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प्रमाणीकरण िमितः२०७९\११\०८ 

मैवाखोला गाउँपािलकाको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी ऐन, २०७९ 
प्रस्तावना 

स्वच्छ, सुरि�त र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पह�चँ प्रा� गनेर् नाग�रकको मौिलक 
अिधकारको सम्मान, संर�ण र प�रपूितर् गरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्था लगायतका संगिठत 
संस्थाह�का माध्यमबाट सहज र िदगो �पमा स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी 
सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संिवधानको धारा 
२२६ बमोिजम यस मैवाखोला गाउँपािलकाको १२ औ ंगाउँ सभाले यो ऐनको तजुर्मा गरेको छ । 
 

प�रच्छेद -१ 
प्रारिम्भक 

१. संि�� नाम र प्रारम्भ:(१) यस ऐनको नाम मैवाखोला गाउँपािलकाको खानेपानी सरसफाइ तथा 
स्वच्छता सम्बन्धी ऐन, २०७९ रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तु�न्त प्रारम्भ ह�नेछ । 
२. प�रभाषा : िवषय वा प्रसङ्गले अकोर् अथर् नलागेमा यस ऐनमा, 
(क) “अनुमितपत्र” भन्नाले दफा १४ बमोिजमको अनुमितपत्र सम्झनु पदर्छ । 
(ख) “अनुमितपत्र प्रा� संस्था” भन्नाले खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी सेवा प्रदान गनेर् संगिठत 

संस्था सम्झनु पदर्छ । 
(ग) “आयोजना” भन्नाले खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी सेवा प्रदान गनेर् भौितक संरचनाको 

िनमार्ण, िवस्तार वा सुधार र तत्सम्बन्धी अन्य कायर् गनेर् उदे्दश्यले सञ्चािलत आयोजना 
सम्झनु पदर्छ । 

(घ) “उपभो�ा” भन्नाले खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी सेवा उपयोग गनेर् व्यि�, संस्था वा 
िनकाय सम्झनु पदर्छ । 

(ङ) “उपभो�ा संस्था” भन्नाले सामुदाियक �पमा सामुिहक िहतका लािग खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता 
सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गनेर् सामुदाियक संस्था सम्झनु पदर्छ । 

(च) “खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा सिमित” भन्नाल ेखानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी सेवा 
उपयोग गनेर् उपभो�ा घरधरुी सदस्यह�ले उपभो�ा संस्थाको �पमा रहकेो सामुदाियक 
संस्थाको िवधान बमोिजम साधारण सभा वा अिधवेशनबाट गठन ह�ने सिमितलाई जनाउँदछ । 

(छ) “खानेपानी सेवा” भन्नाले खानेपानीको सञ्चय, स्थानान्तर तथा िवतरण गरी घरेलु, सावर्जिनक, 
संस्थागत वा औद्योिगक उपयोगको लािग खानेपानी आपूितर् गनेर् कायर् सम्झनु पदर्छ र सो 
शब्दले थोक, ट्याङ्कर वा बोतलबन्दी �पमा खानेपानी उपलव्ध गराउने कायर्लाई समेत 
जनाउँछ । 
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(ज) “खानेपानीको सावर्जिनक उपयोग” भन्नाले सावर्जिनक �पमा जडान भएका धाराबाट उपभो�ाको लािग 
िवतरण ह�ने खानेपानीको उपयोग सम्झनु पदर्छ र सो शब्दले अग्नी िनयन्त्रण लगायत 
अत्यावश्यक अवस्थामा सावर्जिनक स्थानह�मा प्रयोग गनेर् खानेपानीको उपयोगलाई समेत 
जनाउँछ । 

(झ) “खानेपानीको संस्थागत उपयोग” भन्नाले सरकारी, सावर्जिनक, व्यावसाियक वा व्यापा�रक संस्थाह�ले 
प्रयोग गनेर् खानेपानीको उपयोग सम्झनु पदर्छ र सो शब्दले औद्योिगक संस्थाह�ले औद्योिगक 
प्रयोजन बाहकेका लािग उपयोग गनेर् खानेपानी समेतलाई जनाउँछ । 

(ञ) “गुणस्तरीय खानेपानी” भन्नाले मानव तथा पशुको िदसामा ह�ने इ.कोली र स्वास्थ्यलाई हानी गनेर् 
भौितक, जैवीक र रसायिनक पदाथर्ह� नरहकेो गुणस्तरयु� स्वच्छ खानेपानी सम्झनु पदर्छ । 

(ट) “घरेलु उपयोग” भन्नाले िपउन, हातमुख तथा लुगा धनु, नुहाउन, खाना पकाउन, जीवजन्तु तथा 
पशुपन्छीलाई खवुाउन, करेसाबारी, शौचालय वा यस्तै अन्य व्यि�गत तथा घरायसी 
प्रयोजनका लािग प्रयोग ग�रने खानेपानीको उपयोग सम्झनु पदर्छ । 

(ठ) “शौचालय” भन्नाले मानव मलमूत्र सुरि�त �पमा मानव सम्पकर् बाट अलग गनेर् सुिवधा सिहतको 
संरचनालाई जनाउँदछ । 

(ड) “ढल िनकास” भन्नाले मानव मलमूत्र सिहत वा रिहत फोहोरपानीलाई सतही वा भिूमगत ढल प्रणाली वा 
अन्य कुनै त�रकाबाट सङ्कलन र स्थानान्तरण गनेर् कायर् सम्झनु पदर्छ । 

(ढ) “तोिकएको वा तोिकए बमोिजम” भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयममा तोिकएको वा 
तोिकए बमोिजम सम्झनु पदर्छ । 

(ण) “पानीको स्रोत” भन्नाले प्राकृितक �पमा पानी िनसतृ ह�ने नदी, झरना, खोला, ताल, पोखरी, झरना, कुवा 
तथा मूल जस्ता सतही वा भिूमगत जलस्रोत सम्झनु पछर् र सो शब्दले आकाशे पानी तथा 
पानीको आपूितर् गनेर् मानव िनिमर्त संरचनालाई समेत जनाउँछ । 

(त) “फोहोरपानी” भन्नाले खानेपानीको घरेलु, सावर्जिनक तथा संस्थागत उपयोग प�ात िनष्कासन ह�ने मानव 
मलमूत्र सिहत वा रिहतको फोहोरपानी सम्झनु पदर्छ र सो शब्दले फोहोर पानीसँग िमिसएर 
आउने वषार्तको पानीलाई समेत जनाउँछ । 

(थ) “सरसफाइ 
 सेवा” भन्नाले फोहोर पानी व्यवस्थापन तथा ढल िनकास गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कायर् 

सम्झनु पदर्छ र सो शब्दले पानीको स्रोतको संर�ण गनर् ढल िनकास प्रणाली, फोहोर पानी 
प्रशोधन प्रणाली तथा सावर्जिनक शौचालयको िनमार्ण, सञ्चालन तथा प्रवधर्न गनेर् कायर्लाई 
समेत जनाउँदछ । 

(द) “स्वच्छता” भन्नाले िनयिमत �पमा शौचालयको प्रयोग गनेर्, िनयिमत �पमा साबुन पानीले हात धुने, 
घरायसी तहमा िपउने पानीको सुरि�त व्यवस्थापन र शुद्धीकरण गनेर्, व्यि�गत सरसफाइ 
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कायम गनेर् र घर िभत्र र बािहरका तरल र ठोस फोहोर मैलाको उिचत व्यवस्थापन गरी पूणर् 
स्वच्छता कायम गनेर् कायर्लाई समेत जनाउँदछ । 

(ध) “संगिठत संस्था” भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गनर्को लािग 
यस ऐन तथा अन्य प्रचिलत कानून बमोिजम दतार् भई स्थापना भएका खानेपानी तथा 
सरसफाइ उपभो�ा संस्थालाई जनाउँदछ र सो शब्दले प्रचिलत कानून बमोिजम खानेपानी 
तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गनेर् उदे्दश्यले स्थापना भएका अन्य संस्था समेतलाई जनाउँछ । 

(न) “सेवा प्रणाली” भन्नाले खानेपानीको मुहान, पाइप, प्रशोधन संयन्त्र, जल भण्डारण संरचना, जलाशय वा 
सरसफाइ सेवासँग सम्बिन्धत संरचना वा त्यस्तै िकिसमका अन्य उपकरण वा संरचना सम्झनु 
पदर्छ र सो शब्दले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग आवद्ध भएको घर, जग्गा र त्यसमा 
िनिमर्त संरचनालाई समेत जनाउँछ । 

(प) “सेवा प्रदायक” भन्नाले खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा र स्वच्छता सम्बन्धी सेवा प्रणालीको िनमार्ण, 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको माध्यमबाट खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी 
सेवा उपलब्ध गराउने उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्था सम्झनु पदर्छ । 

(फ) “सेवा �ेत्र” भन्नाले उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता 
सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनर्का लािग िनधार्रण ग�रएको वा अनुमितपत्रमा उल्लेख 
ग�रएको �ेत्र सम्झनु पदर्छ । 

 
                                                              प�रच्छेद -२ 
          खानेपानी तथा सरसफाइमा पह�ँचको अिधकार र खानेपानी प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था 
३. खानेपानी तथा सरसफाइमा पह�ँचको अिधकार:  (१) यस मैवाखोला गाउँपािलकामा रहकेा प्रत्येक 

नाग�रकलाई िवना भेदभाव स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज र सुलभ पह�चँको अिधकार 
ह�नेछ र यस ऐन तथा प्रचिलत कानून बमोिजम त्यस्तो अिधकारको सम्मान, संर�ण, सम्वद्धर्न र 
प�रपूितर् ह�नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको खानेपानी तथा सरसफाइमा पह�चँको अिधकार अन्तगर्त यस मैवाखोला 
गाउँपािलकामा प्रत्येक नाग�रकलाई देहायको अिधकार ह�नेछ । 

(क) उपभो�ा संस्था स्थापना गनेर् अिधकार र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज र सुलभ पह�चँको 
अिधकार, 
(ख) िनयिमत �पमा पयार्�, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी प्रा� गनेर् अिधकार, 
 (ग) गुणस्तरीय सरसफाइमा सहज र सुलभ �पमा पह�चँको अिधकार । 
(३) उपदफा (१) बमोिजमको अिधकारको सम्मान, संर�ण, सम्वद्धर्न, प�रपूितर् र कायार्न्वयन गनेर् िजम्मेवारी 
यस मैवाखोला गाउँपािलका र सम्बिन्धत उपभो�ा संस्थाको ह�नेछ र यसका लािग यस मैवाखोला 
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गाउँपािलका र सम्बिन्धत उपभो�ा संस्थाले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक 
सहयोग प्रा� गनर् सक्नेछन् । 
(४) यस मैवाखोला गाउँपािलकाले आफनो �ेत्रमा रहकेा उपभो�ा संस्थाह�ले आपूितर् गनेर् खानेपानीको 
सुिवधास्तर िनधार्रण गनर् सक्नेछ र यस प्रयोजनका लािग उपभो�ा संस्थाह�सँग छलफल गरी आवश्यक 
सूचकह� िनधार्रण गनर् सक्नेछ । 
४. खानेपानीका स्रोतमािथको अिधकार: (१) यस मैवाखोला गाउँपािलकामा जलस्रोतको उपयोग गदार् 

खानेपानीलाई पिहलो प्राथिमकता प्रदान ग�रने छ । 
(२) प्रचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएपिन घरेलु उपयोगका लािग पानीको 

उपयु� प�रमाणको व्यवस्था गरेर मात्र जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बिन्धत िसंचाई, जलिवद्युत जस्ता 
आयोजना र अन्य प्रयोजनको लािग प्रयोग गनुर् पनेर्छ । 

(३) यस ऐन तथा प्रचिलत कानून बमोिजम कुनै उपभो�ा संस्था वा समुदायले सामुदाियक 
िहत ह�ने गरी परम्परागत �पमा वा उपभो�ा संस्थाका माध्यमबाट घरेलु, सावर्जिनक र संस्थागत 
प्रयोजनका लािग उपयोग गदै आएको खानेपानीको प�रमाण बराबरको जलस्रोतमा सोही प्रयोजनको 
लािग त्यस्तो उपभो�ा संस्था वा समुदायको अिधकार सुरि�त रहनेछ । 

(४) कुनैपिन खानेपानी प्रणालीबाट उपलब्ध भएको खानेपानी सेवा कुनै कारणले प्रभािवत 
ह�ने भएमा अकोर् वैकिल्पक व्यवस्था नभएसम्म प्रभािवत व्यि�, बस्ती, समुदाय र सामािजक 
संस्थालाई सो खानेपानी प्रणालीबाट खानेपानी सेवा प्रा� गनेर् अिधकार सुरि�त रहनेछ । 

(५) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग सम्बिन्धत प्रणाली तथा संरचनालाई प्रितकूल असर 
पनेर् गरी अन्य कुनै िनकाय वा िवकास प�रयोजनाले कुनै संरचना बनाउनु परेमा प्रभािवत उपभो�ा 
संस्थाको सहमित िलनु पनेर्छ । 

(६) कुनै िवकास प�रयोजना वा आयोजनाका कारण उपभो�ा संस्थाद्वारा सञ्चािलत वा 
परम्परागत �पमा सञ्चािलत खानेपानी आपूितर् प्रणाली वा संरचनामा �ित भएमा उ� प�रयोजना वा 
आयोजनाले प्रभािवत उपभो�ा संस्थालाई न्यायोिचत �ितपूितर् उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभािवत 
खानेपानी प्रणाली र संरचनाको ममर्त सम्भार गनुर् पनेर्छ । 

(७) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले यस मैवाखोला गाउँपािलकामा रहेको खानेपानीका 
स्रोतबाट खानेपानी संकलन तथा प्रशोधन गरी िनयार्त वा अन्य कुनै व्यापार गनर् कुनै संस्थालाई 
अनुमितपत्र िदनु पूवर् यस मैवाखोला गाउँपािलका र प्रभािवत उपभो�ा संस्था वा समुदायको सहमित 
िलनु पनेर्छ । 

५. पानीको स्रोत तथा मुहानको संर�ण: (१) खानेपानी तथा सरसफाइमा योगदानका लािग खानेपानीका 
मुहान तथा स्रोत संर�ण गनुर् सबै नाग�रक, स्थानीय समुदाय, संघ संस्था र िनकायको कतर्व्य ह�नेछ । 
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(२) यस मैवाखोला गाउँपािलकामा रहकेा खानेपानीको स्रोत तथा मुहानको संर�णका लािग 
मैवाखोला गाउँपािलका र सम्बिन्धत उपभो�ा संस्थाको समन्वयमा देहाय बमोिजमका कायर्ह� गनुर् 
पनेर्छ: 

(क) खानेपानीको स्रोत संर�णको लािग जलाधार, पानी िमिश्रत भएर आउने मुलाधार, िसमसार र वन �ेत्र 
संर�ण गरी बाढी, पिहरो िनयन्त्रण गनेर् र खानेपानीको मूल वा मुहानलाई िदगो बनाई राख्न िनयिमत �पमा 
ममर्त सम्भार र सरसफाइ गनेर् । 
(ख) खानेपानीको स्रोतलाई प्रदषुण ह�न निदने र पानीको स्रोत न� वा लोप ह�नबाट बचाउने, 
(ग) खानेपानीको संर�ण र समुिचत उपयोगका बारेमा खानेपानी उपभो�ा वा सम्बिन्धत प�ह�लाई सचेतना 
अिभविृद्ध गनेर् । 
(घ) खानेपानीको स्रोत प्रदषूण ह�न निदन तथा पानीको मूल वा वहाव �ेत्रको संर�णका लािग जैिवक खेती 
गनर् र चरीचरण तथा आगलागी िनयन्त्रण गनर् कृषकह�लाई प्रोत्साहन गनेर् । 
(ङ) खानेपानीको मुहान वा वहाव �ेत्र वा सो �ेत्रका प्रणालीमा प्रितकूल असर पनेर् गरी िवषादी वा िवष्फोटक 
पदाथर् प्रयोग गनर् बन्देज गनेर् । 
(च) खानेपानीको स्रोत र वहाव प्रणालीमा ह�ने प्रदषुण िनयन्त्रणका लािग आवश्यक पनेर् अन्य कायर्ह� गनेर् । 
३) यस मैवाखोला गाउँपािलकामा रहकेा उपभो�ा संस्थाले अन्य िछमेक� गाउँपािलकाको �ेत्रमा रहकेो 
मुहान वा स्रोतबाट खानेपानी ल्याएको भएमा त्यस्तो �ेत्रको खानेपानीको मूहान तथा स्रोत संर�णका लािग 
सम्बिन्धत स्थानीय तहसँग समन्वय गनुर्पनेर्छ तर यस मैवाखोला गाउँपािलकामा रहकेो पानीको मुहान अन्य 
स्थानीय तहमा खानेपानी प्रयोजन लािग गनुर् परेमा प्रािविधक अध्ययन प्रितवेदनको आधारमा ४० प्रितशत 
मात्र प्रयोग गनर् पाईनेछ । 
(४) व्यापा�रक तथा नाफामूलक प्रयोजनका लािग खानेपानी आपूितर् गनर् अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले आफ्नो 
स्रोत साधन प्रयोग गरी उपदफा (२) बमोिजमका कायर्ह� गनुर् पनेर्छ । 
(५) खानेपानीको प्रयोजनका लािग िनमार्ण ग�रएका कुनै पिन प्रकारका धाराह�बाट पानी प्रयोग गनेर् समयमा 
बाहके अन्य समयमा पानी खेर फाल्न पाइने छैन । 
६. पानी स्रोतह�को उपयोग: (१) पानीको उपयोगका लािग नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डलाई 

मध्यनजर गदैर् मैवाखोला गाउँपािलकाले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागु गनर् सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको मापदण्डको अधीनमा रही व्यि�, उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� 
संस्थाले भिूमगत पानीको स्रोतह�को उपयोग गनर् सक्नेछन् । 

७. खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली: (१) यस मैवाखोला गाउँपािलका िभत्र खानेपानी तथा सरसफाइ 
उपभो�ा सिमितको �पमा रहने उपभो�ा संस्थाका माध्यमबाट सामूिहक �पमा स्वच्छ, सुरि�त तथा 
गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनुर् 
पनेर्छ । 
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(२) भौगोिलक जिटलता, बढी लागत तथा िविश�कृत प्रािविधक सीपको आवश्यकता र द� 
जनशि�को आवश्यकता पनेर् भई मैवाखोला गाउँपािलका र उपभो�ा संस्थाले मात्र सम्पन्न गनर् 
नसक्ने प्रकृितका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको सह-लगानीमा िनमार्ण, सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापनका लािग मैवाखोला गाउँपािलका र उपभो�ा संस्थाले नेपाल सरकार वा प्रदेश 
सरकारसँग सहयोग माग गनर् सक्नेछन् । 
(३) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको िनमार्ण गदार् र भौितक संरचना बनाउँदा उपभो�ा संस्थाले 
आफै िनमार्ण गनुर् पनेर्छ र उपभो�ा संस्थाले िनमार्ण गनर् नसक्ने प्रकृितका र सहलगानीका बह�विषर्य 
आयोजनाको भौितक संरचनाको िनमार्णका लािग मात्र प्रितष्पधार्का आधारमा िनमार्ण व्यावसायी 
छनौट गनर् सिकनेछ । 
(४) मैवाखोला गाउँपािलकाले सतह तथा अन्य पानीको स्रोत पयार्� नभएको �ेत्रमा नाग�रकलाई 
खानेपानी उपलब्ध गराउनको लािग आकाशे पानी संकलन गनेर् तथा अन्य उपयु� प्रिविध वा प्रणाली 
िनमार्णका लािग नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गरी आिथर्क तथा प्रािविधक 
सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 
(५) कुनै उपभो�ा संस्थाले यस मैवाखोला गाउँपािलका सिहत अन्य स्थानीय तहको �ेत्रमा समेत 
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा आपूितर् गरेको रहछे भने उ� उपभो�ा संस्थालाई दवु ैतथा सम्बिन्धत 
सबै स्थानीय तहबाट सहयोग गनर् सिकने छ । 
(६) कुनै व्यि�को िनजी जग्गामा रहेको पानीको स्रोतलाई आफ्नो घरेलु प्रयोजनका लािग उपयोग गनर् 
पाइने छ र िनजी जग्गाको पानीको स्रोतलाई सामूिहक िहतका लािग सामुदाियक �पमा खानेपानी 
आपूितर् गनेर् उपभो�ा संस्थाले पिन उपयोग गनर् सक्नेछ । 
(७) व्यापा�रक वा व्यावसाियक �पमा खानेपानी आपूितर् गनर् अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले कुनै कारणले 
िनयिमत �पमा खानेपानी सेवा आपूितर् गनर् नसकेमा सो अविधका लािग उपभो�ालाई ट्याङ्कर वा 
अन्य वैकिल्पक व्यवस्थाद्वारा उपयु� गुणस्तर र प�रमाणको खानेपानी उपलव्ध गराउनु पनेर्छ । 
(८) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा सिमित उपभो�ा संस्था र अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले आफूले 
सञ्चालन गरेको खानेपानी आपूितर् प्रणालीको आधारभतू जानकारीह� (पानीको स्रोत र प�रमाण, 
उपभो�ा घरधरुी संख्या र जनसंख्या, पदािधकारी, लैङ्िगक तथा सामािजक समावेशीकरणको 
अवस्था, लगानी रकम, शुल्क तथा महशुल दर, सम्पकर्  र गुनासा सुनुवाई संयन्त्र आिद) बारे 
सूचनापाटी तयार गरी सावर्जिनक स्थलमा राख्नुपनेर्छ । 

८.  खानेपानी आयोजना र संरचनाको हस्तान्तण: (१) मैवाखोला गाउँपािलकामा नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले िवकास र िनमार्ण गरेका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र सो 
सम्बन्धी संरचनाह� खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा सिमितको �पमा रहकेा उपभो�ा संस्थालाई 
हस्तान्तरण गनर् सिकने छ । 
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(२) व्यावसाियक तथा व्यापा�रक प्रयोजनका लािग संगिठत संस्थाले सञ्चालन गरेका खानेपानी 
तथा सरसफाइ आयोजना र सोको संरचनाह� उ� संगिठत संस्थाले पाएको अनुमितपत्रको अविध 
सिकएपिछ वा अनुमितपत्र खारेज भएको अवस्थामा उ� आयोजना र सोको संरचनाह� पिन 
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा सिमितको �पमा रहकेा उपभो�ा संस्थालाई हस्तान्तरण गनर् 
सिकने छ । 

                                                            प�रच्छेद -३ 
                                             उपभो�ा संस्था सम्बन्धी व्यवस्था 
९. खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्थाको गठन: (१) मैवाखोला गाउँपािलकाको कुनै वस्ती वा  

पूरै �ेत्रमा सामुदाियक िहत र सामुिहक लाभका लािग संस्थागत �पमा जलस्रोतको उपयोग गरी 
खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवा सञ्चालन र उपयोग गनर् चाहने उपभो�ाह�ले 
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्था गठन गनर् सक्नेछन् । 
(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्था गठन नभएका �ेत्रमा मैवाखोला गाउँपािलकाले 
उपभो�ा संस्था गठनका लािग आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गनर् सक्नेछ । 
(३) प्रचिलत कानून बमोिजम मैवाखोला गाउँपािलकाको �ेत्रािधकार, दाियत्व र िजम्मेवारी अन्तगर्त 
पनेर् िकिसमका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्थाह� गठन भएमा उपभो�ा संस्थाको िवधान 
सिहत उपभो�ा संस्था दतार्का लािग मैवाखोला गाउँपािलका सम� िनवेदन िदनुपनेर्छ । 
(४) उपदफा (३) बमोिजम पेस भएको िवधान अनुसारको उपभो�ा संस्था दतार् गनर् सामािजक, 
आिथर्क र प्रािविधक �ि�कोणले उपयु� देिखएमा मैवाखोला गाउँपािलका प्रमुख अध्य�ले िवधान 
स्वीकृत गरी उपभो�ा संस्था दतार्को प्रमाणपत्र प्रदान गनुर् पनेर्छ । 
(५) कुनै एउटा खानेपानीको स्रोत उपयोगका लािग उपभो�ा संस्था स्थापना भइसकेकोमा सोही 
खानेपानीको स्रोत प्रयोग गनेर् गरी अकोर् उपभो�ा संस्था दतार् गनर् पाइने छैन । 
(६) यो ऐन लागु ह�नु पूवर् प्रचिलत कानून बमोिजम िजल्ला जलस्रोत सिमित वा िविभन्न िनकायमा 
दतार् भई सञ्चालन ह�दँै आएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा संस्था समूह सिमितह� मध्ये 
प्रचिलत संघीय र प्रदशे कानून बमोिजम  यस मैवाखोला गाउँपािलकाको �ेत्रािधकार, दाियत्व र 
िजम्मेवारी अन्तगर्त पनेर् िकिसमका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्था समूह सिमितह� यो ऐन 
लागु भए प�ात यस मैवाखोला गाउँपािलकामा आफ्नो सािवक िवधान र दतार् प्रमाणपत्र पेस गरी 
उपभो�ा संस्था अद्याविधक ह�नु पनेर्छ, तर यस प्रयोजनका लािग नयाँ उपभो�ा संस्था दतार् गनुर्पनेर् 
छैन । 
(७) उपदफा (६) को प्रयोजनका लािग िजल्ला जलस्रोत सिमितले आफ्नो कायार्लयमा दतार् रहेका तर 
यस गाउँपािलकाको �ेत्रािधकार, दाियत्व र िजम्मेवारी िभत्र पनेर् खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा 
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संस्थाह�को दतार् अिभलेख, फाइल र सम्बिन्धत कागजातह� यो ऐन प्रारम्भ भएको िमितल े एक 
वषर्िभत्रमा यस मैवाखोला गाउँपािलकामा हस्तान्तरण गनुर्पनेर्छ । 
(८) प्रचिलत कानून बमोिजम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको �ेत्रािधकार अन्तगर्त पनेर् िकिसमका 
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्थाह�ले यस मैवाखोला गाउँपािलकाको �ेत्रमा खानेपानी तथा 
सरसफाइ सेवा सञ्चालन गदैर् आएको भएमा उ� संस्थाको दतार् प्रमाणपत्र, िवधान र खानेपानीको 
स्रोत सिहतको िववरण यो ऐन प्रारम्भ भएको िमितले एक वषर्िभत्रमा यस मैवाखोला गाउँपािलकामा 
अिभलेखको �पमा राख्नका लािग उपलब्ध गराउनु पनेर्छ । 
(९) गाउँपािलकामा दतार् वा अद्याविधक भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्थाले प्रत्येक 
आिथर्क वषर् समा� भएको िमितले तीन मिहनािभत्रमा आफ्नो लेखा परी�ण प्रितवेदन र वािषर्क 
प्रगित प्रितवेदन मैवाखोला गाउँपािलका सम� पेश गनुर् पनेर्छ । 
(१०) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्थाले आफूले उपयोग गदैर् आएको खानेपानीको स्रोत 
उपयोग अनुमितपत्रलाई प्रत्येक पाँच वषर्मा मैवाखोला गाउँपािलकाले तोकेको दस्तुर ितरी नवीकरण 
गराउनु पनेर्छ, तर उपभो�ा संस्था नवीकरण गनुर्पनेर् छैन । 
(११) कुनै �ेत्रमा रहकेा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्थाह� एक आपसमा गािभन वा 
आवश्यकताका आधारमा अलग अलग ह�न सक्ने छन् । 

(१२) उपभो�ा संस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाह� तोिकए बमोिजम ह�नेछ । 
 
१०.  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्था सङ्गिठत संस्था ह�ने: 
(१) यस ऐन तथा प्रचिलत कानून बमोिजम दतार् भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्था अिविच्छन्न 

उ�रािधकारवाला स्वशािसत र सङ्गिठत संस्था ह�नेछ । 
(२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्थाको सबै काम कारवाहीको िनिम� आफ्नो छुटै्ट छाप 
ह�नेछ । 
(३) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्थाले व्यि� सरह चल अचल सम्पि� प्रा� गनर्, उपभोग 
गनर्, बेचिबखन गनर् वा अन्य िकिसमले व्यवस्था गनर् सक्नेछ । 
(४) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्थाले व्यि� सरह नािलस उजूर गनर् र उपभो�ा संस्था उपर 
पिन सोही नामबाट नािसल उजूर लाग्न सक्नेछ । 

११.  उपभो�ा संस्थाको कायर्सिमित: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्थाको कायर्सिमित 
कम्तीमा सात र बढीमा पन्ध्र सदस्यीय ह�नुपनेर्छ र कायर्सिमित गठन गदार् उपभो�ा संस्थाको 
�ेत्रिभत्रका िविभन्न जातजाितको प्रितिनिधत्व, लैंिगक, अपांगता र सामािजक समावेशीकरणलाई 
ध्यान िदनु पनेर्छ । 



  

10 
 

(२) उपभो�ा संस्थाको कायर्सिमितमा कम्तीमा ३३ प्रितशत मिहला प्रितिनिध ह�नु पनेर्छ र अध्य�, 
उपाध्य�, सिचव र कोषाध्य� मध्ये किम्तमा दईु पदमा मिहला पदािधकारी ह�नु पनेर्छ । 
(३) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्थाको कायर्समितको कायर्काल चार वषर्को ह�नेछ । 
(४) कुनै पिन व्यि�ले अध्य�को �पमा बढीमा दईु कायर्काल मात्र काम गनर् पाउने छ र कुनै पिन 
व्यि� कुनै एउटै पदमा दुई पटक भन्दा बढी दोहो�रएर पदािधकारी बन्न पाउने छैन । 
(५) उपभो�ा संस्थाको कायर्सिमितको गठन वा िवघटन उपभो�ा संस्थाको साधारण सभाको �पमा 
आयोजना ग�रने अिधवेशनले मात्र गनर् सक्नेछ । 
(६) उपभो�ा संस्थाको प्रत्येक वषर् साधारण सभा आयोजना गरी वािषर्क कायर्क्रम र लेखा परी�ण 
प्रितवेदन पा�रत गनुर्पनेर्छ र आवश्यकता अनुसार िवशेष साधारण सभा पिन आयोजना गनर् सिकनेछ । 
(७) उपभो�ा संस्थाको साधारण सभा वा अिधवेशन आयोजना गनर्का लािग यस मैवाखोला 
गाउँपािलका र सम्बिन्धत िनकायले आवश्यकता अनुसार सहयोग तथा सहजीकरण गनर् सक्नेछन् । 

१२. उपभो�ा संस्थाको िवधान: उपभो�ा संस्थाको िवधानमा देहाय बमोिजमका व्यवस्थाह� समावेश 
गनुर्पनेर्छ : 

    (क) उपभो�ा संस्थाको नाम, ठेगाना, कायर्�ेत्र र स्रोत 
    (ख) उपभो�ा संस्थाको उदे्दश्य र कायर्ह� 
    (ग) सदस्यता (सदस्य, सदस्य शुल्क, सदस्यता शुल्क छुट, सदस्यता नहरने आिद) 
    (घ) अिधवेशन, वािषर्क साधारण सभा, िवशेष साधारण सभा र अिधवेशन तथा साधारण सभाका कायर्ह� 
    (ङ) कायर्सिमितको गठन र कायर्सिमितका काम, कतर्व्य र अिधकारह� 
    (च) कायर्सिमितको बैठक र कायर्िविध 
   (छ) पदािधकारीह�को काम, कतर्व्य र अिधकारह� 
   (ज) अिव�ासको प्रस्ताव 
   (झ) उपभो�ा संस्थाको कोष, सेpवा शुल्क र आिथर्क स्रोत सङ्कलन तथा  
        चल अचल सम्पि� व्यवस्थापन,लेखा परी�ण 
   (ञ) िनवार्चन सम्बन्धी व्यवस्था 
   (ट) िविवध (िवधान संशोधन, संस्था िवघटन, िविनयम बनाउन सक्ने व्यवस्था आिद) 
   (२) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्थाको िवधानमा स्थानीय आश्यकता र उपभो�ा संस्थाले   
सञ्चालन गनेर् खानेपानी आयोजनाको प्रकृितका आधारमा थप व्यवस्थाह� समावेश गनर् सिकनेछ । 
१३.  उपभो�ा संस्थाको कोष:(१) उपभो�ा संस्थाको एक कोष रहने छ र उ� कोषमा उपभो�ा 

सदस्यता शुल्क, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा शुल्क मैवाखोला गाउँपािलका र िविभन्न िनकाय 
तथा संघ संस्थाबाट प्रा� रकम र कानून बमोिजम प्रा� रकम जम्मा गनुर् पनेर्छ । 
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(२) उपभो�ा संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी आयोजना िनमार्ण, सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापनका लािग मैवाखोला गाउँपािलका र िविभन्न सरकारी िनकाय तथा गैरसरकारी संघ 
संस्थासँग सहयोग प्रा� गनर् सक्नेछन् । 
(३) उपभो�ा संस्थाले आफ्नो कोषमा भएको रकमलाई खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको 
िदगोपना तथा ममर्त सम्भार गनर् र अन्य कुनै िनकायह�सँगको सह-लगानीमा खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना सञ्चालनका लािग समेत सदपुयोग गनर् सक्नेछ । 
(४) उपभो�ा संस्थाले आफनो िवधानमा भएको व्यवस्था बमोिजम लेखा परी�क िनयु� गरी 
संस्थाको वािषर्क आय व्ययको लेखा परी�ण गराई वािषर्क साधारण सभाबाट पा�रत गनुर् पनेर्छ । 

                                                               प�रच्छेद-४ 
                                                 अनुमितपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 
१४.  अनुमितपत्र िलनुपनेर्: (१) यस मैवाखोला गाउँपािलकाको कुनै �ेत्रमा कुनै कम्पनी वा उद्योग जस्ता 

व्यावसाियक संस्थाले नाफामूलक वा व्यापा�रक प्रयोजनका लािग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 
प्रदान गनेर् आयोजना वा सेवा प्रणालीको सवेर्�ण, िनमार्ण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनर् र 
खानेपानीको स्रोतको व्यवसाियक उपयोग गनर्  चाहेमा यस ऐन बमोिजम मैवाखोला गाउँपािलकाको 
गाउँ कायर्पािलकाबाट अनुमितपत्र िलनु पनेर्छ । 
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन सामुदाियक �पमा सामूिहक प्रयोजनका 
लािग उपभो�ा संस्था, आन्त�रक रोजगार प्रवद्वर्न र आन्त�रक आय विृद्व गनेर् उदे्दश्यले मैवाखोला 
गाउँपािलकाद्वारा एकल लगानी वा िनजी �ेत्रसँगै सहलगानी गरीएको उद्योग व्यवसाय सञ् चालनका 
लािग अनुमितपत्र िलनुपनेर् छैन ।  
(३) यस मैवाखोला गाउँपािलकाको �ेत्रिभत्र वा �ेत्रबाट उपदफा (१) बमोिजम व्यापा�रक, 
व्यवसाियक तथा औद्योिगक प्रयोजनका लािग खानेपानी आयोजना वा सेवा प्रणाली सञ्चालन गनर् 
चाहने व्यावसाियक िकिसमका संगिठत संस्थाले सम्बिन्धत िवषयको आिथर्क, प्रािविधक तथा 
प्रचिलत कानून बमोिजमको वातावरणीय अध्ययन प्रितवेदन तथा मैवाखोला गाउँपािलकाले तोकेको 
अन्य आवश्यक िववरण र अनुमितपत्र दस्तुर समेत संलग्न गरी यस मैवाखोला गाउँपािलका सम� 
िनवेदन िदनु पनेर्छ । 
(४) उपदफा (३) बमोिजम प्रा� िनवेदनमा छानिबन गदार् थप कागजात आवश्यक पनेर् वा कुनै 
िवषयमा थप स्प� गनुर्पनेर् देिखएमा यस मैवाखोला गाउँपािलकाको प्रमुख प्रशासक�य अिधकृतले सो 
बमोिजमका कागजातह� पेश गनर् वा स्प� गनर् बढीमा पन्ध्र िदनको समय िदनु पनेर्छ । 

१५. अनुमितपत्र िदनुपनेर्: (१) दफा १४ बमोिजम परेको िनवेदनमा मैवाखोला गाउँपािलकाले आवश्यक 
जाँचबुझ गदार् आफ्नो अिधकार �ेत्रिभत्र पनेर् िवषय भई अनुमितपत्र िदन उपयु� देिखएमा त्यस्तो 
िनवेदन परेको िमितले तीस िदनिभत्र यस ऐन र अन्य प्रचिलत कानून बमोिजमका शतर्ह� समेत 
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उल्लेख गरी िनवेदक संस्थालाई व्यापा�रक, व्यावसाियक तथा औद्योिगक प्रयोजनका लािग 
खानेपानी आपूितर् गनर् अनुमितपत्र िदनु पनेर्छ । 
(२) उपदफा (२) बमोिजमको अनुमितपत्र प्रदान गदार् बढीमा पाँच वषर्का लािग मात्र प्रदान गनर् सिकने 
छ र सो अविध पिछ मैवाखोला गाउँपािलकाले तोकेको दस्तुर बुझाई बढीमा एक पटक मात्र अकोर् 
पाँच वषर्का लािग अनुमितपत्र नवीकरण गनर् सिकने छ । 
(३) अनुमितपत्र प्रा� संस्थाको अनुमितपत्रको अविध समा� ह�ने वषर् उ� खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना सञ्चालनका लािग सम्बिन्धत �ेत्रमा उपभो�ा संस्था स्थापना गरी सोही उपभो�ा 
संस्थालाई आयोजना हस्तान्तरण गनुर्पनेर्छ । 
(४) यो ऐन प्रारम्भ ह�नु अगावै व्यवसाियक तथा औद्योिगक �पमा खानेपानी उपयोग ग�ररहकेा 
संगिठत संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको िमितले एक वषर्िभत्रमा यस ऐन तथा प्रचिलत कानून 
बमोिजमको प्रिक्रया पूरा गरी अनुमितपत्र िलनु पनेर्छ । 
(५) उपदफा (१) र (४) बमोिजम अनुमितपत्र निलएका संगिठत संस्थाले व्यापा�रक तथा नाफामूलक 
प्रयोजनका लािग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणाली िनमार्ण, सञ्चलन तथा 
व्यवस्थापन गनर् वा खानेपानीको स्रोतको व्यवसाियक तथा औद्योिगक उपयोग गनर् पाउने छैन । 

१६.  अनुमितपत्र प्रदान नग�रने: (१) यस ऐन वा प्रचिलत कानून बमोिजम उपभो�ा संस्थाद्वारा 
सामुदाियक �पमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान भइरहकेो �ेत्रमा र व्यवसाियक तथा 
व्यापा�रक वा औद्योिगक प्रयोजनका लािग खानेपानी सेवा सञ्चालन गनर् कुनै संगिठत संस्थालाई 
अनुमित प्रदान ग�रएको बसोवास �ेत्र वा औद्योिगक �ेत्रमा अकोर् कुनैपिन संगिठत संस्थालाई सोही 
प्रयोजनका लािग अनुमितपत्र प्रदान ग�रने छैन । 
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै व्यवस्था ग�रएको भए तापिन अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले सेवा �ेत्रमा 
गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरेमा वा िनयिमत �पमा खानेपानी सेवा आपूितर् गनर् नगरेमा वा माग 
अनुसारको खानेपानी सेवा आपूितर् गनर् नसकेमा वा कुनै कारणले त्यस्तो संस्था िवघटन भएमा वा 
अनुमितपत्र प्रा� संस्थाको अनुमितपत्र खारेज भएमा उ� �ेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान 
गनर्का लािग यस ऐनमा ग�रएको व्यवस्था अनुसार अकोर् संस्थालाई नयाँ अनुमितपत्र प्रदान गनर् 
सिकने छ । 
(३) उपभो�ा संस्थाद्वारा सामुदाियक �पमा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवा प्रदान 
गनर्का लािग प्रयोग भइरहकेो खानेपानीको स्रोतमा प्रितकूल असर पनेर् गरी व्यावसाियक तथा 
व्यापा�रक वा औद्योिगक प्रयोजनका लािग खानेपानी सेवा सञ्चालन गनर् अनुमितपत्र प्रदान ग�रने 
छैन । 

१७.  अनुमितपत्र खारेज: (१) यस ऐन बमोिजम अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले ऐन िनयम िवप�रतको कुनै 
काम गरेमा वा िनयिमत �पमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध नगराएमा वा खानेपानी तथा 
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सरसफाइ सेवा प्रदान गरे वापत अनुमितपत्रमा उल्लेख ग�रए भन्दा बढी शुल्क िलएमा वा 
अनुमित्रपत्रमा उिल्लिखत समयिभत्र खानेपानी आयोजना वा सेवा प्रणालीको िनमार्ण तथा सञ्चालन 
र व्यवस्थापन नगरेमा मैवाखोला गाउँपािलकाको गाउँ कायर्पािलकाले अनुमितपत्रमा उल्लेिखत 
काममा आवश्यक सुधार गरी सेवा सञ्चालन गनर्का लािग अनुमितपत्र प्रा� संस्थालाई िनदेर्शन िदन 
सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अवस्थाको िवद्यमानता भए नभएको कुरा पिहचान गनर्का लािग 
मैवाखोला गाउँपािलकाले अनुगमन सिमित गठन गरी प्रितवेदन तयार गनर् सक्नेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोिजम िदइएको िनदेर्शन तथा आदेशको पालना नगरेमा मैवाखोला 
गाउँपािलकाको कायर्गाउँपािलकाले यस ऐन बमोिजम प्रदान गरेको अनुमितपत्र खारेज गनुर् पनेर्छ । 
(४) उपदफा (३) बमोिजम अनुमितपत्र खारेज गनुर् अिघ मैवाखोला गाउँपािलकाको प्रमुख 
प्रशासक�य अिधकृतले सम्बिन्धत अनुमितपत्र प्रा� संस्थालाई सात िदनको समय िदई आफ्नो सफाई 
पेश गनेर् मौका िदनु पनेर्छ । 

 
                                                                  प�रच्छेद- ५ 
                                 खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था 
१८. खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलव्ध गराउनु पनेर्: (१) यस ऐन तथा प्रचिलत कानून बमोिजम 

अनुमित िलनु नपनेर् उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संगिठत संस्थाले आफ्नो सेवा �ेत्रिभत्रका 
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ाह�ले िनयिमत र न्यायोिचत �पमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 
उपयोग गनर् पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गनुर् पनेर्छ । 
(२) आफ्नो सेवा �ेत्रिभत्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सबै उपभो�ामैत्री, अपांगता तथा बालमैत्री 
सिहत, बनाउनु पनेर् छ र कुनै पिन आधारमा कुनै पिन भेदभाव गनर् पाइने छैन । 
(३) यस ऐन बमोिजम खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा घरेलु उपयोग र सावर्जिनक प्रयोगको लािग 
आवश्यक व्यवस्था गरेर मात्र संस्थागत, व्यवसाियक तथा औद्योिगक प्रयोजनको लािग पानीको 
स्रोतको प्रयोग गनुर् पनेर्छ । 
(४) घरायसी तथा सावर्जिनक प्रयोजनका लािग खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनका 
लािग यस मैवाखोला गाउँपािलकाले उपभो�ा संस्थालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ। 
(५) यस ऐन बमोिजम अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले आपसी सम्झौता गरी घरेलु, सावर्जिनक, संस्थागत, 
व्यवसाियक तथा औद्योिगक प्रयोजनको लािग प्रशोिधत, अधर्प्रशोिधत वा अप्रशोिधत पानी थोक 
�पमा ख�रद िबक्र� गनर् सक्नेछ । 
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(६) कुनै पिन कारणले खानेपानी आपूितर् प्रणाली अव�द्ध भएमा मैवाखोला गाउँपािलका र अन्य 
सम्बिन्धत िनकायको सहयोगमा तत्काल ममर्त सम्भार गरी खानेपानी आपूितर् गनुर्पनेर्छ र ममर्त 
सम्भार अविधमा खानेपानी आपूितर्का लािग अस्थायी वा वकैिल्पक व्यवस्था गनुर्पनेर्छ । 
(७) अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले व्यवसाियक उपभो�ालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा पानी 
उपयोग गरे प�ात िनष्कने फोहोरपानीको व्यवस्थापनका लािग त्यस्ता व्यवसाियक उपभो�ासँग 
आपसी सम्झौता गरी सेवा प्रदान गनुर् पनेर्छ । 

१९. धारा तथा िमटर जडान: (१) यस ऐन बमोिजम खानेपानी सेवा प्रा� गनर् चाहने उपभो�ले धारा तथा 
िमटर जडानको लािग सन्बिन्धत सेवा �ेत्रको उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्था सम� 
िनवेदन िदनु पनेर्छ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन प्रा� भएमा उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले िनधार्�रत 
शुल्क िलई समयमा नै धारा तथा िमटर जडान गरीिदनु पनेर्छ । 
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भएतापिन कुनै प्रािविधक कारणले कुनै सेवा �ेत्र 
िभत्रका धाराह�मा िमटर जडान गनर् उपयु� नह�ने भएमा अन्य उपयु� व्यवस्था गरी खानेपानी सेवा 
उपलव्ध गराउनु पनेर्छ । 

२०. ढल िनकास सेवा सञ्चालन: (१) यस ऐन बमोिजम खानेपानी सेवा  प्रदान गदार् िनिष्कएको फोहर 
पानीको व्यवस्थापनका लािग उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले ढल िनकास सेवा 
सञ्चालन गनुर्पनेर्छ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम ढल िनकास सेवा सञ्चालन गदार् ढल िनकास सेवा उपयोग गनेर् 
उपभो�ाबाट संस्थाले िनधार्�रत दरमा ढल िनकास सेवा शुल्क िलन सक्नेछ । 

२१. सेवा बन्द गनर् सक्ने: (१) काबु बािहरको प�रिस्थित उत्पन्न भई खानेपानी सेवा प्रणालीबाट उपलव्ध 
गराइरहकेो खानेपानीको गुणस्तर कायम रहन नसक्ने भएमा वा सेवाको स्तरमा असर पनेर् भएमा वा 
सेवा बन्द गनुर् पनेर् भएमा त्यस्तो सेवा सुचा� ह�न लाग्ने अनुमािनत समय समेत उल्लेख गरी उपभो�ा 
संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले उपभो�ालाई उपयु� माध्यमबाट सो कुराको पूवर् सूचना िदई 
खानेपानी सेवा बन्द गनर् सक्नेछ । 
(२) उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले उपदफा (१) बमोिजम आफ्नो सेवा �ेत्रिभत्र 
खानेपानी सेवा बन्द गरेमा त्यस्ता संस्थाले वकैिल्पक व्यवस्था गरी उपभो�ालाई स्वच्छ खानेपानी 
उपलब्ध गराउनु पनेर्छ । 
(३) उपदफा (१) बमोिजम आफ्नो सेवा �ेत्रिभत्र उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्था आफँैले 
िनधार्रण गरेको समय तािलका बमोिजम िनयिमत �पमा खानेपानी िवतरण गनर् नसकेमा त्यसरी 
खानेपानी िवतरण गनर् नसकेको अविधको शुल्क वा महसुल िलन पाउने छैन । 
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(४) िनधार्�रत समयमा शुल्क वा महसुल नबुझाउने वा सेवाको द�ुपयोग गनेर् वा सेवा उपयोग गदार् 
पालना गनुर्पनेर् शतर्को उल्लङ्घन गनेर् उपभो�ाको सेवा सम्बिन्धत संस्थाले पूवर्सूचना िदई बन्द गनर् 
सक्नेछ । 
(५) उपदफा (४) बमोिजम सेवा बन्द गराएकोमा सम्बिन्धत उपभो�ाले शुल्क वा महसुल बुझाई सेवा 
सुचा� गरीिदन िनवेदन िदएमा सम्बिन्धत संस्थाले िनधार्रण गरेको शुल्क िलई बन्द भएको सेवा पुनः 
सुचा� गरीिदनु पनेर्छ र उपभो�ाको कारणले कुनै हानी नोक्सानी भएको पाइएमा सम्बिन्धत 
उपभो�ाबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी भएको रकम भराई िलन सक्नेछ । 

२२. िनजी वा सावर्जिनक जग्गामा पाइप िवच्छ्याउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्ने : (१) उपभो�ा 
संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले उपभो�ालाई खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउने प्रयोजनको लािग 
प्रचिलत कानून बमोिजमको प्रिक्रया पूरा गरी िनजी वा सावर्जिनक जग्गामा खानेपानी तथा ढल 
िनकासको पाइप िबच्छ्याउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्नेछ । 
(२) उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले कुनै व्याि�को िनजी जग्गामा पाईप िबच्छ्याउन वा 
कुनै संरचना बनाउनु परेमा सम्बिन्धत जग्गाधनीसँग उ� जग्गा ख�रद गनर् वा िलिखत सम्झौता गरी 
िलजमा िलन वा आपसी सहमितका आधारमा िनःशुल्क िलन सक्नेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोिजम िनजी जग्गा प्रा� गनर् नसकेमा वा जग्गा प्रा� गनर् सम्भव नभएमा उपभो�ा 
संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले प्रचिलत कानून बमोिजम त्यस्तो जग्गा प्रा� गनर्को लािग 
मैवाखोला गाउँपािलका सम� अनुरोध गनर् सक्नेछ । 
(४) उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी 
सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणाली िनमार्ण तथा सञ्चालनका लािग िवच्छ्याएको पाईप वा िनमार्ण 
गरेको संरचनाका कारण कसैको िनजी सम्पि� हानी नोक्सानी ह�न गएमा त्यस्तो संस्थाले सोको उिचत 
मुआब्जा र �ितपूितर् िदनु पनेर्छ । 

२३. घर जग्गामा प्रवेश गनर् सक्ने: (१) उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्था वा यस ऐन बमोिजमको 
कामको िसलिसलामा खिटएको संस्थाको पदािधकारी वा मैवाखोला गाउँपािलकाको पदािधकारी वा 
कुनै सरकारी कमर्चारी कुनै व्यि�को घर जग्गामा प्रवेश गनुर्पनेर् भएमा सम्बिन्धत व्यि�लाई पूवर्सूचना 
िदई त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गनर् सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा लेिखएको भएतापिन कुनै व्यि�ले खानेपानी सेवाको द�ुपयोग वा 
सेवाको अनािधकृत उपयोग ग�ररहकेो छ भन्ने शङ्का गनुर्पनेर् पयार्� आधार र कारण भएमा सोको 
लािग सूयोर्दय देिख सूयार्स्त नभएसम्मको समयमा पूवर्सूचना निदई पिन त्यस्तो व्यि�को घरजग्गामा 
प्रवेश गनर् सक्नेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोिजमको कायर्मा संलग्न व्यि�ले सम्बिन्धत घर, जग्गा धनीको कुनै पिन 
सम्पि�मा हानी नोक्सानी पुग्ने कायर् गनुर् ह�दँैन । 
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तर त्यस्तो कायर्मा संलग्न व्यि�ले कुनै हानी नोक्सानी गरेको पाइएमा संस्थाले सम्बिन्धत व्यि�लाई 
न्यायोिचत �ितपूितर् िदनु पनेर्छ । 

२४. सेवा प्रणालीसँग सम्बिन्धत संरचनाको सुर�ा: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना वा सेवा 
प्रणालीको सुर�ाको लािग उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाको िलिखत अनुरोधमा वा 
त्यस्तो प्रणालीको सुर�ा गनर् आवश्यक भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा यस मैवाखोला 
गाउँपािलकाले आवश्यक सुर�ा व्यवस्था गनुर् पनेर्छ। 
(२) उपदफा (१) बमोिजम अनुमितपत्र प्रा� संस्थाको अनुरोधमा सुर�ा व्यवस्था ग�रएकोमा त्यसको 
लािग लाग्ने सम्पूणर् खचर् सोही अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले व्यहोनुर् पनेर्छ । 

 
                                                                प�रच्छेद -६ 
                                         महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था 
२५. खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल िनधार्रण: (१) खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमितको 

�पमा रहकेा उपभो�ा संस्थाले उपलब्ध गराउने खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल  
गाउँपािलका सगँको परामशर्मा िनधार्रण ग�रए बमोिजम उपभो�ा संस्थाको साधारण सभाले 
अनुमोदन गरे बमोिजम ह�नेछ  र यसरी िनधार्रण भएको महसुल दरको जानकारी मैवाखोला 
गाउँपािलकालाई उपलब्ध गराउनु पनेर्छ । 
(२) उपभो�ा संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल िनधार्रण गदार् आयोजनाको लागत, 
खानेपानीको गुणस्तर, सेवाको स्तर, उपभो�ाह�को योगदान, उपभो�ाको बहृत िहत, उपभो�ाको 
क्रयशि�, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीित, मैवाखोला गाउँपािलकाको नीित र खानेपानी तथा 
सरसफाइमा पह�चँको हकसम्बन्धी मौिलक हकलाई समेत आधार मान्नु पनेर्छ । 
(३) यस मैवाखोला गाउँपािलकाले आफनो �ेत्रिभत्र रहकेा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा 
संस्थाले उपदफा (२) बमोिजमका सूचकह�का आधारमा िनधार्रण गनेर् खानेपानी महशुलमा सम्भव 
भएसम्म एक�पता कायम राख्न वा व्यापक अन्तर ह�न निदनका लािग आवश्यक िनदेर्शन िदन 
सक्नेछ। 
(४) अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले व्यवसाियक तथा व्यापा�रक र औद्योिगक प्रयोजनका लािग उपलब्ध 
गराउने खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल यस मैवाखोला गाउँपािलकाको परामशर्मा खानेपानी 
तथा सरसफाइ सेवा महसुल िनधार्रण आयोगले िनधार्रण गरे बमोिजम ह�नेछ । 

२६. महसुल तथा शुल्क िलन सक्ने: (१) उपभो�ाले खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवा 
उपयोग गरे वापत उपभो�ा संस्थाले साधारण सभाल े िनधार्रण गरे बमोिजम र अनुमितपत्र प्रा� 
संस्थाले आयोगले िनधार्रण गरे बमोिजमका आधार र मापदण्डको अधीनमा रही उपभो�ासँग 
महसुल तथा सेवा शुल्क िलन सक्नेछ । 



  

17 
 

(२) उपभो�ाले खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवा उपयोग गरे बापतको महसुल 
तथा सेवा शुल्क सम्बिन्धत उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्थालाई बुझाउनु पनेर्छ । 
(३) व्यापा�रक वा व्यावसाियक �पमा खानेपानी आपूितर् गनर् अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले आफ्नो सेवा 
�ेत्रिभत्र िनधार्�रत समय तािलका बमोिजम िनयिमत �पमा खानेपानी िवतरण गनर् नसकेमा त्यसरी 
खानेपानी िवतरण गनर् नसकेको अविधको शुल्क वा महससु िलन पाउने छैन । 
(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै व्यवस्था ग�रएको भएतापिन उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� 
संस्थाले सम्बिन्धत वडा कायार्लयले ग�रव तथा िवपन्न भनी पिहचान र िसफा�रस गरेका व्यि� तथा 
प�रवारलाई धारा र िमटर जडान, शौचालय िनमार्ण र ढल जडान वापतको शुल्क तथा खानेपानीको 
महसुल लगायतका सेवामा छुट तथा सह�िलयत िदनु पनेर्छ । 

२७. िमनाहा वा छुट िदन सक्ने : प्रकोप वा अन्य कुनै िवषम प�रिस्थितका कारण कुनै खास �ेत्रका 
उपभो�ा, ग�रव तथा िवपन्न प�रवार वा िसमान्तकृत प�रवारले उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� 
संस्थाले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेको खानेपानी सेवाको महसुल ितनर् असमथर् भएमा त्यस्ता 
उपभो�ाले ितनुर्पनेर् महसुल घटाउन वा िमनाहा िदन सक्नेछ । 

२८. असुल उपर गनर् सक्ने : यस ऐन बमोिजम खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवा उपयोग 
गरे बापतको महसुल तथा ज�रबानाको रकम नबुझाउने उपभो�ाबाट सम्बिन्धत उपभो�ा संस्था वा 
अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले त्यस्तो रकम प्रचिलत कानून बमोिजम असुल उपर गनर् सक्नेछ । 

 
                                                                 प�रच्छेद-७ 
                              खानेपानी तथा सरसफाइको गुणस्तर मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था 
२९. स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी आपूितर् गनुर् पनेर्: (१) यस ऐन बमोिजम अनुमित िलनु नपनेर् उपभो�ा 

संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले खानेपानी आपूितर् गदार् स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी आपूितर् गनुर् 
पनेर्छ । 
(२) खानेपानी आपूितर् गदार् पानीको गुणस्तर र स्वच्छता कायम गनर्का लािग पानी प्रशोधन गनुर्पनेर् 
भएमा प्रशोधन गरेर मात्र खानेपानी आपूितर् गनुर्पनेर्छ । 

 
३०. गुणस्तर मापदण्ड तोक्न सक्ने: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवाको सञ्चालन 

तथा व्यवस्थापनमा अवलम्बन गनुर्पनेर् गुणस्तर मापदण्डह� नेपाल सरकारले िनधार्रण गरे बमोिजम 
ह�नेछन् । 
(२) नेपाल सरकारले िनधार्रण गरेको न्यूनतम् मापदण्ड अन्तगर्त रही सो मापदण्डमा तोकेको 
गुणस्तरभन्दा न्यून नह�ने गरी यस मैवाखोला गाउँपािलकाले आफ्नो �ेत्रका लािग खानेपानी तथा 
सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्न सक्नेछ । 
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(३) उपभो�ा संस्था र अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले उपदफा (१) र (२) बमोिजम तोकेको गुणस्तर र 
मापदण्डको पालना गनुर् पनेर्छ । 
(४) मैवाखोला गाउँपािलकाले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनु�प ह�नेगरी खानेपानी तथा 
फोहोर पानीको गुणस्तर मापन तथा परी�णका लािग प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन गनर् 
सक्नेछ । 
(५) उपदफा (५) बमोिजम यस मैवाखोला गाउँपािलकाले आफँै प्रयोगशाला स्थापना गनर् नसकेको 
अवस्थामा उपभो�ा सस्था वा कुनै सेवा प्रदायक संस्थाले स्थापना गरेको प्रयोगशालाबाट 
खानेपानीको गुणस्तर मापन तथा परी�ण गराउन सक्नेछ । 

३१. वातावरणीय अध्ययन गनेर्: खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नयाँ आयोजना िनमार्ण गदार् कुनै 
आयोजनाको वातावरण संर�ण सम्बन्धी प्रचिलत कानून बमोिजम वातावरणीय अध्ययन प्रितवेदन 
तयार गरी स्वीकृत गराउनु पनेर् भएमा सम्बिन्धत उपभो�ा संस्था तथा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले उ� 
कानूनी व्यवस्थाको पालना गनुर् पनेर्छ । 

३२. नदी तथा ताल तलैयाको जल गुणस्तर मापदण्ड: सांस्कृितक, धािमर्क, पयर्टक�य महत्वका �ेत्र र 
बस्तीसँग जोिडएका वा िविभन्न स्थानमा रहेका नदी, झरना,ताल तलैया, पोखरी, जलाशय तथा कुण्ड 
वा कुवा र धाराह�को वातावरणीय स्वास्थ्य र जलको गुणस्तरमा मानव सिृजत वा मानवीय 
िक्रयाकलापको कारण प�ररहकेो वा पनर् सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गरी स्वच्छता र सुन्दरता कायम राख्न 
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले िनधार्रण गरेका मापदण्ड समेतलाई आधार मान्दै मैवाखोला 
गाउँपािलकाले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागु गनर् सक्नेछ । 

३३. फोहोर पानी प्रशोधन गनुर्पनेर्: (१) कसैले पिन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र यस मैवाखोला 
गाउँपािलकाले िनधार्रण गरेको मापदण्ड िवप�रत मानव वा घरपालुवा जनवारहरको मलमुत्र सिहत वा 
रिहतको फोहोर पानी वा अन्य कुनै पिन प्रकारको ठोस वस्तु ढल िनकास प्रणालीमा िवसजर्न गनर् वा 
मानव मलमुत्रलाई िसधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय वा सावर्जिनक जग्गामा िमसाउन वा 
पठाउन पाइने  छैन । 
(२) कसैले आफूबाट उत्सिजर्त फोहोर पानी वा वस्तु ढल िनकास प्रणालीमा िमसाउनु पनेर् भएमा 
प्रशोधन गरी प्रचिलत कानून बमोिजम तोिकएको मापदण्डको सीमा िभत्र रही िमसाउनु पनेर्छ । 
(३) यस मैवाखोला गाउँपािलकाले आफँै वा उपभो�ा संस्थाले यस मैवाखोला गाउँपािलका र अन्य 
सम्बिन्धत िनकायको सहयोगमा फोहर पानी प्रशोधन गनेर् संरचना स्थापना र सञ्चालन गनर् सक्नेछ। 

३४.  सरसफाइ तथा स्वच्छता कायर्क्रम सञ्चालन गनेर्: (१) मैवाखोला गाउँपािलकाले उपभो�ा 
संस्था र िविभन्न स्थानीय समुदायसँग सहकायर् तथा समन्वय गरी ग्रामीण तथा बजार वस्तीलाई 
स्वच्छ, सफा र सुन्दर बनाई राख्न स्वास्थ्य तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी िविभन्न कायर्क्रम 
तथा अिभयान सञ्चालन गनर् वा गराउन सक्नेछ । 
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(२) शौचालय िनमार्ण तथा प्रयोग नगनेर् प�रवार वा व्यि�का लािग मैवाखोला गाउँपािलकाले 
सामािजक सुर�ा सेवा र अन्य अनुदानमा अस्थायी �पमा रोक लगाउन सक्नेछ । 

३५.  अनुगमन तथा िनयमन : (१) मैवाखोला गाउँपािलकाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँगको 
समन्वयमा उपभो�ा संस्था तथा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाबाट आपूितर् भएको खानेपानीको गुणस्तर 
तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवाको स्तरका बारेमा िनयिमत �पमा अनुगमन गनुर् पनेर्छ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम अनुगमन गदार् मैवाखोला गाउँपािलकाको वातावरण र खानेपानी तथा 
सरसफाइ िवषय हनेेर् पदािधकारी वा सदस्य तथा अिधकृत वा तोिकएका कमर्चारीले उपभो�ा संस्था 
तथा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाद्वारा आपूितर् ग�ररहकेो खानेपानी वा िवसजर्न गरेको फोहोर पानीको नमुना 
संकलन तथा परी�ण गनर् वा अन्य आवश्यक िववरण िलन वा माग गनर् सक्नेछ । 
(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम अनुगमनका क्रममा मैवाखोला गाउँपािलकाले खानेपानी तथा 
सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सेवाको स्तरमा सुधार गनर् आवश्यक देखेमा वा खानेपानी तथा 
फोहोरपानीको नमुना परी�ण गदार् गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोिजम भएको नपाइएमा सम्बिन्धत 
उपभो�ा संस्था तथा अनुमितपत्र प्रा� संस्थालाई गुणस्तर तथा मापदण्ड कायम गनर् िनदेर्शन िदन 
सक्नेछ । 
(४) उपदफा (३) बमोिजम िदइएको िनदेर्शन पलना गनुर् सम्बिन्धत उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र 
प्रा� संस्थाको कतर्व्य ह�नेछ । 

३६.  �ितपूितर् भराई िदन सक्ने: (१) उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्थाले तोिकएको मापदण्ड 
बमोिजमको खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमािणत भएमा वा त्यस्तो खानेपानी उपयोग गदार् 
उपभो�ाको स्वास्थ्यमा प्रितकूल असर पनर् गएमा त्यस्तो उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� 
संस्थाले प्रभािवत उपभो�ालाई प्रचिलत कानूनमा िनधार्रण ग�रए बमोिजमको �ितपूितर् भराई िदनु 
पनेर्छ । 
(२) कसैले खानेपानी वा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी आयोजना वा सेवा प्रणाली र त्यसको 
संरचनामा कुनै पिन िकिसमको हानी नोक्सानी वा �ित पुयाएमा सो सम्बन्धी मुद्दा हनेेर् अिधकारीले 
�ितपूितर् बापत उिचत रकम भराई िदन सक्नेछ । 

३७. कसुर र सजाय: खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कसुरको िनधार्रण र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था 
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोिजम ह�नेछ । 

 
                                                           
 
 
 



  

20 
 

                                                           प�रच्छेद- ८ 
                                                             िविवध 
३८. खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सिमित: (१) मैवाखोला गाउँपािलकाको खानेपानी तथा 

सरसफाइ सम्बन्धी नीित तथा योजना एवं कायर्क्रम तजुर्मा र कायार्न्वयनका िवषयमा मैवाखोला 
गाउँपािलकालाई सुझाव िदन र प्रभावका�रता ल्याउन, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी उपभो�ा 
संस्था एवं संघ संस्था र िनकायह�सँग समन्वय कायम गनर् र खानेपानी तथा सरसफाइका िवषयमा 
सजृना ह�ने स्थानीय िववाद समाधानमा सहजीकरण गनर् मैवाखोला गाउँपािलकामा देहाय बमोिजमको 
एक खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सिमित रहनेछ: 

(क) मैवाखोला गाउँपािलका अध्य�, 
(ख) खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्र हनेेर् कायर्पािलकाका सम्बिन्धत िवषयगत सिमितको संयोजक  
      १ र एक जना मिहला सदस्य (कायर्पािलका सदस्यह� मध्ये एक) 
(ग) मैवाखोला गाउँपािलका प्रशासक�य अिधकृत, 
(घ) मैवाखोला गाउँपािलका योजना शाखा प्रमुख, 
(ङ) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा संस्था संस्थाह� मध्ये अध्य�बाट खानेपानी सरसफाई समन्वय                           
सिमितका अध्य�ले तोकेको १ जना अध्य�, 
(च मैवाखोला गाउँपािलका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, 
(ङ) मैवाखोला गाउँपािलकाको खानेपानी तथा सरसफाई हेनेर् शाखा प्रमुख, सदस्य सिचव 
(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोिजमका प्रितिनिधह�को छनौट मैवाखोला गाउँपािलका प्रमुखले 
गनेर्छन् र िनजह�को कायर् अविध तीन वषर्को ह�नेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोिजम गठन ह�ने सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार मैवाखोला गाउँ कायर्पािलकाले 
िनधार्रण गरे बमोिजम ह�नेछ । 
(४) खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सिमितको बैठकको कायर्िविध सिमित आफँैले िनधार्रण गरे बमोिजम 
ह�नेछ । 
(५) सिमितको बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता िवषयका िव� र सरोकारवाह�लाई आमन्त्रण 
गनर् सिकनेछ । 
३९. खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन: (१)  मैवाखोला 

गाउँपािलकाले उपभो�ा संस्था र सरोकारवाला िनकाय तथा संघ ससं्थाह�सँग समन्वय, सहकायर् 
तथा परामशर् गरी नेपाल सरकारले िनधार्रण गरेको नीित तथा मापदण्ड अनुसार आफ्नो �ेत्रका लािग 
उपयु� ह�ने िकिसमको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी दीघर्कालीन योजना तजुर्मा गरी 
कायार्न्वयन गनर् सक्नेछ, सो दीघर्कालीन योजनाले िदगो िवकासका ल�यलाई पिन समावेश गनुर् पनेर् 
छ । 
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(२) खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी तजुर्मा ग�रएका आयोजनाह�लाई नेपाल सरकारले 
तयार पारेको आिधका�रक सूचना व्यवस्थापन पोटर्लमा अधाविधक गनेर् तथा िनयिमत प्रितवेदन 
तयार गनुर् पनेर्छ । 
(३) मैवाखोला गाउँपािलकाले तजुर्मा गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी योजना 
कायार्न्वयनका लािग उपभो�ा संस्था र सम्बिन्धत सबै िनकाय र सरोकारवालाह�ले सहयोग गनुर् 
पनेर्छ । 
(४) खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी योजनामा आवश्यकता अनुसार समय समयमा 
प�रमाजर्न गनर् सिकनेछ । 
(५) प्रकोप तथा आपतकालीन समयमा खानेपानीको िनयिमत आपूितर् गनर् र सरसफाइ तथा स्वच्छता 
कायम गनर्का लािग यस दफा बमोिजम तजुर्मा ग�रने योजनामा िवशेष व्यवस्था गनुर्पनेर्छ । 

४०. िववरण उपलब्ध गराउने: (१) मैवाखोला गाउँपािलकाले प्रदेशको सम्बिन्धत मन्त्रालय माफर् त वा िसधै 
देहायको िववरणह� सम्बिन्धत संघीय मन्त्रालय सम� वािषर्क �पमा र आवश्यकता अनुसार उपलब्ध 
गराउने छ । 

(क) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा सिमितको �पमा रहकेा उपभो�ा संस्थाह�को संख्या र  
       सो बाट लाभािन्वत जनसंख्या । 
(ख) अनुमितपत्र प्रदान ग�रएका संगिठत संस्थाको संख्या र सोबाट लाभािन्वत जनसंख्या । 
(ग) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले माग गरेका अन्य िववरणह� । 
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लािग मैवाखोला गाउँपािलकामा खानेपानीको स्रोत र प�रमाण, गुणस्तर, 
लाभािन्वत �ेत्र र खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीका महत्वपूणर् तथा मुख्य िवषयह� प्र� �पमा देिखने गरी 
रािखने छ र यस्ता िववरणह� आवश्यकता अनुसार समय समयमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी 
िवद्युतीय एिककृत नक्शामा समावेश गनर्का लािग नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन सिकनेछ। 
(३) यस मैवाखोला गाउँपािलकाले उपदफा (२) बोिजम राखेको िववरणलाई अनुगमन र िव�ेषणका लािग 
उपयोग गनर् सिकने छ । 
 
४१. पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था: खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान गनेर् व्यि�, 

संघ संस्था वा समुदायलाई यस मैवाखोला गाउँपािलकाले आवश्यक पुरस्कारको व्यवस्था गनर् 
सक्नेछ । 

४२. िनदेर्शन िदन सक्ने: मैवाखोला गाउँपािलकाले उपभो�ा संस्था वा अनुमितपत्र प्रा� संस्था वा सेवा 
प्रदायक अन्य संघ संस्थालाई खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी आयोजनाको िनमार्ण, 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र उपभो�ा सेवाका िवषयमा आवश्यक िनदेर्शन िदन सक्नेछ र त्यस्तो 
िनदेर्शनको पालना गनुर् सम्बिन्धत सबैको कतर्व्य ह�नेछ । 
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४३. अिधकार प्रत्यायोजन: (१) मैवाखोला गाउँपािलकाको प्रमुख अध्य�ले यस ऐन बमोिजम प्रा� गरेको 
अिधकार उपाध्य� वा कुनै सदस्य वा प्रशासक�य अिधकृत वा सम्बिन्धत कमर्चारीलाई प्रत्यायोजन 
गनर् सक्ने छन् । 
(२) यस मैवाखोला गाउँपािलकामा रहकेो खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी शाखा 
स्थापना नभएसम्म यस ऐन र सो अन्तगर्त तजुर्मा ह�ने िनयम, िनदेर्िशका, कायर्िविध र मागर्दशर्न 
बमोिजम गनुर्पनेर् कायर्ह� भौितक पूवर्धार अन्तगर्त योजना शाखाको उपशाखा खानेपानी तथा 
सरसफाइ   र स्वच्छता उपशाखाबाट सम्पन्न ग�रनेछ । 
 

४४. िनयम, िनदेर्िशका, कायर्िविध र मागर्दशर्न बनाउन सक्ने: यस ऐनमा ग�रएका व्यवस्थाह�को    
प्रभावकारी कायार्न्वयनको लािग मैवाखोला गाउँपािलकाले आवश्यक िनयम, िनदेर्िशका, कायर्िविध र 
मागर्दशर्न    बनाउन सक्नेछ । गाउँपािलकाले खानेपानीको गुणस्तर अनुगमन, सुरि�त खानेपानी समुदायको 
िवकास र घोषणा गनेर्, खलुा िदसामु� िस्थितको अनुगमन गनेर्, मािनसह�को खानेपानी सरसफाइ र 
स्वच्छताका आवश्यकताह� पूरा गनेर् उदे्दश्यल,े कसैलाई पिन पिछ नछाड्नका लािग िवशेष प�रचालन 
कायर्िविधह� बनाउन सक्नेछन् 
 
४५. बचाउ तथा खारेजी र बािझएमा गनेर्: (१) यस मैवाखोला गाउँपािलकाले खानेपानी तथा सरसफाइका 

िवषयमा यस अिघ कायर्िविध वा अन्य आधारमा गरेका कायर्ह� यसै ऐन बमोिजम भए गरेको मािनने 
छ । 

(२) यो ऐन वा यस ऐनमा ग�रएका व्यवस्थाह� संघीय तथा प्रदेश कानूनमा ग�रएका व्यवस्थाह�सँग बािझन 
गएमा बािझएको हदसम्म यो ऐनका सम्बिन्धत दफाह� िनष्कृय रहने छन् । 
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