. उपभोक्ता सक्षमक्षतका पिाक्षिकारीहरूको नामाविी र िेगाना । 

३. खाता संचािन गने बारे उपभोक्ता सक्षमक्षतको बैिकको क्षनणिय प्रक्षतक्षिपी । 

अनुसुलच १ 

. ........................................................................................खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षमक्षतको 

छाप 

स्था  २०........... 

िोगोमा हल्ने   

माक्षथ ................................................................................... खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षमक्षत 
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ति  ......................................................................गाउुँपाक्षिका ....................क्षजल्ला  

अनुसुलच २ 

............................. खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सक्षमक्षतका पिाक्षिकरीहरूको नामविी 

क्षस .नं.  नाम ,थर  पि  क्षिंग िेगाना  िस्तखत  

१  अध्यि    

२  उपाध्यि    

३  कोषाध्यि    

४  सक्षचव     

५  सिस्य    

६  सिस्य    

७  सिस्य    

८  सिस्य    

९  सिस्य    

 

 

 

 

 

 


