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ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड ०५           सॊखमा् ३         ङ्झभङ्झत्२०७९।०९।२६ 

बाग -१ 

ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका 
ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकाको खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता ऐन, २०७९ 

प्रस्तावना  

स्वच्छ, सङ्टयङ्ञऺत य गङ्टणस्तयीम खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाभा ऩहङ्टॉच प्राप्त गने नागङ्चयकको भौङ्झरक अङ्झधकायको 
सम्भान, सॊयऺण य ऩङ्चयऩूङ्झति गयी खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था रगामतका सॊगङ्छठत सॊस्थाहरुका 
भाध्मभफाट सहज य ङ्छदगो रुऩभा स्वच्छ तथा गङ्टणस्तयीम खानेऩानी , सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा 
उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२६ फभोङ्ञजभ मस ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकाको १२ औॊ गाउॉ सबारे मो ऐनको तजङ्टिभा 
गयेको छ ।  

ऩङ्चयच्छेद १ 

प्रायङ्ञम्बक 

१.  सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब :(१) मस ऐनको नाभ “ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकाको खानेऩानी तथा सयसपाइ य 
स्वच्छता ऐन, २०७9” यहेको छ । 

  (२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२.  ऩङ्चयबाषा : ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा, 
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 (क) “अनङ्टभङ्झतऩत्र” बङ्ङारे दपा १४ फभोङ्ञजभको अनङ्टभङ्झतऩत्र सम्झनङ्ट ऩदिछ । 

 (ख)  “अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्था” बङ्ङारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी  सेवा 
प्रदान गने सॊगङ्छठत सॊस्था सम्झनङ्ट ऩदिछ ।  

 (ग)  “आमोजना” बङ्ङारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा प्रदान गने बौङ्झतक 
सॊयचनाको ङ्झनभािण , ङ्जवस्ताय वा सङ्टधाय य तत्सम्फन्धी अन्म कामि गने उदे्दश्मरे सञ्चाङ्झरत 
आमोजना सम्झनङ्ट ऩदिछ । 

 (घ)  “उऩबोक्ता” बङ्ङारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा उऩमोग गने व्मङ्ञक्त , 

सॊस्था वा ङ्झनकाम सम्झनङ्ट ऩदिछ । 

 (ङ)  “उऩबोक्ता सॊस्था” बङ्ङारे साभङ्टदाङ्जमक रुऩभा साभङ्टङ्जहक ङ्जहतका राङ्झग खानेऩानी तथा सयसपाइ 
य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा सञ्चारन गने साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था सम्झनङ्ट ऩदिछ ।  

 (च)  “खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत ” बङ्ङारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छना 
सम्फन्धी सेवा उऩमोग गने उऩबोक्ता घयधङ्टयी सदस्महरुरे उऩबोक्ता सॊस्थाको रुऩभा यहेको 
साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको ङ्जवधान फभोङ्ञजभ साधायण सबा वा अङ्झधवेशनफाट गठन हङ्टने सङ्झभङ्झतराई 
जनाउॉदछ ।  

 (छ)  “खानेऩानी सेवा ” बङ्ङारे  तोङ्जकएको भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ खानेऩानीको सञ्चम , स्थानान्तय तथा 
ङ्जवतयण गयी घयेरङ्ट, साविजङ्झनक, सॊस्थागत वा औद्योङ्झगक उऩमोगको राङ्झग खानेऩानी आऩूतॉ गने 
कामि सम्झनङ्ट ऩदिछ य सो शब्दरे थोक , ट्याङ्कय वा फोतरफन्दी रुऩभा खानेऩानी उऩरव्ध 
गयाउने कामिराई सभेत जनाउॉछ । 

 (ज)  “खानेऩानीको साविजङ्झनक उऩमोग ” बङ्ङारे साविजङ्झनक रुऩभा जडान बएका धायाफाट 
उऩबोक्ताको राङ्झग ङ्जवतयण हङ्टने खानेऩानीको उऩमोग सम्झनङ्ट ऩदिछ य सो शब्दरे अग्नी 
ङ्झनमन्त्रण रगामत अत्मावश्मक अवस्थाभा साविजङ्झनक स्थानहरूभा प्रमोग गने खानेऩानीको 
उऩमोगराई सभेत जनाउॉछ । 

 (झ)  “खानेऩानीको सॊस्थागत उऩमोग ” बङ्ङारे सयकायी , साविजङ्झनक, व्मावसाङ्जमक वा व्माऩाङ्चयक 
सॊस्थाहरुरे प्रमोग गने खानेऩानीको उऩमोग सम्झनङ्ट ऩदिछ य सो शब्दरे औद्योङ्झगक सॊस्थाहरुरे 
औद्योङ्झगक प्रमोजन फाहेकका राङ्झग उऩमोग गने खानेऩानी सभेतराई जनाउॉछ । 

 (ञ)  “गङ्टणस्तयीम खानेऩानी” बङ्ङारे भानव तथा ऩशङ्ट स्वास््मका राङ्झग हाङ्झनकायक तत्व नबएको 
गङ्टणस्तयमङ्टक्त स्वच्छ खानेऩानी सम्झनङ्ट ऩदिछ य सो शब्दरे भानव स्वास््मराई हानी गने 
बौङ्झतक,जैवीक य यसामङ्झनक ऩदाथिहरु नयहेको ऩानी सभेतराई जनाउॉदछ । 
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 (ट)  “घयेरङ्ट उऩमोग” बङ्ङारे ङ्जऩउन , हातभङ्टख तथा रङ्टगा धङ्टन , नङ्टहाउन, खाना ऩकाउन , जीवजन्तङ्ट तथा 
ऩशङ्टऩन्छीराई खङ्टवाउन, कयेसाफायी, शौचारम वा मस्तै अन्म व्माङ्ञक्तगत तथा घयामसी प्रमोजनका 
राङ्झग प्रमोग गङ्चयने खानेऩानीको उऩमोग सम्झनङ्ट ऩदिछ । 

 (ठ)  “शौचारम” बङ्ङारे भानव भरभूत्र सङ्टयङ्ञऺत रुऩभा भानव सम्ऩकि फाट अरग गने सङ्टङ्जवधा 
सङ्जहतको सॊयचनाराई जनाउॉदछ ।  

 (ड)  “ढर ङ्झनकास” बङ्ङारे भानव भरभूत्र सङ्जहत वा यङ्जहत पोहोयऩानीराई सतही वा बङू्झभगत ढर 
प्रणारी वा अन्म कङ्ट नै तङ्चयकाफाट सॊकरन य स्थानान्तयण गने कामि सम्झनङ्ट ऩदिछ । 

 (ढ)  “तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ” बङ्ङारे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभभा 
तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩदिछ । 

 (ण)  “ऩानीको स्रोत” बङ्ङारे प्राकृङ्झतक रुऩभा ऩानी ङ्झनसतृ हङ्टने नदी , खोरा, तार, ऩोखयी, इनाय, कङ्ट वा 
तथा भूर जस्ता सतही वा बङू्झभगत जरस्रोत सम्झनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे आकाशे ऩानी तथा 
ऩानीको आऩूङ्झति गने भानव ङ्झनङ्झभित सॊयचनाराई सभेत जनाउॉछ । 

 (त)  “पोहोयऩानी” बङ्ङारे खानेऩानीको घयेरङ्ट , साविजङ्झनक तथा सॊस्थागत उऩमोग ऩश्चात ङ्झनष्काशन 
हङ्टने भानव भरभूत्र सङ्जहत वा यङ्जहतको पोहोयऩानी सम्झनङ्ट ऩदिछ य सो शब्दरे पोहोयऩानीसॉग 
ङ्झभङ्झसएय आउने वषाितको ऩानीराई सभेत जनाउॉछ । 

 (थ)  “सयसपाइ सेवा” बङ्ङारे पोहोय ऩानी व्मवस्थाऩन तथा ढर ङ्झनकास गयी वातावयणीम स्वच्छता 
कामभ याख्न ेकामि सम्झनङ्ट ऩदिछ य सो शब्दरे ऩानीको स्रोतको सॊयऺण गनि ढर ङ्झनकास 
प्रणारी, पोहोय ऩानी प्रशोधन प्रणारी तथा साविजङ्झनक शौचारमको ङ्झनभािण , सञ्चारन तथा 
प्रवद्र्धन गने कामिराई सभेत जनाउॉदछ । 

 (द)  “स्वच्छता” बङ्ङारे ङ्झनमङ्झभत रुऩभा शौचारमको प्रमोग गने , ङ्झनमङ्झभत रुऩभा साफङ्टन ऩानीरे हात 
धङ्टने, घयामसी तहभा ङ्जऩउने ऩानीको सङ्टयङ्ञऺत व्मवस्थाऩन य शङ्टङ्जिकयण गने , व्मङ्ञक्तगत सयसपाइ 
कामभ गने य घय ङ्झबत्र य फाङ्जहयका तयर य ठोस पोहोय भैराको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गयी ऩूणि 
स्वच्छता कामभ गने कामिराई सभेत जनाउॉदछ ।  

 (ध)  “सॊगङ्छठत सॊस्था ” बङ्ङारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा सञ्चारन गनिको 
राङ्झग मस ऐन तथा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताि बई स्थाऩना बएका खानेऩानी तथा 
सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाराई जनाउॉदछ य सो शब्दरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ खानेऩानी 
तथा सयसपाइ सेवा प्रदान गने उदे्दश्मरे स्थाऩना बएका अन्म सॊस्था सभेतराई जनाउॉछ । 

 (न)  “सेवा प्रणारी ” बङ्ङारे खानेऩानीको भङ्टहान , ऩाइऩ, प्रशोधन सॊमन्त्र , जर बण्डायण सॊयचना , 

जराशम वा सयसपाइ सेवासॉग सम्फङ्ञन्धत सॊयचना वा त्मस्तै ङ्जकङ्झसभका अन्म उऩकयण वा 



खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता ऐन, २०७९ 

4 
 

सॊयचना सम्झनङ्ट ऩदिछ य सो शब्दरे खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवासॉग आवि बएको घय , 

जग्गा य त्मसभा ङ्झनङ्झभित सॊयचनाराई सभेत जनाउॉछ । 

 (ऩ)  “सेवा प्रदामक ” बङ्ङारे खानेऩानी सेवा , सयसपाइ सेवा य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा प्रणारीको 
ङ्झनभािण, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनको भाध्मभफाट खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी 
सेवा उऩरब्ध गयाउने उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्था सम्झनङ्ट ऩदिछ । 

 (प)  “सेवा ऺेत्र” बङ्ङारे उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य 
स्वच्छता सेवा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनिका राङ्झग ङ्झनधाियण गङ्चयएको वा अनङ्टभङ्झतऩत्रभा 
उल्रेख गङ्चयएको ऺेत्र सम्झनङ्ट ऩदिछ । 

 (फ) “भन्त्रारम” बन्दारे स्थानीम तह हेने नेऩार सयकायको सङ्घीम वा प्रादेङ्ञशक भन्त्रारम सम्झनङ्ट 
ऩदिछ । 
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ऩङ्चयच्छेद २ 

खानेऩानी तथा सयसपाइभा ऩहङ्टॉचको अङ्झधकाय य खानेऩानी प्रणारी सम्फन्धी व्मवस्था 

३.  खानेऩानी तथा सयसपाइभा ऩहङ्टॉचको अङ्झधकाय :  (१) मस ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका प्रत्मेक 
नागङ्चयकराई ङ्जवना बेदबाव स्वच्छ , सङ्टयङ्ञऺत  खानेऩानी तथा सयसपाइभा सहज य सङ्टरब ऩहङ्टॉचको 
अङ्झधकाय हङ्टनेछ य मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मस्तो अङ्झधकायको सम्भान , सॊयऺण, 

सम्वद्र्धन य ऩङ्चयऩूङ्झति हङ्टनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको खानेऩानी तथा सयसपाइभा ऩहङ्टॉचको अङ्झधकाय अन्तगित मस 
ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकाभा प्रत्मेक नागङ्चयकराई देहामको अङ्झधकाय हङ्टनेछ् 

(क)  उऩबोक्ता सॊस्था स्थाऩना गने अङ्झधकाय य स्वच्छ, सङ्टयङ्ञऺत खानेऩानी तथा सयसपाइभा 
सहज य सङ्टरब ऩहङ्टॉचको अङ्झधकाय, 

(ख)  ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ऩमािप्त , स्वच्छ य गङ्टणस्तयीम खानेऩानी प्राप्त गने अङ्झधकाय, 

(ग)  गङ्टणस्तयीम सयसपाइभा सहज य सङ्टरब रुऩभा ऩहङ्टॉचको अङ्झधकाय ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अङ्झधकायको सम्भान , सॊयऺण, सम्वद्र्धन, ऩङ्चयऩूङ्झति य कामान्वमन 
गने ङ्ञजम्भेवायी मस ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका य सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सॊस्थाको हङ्टनेछ य मसका राङ्झग मस 
ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका य सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सॊस्थारे नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायसॉग सभन्वम 
गयी आवश्मक सहमोग प्राप्त गनि सक्नेछन ्। 

(४) मस ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकारे आपनो ऺेत्रभा यहेका उऩबोक्ता सॊस्थाहरुरे आऩूङ्झति गने 
खानेऩानीको सङ्टङ्जवधास्तय ङ्झनधाियण गनि सक्नेछ य मस प्रमोजनका राङ्झग खानेऩानीको सङ्टङ्जवधास्तयको 
राङ्झग उऩबोक्ता सॊस्थाहरुसॉग छरपर गयी आवश्मक सूचकहरु ङ्झनधाियण गनि सक्नेछ ।  

४.  खानेऩानीका स्रोतभाङ्झथको अङ्झधकाय : (१) मस ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकाभा जरस्रोतको उऩमोग गदाि 
खानेऩानीराई ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकता प्रदान गङ्चयने छ । 

(२) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएऩङ्झन घयेरङ्ट उऩमोगका राङ्झग ऩानीको 
उऩमङ्टक्त ऩङ्चयभाणको व्मवस्था गयेय भात्र जरस्रोतको उऩमोगसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झसॊचाई , जरङ्जवद्यङ्टत जस्ता 
आमोजना य अन्म प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग गनङ्टि ऩनेछ । 

(३) मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै उऩबोक्ता सॊस्था वा सभङ्टदामरे साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जहत हङ्टनेगयी ऩयम्ऩयागत रुऩभा वा उऩबोक्ता सॊस्थाका भाध्मभफाट घयेरङ्ट , साविजङ्झनक य सॊस्थागत 
प्रमोजनका राङ्झग उऩमोग गदै आएको खानेऩानीको ऩङ्चयभाण फयाफयको जरस्रोतभा सोही प्रमोजनको 
राङ्झग त्मस्तो उऩबोक्ता सॊस्था वा सभङ्टदामको अङ्झधकाय सङ्टयङ्ञऺत यहनेछ । 
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(४) कङ्ट नैऩङ्झन खानेऩानी प्रणारीफाट उऩरब्ध बएको खानेऩानी सेवा कङ्ट नै कायणरे प्रबाङ्जवत हङ्टने 
बएभा अको वैकङ्ञल्ऩक व्मवस्था नबएसम्भ प्रबाङ्जवत व्मङ्ञक्त , फस्ती, सभङ्टदाम य साभाङ्ञजक सॊस्थाराई सो 
खानेऩानी प्रणारीफाट खानेऩानी सेवा प्राप्त गने अङ्झधकाय सङ्टयङ्ञऺत यहनेछ ।  

(५) खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवासॉग सम्फङ्ञन्धत प्रणारी तथा सॊयचनाराई प्रङ्झतकूर असय ऩने 
गयी अन्म कङ्ट नै ङ्झनकाम वा ङ्जवकास ऩङ्चयमोजनारे कङ्ट नै सॊयचना फनाउनङ्ट ऩयेभा प्रबाङ्जवत  स्थानीम तहसॉग 
सभन्वम गयी उऩबोक्ता सॊस्थाको सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(६) कङ्ट नै ङ्जवकास ऩङ्चयमोजना वा आमोजनाका कायण उऩबोक्ता सॊस्थाद्दाया सञ्चाङ्झरत वा 
ऩयम्ऩयागत रुऩभा सञ्चाङ्झरत खानेऩानी आऩूङ्झति प्रणारी वा सॊयचनाभा ऺङ्झत बएभा उक्त ऩङ्चयमोजना वा 
आमोजनारे प्रबाङ्जवत उऩबोक्ता सॊस्थाराई न्मामोङ्ञचत ऺङ्झतऩूङ्झति उऩरब्ध गयाउनङ्टका साथै प्रबाङ्जवत 
खानेऩानी प्रणारी य सॊयचनाको भभित सम्बाय गनङ्टि ऩनेछ ।  

(७) मस ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेको खानेऩानीका स्रोतफाट खानेऩानी सॊकरन तथा प्रशोधन 
गयी ङ्झनमाित वा अन्म कङ्ट नै व्माऩाय गनि कङ्ट नै सॊस्थाराई अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदनङ्टऩूवि   मस ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झर 
तथा प्रबाङ्जवत उऩबोक्ता सॊस्था वा सभङ्टदामसॉग सभन्वम गनङ्टिऩनेछ । 

५.  ऩानीको स्रोत तथा भङ्टहानको सॊयऺण : (१) खानेऩानी तथा सयसपाइभा मोगदानका राङ्झग खानेऩानीका 
भङ्टहान तथा स्रोत सॊयऺण गनङ्टि सफै नागङ्चयक, स्थानीम सभङ्टदाम, सॊघ सॊस्था य ङ्झनकामको कतिव्म हङ्टनेछ ।  

(२) मस ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका खानेऩानीको स्रोत तथा भङ्टहानको सॊयऺणका राङ्झग 
ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका य सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सॊस्थाको सभन्वमभा देहाम फभोङ्ञजभका कामिहरु गनङ्टि 
ऩनेछ्   

(क)  खानेऩानीको स्रोत सॊयऺणको राङ्झग जराधाय , ऩानी ङ्झनशृ्रत बएय आउने भङ्टराधाय , 

ङ्झसभसाय य वन ऺेत्र सॊयऺण गयी फाढी , ऩैह्रो ङ्झनमन्त्रण गने य खानेऩानीको भूर वा 
भङ्टहानराई ङ्छदगो फनाई याख्न ङ्झनमङ्झभत रुऩभा भभित सम्बाय य सयसपाइ गने ।  

(ख)  खानेऩानीको स्रोतराई प्रदङ्टषण हङ्टन नङ्छदने य ऩानीको स्रोत नष्ट वा रोेेऩ हङ्टनफाट 
फचाउने, 

(ग)  खानेऩानीको सॊयऺण य सभङ्टङ्ञचत उऩमोगका फायेभा खानेऩानी उऩबोक्ता वा सम्फङ्ञन्धत 
ऩऺहरुराई सचेतना अङ्झबवङृ्जि गने ।  

(घ)  खानेऩानीको स्रोत प्रदूषण हङ्टन नङ्छदन तथा ऩानीको भूर वा वहाव ऺेत्रको सॊयऺणका 
राङ्झग जैङ्जवक खेती गनि य चयीचयण तथा आगरागी ङ्झनमन्त्रण गनि कृषकहरुराई 
प्रोत्साहन गने ।  
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(ङ)  खानेऩानीको भूहान वा वहाव ऺेत्र वा सो ऺेत्रका प्रणारीभा प्रङ्झतकूर असय ऩनेगयी 
ङ्जवषादी वा ङ्जवष्पोटक ऩदाथि प्रमोग गनि फन्देज गने ।  

(च)  खानेऩानीको स्रोत य वहाव प्रणारीभा हङ्टने प्रदङ्टषण ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग आवश्मक ऩने 
अन्म कामिहरु गने । 

(छ) ऩानीको श्रोत सङ्टक्न नङ्छदन श्रोत ऩङ्चयसयभा फस्ती ङ्जवकास गनि नङ्छदई, श्रोत वङ्चयऩयी रुख 
योऩी हङ्चयमारी कामभ गनङ्टि ऩनेछ । 

(३) मस ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका उऩबोक्ता सॊस्थारे अन्म ङ्झछभेकी गाउॉऩाङ्झरकाको 
ऺेत्रभा यहेको भङ्टहान वा स्रोतफाट खानेऩानी ल्माएको बएभा त्मस्तो ऺेत्रको खानऩानीको भूहान तथा 
स्रोत सॊयऺणका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहसॉग सभन्वम गनङ्टिऩनेछ ।  

(४) व्माऩाङ्चयक तथा नापाभूरक प्रमोजनका राङ्झग खानेऩानी आऩूङ्झति गनि अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त 
सॊस्थारे आफ्नो स्रोत साधन प्रमोग गयी उऩदपा (२) फभोङ्ञजभका कामिहरु गनङ्टि ऩनेछ ।  

(५) खानेऩानीको प्रमोजनका राङ्झग ङ्झनभािण गङ्चयएका कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायका धायाहरुफाट ऩानी 
प्रमोग गने सभमभा फाहेक अन्म सभमभा ऩानी खेय पाल्न ऩाइने छैन ।   

६.  बङू्झभगत ऩानीको उऩमोग : (१) बङू्झभगत ऩानीको उऩमोगका राङ्झग नेऩार सयकायरे फनाएको 
भाऩदण्डराई भध्मनजय गदै ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकारे आवश्मक भाऩदण्ड फनाई रागङ्ट गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भाऩदण्डको अधीनभा यही व्मङ्ञक्त , उऩबोक्ता सॊस्था वा 
अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे बङू्झभगत ऩानीको उऩमोग गनि सक्नेछन ्। 

७.  खानेऩानी तथा सयसपाइ प्रणारी : (१) मस ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र खानेऩानी तथा सयसपाइ 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको रुऩभा यहने उऩबोक्ता सॊस्थाका भाध्मभफाट साभङ्टङ्जहक रुऩभा स्वच्छ , सङ्टयङ्ञऺत तथा 
गङ्टणस्तयीम खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवाको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनङ्टि ऩनेछ 
। 

(२) बौगोङ्झरक जङ्जटरता , फढी रागत तथा ङ्जवङ्ञशष्टकृत प्राङ्जवङ्झधक सीऩको आवश्मकता य दऺ 
जनशङ्ञक्तको आवश्मकता ऩने बई ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका य उऩबोक्ता सॊस्थारे भात्र सम्ऩङ्ङ गनि नसक्ने 
प्रकृङ्झतका खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजनाको सहरगानीभा ङ्झनभािण , सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनका 
राङ्झग ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका य उऩबोक्ता सॊस्थारे नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायसॉग सहमोग भाग गनि 
सक्नेछन ्।  

(३) खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजनाको ङ्झनभािण गदाि य बौङ्झतक सॊयचना फनाउॉदा उऩबोक्ता 
सॊस्थारे आपै ङ्झनभािण गनङ्टिऩनेछ य उऩबोक्ता सॊस्थारे ङ्झनभािण गनि नसक्ने प्रकृङ्झतका य सहरगानीका 
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फहङ्टवङ्जषिम आमोजनाको बौङ्झतक सॊयचनाको ङ्झनभािणका राङ्झग भात्र प्रङ्झतष्ऩधािका आधायभा ङ्झनभािण 
व्मावसामी छनौट गनि सङ्जकनेछ ।   

(४) ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकारे सतह तथा बङू्झभगत ऩानीको स्रोत ऩमािप्त नबएको ऺेत्रभा 
नागङ्चयकराई खानेऩानी उऩरब्ध गयाउनको राङ्झग आकाशे ऩानी सॊकरन गने तथा अन्म उऩमङ्टक्त 
प्रङ्जवङ्झध वा प्रणारी ङ्झनभािणका राङ्झग नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायसॉगसभेत सभन्वम गयी आङ्झथिक 
तथा प्रङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ । 

(५) कङ्ट नै उऩबोक्ता सॊस्थारे मस ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका सङ्जहत अन्म स्थानीम तहको ऺेत्रभा 
सभेत खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा आऩूङ्झति गयेको यहेछ बने उक्त उऩबोक्ता सॊस्थाराई दङ्टफै तथा 
सम्फङ्ञन्धत सफै स्थानीम तहफाट सहमोग गनि सङ्जकने छ ।  

(६) कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको ङ्झनजी जग्गाभा यहेको ऩानीको स्रोतराई आफ्नो घयेरङ्ट प्रमोजनका राङ्झग 
उऩमोग गनि ऩाइने छ य ङ्झनजी जग्गाको ऩानीको स्रोतराई साभङ्टङ्जहक ङ्जहतका राङ्झग साभङ्टदाङ्जमक रुऩभा 
खानेऩानी आऩूङ्झति गने उऩबोक्ता सॊस्थारे ऩङ्झन उऩमोग गनि सक्नेछ ङ्झनजी जग्गाको ऩानीको स्रोतराई 
व्मवसाङ्जमक प्रमोजनका राङ्झग उऩमोग गनि तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्झरई गनि सक्नेछ । मसयी ङ्झनजी 
जग्गाभा यहेको श्रोतराई उऩमोग गदाि उक्त श्रोतको उऩमोग गङ्चययहेको व्मङ्ञक्त वा सभङ्टदामराई 
आवश्मक भात्राको ऩानी व्मवस्था गयेय भात्र उऩमोग गनङ्टि ऩनेछ । 

 (७) व्माऩाङ्चयक वा व्मावसाङ्जमक रुऩभा खानेऩानी आऩूङ्झति गनि अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे कङ्ट नै 
कायणरे ङ्झनमङ्झभत रुऩभा खानेऩानी सेवा आऩूङ्झति गनि नसकेभा सो अवधीका राङ्झग उऩबोक्ताराई ट्याङ्कय 
वा अन्म वैकङ्ञल्ऩक व्मवस्थाद्वाया उऩमङ्टक्त गङ्टणस्तय य ऩङ्चयभाणको खानेऩानी उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(८) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत ÷उऩबोक्ता सॊस्था य अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे 
आपूरे सञ्चारन गयेको खानेऩानी आऩूङ्झति प्रणारीको आधायबतू जानकायीहरु (ऩानीको स्रोत य ऩङ्चयभाण, 

उऩबोक्ता घयधङ्टयी सॊखमा य जनसॊखमा , ऩदाङ्झधकायी, रैङ्जङ्गक तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयणको अवस्था , 

रगानी यकभ, शङ्टल्क तथा भहशङ्टर दय , सम्ऩकि  य गङ्टनासा सङ्टनङ्टवाई सॊमन्त्र आङ्छद) फाये सूचनाऩाटी तमाय 
गयी साविजङ्झनक स्थरभा याख्नङ्टऩनेछ ।  साथै उक्त त्माङ्क याङ्जष्डम खानेऩानी तथा सयसपाई सूचना 
व्मवस्थाऩन प्रणारी (NWASH MIS) भा सभेत तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सभावेश तथा अध्मावधी गनङ्टि ऩनेछ । 

८.  खानेऩानी आमोजना य सॊयचनाको हस्तान्तण : (१) ..... गाउॉऩाङ्झरकाभा नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय य 
स्थानीम तहरे ङ्जवकास य ङ्झनभािण गयेका खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजना य सोसम्फन्धी 
सॊयचनाहरुको ङ्छदगो सञ्चारन व्मवस्थाऩनका राङ्झग खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको रुऩभा 
यहेका उऩबोक्ता सॊस्थाराई सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्झौता गयी हस्तान्तयण गनि सङ्जकनेछ । 

 (२) व्मावसाङ्जमक तथा व्माऩाङ्चयक प्रमोजनका राङ्झग सॊगङ्छठत सॊस्थारे सञ्चारन गयेका खानेऩानी 
तथा सयसपाइ आमोजना य सोको सॊयचनाहरु उक्त सॊगङ्छठत सॊस्थारे ऩाएको अनङ्टभङ्झतऩत्रको अवधी 
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सङ्जकएऩङ्झछ वा अनङ्टभङ्झतऩत्र खायेज  बई गाउॉऩाङ्झरकाराई हस्तान्तयण गङ्चयएका आमोजना य सोको 
सॊयचनाहरु ऩङ्झन खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको रुऩभा यहेका उऩबोक्ता सॊस्थाराई  
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्झौता गयी हस्तान्तयण गनि सङ्जकने छ ।  

(3)  आमोजना हस्तान्तयण गदाि आमोजनाको ङ्छदगोऩन तथा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाको 
ङ्झनयन्तयताको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताका राङ्झग सञ्चारन व्मवस्थाऩन शति, सेवा प्रदामक सॊस्थाको काभ, कतिव्म, 
अङ्झधकाय, ङ्ञजभम्भेवायी तथा कामि सम्ऩादन सूचकहरु उल्रेख गयी सञ्चारन व्मवस्थाऩन सम्झौता 
गङ्चयनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद ३ 

उऩबोक्ता सॊस्था सम्फन्धी व्मवस्था 

९.  खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको गठन: (१) ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट नै ऺेत्र वा फस्तीभा 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जहत य साभङ्टङ्जहक राबका राङ्झग सॊस्थागत रूऩभा जरस्रोतको उऩमोग गयी खानेऩानी तथा 
सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा सञ्चारन य उऩमोग गनि चाहने उऩबोक्ताहरूरे खानेऩानी तथा 
सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(२) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था गठन नबएका ऺेत्रभा ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकारे 
उऩबोक्ता सॊस्था गठनका राङ्झग आवश्मक सहमोग य सहजीकयण गनि सक्नेछ । 

 (३) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्राङ्झधकाय , दाङ्जमत्व य ङ्ञजम्भेवायी अन्तगित ऩने 
ङ्जकङ्झसभका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाहरु गठन बएभा उऩबोक्ता सॊस्थाको ङ्जवधान सङ्जहत 
उऩबोक्ता सॊस्था दतािका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको ङ्जवधान अनङ्टसायको उऩबोक्ता सॊस्था दताि गनि 
साभाङ्ञजक, आङ्झथिक य प्राङ्जवङ्झधक दृङ्जष्टकोणरे उऩमङ्टक्त देङ्ञखएभा गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टख ÷अध्मऺरे ङ्जवधान 
स्वीकृत गयी उऩबोक्ता सॊस्था दतािको प्रभाणऩत्र प्रदान गनङ्टि ऩनेछ ।   

(५) कङ्ट नै एउटा खानेऩानीको स्रोत उऩमोगका राङ्झग उऩबोक्ता सॊस्था स्थाऩना बइसकेकोभा 
सोही खानेऩानीको स्रोत प्रमोग गनेगयी अको उऩबोक्ता सॊस्था दताि गनि ऩाइने छैन ।  

(६) मो ऐन रागङ्ट हङ्टन ङ्टऩूवि प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्ञजल्रा जरस्रोत सङ्झभङ्झत वा ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झनकामभा दताि बई सञ्चारन हङ्टॉदै आएका खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्था ÷सभूह÷सङ्झभङ्झतहरु 
भध्मे प्रचङ्झरत सॊघीम य प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ  मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्राङ्झधकाय , दाङ्जमत्व य ङ्ञजम्भेवायी 
अन्तगित ऩने ङ्जकङ्झसभका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था ÷सभूह÷सङ्झभङ्झतहरु मो ऐन रागङ्ट 
बएऩश्चात ्मस गाउॉऩाङ्झरकाभा आफ्नो साङ्जवक ङ्जवधान य दताि प्रभाणऩत्र ऩेश गयी उऩबोक्ता सॊस्था 
अद्यावङ्झधक हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।  
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  तय मस प्रमोजनका राङ्झग नमाॉ उऩबोक्ता सॊस्था दताि गनङ्टिऩने छैन ।  

 (७) उऩदपा (६) को प्रमोजनका राङ्झग ङ्ञजल्रा जरस्रोत सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामािरमभा दताि 
यहेका तय मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्राङ्झधकाय , दाङ्जमत्व य ङ्ञजम्भेवायी ङ्झबत्र ऩने खानेऩानी तथा सयसपाइ 
उऩबोक्ता सॊस्थाहरुको दताि अङ्झबरेख , पाइर य सम्फङ्ञन्धत कागजातहरु मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे 
एक वषिङ्झबत्रभा मस गाउॉऩाङ्झरकाभा हस्तान्तयण गनङ्टिऩनेछ ।  

(८) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको ऺेत्राङ्झत्रकाय अन्तगित ऩने 
ङ्जकङ्झसभका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाहरुरे मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्रभा खानेऩानी तथा 
सयसपाइ सेवा सञ्चारन गदै आएको बएभा उक्त सॊस्थाको दताि प्रभाणऩत्र , ङ्जवधान य खानेऩानीको स्रोत 
सङ्जहतको ङ्जववयण मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषिङ्झबत्रभा मस गाउॉऩाङ्झरकाभा अङ्झबरेखको रुऩभा 
याख्नका राङ्झग उऩरब्ध ऩनेछ ।  

(९) गाउॉऩाङ्झरकाभा दताि वा अद्यावङ्झधक बएका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थारे 
प्रत्मेक आङ्झथिक वषि सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्रभा आफ्नो रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन य वाङ्जषिक 
प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन गाउॉऩाङ्झरका सभऺ ऩेश गनङ्टिऩनेछ ।  

(१०) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थारे आपूरे उऩमोग गदै आएको खानेऩानीको 
स्रोत उऩमोग अनङ्टभङ्झतऩत्रराई प्रत्मेक ऩाॉच वषिभा गाउॉऩाङ्झरकारे तोकेको दस्तङ्टय ङ्झतयी नवीकयण गयाउनङ्ट 
ऩनेछ, तय उऩबोक्ता सॊस्था नवीकयण गनङ्टिऩने छैन ।  

(११) खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाको स्तय अङ्झबफङृ्जि ङ्छदगो सञ्चारनका राङ्झग कङ्ट नै ऺेत्रभा 
यहेका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाहरु एक आऩसभा गाङ्झबन वा आवश्मकताका 
आधायभा अरग अरग हङ्टन सक्ने छन ्।  

  (१२) उऩबोक्ता सॊस्थारे खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा सञ्चारन गदाि अङ्झनमङ्झभतता गयेको वा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा उऩरब्ध नगयाएको ऩाईएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सॊस्थाराई 
उऩमङ्टक्त सभम तोङ्जक सङ्टधायका राङ्झग ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र सङ्टधाय नगने उऩबोक्तारे 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गयेका सेवा प्रणारी तथा सॊयचना गाउॉऩाङ्झरकारे आपै वा अन्म कङ्ट नै सेवा प्रदामक 
सॊस्था भापि त सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनि गयाउन सक्नेछ । 

(13) उऩबोक्ता सॊस्था सम्फन्धी अन्म व्मवस्थाहरु तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

१०.  खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टने : (१) मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ दताि बएका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ उत्तयाङ्झधकायवारा 
स्वशाङ्झसत य सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टनेछ ।  
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(२) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको सफै काभ कायवाहीको ङ्झनङ्झभत्त आफ्नो छङ्ट टै्ट 
छाऩ हङ्टनेछ ।  

(३) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थारे व्मङ्ञक्त सयह चर अचर सम्ऩङ्ञत्त प्राप्त गनि , 

उऩबोग गनि, फेचङ्झफखन गनि वा अन्म ङ्जकङ्झसभरे व्मवस्था गनि सक्नेछ ।  

(४) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थारे व्मङ्ञक्त सयह नाङ्झरस उजूय गनि य उऩबोक्ता 
सॊस्था उऩय ऩङ्झन सोही नाभफाट नाङ्झसर उजूय राग्न सक्नेछ । 

११.  उऩबोक्ता सॊस्थाको कामिसङ्झभङ्झत: (१) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको कामिसङ्झभङ्झत कङ्ञम्तभा 
सात य फढीभा ऩन्र सदस्मीम हङ्टनङ्टऩनेछ य कामिसङ्झभङ्झत गठन गदाि उऩबोक्ता सॊस्थाको ऺेत्रङ्झबत्रका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ जातजाङ्झतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य साभाङ्ञजक सभावेशीकयणराई ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।   

(२) उऩबोक्ता सॊस्थाको कामिसङ्झभङ्झतभा कङ्ञम्तभा ५० प्रङ्झतशत भङ्जहरा प्रङ्झतङ्झनङ्झध हङ्टनङ्ट ऩनेछ य 
अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचव य कोषाध्मऺ भध्मे कङ्ञम्तभा दङ्टई ऩदभा भङ्जहरा ऩदाङ्झधकायी हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको कामिसभङ्झतको कामिकार चाय वषिको हङ्टनेछ 
।  

(४) कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञक्तरे अध्मऺको रुऩभा फढीभा दङ्टई कामिकार भात्र काभ गनि ऩाउने छ य 
कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञक्त कङ्ट नै एउटै ऩदभा दङ्टई ऩटक बन्दा फढी दोहोङ्चयएय ऩदाङ्झधकायी फङ्ङ ऩाउने छैन ।   

(५) उऩबोक्ता सॊस्थाको कामिसङ्झभङ्झतको गठन वा ङ्जवघटन उऩबोक्ता सॊस्थाको साधायण सबाको 
रुऩभा आमोजना गङ्चयने अङ्झधवेशनरे भात्र गनि सक्नेछ ।  

(६) उऩबोक्ता सॊस्थाको प्रत्मेक वषि साधायण सबा आमोजना गयी वाङ्जषिक कामिक्रभ य रेखा 
ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत गनङ्टिऩनेछ य आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवशेष साधायण सबा ऩङ्झन आमोजना गनि 
सङ्जकनेछ ।  

(७) उऩबोक्ता सॊस्थाको साधायण सबा वा अङ्झधवेशन आमोजना गनिका राङ्झग मस गाउॉऩाङ्झरका 
य सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे आवश्मकता अनङ्टसाय सहमोग तथा सहजीकयण गनि सक्नेछन ्।  

१२.  उऩबोक्ता सॊस्थाको ङ्जवधान : उऩबोक्ता सॊस्थाको ङ्जवधानभा देहाम फभोङ्ञजभका व्मवस्थाहरु सभावेश 
गनङ्टिऩनेछ : 

 (क)  उऩबोक्ता सॊस्थाको नाभ, ठेगाना, कामिऺ ेत्र य स्रोत 

 (ख)  उऩबोक्ता सॊस्थाको उदे्दश्म य कामिहरु  

 (ग)  सदस्मता (सदस्म, सदस्म शङ्टल्क, सदस्मता शङ्टल्क छङ्टट, सदस्मता नहयने आङ्छद) 
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 (घ)  अङ्झधवेशन , वाङ्जषिक साधायण सबा , ङ्जवशेष साधायण सबा य अङ्झधवेशन तथा साधायण 
सबाका कामिहरु 

 (ङ)  कामिसङ्झभङ्झतको गठन य कामिसङ्झभङ्झतका काभ , कतिव्म य अङ्झधकायहरु  

 (च)  कामिसङ्झभङ्झतको फैठक य कामिङ्जवङ्झध  

 (छ)  ऩदाङ्झधकायीहरुको काभ , कतिव्म य अङ्झधकायहरु 

 (ज)  अङ्जवश्वासको प्रस्ताव  

 (झ)  उऩबोक्ता सॊस्थाको कोष , सेवा शङ्टल्क य आङ्झथिक स्रोत सॊकरन तथा चर अचर सम्ऩङ्ञत्त 
व्मवस्थाऩन, रेखा ऩयीऺण 

 (ञ)  ङ्झनवािचन सम्फन्धी व्मवस्था  

 (ट)  ङ्जवङ्जवध (ङ्जवधान सॊशोधन , सॊस्था ङ्जवघटन, ङ्जवङ्झनमभ फनाउन सक्ने व्मवस्था आङ्छद) 

(२) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको ङ्जवधानभा स्थानीम आश्मकता य उऩबोक्ता 
सॊस्थारे सञ्चारन गने खानेऩानी आमोजनाको प्रकृङ्झतका आधायभा थऩ व्मवस्थाहरु सभावेश गनि 
सङ्जकनेछ ।  

१३.  उऩबोक्ता सॊस्थाको कोष :(१) उऩबोक्ता सॊस्थाको एक कोष यहने छ य उक्त कोषभा उऩबोक्ता 
सदस्मता शङ्टल्क, खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा शङ्टल्क, ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका य ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम तथा सॊघ 
सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ य कानून फभोङ्ञजभ प्राप्त यकभ जम्भा गनङ्टिऩनेछ ।  

(२) उऩबोक्ता सॊस्थारे खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी आमोजना ङ्झनभािण , सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका य ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी ङ्झनकाम तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थासॉग 
सहमोग प्राप्त गनि सक्नेछन ्।  

(३) उऩबोक्ता सॊस्थारे आफ्नो कोषभा बएको यकभराई खानेऩानी तथा सयसपाइ 
आमोजनाको ङ्छदगोऩना तथा भभित सम्बाय गनि य अन्म कङ्ट नै ङ्झनकामहरुसॉगको सहरगानीभा खानेऩानी 
तथा सयसपाइ आमोजना को ङ्जवस्ताय, सङ्टधाय तथा सञ्चारन दऺता अङ्झबफङृ्जिका राङ्झग सभेत सदङ्टऩमोग 
गनि सक्नेछ । 

 (४) उऩबोक्ता सॊस्थारे आपनो ङ्जवधानभा बएको व्मवस्था फभोङ्ञजभ रेखा ऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त 
गयी सॊस्थाको वाङ्जषिक आम व्ममको रेखा ऩयीऺण गयाई वाङ्जषिक साधायण सबाफाट ऩाङ्चयत गनङ्टिऩनेछ ।  

14. उऩबोक्ता सॊस्था सङ्टदृढीकयण तथा वङ्झगिकयण् (1) उऩबवक्ता सॊस्थारे खानेऩानी सेवा सञ्चारन गदाि 
तोङ्जकएका ङ्झनदृष्ठ ङ्जवङ्झधहरु अवरम्वन गयी ङ्छदगो रुऩभा सेवा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनङ्टि ऩदिछ । 
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(2) उऩबोक्ता सॊस्थाको आन्तङ्चयक सङ्टशासन तथा व्मवस्थाऩन दऺता फढाउनका राङ्झग ऺभता अङ्झबफङृ्जिकयण 
कामिक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ । मसको राङ्झग सॊघ तथा प्रदेश खानेऩानी भन्त्रारम तथा ङ्जवबागसॉग आवश्मक 
सभन्वम गङ्चयनेछ । 

(3) सेवा सञ्चारन कामि सम्ऩादनको भूल्माङ्कन गङ्चय सेवा प्रदामक सॊस्था/उऩबोक्ता सॊस्थाको वङ्झगिकयण गयी 
उत्कृष्ठ सेवा प्रदामक  वा उऩबोक्ता सॊस्थाराई ऩङ्टयस्कृत गङ्चयनेछ । 

(4) सभङ्टदाम तथा टोरको अवस्था हेयी २० धाया सॊखमा बन्दा कभ धाया सॊखमा बएका वा सञ्चारन 
व्मवस्थाऩन कभजोय बएका उऩबोक्ता सॊस्थाहरुराई भजि गयी व्मवङ्ञस्थत सेवा प्रणारीको रुऩभा व्मवस्थाऩनको 
राङ्झग सहङ्ञजकयण गङ्चयनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद ४ 

अनङ्टभङ्झतऩत्र सम्फन्धी व्मवस्था 

१४.  अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्झरनङ्टऩने: (१) मस गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट नै ऺेत्रभा कङ्ट नै कम्ऩनी वा उद्योग जस्ता व्मावसाङ्जमक 
सॊस्थारे नापाभूरक वा व्माऩाङ्चयक प्रमोजनका राङ्झग खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा प्रदान गने 
आमोजना वा सेवा प्रणारीको सबेऺण , ङ्झनभािण, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनि य खानेऩानीको स्रोतको 
व्मवसाङ्जमक उऩमोग गनि  चाहेभा मस ऐन फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकाको कामिगाउॉऩाङ्झरकाफाट अनङ्टभङ्झतऩत्र 
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन साभङ्टदाङ्जमक रुऩभा साभङ्टङ्जहक 
प्रमोजनका राङ्झग उऩबोक्ता सॊस्थारे खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजनाको सबेऺण , ङ्झनभािण, सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩन गनि य खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको रुऩभा यहेका उऩबोक्ता सॊस्थारे 
सङ्घीम खानेऩानी तथा सयसपाइ ऐन तथा ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ऩत्र अध्मावधी गयाउनङ्ट ऩनेछ 
। 

 (३) मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्रङ्झबत्र वा ऺेत्रफाट उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ व्माऩाङ्चयक , व्मवसाङ्जमक 
तथा औद्योङ्झगक प्रमोजनका राङ्झग खानेऩानी आमोजना वा सेवा प्रणारी सञ्चारन गनि चाहने 
व्मावसाङ्जमक ङ्जकङ्झसभका सॊगङ्छठत सॊस्थारे सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको आङ्झथिक , प्राङ्जवङ्झधक तथा प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभको वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तथा गाउॉऩाङ्झरकारे तोकेको अन्म आवश्मक ङ्जववयण य 
अनङ्टभङ्झतऩत्र दस्तङ्टय सभेत सॊरग्न गयी मस गाउॉऩाङ्झरका सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदनभा छानङ्झफन गदाि थऩ कागजात आवश्मक ऩने वा 
कङ्ट नै ङ्जवषमभा थऩ स्ऩष्ट गनङ्टिऩने देङ्ञखएभा मस गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे सो 
फभोङ्ञजभका कागजातहरु ऩेश गनि वा स्ऩष्ट गनि फढीभा ऩन्र ङ्छदनको सभम ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  
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१५.  अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदनङ्टऩने: (१) दपा १४ फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनवेदनभा गाउॉऩाङ्झरकारे आवश्मक जाॉचफङ्टझ गदाि 
आफ्नो अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र ऩने ङ्जवषम बई अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदन उऩमङ्टक्त देङ्ञखएभा त्मस्तो ङ्झनवेदन ऩयेको 
ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र मस ऐन य अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभका शतिहरु सभेत उल्रेख गयी 
ङ्झनवेदक सॊस्थाराई व्माऩाङ्चयक , व्मावसाङ्जमक तथा औद्योङ्झगक प्रमोजनका राङ्झग खानेऩानी आऩूङ्झति गनि 
अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान गदाि फढीभा ऩाॉच वषिका राङ्झग भात्र प्रदान 
गनि सङ्जकने छ य सो अवधी ऩश्चात ्गाउॉऩाङ्झरकारे तोकेको दस्तङ्टय फङ्टझाई फढीभा एक ऩटक भात्र अको 
ऩाॉच वषिका राङ्झग अनङ्टभङ्झतऩत्र नवीकयण गनि सङ्जकने छ ।  

(३) अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थाको अनङ्टभभङ्झतऩत्रको अवधी सभाप्त हङ्टने वषि उक्तखानेऩानी तथा 
सयसपाइ आमोजना सञ्चारनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रभा उऩबोक्ता सॊस्था स्थाऩना गयी सोही उऩबोक्ता 
सॊस्थाराई आमोजना हस्तान्तयण गनङ्टिऩनेछ ।  

(४) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनङ्ट अगावै व्मवसाङ्जमक तथा औद्योङ्झगक रुऩभा खानेऩानी उऩमोग 
गङ्चययहेका सॊगङ्छठत सॊस्थारे मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषिङ्झबत्रभा मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (१) य (४) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र नङ्झरएका सॊगङ्छठत सॊस्थारे व्माऩाङ्चयक तथा 
नापाभूरक प्रमोजनका राङ्झग खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा, आमोजना वा सेवा प्रणारी ङ्झनभािण, सञ्चरन 
तथा व्मवस्थाऩन गनि वा खानेऩानीको स्रोतको व्मवसाङ्जमक तथा औद्योङ्झगक उऩमोग गनि ऩाउने छैन । 

१६.  अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान नगङ्चयन:े (१) मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सॊस्थाद्दाया साभङ्टदाङ्जमक 
रुऩभा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा प्रदान बइहेको ऺेत्रभा य व्मावसाङ्जमक तथा व्माऩाङ्चयक वा 
औद्योङ्झगक प्रमोजनका राङ्झग खानेऩानी सेवा सञ्चारन गनि कङ्ट नै सॊगङ्छठत सॊस्थाराई अनङ्टभङ्झत प्रदान 
गङ्चयएको फसोवास ऺेत्र वा औद्योङ्झगक ऺेत्रभा अको कङ्ट नैऩङ्झन सॊगङ्छठत सॊस्थाराई सोही प्रमोजनका राङ्झग 
अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान गङ्चयने छैन ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै व्मवस्था गङ्चयएको बए ताऩङ्झन अनङ्टभङ्जऩत्र प्राप्त सॊस्थारे सेवा 
ऺेत्रभा गङ्टणस्तयीम सेवा प्रदान नगयेभा वा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा खानेऩानी सेवा आऩूङ्झति गनि नगयेभा वा भाग 
अनङ्टसायको खानेऩानी सेवा आऩूङ्झति गनि नसकेभा वा कङ्ट नै कायणरे त्मस्तो सॊस्था ङ्जवघटन बएभा वा 
अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थाको अनङ्टभङ्झतऩत्र खायेज बएभा उक्त ऺेत्रभा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा प्रदान 
गनिका राङ्झग मस ऐनभा गङ्चयएको व्मवस्था अनङ्टसाय अको सॊस्थाराई नमाॉ अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान गनि 
सङ्जकने छ ।  

(३) उऩबोक्ता सॊस्थाद्दाया साभङ्टदाङ्जमक रुऩभा खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी 
सेवा प्रदान गनिका राङ्झग प्रमोग बइयहेको खानेऩानीको स्रोतभा प्रङ्झतकूर असय ऩनेगयी व्मावसाङ्जमक 
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तथा व्माऩाङ्चयक वा औद्योङ्झगक प्रमोजनका राङ्झग खानेऩानी सेवा सञ्चारन गनि अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान गङ्चयने 
छैन ।  

१७.  अनङ्टभङ्झतऩत्र खायेज: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे ऐन ङ्झनमभ ङ्जवऩङ्चयतको कङ्ट नै काभ 
गयेभा वा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा उऩरब्ध नगयाएभा वा खानेऩानी तथा 
सयसपाइ सेवा प्रदान गये वाऩत अनङ्टभङ्झतऩत्रभा उल्रेख गङ्चयए बन्दा फढी शङ्टल्क ङ्झरएभा वा 
अनङ्टभङ्झत्रऩत्रभा उङ्ञल्रङ्ञखत सभमङ्झबत्र खानेऩानी आमोजना वा सेवा प्रणारीको ङ्झनभािण तथा सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩन नगयेभा ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका कामिगाउॉऩाङ्झरकारे अनङ्टभङ्झतऩत्रभा उल्रेङ्ञखत काभभा 
आवश्मक सङ्टधाय गयी सेवा सञ्चारन गनिका राङ्झग अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थाराई ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अवस्थाको ङ्जवद्यभानता बए नबएको कङ्ट या ऩङ्जहचान गनिका राङ्झग 
गाउॉऩाङ्झरकारे अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन गयी प्रङ्झतवेदन तमाय गनि सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको ङ्झनदेशन तथा आदेशको ऩारना नगयेभा गाउॉऩाङ्झरकाको 
कामिगाउॉऩाङ्झरकारे मस ऐन फभाङ्ञजभ प्रदान गयेको अनङ्टभङ्झतऩत्र खायेज गनङ्टि ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र खायेज गनङ्टि अङ्ञघ ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख 
प्रशासकीम अङ्झधकृतरे सम्फङ्ञन्धत अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थाराई सात ङ्छदनको सभम ङ्छदई आफ्नो सपाई 
ऩेश गने भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद ५ 

खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था 

१८.  खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनङ्टि ऩने्  (१) मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ खानेऩानी तथा सयसपाई सेवा उऩरब्ध गयाउन अनङ्टभङ्झत प्राप्त गयेका उऩबोक्ता सॊस्था वा 
सेवा प्रदामक  वा अन्म कङ्ट नै सॊगङ्छठत सॊस्थारे आफ्नो सेवा ऺेत्रङ्झबत्रका खानेऩानी तथा सयसपाइ 
उऩबोक्ताहरुरे ङ्झनमङ्झभत य न्मामोङ्ञचत रुऩभा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा  उऩरब्ध गयाउन 
आवश्मक व्मवस्था गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) आफ्नो सेवा ऺेत्रङ्झबत्र खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा उऩरब्ध गयाउॉदा कङ्ट नै ऩङ्झन 
आधायभा कङ्ट नै ऩङ्झन बेदबाव गनि ऩाइने छैन । 

(३) मस ऐन फभोङ्ञजभ खानेऩानी सेवा उऩरब्ध गयाउॉदा घयेरङ्ट उऩमोगराई आवश्मक व्मवस्था 
गयेय भात्र साविजङ्झनक, सॊस्थागत, व्मवसाङ्जमक तथा औद्योङ्झगक प्रमोजनको राङ्झग ऩानीको स्रोतको प्रमोग 
गनङ्टि ऩनेछ ।  
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(४) घयामसी तथा साविजङ्झनक प्रमोजनका राङ्झग खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा उऩरब्ध 
गयाउनका राङ्झग मस गाउॉऩाङ्झरकारे उऩबोक्ता सॊस्था  वा अन्म कङ्ट नै ङ्झनजी साॉझेदाय सॊघ सॊस्थाराई 
आवश्मक सहमोग तथा सहङ्ञजकयण गनि सक्नेछ । 

 (५) मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे आऩसी सम्झौता गयी घयेरङ्ट , साविजङ्झनक, 

सॊस्थागत, व्मवसाङ्जमक तथा औद्योङ्झगक प्रमोजनको राङ्झग प्रशोङ्झधत , अधिप्रशोङ्झधत वा अप्रशोङ्झधत ऩानी 
थोक रूऩभा खङ्चयद ङ्झफक्री गनि सक्नेछ । 

(६) कङ्ट नै ऩङ्झन कायणरे खानेऩानी आऩूङ्झति प्रणारी अवरुि बएभा गाउॉऩाङ्झरका य अन्म 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको सहमोगभा तत्कार भभित सम्बाय गयी खानेऩानी आऩूङ्झति गनङ्टिऩनेछ य भभित 
सम्बाय अवधीभा खानेऩानी आऩूङ्झतिका राङ्झग अस्थामी वा फैकङ्ञल्ऩक व्मवस्था गनङ्टिऩनेछ ।   

(७) अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे व्मवसाङ्जमक उऩबोक्ताराई खानेऩानी सेवा उऩरब्ध गयाउॉदा 
ऩानी उऩमोग गये ऩश्चात ङ्झनष्कने पोहोयऩानीको व्मवस्थाऩनका राङ्झग त्मस्ता व्मवसाङ्जमक उऩबोक्तासॉग 
आऩसी सम्झौता गयी सेवा प्रदान गनङ्टि ऩनेछ । 

19. सघीम वा प्रदेशफाट ङ्झनभािण बएका आमोजनाको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन् (1) सॊघीम कामािरम वा 
प्रादेङ्ञशक कामािरमफाट ङ्झनभािण बएका खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजनाको सञ्चारन व्मवस्थाऩनको राङ्झग 
आवश्मक सहङ्ञजकयण गनेछ । 

(2) उऩदऩा (1) फभोङ्ञजभ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनको राङ्झग सॊघीम कामािरम वा प्रादेङ्ञशक कामािरमसॉग 
आवश्मक सभझदायी तथा सम्झौता गनि सक्नेछ । 

20. धाया तथा ङ्झभटय जडान: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ खानेऩानी सेवा प्राप्त गनि चाहने उऩबोक्तरे धाया तथा 
ङ्झभटय जडानको राङ्झग सम्फम्न्धत सेवा ऺेत्रको उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्था सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप्त बएभा उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे 
ङ्झनधािङ्चयत शङ्टल्क ङ्झरई सभमभा नै धाया तथा ङ्झभटय जडान गयीङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेखएको बएताऩङ्झन कङ्ट नै प्राङ्जवङ्झधक कायणरे कङ्ट नै 
सेवा ऺेत्र ङ्झबत्रका धायाहरुभा ङ्झभटय जडान गनि उऩमङ्टक्त नहङ्टने बएभा अन्म उऩमङ्टक्त व्मवस्था गयी 
खानेऩानी सेवा उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

२०.  ढर ङ्झनकास सेवा सञ्चारन: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ खानेऩानी सेवा सेवा प्रदान गदाि ङ्झनङ्ञष्कएको पोहय 
ऩानीको व्मवस्थाऩनका राङ्झग उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे ढर ङ्झनकास सेवा सञ्चारन 
गनङ्टिऩनेछ ।   
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ढर ङ्झनकास सेवा सञ्चारन गदाि ढर ङ्झनकास सेवा उऩमोग गने 
उऩबोक्ताफाट सॊस्थारे ङ्झनधािङ्चयत दयभा ढर ङ्झनकास सेवा शङ्टल्क ङ्झरन सक्नेछ ।  

२१.  सेवा फन्द गनि सक्ने : (१) काफङ्टफाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बई खानेऩानी सेवाप्रणारीफाट उऩरव्ध 
गयाइयहेको खानेऩानीको गङ्टणस्तय कामभ यहन नसक्ने बएभा वा सेवाको स्तयभा असय ऩने बएभा वा 
सेवा फन्द गनङ्टि ऩने बएभा त्मस्तो सेवा सङ्टचारु हङ्टन राग्ने अनङ्टभाङ्झनत सभम सभेत उल्रेख गयी 
उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे उऩबोक्ताराई उऩमङ्टक्त भाध्मभफाट सो कङ्ट याको ऩूविसूचना 
ङ्छदई खानेऩानी सेवा फन्द गनि सक्नेछ । 

(२) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आफ्नो सेवा 
ऺेत्रङ्झबत्र खानेऩानी सेवा फन्द गयेभा त्मस्ता सॊस्थारे फैकङ्ञल्ऩक व्मवस्था गयी उऩबोक्ताराई स्वच्छ 
खानेऩानी उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आफ्नो सेवा ऺेत्रङ्झबत्र उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्था 
आपैरे ङ्झनधाियण गयेको सभम ताङ्झरका फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभत रुऩभा खानेऩानी ङ्जवतयण गनि नसकेभा 
त्मसयी खानेऩानी ङ्जवतयण गनि नसकेको अवङ्झधको शङ्टल्क वा भहसङ्टर ङ्झरन ऩाउने छैन । 

(४) ङ्झनधािङ्चयत सभमभा शङ्टल्क वा भहसङ्टर नफङ्टझाउने वा सेवाको दङ्टरुऩमोग गने वा सेवा उऩमोग 
गदाि ऩारना गनङ्टिऩने शतिको उल्रघॊन गने उऩबोक्ताको सेवा सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे ऩूविसूचना ङ्छदई फन्द 
गनि सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ सेवा फन्द गयाएकोभा सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्तारे शङ्टल्क वा भहसङ्टर 
फङ्टझाई सेवा सङ्टचारु गयीङ्छदन ङ्झनवेदन ङ्छदएभा सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे ङ्झनधाियण गयेको शङ्टल्क ङ्झरई फन्द 
बएको सेवा ऩून् सङ्टचारु गयीङ्छदनङ्ट ऩनेछ य उऩबोक्ताको कायणरे कङ्ट नै हानी नोक्सानी बएको ऩाइएभा 
सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ताफाट त्मस्तो हानी नोक्सानी बएको यकभ बयाई ङ्झरन सक्नेछ । 

२२.  ङ्झनजी वा साविजङ्झनक जग्गाभा ऩाइऩ ङ्जवच्याउन वा अन्म सॊयचना फनाउन सक्ने : (१) उऩबोक्ता सॊस्था 
वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे उऩबोक्ताराई खानेऩानी सेवा उऩरव्ध गयाउने प्रमोजनको राङ्झग प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभको प्रकृमा ऩूया गयी ङ्झनजी वा साविजङ्झनक जग्गाभा खानेऩानी तथा ढर ङ्झनकासको ऩाइऩ 
ङ्झफच्याउन वा अन्म सॊयचना फनाउन सक्नेछ । 

(२) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे कङ्ट नै व्माङ्ञक्तको ङ्झनजी जग्गाभा ऩाईऩ 
ङ्झफच्याउन वा कङ्ट नै सॊयचना फनाउनङ्ट ऩयेभा सम्फङ्ञन्धत जग्गाधनीसॉग उक्त जग्गा खङ्चयद गनि वा 
ङ्झरङ्ञखत सम्झौता गयी ङ्झरजभा ङ्झरन वा आऩसी सहभङ्झतका आधायभा ङ्झन्शङ्टल्क ङ्झरन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनजी जग्गा प्राप्त गनि नसकेभा वा जग्गा प्राप्त गनि सम्बव नबएभा 
उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मस्तो जग्गा प्राप्त गनिको 
राङ्झग ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका सभऺ अनङ्टयोध गनि सक्नेछ । 
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(४) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य 
स्वच्छतासम्फन्धी सेवा , आमोजना वा सेवा प्रणारी ङ्झनभािण तथा सञ्चारनका राङ्झग ङ्जवच्याएको ऩाईऩ 
वा ङ्झनभािण गयेको सॊयचनाका कायण कसैको ङ्झनजी सम्ऩङ्ञत्त हानी नोक्सानी हङ्टन गएभा त्मस्तो सॊस्थारे 
सोको उङ्ञचत भङ्टआब्जा य ऺङ्झतऩूङ्झति ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

२३.  घय जग्गाभा प्रवेश गनि सक्ने : (१) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्था वा मस ऐन 
फभोङ्ञजभको काभको ङ्झसरङ्झसराभा खङ्जटएको सॊस्थाको ऩदाङ्झधकायी वा गाउॉऩाङ्झरकाको ऩदाङ्झधकायी वा 
कङ्ट नै सयकायी कभिचायी कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको घय जग्गाभा प्रवेश गनङ्टिऩने बएभा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई 
ऩूविसूचना ङ्छदई त्मस्तो घयजग्गाभा प्रवेश गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टन सङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे खानेऩानी सेवाको 
दङ्टरुऩमोग वा सेवाको अनाङ्झधकृत उऩमोग गङ्चययहेको छ बङे्ङ शङ्का गनङ्टिऩने ऩमािप्त आधाय य कायण 
बएभा सोको राङ्झग सूमोदम देङ्ञख सूमािस्त नबएसम्भको सभमभा ऩूविसूचना नङ्छदई ऩङ्झन त्मस्तो व्मङ्ञक्तको 
घयजग्गाभा प्रवेश गनि सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामिभा सॊरग्न व्मङ्ञक्तरे सम्फङ्ञन्धत घयजग्गाधनीको कङ्ट नै ऩङ्झन 
सम्ऩङ्ञत्तभा हानी नोक्सानी ऩङ्टग्ने कामि गनङ्टि हङ्टदैन । 

तय त्मस्तो कामिभा सॊरग्न व्माङ्ञक्तरे कङ्ट नै हानी नोक्सानी गयेको ऩाइएभा सॊस्थारे सम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञक्तराई न्मामोङ्ञचत ऺङ्झतऩूङ्झति ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

२४. सेवा प्रणारीसॉग सम्फङ्ञन्धत सॊयचनाको सङ्टयऺा : (१) खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजना वा सेवा 
प्रणारीको सङ्टयऺाको राङ्झग उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थाको ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोधभा वा त्मस्तो 
प्रणारीको सङ्टयऺा गनि आवश्मक बएभा  मस गाउॉऩाङ्झरका  आपैरे वा सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॉग 
सभन्वम गयी आवश्मक सङ्टयऺा व्मवस्था गनङ्टि ऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थाको अनङ्टयोधभा सङ्टयऺा व्मवस्था गङ्चयएकोभा त्मसको 
राङ्झग राग्ने सम्ऩूणि खचि सोही अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे व्महोनङ्टि ऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद ६ 

भहसङ्टर तथा सेवा शङ्टल्क सम्फन्धी व्मवस्था 

२५.  खानेऩानी तथा सयसपाइ भहसङ्टर ङ्झनधाियण: (१) खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको रुऩभा 
यहेका उऩबोक्ता सॊस्थारे उऩरब्ध गयाउने खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाको भहसङ्टर  
गाउॉऩाङ्झरकासागको ऩयाभशिभा ङ्झनधाियण  गङ्चयए फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सॊस्थाको साधायण सबारे अनङ्टभोदन 
गये फभोङ्ञजभ  हङ्टनेछ य मसयी ङ्झनधाियण बएको भहसङ्टर दयको जानकायी गाउॉऩाङ्झरकाराई उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट ऩनेछ । 
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 (२) उऩबोक्ता सॊस्थारे खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाको भहसङ्टर ङ्झनधाियण गदाि आमोजनाको 
रागत, खानेऩानीको गङ्टणस्तय , सेवाको स्तय , उऩबोक्ताहरुको मोगदान , उऩबोक्ताको फहृद ङ्जहत , 

उऩबोक्ताको क्रमशङ्ञक्त, नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायको नीङ्झत, गाउॉऩाङ्झरकाको नीङ्झत य खानेऩानी तथा 
सयसपाइभा ऩहङ्टॉचको हकसम्फन्धी भौङ्झरक हकराई सभेत आधाय भाङ्ङङ्ट ऩनेछ ।   

(३) मस गाउॉऩाङ्झरकारे आपनो ऺेत्रङ्झबत्र यहेका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थारे 
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभका सूचकहरुका आधायभा ङ्झनधाियण गने खानेऩानी भहशङ्टरभा सम्बव बएसम्भ 
एकरुऩता कामभ याख्न वा व्माऩक अन्तय हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ ।    

(४) अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे व्मावसाङ्जमक तथा व्माऩाङ्चयक य औद्योङ्झगक प्रमोजनका राङ्झग 
उऩरब्ध गयाउने खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाको भहसङ्टर मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऩयाभशिभा खानेऩानी 
तथा सयसपाइ सेवा भहसङ्टर ङ्झनधाियण आमोगरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२६.  भहसङ्टर तथा शङ्टल्क ङ्झरन सक्ने : (१) उऩबोक्तारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा 
उऩमोग गये वाऩत उऩबोक्ता सॊस्थारे साधायण सबाको ङ्झनधाियण फभोङ्ञजभ य अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे 
आमोगरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभका आधाय य भाऩदण्डको अधीनभा यही उऩबोक्तासॉग भहसङ्टर तथा 
सेवा शङ्टल्क ङ्झरन सक्नेछ । 

(२) उऩबोक्तारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा उऩमोग गये फाऩतको 
भहसङ्टर तथा सेवा शङ्टल्क सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थाराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) व्माऩाङ्चयक वा व्मावसाङ्जमक रुऩभा खानेऩानी आऩूङ्झति गनि अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे आफ्नो 
सेवा ऺेत्रङ्झबत्र ङ्झनधािङ्चयत सभम ताङ्झरका फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभत रुऩभा खानेऩानी ङ्जवतयण गनि नसकेभा त्मसयी 
खानेऩानी ङ्जवतयण गनि नसकेको अवङ्झधको शङ्टल्क वा भहससङ्ट ङ्झरन ऩाउने छैन । 

(४) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै व्मवस्था गङ्चयएको बएताऩङ्झन उऩबोक्ता सॊस्था वा 
अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे सम्फङ्ञन्धत वडा कामािरमरे गङ्चयव तथा ङ्जवऩङ्ङ बनी ऩङ्जहचान य ङ्झसपाङ्चयस 
गयेका व्मङ्ञक्त तथा ऩङ्चयवायराई धाया य ङ्झभटय जडान , शौचारम ङ्झनभािण य ढर जडान वाऩतको शङ्टल्क 
तथा खानेऩानीको भहसङ्टर रगामतका सेवाभा छङ्टट तथा सहङ्टङ्झरमत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

२७.  ङ्झभनाहा वा छङ्टट ङ्छदन सक्ने : प्रकोऩ वा अन्म कङ्ट नै ङ्जवषभ ऩङ्चयङ्ञस्थीका कायण कङ्ट नै खास ऺेत्रका 
उऩबोक्ता, गङ्चयव तथा ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवाय वा ङ्झसभान्तकृत ऩङ्चयवायरे उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त 
सॊस्थारे सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गयेको खानेऩानी सेवाको भहसङ्टर ङ्झतनि असभथि बएभा त्मस्ता 
उऩबोक्तारे ङ्झतनङ्टिऩने भहसङ्टर घटाउन वा ङ्झभनाहा ङ्छदन सक्नेछ । 

२८.  असङ्टर उऩय गनि सक्ने : मस ऐन फभोङ्ञजभ खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवा उऩमोग 
गये फाऩतको भहसङ्टर तथा जङ्चयफानाको यकभ नफङ्टझाउने उऩबोक्ताफाट सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सॊस्था वा 
अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे त्मस्तो यकभ प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय गनि सक्नेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद ७ 

खानेऩानी तथा सयसपाइको गङ्टणस्तय भाऩदण्ड सम्फन्धी व्मवस्था 

२९.  स्वच्छ य गङ्टणस्तयीम खानेऩानी आऩूङ्झति गनङ्टि ऩने: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट नऩने उऩबोक्ता 
सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे खानेऩानी आऩूङ्झति गदाि स्वच्छ य गङ्टणस्तयीम खानेऩानी आऩूङ्झति गनङ्टि 
ऩनेछ । 

(२) खानेऩानी आऩूङ्झति गदाि ऩानीको गङ्टणस्तय य स्वच्छता कामभ गनिका राङ्झग ऩानी प्रशोधन 
गनङ्टिऩने बएभा प्रशोधन गयेय भात्र खानेऩानी आऩूङ्झति गनङ्टिऩनेछ ।  

३०.  गङ्टणस्तय भाऩदण्ड तोक्न सक्ने : (१) खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवाको सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩनभा अवरम्फन गनङ्टिऩने गङ्टणस्तय भाऩदण्डहरु नेऩार सयकायरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछन ्। 

(२) नेऩार सयकायरे ङ्झनधाियण गयेको न्मूनतभ ्भाऩदण्ड अन्तगित यही सो भाऩदण्डभा तोकेको 
गङ्टणस्तयबन्दा न्मून नहङ्टने गयी मस ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रका राङ्झग खानेऩानी तथा 
सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धभा आवश्मक भाऩदण्ड तोक्न सक्नेछ । 

(३) उऩबोक्ता सॊस्था य अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ तोकेको 
गङ्टणस्तय य भाऩदण्डको ऩारना गनङ्टि ऩनेछ । 

(४) गाउॉऩाङ्झरकारे नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ हङ्टनेगयी खानेऩानी तथा पोहोय 
ऩानीको गङ्टणस्तय भाऩन तथा ऩयीऺणका राङ्झग प्रमोगशाराको स्थाऩना तथा सञ्चारन गनि सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ मस गाउॉऩाङ्झरकारे आपै प्रमोगशारा स्थाऩना गनि नसकेको 
अवस्थाभा उऩबोक्ता सस्था वा कङ्ट नै सेवा प्रदामक सॊस्थारे स्थाऩना गयेको प्रमोगशाराफाट खानेऩानीको 
गङ्टणस्तय भाऩन तथा ऩयीऺण गयाउन सक्नेछ ।  

३१.  वातावयणीम अध्ममन गने : खानेऩानी तथा सयसपाइसम्फन्धी नमाॉ आमोजना ङ्झनभािण गदाि कङ्ट नै 
आमोजनाको वातावयण सॊयऺणसम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय 
गयी स्वीकृत गयाउनङ्ट ऩने बएभा सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सॊस्था तथा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे उक्त 
कानूनी व्मवस्थाको ऩारना गनङ्टि ऩनेछ ।   

३२.  नदी तथा तार तरैमाको जर गङ्टणस्तय भाऩदण्ड : साॊस्कृङ्झतक, धाङ्झभिक, ऩमिटकीम भहत्वका ऺेत्र य 
फस्तीसॉग जोङ्झडएका वा ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा यहेका नदी , तार तरैमा, ऩोखयी, जराशम तथा कङ्ट ण्ड वा कङ्ट वा 
य धायाहरुको वातावयणीम स्वास््म य जरको गङ्टणस्तयभा भानव सङृ्ञजत वा भानवीम ङ्जक्रमाकराऩको 
कायण ऩङ्चययहेको वा ऩनि सक्ने प्रबाव न्मूनीकयण गयी स्वच्छता य सङ्टन्दयता कामभ याख्न नेऩार 
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सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे ङ्झनधाियण गयेका भाऩदण्ड सभेतराई आधाय भान्दै ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकारे 
आवश्मक भाऩदण्ड फनाई रागङ्ट गनि सक्नेछ ।  

३३.  पोहोय ऩानी प्रशोधन गनङ्टिऩने : (१) कसैरे ऩङ्झन नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय य मस गाउॉऩाङ्झरकारे 
ङ्झनधाियण गयेको भाऩदण्ड ङ्जवऩङ्चयत भानव भरभङ्टत्र सङ्जहत वा यङ्जहतको पोहोय ऩानी वा अन्म कङ्ट नै ऩङ्झन 
प्रकायको ठोस वस्तङ्ट ढर ङ्झनकास प्रणारीभा ङ्जवसजिन गनि वा भानव भरभङ्टत्रराई ङ्झसधै नदी , खोरा, तार, 

तरैमा, जराशम वा साविजङ्झनक/ङ्झनजी जग्गाभा ङ्झभसाउन वा ऩठाउन ऩाइने छैन । 

(२) कसैरे आपूफाट उत्सङ्ञजित पोहोय ऩानी वा वस्तङ्ट ढर ङ्झनकास प्रणारीभा ङ्झभसाउनङ्ट ऩने 
बएभा प्रशोधन गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको भाऩदण्डको सीभा ङ्झबत्र यही ङ्झभसाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) मस गाउॉऩाङ्झरकारे आपै वा उऩबोक्ता सॊस्थारे मस गाउॉऩाङ्झरका य अन्म सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको सहमोगभा पोहय ऩानी प्रशोधन गने सॊयचना स्थाऩना य सञ्चारन गनि सक्नेछ ।  

३४.  सयसपाइ तथा स्वच्छता कामिक्रभ सञ्चारन गने : (१) गाउॉऩाङ्झरकारे उऩबोक्ता सॊस्था य ङ्जवङ्झबङ्ङ 
स्थानीम सभङ्टदामसॉग सहकामि तथा सभन्वम गयी ग्राभीण तथा शहयी वस्तीराई स्वच्छ , सपा य सङ्टन्दय 
फनाई याख्न स्वास््म तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभ तथा अङ्झबमान सञ्चारन गनि 
वा गयाउन सक्नेछ । 

(२) शौचारम ङ्झनभािण तथा प्रमोग नगने ऩङ्चयवाय वा व्मङ्ञक्तका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा सेवा य अन्म अनङ्टदानभा अस्थामी रुऩभा योक रगाउन सक्नेछ । 

३५.  अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन : (१) गाउॉऩाङ्झरकारे नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायसॉगको सभन्वमभा 
उऩबोक्ता सॊस्था तथा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थाफाट आऩूङ्झति बएको खानेऩानीको गङ्टणस्तय तथा सयसपाइ 
य स्वच्छतासम्फन्धी सेवाको स्तयका फायेभा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अनङ्टगभन गनङ्टि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गदाि गाउॉऩाङ्झरकाको वातावयण य खानेऩानी तथा 
सयसपाइ ङ्जवषम हेने ऩदाङ्झधकायी वा सदस्म तथा अङ्झधकृत वा तोङ्जकएका कभिचायीरे उऩबोक्ता सॊस्था 
तथा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थाद्दाया आऩूङ्झति गङ्चययहेको खानेऩानी वा ङ्जवसजिन गयेको पोहोय ऩानीको नभूना 
सॊकरन तथा ऩयीऺण गनि वा अन्म आवश्मक ङ्जववयण ङ्झरन वा भाग गनि सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभनका क्रभभा गाउॉऩाङ्झरकारे खानेऩानी तथा 
सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी सेवाको स्तयभा सङ्टधाय गनि आवश्मक देखेभा वा खानेऩानी तथा 
पोहोयऩानीको नभूना ऩयीऺण गदाि गङ्टणस्तय तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बएको नऩाइएभा सम्फङ्ञन्धत 
उऩबोक्ता सॊस्था तथा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थाराई गङ्टणस्तय तथा भाऩदण्ड कामभ गनि ङ्झनदेशन ङ्छदन 
सक्नेछ । 
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(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको ङ्झनदेशन ऩरना गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सॊस्था वा 
अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थाको कतिव्म हङ्टनेछ । 

३६.  ऺङ्झतऩूङ्झति बयाई ङ्छदन सक्ने : (१) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्थारे तोङ्जकएको भाऩदण्ड 
फभोङ्ञजभको खानेऩानी उऩरब्ध नगयाएको प्रभाङ्ञणत बएभा वा त्मस्तो खानेऩानी उऩमोग गदाि 
उऩबोक्ताको स्वास््मभा प्रङ्झतकूर असय ऩनि गएभा त्मस्तो उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त 
सॊस्थारे प्रबाङ्जवत उऩबोक्ताराई प्रचङ्झरत कानूनभा ङ्झनधाियण गङ्चयए फभोङ्ञजभको ऺङ्झतऩूङ्झति बयाई ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ । 

(२) कसैरे खानेऩानी वा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी आमोजना वा सेवा प्रणारी य त्मसको 
सॊयचनाभा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको हानी नोक्सानी वा ऺङ्झत ऩङ्ट ¥माएभा सो सम्फन्धी भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायीरे 
ऺङ्झतऩूङ्झति फाऩत उङ्ञचत यकभ बयाई ङ्छदन सक्नेछ । 

३७.  कसङ्टय य सजाम : खानेऩानी तथा सयसपाइसम्फन्धी कसङ्टयको ङ्झनधाियण य दण्ड सजामसम्फन्धी व्मवस्था 
खानेऩानी तथा सयसपाइसम्फन्धी सॊघीम कानूनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद ८ 

ङ्जवङ्जवध 

३८.  खानेऩानी तथा सयसपाइ सभन्वम सङ्झभङ्झत : (१) गाउॉऩाङ्झरकाको खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी 
नीङ्झत तथा मोजना एवॊ कामिक्रभ तजङ्टिभा य कामािन्वमनका ङ्जवषमभा गाउॉऩाङ्झरकाराई सङ्टझाव ङ्छदन य 
प्रबावकाङ्झता ल्माउन , खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी उऩबोक्ता सॊस्था एवॊ सॊघ सॊस्था य 
ङ्झनकामहरुसॉग सभन्वम कामभ गनि य खानेऩानी तथा सयसपाइका ङ्जवषमभा सजृना हङ्टने स्थानीम ङ्जववाद 
सभाधानभा सहजीकयण गनिगाउॉऩाङ्झरकाभा देहाम फभोङ्ञजभको एक खानेऩानी तथा सयसपाइ सभन्वम 
सङ्झभङ्झत यहनेछ: 

 (क)  ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ      अध्मऺ 

 (ख)  खानेऩानी तथा सयसपाइ ऺेत्र हेने कामिऩाङ्झरकाका सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको 
सॊमोजक १ य एक जना भङ्जहरा सदस्म   सदस्म  

 (ग)  खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता भहासॊघ नेऩारको एक जना स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध ,   

      सदस्म  

(घ)  खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छताको ऺेत्रभा कामियत एक जना भङ्जहरा प्रङ्झतङ्झनङ्झध ,  

सदस्म  
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  (ङ)  ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकाको खानेऩानी तथा सयसपाई हेने शाखा प्रभङ्टख    

        सदस्म सङ्ञचव   

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) य (ङ) फभोङ्ञजभका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको छनौट ङ्झसगास 
गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टखरे गनेछन य ङ्झनजहरुको कामि अवधी तीन वषिको हङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने सङ्झभङ्झतको काभ , कतिव्म य अङ्झधकाय ङ्झसगास 
गाउॉऩाङ्झरको कामिगाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(४) खानेऩानी तथा सयसपाइ सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठकको कामिङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाियण 
गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(५) सङ्झभङ्झतको फैठकभा खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता ङ्जवषमका ङ्जवऻ य 
सयोकायवाहरुराई आभन्त्रण गनि सङ्जकनेछ ।  

३९.  खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी मोजना तजङ्टिभा य कामािन्वमन : ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकारे 
उऩबोक्ता सॊस्था य सयोकायवारा ङ्झनकाम तथा सॊघ सॊस्थहरुसॉग सभन्वम , सहकामि तथा ऩयाभशि गयी 
नेऩार सयकायरे ङ्झनधाियण गयेको नीङ्झत तथा भाऩदण्ड अनङ्टसाय आफ्नो ऺेत्रका राङ्झग उऩमङ्टक्त हङ्टने 
ङ्जकङ्झसभको खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी मोजना तजङ्टिभा गयी कामािन्वमन गनि सक्नेछ 
।  

(२) ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकारे तजङ्टिभा गयेको खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी मोजना 
कामािन्वमनका राङ्झग उऩबोक्ता सॊस्था य सम्फङ्ञन्धत सफै ङ्झनकाम य सयोकायवाराहरुरे सहमोग गनङ्टिऩनेछ 
। 

(३) खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी मोजनाभा आवश्मकता अनङ्टसाय सभम 
सभमभा ऩङ्चयभाजिन गनि  सङ्जकनेछ ।  

(४) प्रकोऩ तथा आऩतकाङ्झरन सभमभा खानेऩानीको ङ्झनमङ्झभत आऩूङ्झति गनि य सयसपाइ तथा 
स्वच्छता कामभ गनिका राङ्झग मस दपा फभोङ्ञजभ तजङ्टिभा गङ्चयने मोजनभा ङ्जवशेष व्मवस्था गनङ्टिऩनेछ ।  

४०.  ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउन:े (१) ङ्झसगास गाउॉऩाङ्झरकारे प्रदेशको सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम भापि त वा ङ्झसधै 
देहामको ङ्जववयणहरु सम्फङ्ञन्धत सॊघीम भन्त्रारम सभऺ वाङ्जषिक रुऩभा य आवश्मकता अनङ्टसाय उऩरब्ध 
गयाउने छ् 

 (क)  खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको रुऩभा यहेका उऩबोक्ता सॊस्थाहरुको 
सॊखमा य सोफाट राबान्वीत जनसॊखमा ।  

 (ख)  अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान गङ्चयएका सॊगङ्छठत सॊस्थाको सॊखमा य सोफाट राबान्वीत जनसॊखमा ।  
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 (ग)  नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे भाग गयेका अन्म ङ्जववयणहरु ।  

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा खानेऩानीको स्रोत य ऩङ्चयभाण , गङ्टणस्तय, 

राबाङ्ञन्वत ऺेत्र य खानेऩानी तथा सयसपाइ प्रणारीका भहत्वऩूणि तथा भङ्टखम ङ्जवषमहरु प्रष्ट रुऩभा 
देङ्ञखने गयी याङ्ञखने छ य मस्ता ङ्जववयणहरु आवश्मकता अनङ्टसाय सभम सभमभा खानेऩानी तथा 
सयसपाइसम्फन्धी ङ्जवद्यङ्टतीम एङ्जककृत नक्शाभा सभावेश गनिका राङ्झग नेऩार सयकायराई उऩरब्ध 
गयाउन सङ्जकनेछ ।  

(३) मस गाउॉऩाङ्झरकारे उऩदपा (२) फोङ्ञजभ याखेको ङ्जववयणराई अनङ्टगभन य ङ्जवश्लषेणका 
राङ्झग उऩमोग गनि सङ्जकने छ ।  

४१.  ऩङ्टयस्कायसम्फन्धी व्मवस्था: खानेऩानी तथा सयसपाइ व्मवस्थाऩनभा उल्रेखनीम मोगदान गने व्मङ्ञक्त , 

सॊघ सॊस्था वा सभङ्टदामराई मस गाउॉऩाङ्झरकारे आवश्मक ऩङ्टयस्कायको व्मवस्था गनि सक्नेछ ।  

४२.  ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्न:े गाउॉऩाङ्झरकारे उऩबोक्ता सॊस्था वा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त सॊस्था वा सेवा प्रदामक अन्म 
सॊघ सॊस्थाराई खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी आमोजनाको ङ्झनभािण , सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन य उऩबोक्ता सेवाका ङ्जवषमभा आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩारना 
गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत सफैको कतिव्म हङ्टनेछ । 

४३.  अङ्झधकाय प्रत्मामोजन: (१) गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख ÷अध्मऺरे मस ऐन फभोङ्ञजभ प्राप्त गयेको अङ्झधकाय 
उऩाध्मऺ वा कङ्ट नै सदस्म वा प्रशासकीम अङ्झधकृत वा सम्फङ्ञन्धत कभिचायीराई प्रत्मामोजन गनि सक्ने 
छन ्।  

(२) मस गाउॉऩाङ्झरकाभा खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छतासम्फन्धी शाखा स्थाऩना 
नबएसम्भ मस ऐन य सो अन्तगित तजङ्टिभा हङ्टने ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, कामिङ्जवङ्झध य भागिदशिन फभोङ्ञजभ गनङ्टिऩने 
कामिहरु वातावयण सम्फन्धी शाखाफाट सम्ऩङ्ङ गनि सङ्जकनेछ ।  

४४.  ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, कामिङ्जवङ्झध य भागिदशिन फनाउन सक्न:े मस ऐनभा गङ्चयएका व्मवस्थाहरुको प्रबावकायी 
कामािन्वमनको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे आवश्मक ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, कामिङ्जवङ्झध य भागिदशिन फनाउन सक्नेछ 
।  

४५.  फचाउ तथा खायेजी य फाङ्ञझएभा गने : (१) मस गाउॉऩाङ्झरकारे खानेऩानी तथा सयसपाइका ङ्जवषमभा 
मस अघी कामिङ्जवङ्झध वा अन्म आधायभा गयेका कामिहरु मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झनने छ ।  

(२) मो ऐन वा मस ऐनभा गङ्चयएका व्मवस्थाहरु सॊघीम तथा प्रदेश कानूनभा गङ्चयएका 
व्मवस्थाहरुसॉग फाङ्ञझन गएभा फाङ्ञझएको हदसम्भ मो ऐनका सम्फङ्ञन्धत दपाहरु ङ्झनष्कृम यहने छन ्।  
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