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नेपाल सरकार 
कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय 

 

नेपालको संविधान बमोजिम सङ् घीय संसदले बनाएको तल लेजिए 
बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको िानकारीको लामि प्रकाशन िररएको 
छ। 

संित ्२०७९ सालको ऐन नं. 19 

िानपेानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यिस्था िनव बनकेो ऐन 

प्रस्तािना: स्िच्छ तथा िणुस्तरीय िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा प्राप्त 
िने नािररकको मौमलक अमधकारको सम्मान, संरक्षण र पररपूमतव िरी 
स्िच्छ तथा िणुस्तरीय िानेपानी र सरसफाइ सेिा सहि रुपमा 
उपलब्ध िराउन र ढल मनकास र फोहोरपानीको व्यिस्थापन िने 
सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था िनव िा्छनीय एएकोले, 

 सङ् घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 
 

पररच्छेद-१ 
प्रारजम्एक 

१. संजक्षप् त नाम र प्रारम्ए: (१)  यस ऐनको नाम “िानेपानी 
तथा सरसफाइ ऐन, २०७९” रहेको छ।  

  (२) यो ऐन प्रमाणीकरण एएको एकतीसौं ददनदेजि 
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 प्रारम्ए हनुेछ।  

२. पररएाषा: विषय िा प्रसंिले अको अथव नलािेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अनमुमतपर” एन्नाले दफा ९ बमोजिमको 
अनमुमतपर सम्झन ुपछव।  

(ि) “अनमुमतपर प्राप्त संस्था” एन्नाले िानेपानी 
तथा सरसफाइ सेिा प्रदान िने सङ्गदित 
संस्था सम्झन ु पछव र सो शब्दले िानेपानी 
तथा सरसफाइ सेिा प्रदान िनव, आयोिना िा 
सेिा प्रणालीको सएेक्षण, मनमावण, सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापन िनव र िानेपानीको स्रोतको 
सािविमनक, संस्थाित, व्यािसावयक तथा 
औद्योमिक उपयोि िनव िा िराउन यस ऐन 
बमोजिम अनमुमतपर प्राप्त िरेका सेिा 
प्रदायकलाई समेत िनाउँछ। 

(ि) "आयोि" एन्नाले दफा २८ बमोजिमको 
िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा महसलु 
मनधावरण आयोि सम्झन ुपछव। 

(घ) “आयोिना” एन्नाले िानेपानी तथा सरसफाइ 
सेिा प्रदान िनव एौमतक संरचनाको मनमावण, 
विस्तार िा सधुार र तत्सम्बन्धी अन्य कायव 
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िने उदे्दश्यको लामि सञ्चामलत आयोिना 
सम्झन ुपछव। 

(ङ) “उपएोक्ता” एन्नाले िानेपानी तथा सरसफाइ 
सेिा उपयोि िने व्यजक्त, संस्था िा मनकाय 
सम्झन ुपछव। 

(च) “उपएोक्ता संस्था” एन्नाले िानेपानी तथा 
सरसफाइ सेिा सञ्चालन िने सामदुावयक 
संस्था सम्झन ुपछव। 

(छ) “िानेपानी सेिा” एन्नाले तोवकएको मापदण्ड 
बमोजिमको पानीको सञ्चय, स्थानान्तरण, 
प्रशोधन तथा वितरण िरी घरेल,ु सािविमनक, 

संस्थाित िा औद्योमिक उपयोिको लामि 
िानेपानी आपूमतव िने कायव सम्झन ुपछव र सो 
शब्दले थोक, ट्याङ्कर िा बोतलबन्दीरुपमा 
िानेपानी उपलब्ध िराउने कायवलाई समेत 
िनाउँछ। 

(ि) “िानेपानीको सािविमनक उपयोि” एन्नाले 
सािविमनकरुपमा िडान एएका धाराबाट 
उपएोक्ताको लामि वितरण हनुे िानेपानीको 
उपयोि सम्झन ु पछव र सो शब्दले अग्नी 
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मनयन्रण लिायत अत्यािश्यक अिस्थामा 
सािविमनक स्थलहरूमा प्रयोि िररने 
िानेपानीको उपयोिलाई समेत िनाउँछ। 

(झ) “िानेपानीको संस्थाित उपयोि” एन्नाले 
सरकारी, सािविमनक, व्यािसावयक िा 
व्यापाररक संस्थाहरूले प्रयोि िने िानेपानीको 
उपयोि सम्झन ुपछव र सो शब्दले औद्योमिक 
संस्थाहरुले औद्योमिक प्रयोिन बाहेक उपयोि 
िने िानेपानीलाई समेत िनाउँछ। 

(ञ) “िानेपानी” एन्नाले मानि तथा पश ुस्िास््यको 
लामि हामनकारक तत्ि नएएको राविय 
िानेपानी िणुस्तर मापदण्ड बमोजिमको 
िणुस्तरयकु्त स्िच्छ िानेपानी सम्झन ुपछव। 

(ट) “घरेल ु उपयोि” एन्नाले वपउन, हातमिु तथा 
लिुाधनु, नहुाउन, िाना पकाउन, िीििन्त ु
तथा पशपुन्छीलाई ििुाउन, करेसाबारी, 
शौचालय िा यस्तै अन्य व्यजक्तित तथा 
घरायसी प्रयोिनको लामि प्रयोि िररने 
िानेपानीको उपयोि सम्झन ुपछव। 

(ि) “ढल मनकास” एन्नाले मानि मलमूर सवहत 
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िा रवहत फोहोरपानीलाई एमूमित िा सतही 
ढल प्रणाली िा अन्य कुनै सरुजक्षत 
तररकाबाट संकलन र स्थानान्तरण िने कायव 
सम्झन ुपछव। 

(ड) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोजिम” एन्नाले यो 
ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयममा 
तोवकएको िा तोवकए बमोजिम सम्झन ुपछव। 

(ढ) “मनरीक्षक” एन्नाले दफा ३९ बमोजिम 
मनरीक्षकको रुपमा काम िनव मन्रालयले 
तोकेको कमवचारी सम्झन ुपछव। 

(ण) “पानीको स्रोत” एन्नाले प्राकृमतक रुपमा पानी 
मनसतृ हनुे नदी, िोला, ताल, पोिरी, ढंुिेधारा, 
इनार, कुिा तथा मूल िस्ता सतही िा 
एमूमित िलस्रोत सम्झन ु पछव र सो शब्दले 
आकाशे पानी तथा पानीको आपूमतव िने मानि 
मनममवत संरचनालाई समेत िनाउँछ। 

(त)   “फोहोरपानी” एन्नाले िानेपानीको घरेल ु तथा 
संस्थाित उपयोि पश्चात मनष्काशन हनु े
मानि मलमूर सवहत िा रवहत फोहोरपानी 
सम्झन ु पछव र सो शब्दले फोहोरपानीसँि 
मममसएर आउने िषावतको पानीलाई समेत 
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िनाउँछ। 

(थ) “मन्रालय” एन्नाले िानेपानी सम्बन्धी विषय 
हेने नेपाल सरकारको मन्रालय सम्झन ु
पछव। 

(द) "सरसफाइ सेिा" एन् नाले फोहोरपानी 
व्यिस्थापन तथा ढल मनकास िरी 
िातािरणीय स्िच्छता कायम राख्न े कायव 
सम्झन ु पछव र सो शब्दले पानीको स्रोतको 
संरक्षण िनव ढल मनकास प्रणाली, फोहोरपानी 
प्रशोधन प्रणाली तथा सािविमनक शौचालयको 
मनमावण, विकास, सञ्चालन तथा प्रिर्द्वन िने 
कायवलाई समेत िनाउँछ। 

(ध) “सङ्गदित संस्था” एन्नाले िानेपानी तथा 
सरसफाइ सेिा सञ्चालन िनवको लामि प्रचमलत 
कानून बमोजिम दताव एई स्थापना एएका 
उपएोक्ता संस्था, कम्पनी, सहकारी संस्था 
सम्झन ु पछव र सो शब्दले प्रचमलत कानून 
बमोजिम िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा प्रदान 
िने उदे्दश्यले ििन तथा स्थापना एएका 
संस्थान, बोडव, समममत, प्रामधकरण िा त्यस्तै 
प्रकृमतका मनकायलाई समेत िनाउँछ। 
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(न) “सेिाप्रणाली” एन्नाले िानेपानीको महुान, 
पाइप, प्रशोधन संयन्र, िलएण्डारण संरचना, 
िलाशय िा सरसफाइ सेिासँि सम्बजन्धत 
संरचना िा त्यस्तै वकमसमका अन्य उपकरण 
िा संरचना सम्झन ु पछव र सो शब्दले 
िानेपानी तथा सरसफाइ सेिासँि आिर्द् 
एएको घर, िग्िा र त्यसमा मनममवत 
संरचनालाई समेत िनाउँछ। 

(प) “सेिाप्रदायक” एन्नाले िानेपानी सेिा, 
सरसफाइ सेिा, सेिा प्रणालीको मनमावण, 

स् चालन तथा व्यिस्थापनको मायमयमबाट 
िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा उपलब्ध 
िराउने अनमुमतपर प्राप्त संस्था सम्झन ुपछव। 

(फ) “सेिा क्षेर” एन्नाले अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले 
िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन िनवका लामि अनमुमतपरमा 
उल्लेि िरी तोवकएको क्षेर सम्झन ु पछव।  

(ब) ×स्थानीय तह" एन्नाले िाँउपामलका िा 
निरपामलका सम्झन ुपछव। 
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पररच्छेद-२ 

िानपेानी तथा सरसफाइको अमधकार र स्रोत सम्बन्धी  

३. िानपेानी तथा सरसफाइको अमधकार: (१) प्रत्येक 
नािररकलाई स्िच्छ िानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको 
अमधकार हनुेछ र त्यस्तो अमधकारको सम्मान, संरक्षण, 
सम्बर्द्वन र पररपूमतव यस ऐन तथा प्रचमलत कानून बमोजिम 
हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िानेपानी तथा 
सरसफाइमा पहुँचको अमधकार अन्तिवत प्रत्येक नािररकलाई 
देहायको अमधकार हनुेछ:- 

(क)  स्िच्छ िानेपानीमा सहि र सलुए पहुँचको 
अमधकार, 

(ि)  मनयममत रुपमा पयावप्त, स्िच्छ र िणुस्तरीय 
िानेपानी प्राप्त िने अमधकार, 

(ि)  िणुस्तरीय सरसफाइ सेिामा सहि र सलुए 
पहुँचको अमधकार । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अमधकारको सम्मान, 
संरक्षण, सम्बर्द्वन, पररपूमतव र कायावन्ियन िने जिम्मेिारी 
पारस्पररक समन्ियमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र 
स्थानीय तहको हनुेछ। 
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४. पानीको स्रोतमा अमधकार: (१) यस ऐन तथा प्रचमलत 
कानूनको अधीनमा रही पानीको स्रोतमा नेपाल सरकारको 
अमधकार हनुेछ।  

 (२) कुनै व्यजक्त िा समदुायले परम्पराित रुपमा 
घरेल ु प्रयोिनको लामि उपयोि िदै आएको िानेपानीमा 
सोही प्रयोिनको लामि त्यस्तो व्यजक्त िा समदुायको 
अग्रामधकार रहनेछ।  

(३) कुनै िानेपानी प्रणालीबाट कुनै व्यजक्त, बस्ती, 
समदुाय, विद्यालय, अस्पताल, मि, धाममवकस्थल िस्ता 
सामाजिक संस्थाका लामि उपलब्ध एएको िानेपानी सेिा 
अको िैकजल्पक व्यिस्था नएएसम्म सो िानेपानी प्रणालीबाट 
िानेपानी सेिाप्राप्त िने अमधकार त्यस्तो व्यजक्त, बस्ती, 
समदुाय, विद्यालय, अस्पताल, मि धाममवकस्थल िस्ता 
सामाजिक संस्थाको हकमा सरुजक्षत रहनेछ। 

५.    पानीको स्रोत तथा महुानको संरक्षण: (१) पानीको स्रोत तथा 
महुानको संरक्षण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय 
तहको समन्ियमा हनुेछ।  

(२) िानेपानीको स्रोत तथा महुानको संरक्षणका 
लामि देहाय बमोजिमको कायव िनुव पनेछ:- 

(क) पानीको स्रोतको संरक्षणको लामि बाढी, पवहरो 
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  मनयन्रण िने, 

(ि) पानीको स्रोतलाई प्रदवुषत हनु नददन 
आिश्यक व्यिस्था िने र पानीको स्रोत नष्ट 
िा लोप हनुबाट बचाउने, 

(ि)  पानीको मूल िा महुानलाई ददिो बनाई राख् न 
उपयकु्त उपाय अिलम्बन िने तथा मनयममत 
रूपमा ममवत सम्एार िने, 

(घ)  पानीको संरक्षण, सम्बर्द्वन र समजुचत उपयोि 
सम्बन्धमा उपएोक्ता िा सम्बर्द् पक्षहरुको 
लामि सचेतना िा अन्तरविया कायविम 
सञ्चालन िने,  

(ङ) पानीको स्रोत प्रदूषण हनु नददन तथा पानीको 
मूल िा िहाि क्षेरको  संरक्षण िनव िैविक 
िेती िनव कृषकलाइव प्रोत्सावहत िने, 

(च) िानेपानीको मूल िा िहाि क्षेर िा सो 
क्षेरका प्राणीमा प्रमतकूल असर पने िरी 
विषादी िा विष्फोटक पदाथव प्रयोि िनव 
बन्देि िने, र 

(छ) िानेपानीको स्रोत र महुान संरक्षण सम्बन्धी 
अन्य कायव िने ।     
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६.    नािररकको कतवव्य: पानीको मूल िा महुान सफा राख्न,ु 
संरक्षण र संिर्द्वन िनुव र ददिोरुपले उपयोि िनुव प्रत्येक 
नािररकको कतवव्य हनुेछ । 

७.    िानपेानी तथा सरसफाइ सेिाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन: 
(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले 
स्िच्छ तथा िणुस्तरीय िानेपानी तथा सरसफाइ सेिाको 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन िनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सेिाको सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन िदाव नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय 
तह आफैं ले िा सङ्गदित संस्था माफव त िराउन सक्नेछन।्  

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको एए 
तापमन आधारएतू िानेपानी तथा सरसफाइ सेिाको सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय 
तहले पारस्पररक समन्ियमा आफैं ले िा आफ्नो स्िाममत्ि िा 
मनयन्रणमा रहेको सङ्गदित संस्था माफव त िनुव िा िराउन ु
पनेछ। 

(४) अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले अनमुमतपरमा 
तोवकएको िानेपानी क्षेरमएर िानेपानी प्रणालीबाट तोवकएको 
पररमाणमा मनयममतरुपमा िानेपानी सेिा उपलब्ध िराउन ु
पनेछ ।  
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 (५) अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले उपदफा (४) बमोजिम 
मनयममतरुपमा िानेपानी वितरण िनव नसकेमा ट्याङ्कर िा 
अन्य िैकजल्पक व्यिस्थाद्वारा उपयकु्त िणुस्तर र पररमाणको 
िानेपानी उपएोक्तालाई उपलब्ध िराउन ुपनेछ । 

(६) अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले आफ्नो सेिा क्षेरमएर 
आफूले उपलब्ध िराएको समय तामलका बमोजिम 
मनयममतरुपमा िानेपानी वितरण िनव नसकेमा त्यसरी 
िानेपानी वितरण िनव नसकेको अिमधको शलु्क िा महसलु 
मलन पाउने छैन । 

  

पररच्छेद-३ 

िानपेानी तथा सरसफाइको जिम्मेिारी तथा दावयत्ि  

८.   िानपेानी तथा सरसफाइको जिम्मेिारी तथा दावयत्ि: (१) 
िानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा तथा आयोिनाको अनमुमतपर 
प्रदान, मनमावण, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन िने जिम्मेिारी र 
दावयत्ि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको 
हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कायवका लामि नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको जिम्मेिारी र 
दावयत्ि देहाय बमोजिम रहनेछ:- 
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  (क) नेपाल सरकारको जिम्मेिारी र दावयत्ि:- 
(१) िानेपानी सेिा तथा सरसफाइसँि 

सम्बजन्धत राविय प्रकृमतका तोवकए 
बमोजिमका िूला तथा िवटल प्रकृमतका 
आयोिना, 

(२) सहलिानीमा मनमावण हनुे तथा िैदेजशक 
सहायताका आयोिना, 

(३) तोवकए बमोजिमको क्षेरमा तोवकए 
बमोजिमको लाित अनमुान िा तोवकए 
बमोजिमको िनसङ्ख्यालाई िानेपानी 
तथा सरसफाइ सेिा परु् याउने आयोिना, 

(४) एकएन्दा बढी प्रदेशसँि सम्बजन्धत 
आयोिना, 

(५) तोवकए बमोजिमका िूलो लिानी 
आिश्यक पने बहउुदे्दश्यीय फोहोरपानी 
प्रशोधन तथा व्यिस्थापन िने कायव, 

(६) एउटा िलाधार क्षेरको प्राकृमतक 
स्रोतको पानी अको िलाधार क्षेरमा 
स्थानान्तरण िने आयोिना, 

(७) नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको 
आयोिना, 
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(८) िानेपानी तथा सरसफाइ आयोिनाको 
अनिुमन िने। 

 (ि)  प्रदेश सरकारको जिम्मेिारी र दावयत्ि:- 

(१) तोवकए बमोजिमको क्षेरमा तोवकए 
बमोजिमको लाित अनमुान िा 
िनसङ्ख्यालाई िानेपानी तथा 
सरसफाइ सेिा परु् याउने आयोिना, 

(२)  फोहोरपानी व्यिस्थापन तथा प्रशोधन 
सम्बन्धी, 

(३)  प्रदेश मएरका एकएन्दा बढी स्थानीय 
तहलाई प्रएाि पाने आयोिना। 

  (ि)  स्थानीय तहको जिम्मेिारी र दावयत्ि:- 

(१)  स्थानीय स्तरमा आधारएतू िानेपानी 
तथा सरसफाइ सेिा, 

(२)  सरसफाइ सम्बन्धी िनचेतना 
अमएिवृर्द्, 

(३)  फोहोरपानी व्यिस्थापन प्रणालीको 
सञ्चालन, 

(४) तोवकए बमोजिमको क्षेरमा तोवकए 
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बमोजिमको लाित अनमुान िा 
िनसङ्ख्यालाई िानेपानी सेिा 
परु् याउने आयोिना, 

(५)  स्थानीय तहबाट सञ्चामलत िानेपानी 
तथा सरसफाइ आयोिनाको ममवत 
सम्एार र पनु:स्थापना। 

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ि) र (ि) 
बमोजिमको जिम्मेिारी र दावयत्ि रहने विषयको कायावन्ियन 
सम्बजन्धत प्रदेश र स्थानीय तहको कानून बमोजिम हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको एए 
तापमन प्रदेश र स्थानीय कानून नबने सम्मका लामि नेपाल 
सरकारले यस ऐन बमोजिमको काम िनव सक्नेछ ।  

(५)  यस दफामा िनुसकैु कुरा लेजिएको एए 
तापमन अत्यािश्यक िानपेानी तथा सरसफाइ आयोिनाको 
लामि बढी लाित िा विजशष्टीकृत प्राविमधक दक्षता आिश्यक 
पने, एौिोमलक िवटलता तथा िनशजक्तका कारण आफूले सो 
आयोिना सम्पन्न िनव नसक्ने एएमा आयोिना कायावन्ियनका 
लामि स्थानीय तहले प्रदेश सरकार समक्ष र प्रदेश सरकारले 
नेपाल सरकार समक्ष अनरुोध िनव सक्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोजिम स्थानीय तहबाट अनरुोध 
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एई आएका आयोिनाहरु प्रदेश सरकारले र प्रदेश 
सरकारबाट अनरुोध एई आएका आयोिनाहरु नेपाल 
सरकारले कायावन्ियन िनेछ। 

(७) आफ्नो क्षेर मएरको िानेपानी तथा 
सरसफाइको मनयमन िने अमधकार उपदफा (२) मा उल्लेि 
एए बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय 
तहलाई हनुेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

अनमुमतपर सम्बन्धी व्यिस्था 

९. अनमुमतपर मलन ुपने: (१) कसैले िानेपानी तथा सरसफाइ 
सेिा प्रदान िनव, आयोिना िा सेिा प्रणालीको सएेक्षण, 
मनमावण, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन िनव र िानेपानीको 
स्रोतको सािविमनक, संस्थाित तथा व्यािसावयक उपयोि िनव 
िा िराउन चाहेमा यस ऐन बमोजिम अनमुमतपर मलन ु
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको एए 
तापमन देहायको काम िनव अनमुमतपर मलन ुपने छैनः- 

(क) प्रविमध, लिानी र उपएोक्ताको सङ्ख्याको 
आधारमा तोवकए बमोजिमको साना आयोिनाको 
सएेक्षण, मनमावण, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन िनव 
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तोवकए बमोजिमका संस्थाले िानेपानी तथा 
सरसफाइ सेिा प्रदान िनव, 

(ि) कसैलाई प्रमतकूल असर नपने िरी आफ्नो घर-
पररसरको फोहोरपानी एमूमित अिशोषण 
(एब्िएव) िनव िा कुनै विमधबाट आफ्नो िग्िा 
िममनमा विसिवन िनव, 

(ि) यो ऐन प्रारम्ए हनुअुजघ प्रचमलत कानून 
बमोजिम दताव एई िानेपानी संरक्षण, संिर्द्वनको 
कायव र िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा सञ्चालन 
िरररहेका नाफारवहत सामदुावयक संस्था िा 
उपएोक्ता समूहहरूले त्यस्तो कायव तथा सेिा 
सञ्चालन िनव, 

 (घ) आफ्नो मनिी िग्िामा रहेको पानीको स्रोतको 
घरेल ुउपयोिका लामि िानेपानी प्रयोि िनव ।  

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको एए 
तापमन यो ऐन प्रारम्ए हनु ुअजघ प्रचमलत कानून बमोजिम दताव 
एई िानेपानी संरक्षण, संिर्द्वन र िानेपानी तथा सरसफाइ 
सेिा सञ्चालन िरररहेका नाफारवहत सामदुावयक संस्था िा 
उपएोक्ता समूहहरू यो ऐन प्रारम्ए एएको एक िषवमएर 
सम्बजन्धत स्थानीय तहमा सूचीकृत हनु ुपनेछ । 
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१०. अनमुमतपरका लामि मनिेदन ददनपुनेः (१) यस ऐन बमोजिम 
िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा प्रदान िनव, आयोिना िा सेिा 
प्रणालीको सएेक्षण, मनमावण, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन िनव िा 
िानेपानीको स्रोतको सािविमनक, संस्थाित िा व्यािसावयक 
तथा औद्योमिक उपयोि िनव चाहने सङ्गदित संस्थाले 
तोवकएको अमधकारी समक्ष अनमुमतपरको लामि तोवकए 
बमोजिमको ढाँचामा मनिेदन ददन ुपनेछ । 

 स्पष्टीकरण: यस पररच्छेदको प्रयोिनको लामि "तोवकएको 
अमधकारी" एन्नाले नेपाल सरकारको हकमा िानेपानी 
मन्रालयले तोकेको अमधकारी, प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश 
सरकारको िानेपानी सम्बन्धी विषय हेने मन्रालयले तोकेको 
अमधकारी र स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले तोकेको 
अमधकारी सम्झन ुपछव । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मनिेदन ददँदा 
सम्बजन्धत विषयको आमथवक, प्राविमधक तथा प्रचमलत कानून 
बमोजिमको िातािरणीय अयमययन प्रमतिेदन तथा तोवकए 
बमोजिमका अन्य वििरण समेत संलग्न िनुव पनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मनिेदनमा 
आिश्यक छानमबन िदाव थप काििात आिश्यक पने िा 
कुनै विषयमा थप स्पष्ट िनुवपने देजिएमा तोवकएको 
अमधकारीले सो बमोजिमका काििात पेश िनव िा स्पष्ट िनव 
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मनिेदकलाई सात ददनको समय ददन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम ददइएको समयमएर 
मनिेदकले थप काििात पेश िरेमा िा थप स्पष्ट िरेमा सो 
मममतलाई नै मनिेदन परेको मममत मामननेछ। 

११. अनमुमतपर ददन ुपने: (१) दफा १० बमोजिम परेको मनिेदन 
उपर आिश्यक िाँचबझु िदाव यस ऐन बमोजिम अनमुमत 
ददन उपयकु्त देजिएमा तोवकएको अमधकारीले देहायको 
अिमधमएर आिश्यक शतव उल्लेि िरी तोवकए बमोजिमको 
ढाँचामा अनमुमतपर ददन ुपनेछ:- 

(क) सानो पूिँी िा लाितको आयोिनाको हकमा 
   मनिेदन परेको मममतले तीस ददनमएर, 

(ि) िूला पूिँी तथा लाितको आयोिनाको हकमा 
सामान्यतया मनिेदन परेको मममतले नब्बे 
ददनमएर। 

   (२) यो ऐन प्रारम्ए हनु ु अिािै िानेपानी तथा 
सरसफाइ सेिा, आयोिना िा सेिा प्रणाली मनमावण, सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापन तथा िानेपानीको स्रोतको सािविमनक, 
संस्थाित, व्यािसावयक तथा औद्योमिक उपयोि िरररहेका 
सङ्गदित संस्थाले यो ऐन प्रारम्ए एएको मममतले एक िषवमएर 
तोवकए बमोजिम अनमुमतपर मलन ुपनेछ। 
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(३) उपदफा (२) बमोजिम अनमुमतपर नमलएका 
सङ्गदित संस्थाले िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा, आयोिना िा 
सेिा प्रणाली मनमावण, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन िनव िा 
िानेपानीको स्रोतको सािविमनक, संस्थाित, व्यािसावयक तथा 
औद्योमिक उपयोि िनव पाउने छैन। 

१२. सिेक्षण अनमुमतपर सम्बन्धी व्यिस्था: (१) िानपेानी तथा 
सरसफाइ सेिा, आयोिना िा सेिा प्रणालीको सिेक्षण िनव 
चाहने सङ्गदित संस्थाले तोवकएको अमधकारी समक्ष 
अनमुमतपरको लामि तोवकए बमोजिम मनिेदन ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम सिेक्षणको लामि ददइने 
अनमुमतपरको अिमध बढीमा तीन िषवको हनुेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अिमधमएर सिेक्षण 
िने कायव सम्पन् न िनव नसकेमा त्यस्तो अनमुमतपर स्ितः 
िारेि हनुेछ। 

(४) सिेक्षण अनमुमतपरको लामि ददइने मनिेदनको 
ढाँचा, दस्तरु, प्रविया र सएेक्षण अनमुमत शलु्कलिायतका 
अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

१३. अनमुमतपरको अिमध: (१) दफा ११ बमोजिम िानेपानी 
तथा सरसफाइ सेिा प्रदान िनव, आयोिना िा सेिा प्रणालीको 
मनमावण, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन िनव िा िानेपानीको 
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स्रोतको सािविमनक, संस्थाित व्यािसावयक तथा औद्योमिक 
उपयोि िनवको लामि ददइने अनमुमतपरको अिमध बढीमा 
पच्चीस िषवको हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको एए 
तापमन थोक, ट्याङ्कर िा बोतलबन्दरूपमा िानेपानी सेिा 
उपलब्ध िराउने सेिा प्रदायकको हकमा अनमुमतपरको 
अिमध दईु िषवको हनुेछ। 

(३) दफा ११ बमोजिम अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले 
अनमुमतपरको अिमध समाप्त हनुएुन्दा तीन मवहना अिािै 
तोवकएको दस्तरु सवहत तोवकएको ढाँचामा निीकरणको लामि 
मनिेदन ददन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम निीकरणका लामि 
मनिेदन ददएमा त्यस्तो अनमुमतपर प्राप्त संस्थालाई एक 
पटकमा पाँच िषवमा नबढाई अनमुमतपर निीकरण िररददन ु
पनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजिम निीकरण निराउने 
अनमुमतपर प्राप्त संस्थाको अनमुमतपर स्ितः रद्द हनुेछ। 

(६) यो ऐन प्रारम्ए हनुअुजघ कुनै अनमुमतपर प्राप्त 
संस्थालाई उपदफा (१) मा तोवकएको अिमधएन्दा कम 
अिमधको अनमुमतपर ददइएको रहेछ एने त्यस्तो अनमुमतपर 
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प्राप्त संस्थाले अनमुमतपरमा तोवकएको अिमध समाप्त हनुएुन्दा 
कम्तीमा तीस ददन अिाडी अनमुमतपरको अिमध थप िनव 
तोवकए बमोजिम मनिेदन ददन सक्नेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोजिम कुनै मनिेदन परेमा 
तोवकएको अमधकारीले सो मनिेदनमा आिश्यक िाँचबझु िरी 
आयोिनाको प्रिमत हेरी उपदफा (१) को अधीनमा रही 
पाँच-पाँच िषवमा नबढ्ने िरी अनमुमतपरको अिमध थप िनुव  
पनेछ । 

१४. अनमुमतपर प्रदान निररन:े (१) यस ऐन बमोजिम कुनै सेिा 
क्षेरमा िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा प्रदान िनव, आयोिना 
िा सेिा प्रणालीको मनमावण, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन िनव िा 
िानेपानीको स्रोतको सािविमनक, संस्थाित व्यािसावयक तथा 
औद्योमिक उपयोिको लामि कुनै सङ्गदित संस्थालाई 
अनमुमतपर ददइएकोमा त्यस्तो अनमुमतपरको अिमधएर सोही 
क्षेरमा अनमुमतपर प्राप्त िरेको िानेपानीको स्रोतमा प्रमतकूल 
असर पने िरी अन्य कुनै सङ्गदित संस्थालाई अनमुमतपर 
प्रदान िररने छैन।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको एए 
तापमन देहायको अिस्थामा अन्य सङ्गदित संस्थालाई 
अनमुमतपर ददन सवकनेछः- 

(क) सेिा क्षेरमा िणुस्तरीय सेिा प्रदान निरेमा,  
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(ि) मनयममत रुपमा िानेपानी वितरण निरेमा, 

(ि) माि अनसुारको िानेपानी आपूमतव िनव 
नसकेमा, िा 

(घ) दफा १५ बमोजिम अनमुमतपर िारेि 
एएमा।  

१५. अनमुमतपर िारेि: (१) देहायको अिस्थामा तोवकएको 
अमधकारीले अनमुमतपरमा उजल्लजित काममा आिश्यक 
सधुार िनव िा मनमावण कायव सम्पन्न िरी सेिा सञ्चालन िनव 
सम्बजन्धत अनमुमतपर प्राप्त संस्थालाई आदेश ददन सक्नेछः- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम 
विपरीत कुनै काम िरेमा, 

(ि) मनयममत रुपमा िानपेानी तथा सरसफाइ सेिा 
उपलब्ध निराएमा,  

(ि) िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा प्रदान िरे 
बापत तोवकएकोएन्दा बढी शलु्क मलएमा, िा  

(घ) अनमुमतपरमा उजल्लजित अिमधमएर आयोिना 
िा सेिा प्रणालीको मनमावण, सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन निरेमा। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम ददएको आदेशको पालना 
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निरेमा िा अनमुमतपरमा तोवकएको शतवको उल्लङ्घन िरेमा 
तोवकएको अमधकारीले दफा ११ बमोजिम ददएको अनमुमतपर 
िारेि िनुव पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनमुमतपर िारेि िनुव 
अजघ तोवकएको अमधकारीले सम्बजन्धत अनमुमतपर प्राप्त 
संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेश िने मनामसब मौका ददन ु 
पनेछ ।  

१६. वििरण पेश िनुव पने: देहायको वििरण स्थानीय तहले प्रदेश 
माफव त मन्रालय समक्ष तथा प्रदेशले मन्रालय समक्ष पेश 
िनुव पनेछः- 

(क) अनमुमतपर प्रदान िररएको सङ्गदित संस्थाको 
नाम र सङ्ख्या, 

(ि) अनमुमतपर प्रदान िररएको सङ्गदित 
संस्थाहरुले सेिा ददने क्षेर, 

(ि) अनमुमतपर प्रदान िररएको सङ्गदित 
संस्थाहरुको अनमुमतपरको अिमध र     
तोवकएको शतव, 

(घ) प्रदेश िा स्थानीय तह आफैं ले सञ्चालन िरेका 
आयोिनाको सङ्ख्या र अन्य आिश्यक 
वििरण, 
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(ङ) प्रदेश र स्थानीय तहले उपयकु्त सम्झेको 
अन्य वििरण ।  

१७. संरचनाको हस्तान्तरण: (१) अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले दफा 
१३ को उपदफा (१) बमोजिमको अनमुमतपरको अिमध 
समाप्त एएपमछ आफूले सञ्चालन िरेको िानपेानी सेिा, 
सरसफाइ सेिा, आयोिना तथा सेिा प्रणाली र सोसम्बन्धी 
संरचना चालू अिस्थामा देहाय बमोजिमका मनकायलाई 
मन:शलु्क रुपमा हस्तान्तरण िनुव पनेछ:- 

(क) दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिमको 
आयोिनाको हकमा नेपाल सरकार िा नेपाल 
सरकारले तोकेको मनकाय, 

(ि) दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको 
आयोिनाको हकमा प्रदेश सरकार िा प्रदेश 
सरकारले तोकेको मनकाय, 

(ि) दफा ८ को उपदफा (५) बमोजिमको 
आयोिनाको हकमा सम्बजन्धत स्थानीय तह। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम संरचना हस्तान्तरण 
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले 
हस्तान्तरण िरेका आयोिना र संरचनाहरुको तोवकए 
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बमोजिमको वििरण िण्ड (क), (ि) र (ि) बमोजिमका 
मनकायले सो मनकायमा हस्तान्तरण एएको मममतले तीन 
मवहनामएर मन्रालय समक्ष पेश िनुव पनेछ।  

 

पररच्छेद-५ 

िानपेानी तथा सरसफाइ सेिा सञ्चालन सम्बन्धी 

१८. सेिा उपलब्ध िराउन ुपने: (१) अनमुमतपर प्राप्त संस्था िा 
यस ऐन बमोजिम अनमुमत मलन ु नपने उपएोक्ता संस्थाले 
आफ्नो सेिाक्षेरमएर न्यायोजचतरुपले िानपेानी तथा सरसफाइ 
सेिा उपयोि िनव पाउने िरी आिश्यक व्यिस्था िनुव 
पनेछ।  

(२) अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले सािविमनक, संस्थाित 
तथा व्यािसावयक उपएोक्तालाई िानेपानी सेिा उपलब्ध 
िराउँदा पानीको पररमाणात्मक उपयोि तथा पानी उपयोि 
िरे पश्चात मनस्कने फोहोरपानीको व्यिस्थापन सम्बन्धमा 
त्यस्ता सािविमनक, संस्थाित तथा व्यािसावयक संस्थासँि 
आपसी सम्झौता िरी सेिा प्रदान िनव सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो सेिा क्षेरमएर 
िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा उपलब्ध िराउँदा कुनै पमन 
आधारमा एेदएाि िनव पाइने छैन।  

(४) यस दफा बमोजिम सेिा उपलब्ध िराउँदा घरेल ु
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उपयोिको लामि उजचत व्यिस्था िरेर मार सािविमनक, 
संस्थाित, व्यािसावयक तथा औद्योमिक प्रयोिनको लामि 
पानीको स्रोतको प्रयोि िनुव पनेछ। 

१९. करार िरी िानपेानी तथा सरसफाइ सेिा सञ्चालन िनव सक्न:े 
(१) नेपाल सरकारले मनमावण िा सञ्चालन िरेको िा नेपाल 
सरकारको स्िाममत्िमा रहेको कुनै िानेपानी सेिा, सरसफाइ 
सेिा, आयोिना िा सेिाप्रणाली कुनै सङ्गदित संस्थालाई 
नेपाल सरकारले सञ्चालन तथा व्यिस्थापन करारमा ददई 
सञ्चालन िनव िा िराउन सक्नेछ।  

(२) िानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा, आयोिना िा 
सेिाप्रणाली सञ्चालन तथा व्यिस्थापन करारमा ददन ेसम्बन्धी 
अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ।   

२०. िणुस्तरीय पानी आपूमतव िनुव पने: अनमुमतपर प्राप्त संस्था िा 
यस ऐन बमोजिम अनमुमत मलन ु नपने उपएोक्ता संस्थाले 
स्िच्छ तथा िणुस्तरीय िानेपानी आपूमतव िनुव पनेछ। 

२१. धारा तथा ममटर िडान: (१) यस ऐन बमोजिम िानेपानी 
सेिा प्राप्त िनव चाहने उपएोक्ताले धारा तथा ममटर िडानको 
लामि सम्बजन्धत सेिा क्षेरको अनमुमतपर प्राप्त संस्था समक्ष 
तोवकए बमोजिम मनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम मनिेदन प्राप्त एएमा 
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अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले तोवकएको शलु्क मलई तोवकएको 
समयमएर धारा तथा ममटर िडान िररददन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा 
लेजिएको एए तापमन कुनै प्राविमधक कारणले कुनै सेिा 
क्षेरमएरका धाराहरुमा ममटर िडान िनव उपयकु्त नहनुे एएमा 
अन्य उपयकु्त व्यिस्था िरी िानेपानी सेिा उपलब्ध िराउन ु
पनेछ। 

२२. ढल मनकास सेिा प्राप्त िने: (१) यस ऐन बमोजिम ढल 
मनकास सेिा प्राप्त िनव चाहने उपएोक्ताले सम्बजन्धत सेिा 
क्षेरको अनमुमतपर प्राप्त संस्थामा तोवकए बमोजिम मनिेदन 
ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मनिेदन प्राप्त एएपमछ 
अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले ढल मनकासको लामि तोवकएको 
शलु्क मलई तोवकएको समयािमधमएर ढल मनकासको व्यिस्था 
िररददन ुपनेछ। 

२३. िररद मबिी िनव सक्न:े यस ऐन बमोजिम अनमुमतपर प्राप्त 
संस्थाहरुले आपसी सम्झौता िरी घरेल,ु सािविमनक, 
संस्थाित, व्यािसावयक तथा औद्योमिक प्रयोिनको लामि 
प्रशोमधत, अधवप्रशोमधत िा अप्रशोमधत पानी थोकरूपमा िररद 
मबिी िनव सक् नेछन।्  
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२४. सेिा बन्द िनव सक्ने: (१) काबबुावहरको पररजस्थमत उत्पन्न 
एई िानेपानी सेिा प्रणालीबाट उपलब्ध िराइरहेको 
िानेपानीको िणुस्तर कायम रहन नसक् ने एएमा िा सेिाको 
स्तरमा असर पने एएमा िा सेिा बन्द िनुव पने एएमा त्यस्तो 
सेिा सचुारु हनु लाग्ने अनमुामनत समय समेत उल्लेि िरी 
अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले उपएोक्तालाई उपयकु्त मायमयमबाट 
सो कुराको पूिवसूचना ददई सेिा बन्द िनव सक्नेछ। 

(२) अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम 
आफ्नो सेिा क्षेरमएर िानेपानी सेिा बन्द िरेमा त्यस्तो 
अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले िैकजल्पक व्यिस्था िरी 
उपएोक्तालाई स्िच्छ तथा िणुस्तरयकु्त िानेपानी उपलब्ध 
िराउन ुपनेछ। 

(३) काबबुावहरको पररस्थमत उत्पन्न एई ढल मनकास 
प्रणालीबाट विसिवन एइरहेको फोहोरपानीको व्यिस्थापन िनव 
नसक् न ेएएमा त्यस्तो सेिा सचुारु हनु लाग्न ेअनमुामनत समय 
समेत उल्लेि िरी अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले सािविमनक 
सूचना प्रकाशन िरी यथासम्एि मछटो त्यस्तो फोहोरपानीको 
उजचत व्यिस्थापन िनुव पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम फोहोरपानीको 
व्यिस्थापन नएएसम्मका लामि सोको िैकजल्पक व्यिस्था 
िनुव पनेछ । 
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(५) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो सेिा क्षेरमएर 
अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले आफूले उपलब्ध िराएको 
समयतामलका बमोजिम मनयममतरुपमा िानेपानी वितरण िनव 
नसकेमा त्यसरी िानेपानी वितरण िनव नसकेको अिमधको र 
उपदफा (३) बमोजिम ढल मनकास प्रणालीबाट विसिवन 
एइरहेको फोहोरपानीको व्यिस्थापन िनव नसकेको अिमधको 
शलु्क िा महसलु मलन पाउने छैन। 

(६) मनधावररत समयमा महसलु नबझुाउने िा सेिाको 
दरुुपयोि िने िा सेिा उपयोि िदाव पालना िनुवपने शतवको 
उल्लङ्घन िने उपएोक्ताको सेिा अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले पूिव 
सूचना ददई बन्द िनव सक्नेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोजिम सेिा बन्द िररएकोमा 
सम्बजन्धत उपएोक्ताले महसलु बझुाई सेिा सचुारु िररददन 
मनिेदन ददएमा अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले तोवकएको शलु्क 
मलई बन्द एएको सेिा सचुारु िररददन ुपनेछ र उपएोक्ताको 
कारणले कुनै हामन नोक्सानी एएको पाइएमा सम्बजन्धत 
उपएोक्ताबाट त्यस्तो हामन नोक्सानी एएको रकम एराई मलन 
सक् नछे।  

२५. मनिी िा सािविमनक िग्िामा पाइप विच्याउन िा अन्य 
संरचना बनाउन सक् न:े (१) अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले 
उपएोक्तालाई सेिा उपलब्ध िराउने प्रयोिनको लामि 
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प्रचमलत कानून बमोजिमको प्रविया पूरा िरी मनिी िा 
सािविमनक िग्िामा िानेपानी तथा ढल मनकासको पाइप 
मबच्याउन िा अन्य संरचना बनाउन सक् नेछ।  

(२) अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले कुनै व्यजक्तको मनिी 
िग्िामा पाइप मबयाउन िा कुनै संरचना बनाउन ु परेमा 
सम्बजन्धत िग्िाधनीसँि उक्त िग्िा िररद िनव िा मलजित 
सम्झौता िरी मलिमा मलन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम मनिी िग्िा प्राप्त िनव 
नसकेमा िा िग्िा प्राप्त िनव सम्एि नएएमा अनमुमतपर प्राप्त 
संस्थाले प्रचमलत कानून बमोजिम त्यस्तो िग्िा प्राप्त िनवको 
लामि सम्बजन्धत मनकाय िा अमधकारी समक्ष अनरुोध िनव 
सक्नेछ।   

(४) अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले िानेपानी सेिा, 
सरसफाइ सेिा, आयोिना िा सेिा प्रणाली मनमावण तथा 
सञ्चालनका लामि मबच्याएको पाइप िा मनमावण िरेको 
संरचनाका कारण कसैको मनिी सम्पजि हामन नोक्सानी हनु 
िएमा त्यस्तो अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले सोको उजचत क्षमतपूमतव 
ददन ुपनेछ।    

२६. घर िग्िामा प्रिेश िनव सक् न:े (१) अनमुमतपर प्राप्त संस्था 
िा यस ऐन बमोजिमको कामको मसलमसलामा िवटएको कुनै 
कमवचारीले कुनै व्यजक्तको घर िग्िामा प्रिेश िनुवपने एएमा 
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सम्बजन्धत व्यजक्तलाई पूिवसूचना ददई त्यस्तो घरिग्िामा 
प्रिेश िनव सक् नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको एए 
तापमन कुनै व्यजक्तले सेिाको दरुुपयोि िा सेिाको 
अनामधकार उपयोि िरररहेको छ एने्न शङ्का िनुव पने पयावप्त 
आधार र कारण एएमा प्रचमलत कानूनको प्रविया परुा िरी 
सूयोदयदेजि सूयावस्त नएएसम्मको समयमा पूिवसूचना नददई 
अनमुमतपर प्राप्त संस्थाबाट अमधकारप्राप्त कमवचारी त्यस्तो 
व्यजक्तको घरिग्िामा प्रिेश िनव सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम घरिग्िामा प्रिेश 
िने कमवचारीले सम्बजन्धत घरिग्िाधनीको कुनै सम्पजिमा 
हामन नोक्सानी पगु्ने कायव िनुव हदैुन। 

(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम घरिग्िामा 
प्रिेश िने कमवचारीले घरिग्िाधनीको कुनै सम्पजिमा हामन 
नोक्सानी िरेको पाइएमा सम्बजन्धत अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले 
त्यस्तो घरिग्िाधनीलाई तोवकए बमोजिम क्षमतपूमतव ददन ु
पनेछ। 

२७. सेिाप्रणालीसँि सम्बजन्धत संरचनाको सरुक्षा: (१) आयोिना 
िा सेिा प्रणालीको सरुक्षाको लामि अनमुमतपर प्राप्त संस्थाको 
मलजित अनरुोधमा िा त्यस्तो प्रणालीको सरुक्षा िनव आिश्यक 
एएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले 
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आिश्यक सरुक्षा व्यिस्था िनुव पनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोजिम अनमुमतपर प्राप्त 
संस्थाको अनरुोधमा सरुक्षा व्यिस्था िररएकोमा त्यसको 
लामि लाग्ने सम्पूणव िचव सोही अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले 
व्यहोनुव पनेछ।  

 

पररच्छेद-६ 

महसलु तथा सेिाशलु्क सम्बन्धी 

२८. महसलु मनधावरण आयोिको ििन: (१) िानपेानी सेिा तथा 
सरसफाइ सेिा उपलब्ध िराए बापत त्यस्तो सेिा प्राप्त िने 
उपएोक्ताले मतनुव पने महसलु मनधावरण िनव एक िानेपानी 
तथा सरसफाइ सेिा महसलु मनधावरण आयोि रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आयोिमा देहायका 
अयमयक्ष तथा सदस्य रहनेछन:्- 

(क) मान्यताप्राप्त जशक्षण संस्थाबाट 
इजिमनयररङ्ग, व्यिस्थापन, अथवशास्त्र 
िा वििीय व्यिस्थापनमा कम्तीमा 
स्नातकोिर उपामध हामसल िरेको 
र सम्बजन्धत सािविमनक संस्थामा 
व्यिस्थापकीय जिम्मेिारी मलई 
कम्तीमा दश िषवको अनएुि प्राप्त 
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िरेका व्यजक्तमयमयेबाट नेपाल 
सरकारले मनयकु्त िरेको व्यजक्त 

 

- अयमयक्ष 

(ि) मान्यताप्राप्त जशक्षण संस्थाबाट 
अथवशास्त्र, वििीय व्यिस्थापन, 
चाटडव एकाउण्टेन्सी िा 
िाजणज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातक 
उपामध हामसल िरेको र सम्बजन्धत 
क्षेरमा कम्तीमा सात िषवको 
अनएुि प्राप्त िरेका व्यजक्तमयमयेबाट 
नेपाल सरकारले मनयकु्त िरेको 
एकिना   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- सदस्य 

(ि) मान्यताप्राप्त जशक्षण संस्थाबाट 
इजिमनयररङ्ग, समािशास्त्र िा कानून 
विषयमा कम्तीमा स्नातक उपामध 
हामसल िरेको र सम्बजन्धत क्षेरमा 
कम्तीमा सात िषवको अनएुि प्राप्त 
िरेका व्यजक्तमयमयेबाट नेपाल 
सरकारले मनयकु्त िरेको एकिना  

 

 

 

 
 

 

 
 

-सदस्य 

(३) उपदफा (२) बमोजिम अयमयक्ष तथा सदस्यको 
मनयजुक्त िदाव कम्तीमा एकिना मवहला रहन े िरी िनुव  
पनेछ । 
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(४) उपदफा (२) बमोजिमका अयमयक्ष तथा 
सदस्यको पदािमध चार िषवको हनुेछ र मनिहरु अको एक 
अिमधको लामि पनुः मनयकु्त हनु सक्नेछन ्। 

(५) उपदफा (४) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको एए 
तापमन अयमयक्ष तथा सदस्यको िराब आचरण एएमा िा 
मनिको काम सन्तोषिनक नएएमा िा मनिले आफ्नो पद 
अनरुुप इमान्दारीपूिवक जिम्मेिारी पूरा निरेमा िा आयोिको 
वहत विपरीत काम िरेमा नेपाल सरकारले मनिलाई िनुसकैु 
बित हटाउन सक्नेछ । 

तर, यसरी हटाउन ु अजघ मनिलाई सफाइ पेश िने 
मनामसब मौका ददन ुपनेछ । 

२९. अयमयक्ष तथा सदस्यको अयोग्यता: देहायका कुनै व्यजक्त 
अयमयक्ष तथा सदस्यको पदमा मनयकु्त हनु िा पदमा बहाल 
रहन सक्ने छैन:- 

(क) िैर नेपाली नािररक, 
(ि)  अनमुमतपर प्राप्त संस्था िा अनमुमतपर प्राप्त 

संस्थासँि सम्बजन्धत कुनै संस्थामा कायवरत 
िा त्यस्तो संस्थामा लिानी एएको िा त्यसमा 
कुनै वकमसमको स्िाथव रहेको, 

(ि) दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिमको 
योग्यता नएएको, 
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(घ) भ्रष्टाचार, िबरिस्ती करणी, मानि बेचमबिन 
तथा ओसारपसार, लािू औषध मबिी वितरण 
तथा मनकासी िा पैिारी, सम्पजि शदु्वीकरण, 
िन्यिन्तकुो ओसारपसार, सङ्गदित अपराध, 
राहदानी दरुुपयोि, अपहरण सम्बन्धी कसूर 
िा नैमतक पतन देजिन े फौिदारी कसूरमा 
सिाय पाएको िा अन्य फौिदारी कसूरमा 
तीन िषव िा सोएन्दा बढी कैदको सिाय पाई 
त्यस्तो फैसला अजन्तम एएको, 

(ङ) विदेशी मलुकुको स्थायी आिासीय अनमुमतपर 
मलएको, िा  

(च) पैसठ्ठी िषव उमेर पूरा एएको।  

३०. आयोिको बैिक: (१) आयोिको बैिक िषवको कम्तीमा दईु 
पटक अयमयक्षले तोकेको मममत, समय र स्थानमा बस्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको एए 
तापमन दईु बैिक बीचको अिमध छ मवहनाएन्दा बढीको 
फरकमा हनुे छैन। 

  (३) आयोिको बैिकको अयमयक्षता अयमयक्षले िनेछ। 

(४) आयोिको बैिक सञ्चालन सम्बन्धी अन्य 
कायवविमध आयोि आफैले मनधावरण िरे बमोजिम हनुेछ। 
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३१. आयोिको कमवचारी र बिेट: (१) आयोिलाई आिश्यक पने 
कमवचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध िराउनेछ। 

(२) आयोिको प्रशासमनक िचव तथा अन्य काम 
कारबाहीका लामि आिश्यक पने बिेट नेपाल सरकारले 
उपलब्ध िराउनेछ।  

३२. महसलु मनधावरण िने आधार: (१) आयोिले िानेपानी तथा 
सरसफाइ सेिाको महसलु मनधावरण िदाव सेिा सञ्चालनको 
लाित, उपएोक्ता मूल्य सूचीको पररितवन, िानेपानी तथा 
सरसफाइ सेिाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीमत, विदेशी 
मदु्राको विमनमय दर तथा ह्रास कट्टी समेतको आधारमा  
िनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आधारमा महसलु 
मनधावरण िदाव आयोिले उपएोक्ताको बहृिर वहतलाई यमयानमा 
रािी पानीको िणुस्तर, उपएोक्ताको ियशजक्त तथा सेिाको 
स्तर समेतलाई विचार िनुव पनेछ । 

(३) महसलु मनधावरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोजिम हनुेछ ।  

३३. महसलु, शलु्क िा सेिा शलु्क मलन पाउन े अमधकार: (१) 
नेपाल सरकार आफैं ले िा सङ्गदित संस्था माफव त सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापन िरेको िा आफ्नो मनयन्रण िा स्िाममत्िमा 
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रहेको िानेपानी तथा सरसफाइ आयोिनालाई उपएोक्ताले 
िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा उपयोि िरे बापत आयोिले 
मनधावरण िरे बमोजिमको महसलु तथा सेिा शलु्क मलन े
अमधकार हनुेछ।  

      (२) अनमुमतपर प्राप्त संस्थालाई उपएोक्ताले 
िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा उपयोि िरे बापत आयोिले 
मनधावरण िरे बमोजिमको आधार र मापदण्डको अधीनमा रही 
महसलु तथा सेिा शलु्क मलने अमधकार हनुेछ । 

(३) िानेपानी सेिा तथा सरसफाइ सेिा उपयोि िरे 
बापतको महसलु तथा सेिा शलु्क सम्बजन्धत उपएोक्ताले 
अनमुमतपर प्राप्त संस्थालाई बझुाउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१), (२) िा (३) मा िनुसकैु कुरा 
लेजिएको एए तापमन अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले विपन्न व्यजक्त 
तथा पररिारलाई धारा िडान, शौचालय मनमावण, ढल िडान 
बापतको शलु्क तथा महसलु लिायत तोवकए बमोजिमको 
सेिामा तोवकए बमोजिम सहमुलयत ददन सक्नेछ । 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोिनको लामि "विपन्न व्यजक्त 
तथा पररिार" एन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा 
सूचना प्रकाशन िरी तोकेकोएन्दा कम आय एएको व्यजक्त 
तथा पररिार सम्झन ुपछव।  
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३४. असूल उपर िने: यस ऐन बमोजिम िानेपानी सेिा तथा 
सरसफाइ सेिा उपयोि िरे बापतको महसलु तथा 
िररबानाको रकम नबझुाउने उपएोक्ताबाट अनमुमतपर प्राप्त 
संस्थाले त्यस्तो रकम प्रचमलत कानून बमोजिम असलु उपर 
िनव सक् नेछ।  

३५. ममनाहा ददन सक् न:े नेपाल सरकारले नेपाल रािपर, प्रदेश 
सरकारले प्रदेश रािपर तथा स्थानीय तहले स्थानीय 
रािपरमा सूचना प्रकाशन िरी आफूले सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन िरेका िानेपानी सेिाको विषम पररजस्थमतका 
कारणले कुनै िास क्षेरका उपएोक्ताले िानपेानीको महसलु 
मतनव असमथव एएमा िा विपन्न सीमान्तीकृत समदुायको लामि 
िडान एएको िानेपानीको धारामा लाग्ने महसलु घटाउन िा 
ममनाहा ददन सक् नेछ। 

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोिनको लामि "विषम पररजस्थमत" 
एन्नाले कुनै प्रकोपको कारण िानेपानी सेिा सञ्चालन नएएको 
िा मसममत मारामा सञ्चालन एएको अिस्थालाई िनाउँछ। 

 

      पररच्छेद-७ 
िणुस्तर र मापदण्ड सम्बन्धी 

३६. िणुस्तर र मापदण्ड तोक् न सक् न:े (१) नेपाल सरकारले 
नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन िरी िानेपानीको िणुस्तर र 
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मापदण्ड तथा सरसफाइ सेिा सम्बन्धी मापदण्ड तोक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको अधीनमा 
रही सो मापदण्डले तोकेको िणुस्तरएन्दा न्यून नहनुे िरी 
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षरेका लामि 
िानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा आिश्यक मापदण्ड 
तोक्न सक्नेछ । 

(३) नपेाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना 
प्रकाशन िरी कुनै िास अिस्थाको लामि िानेपानीको 
िणुस्तर कायम राख्न कुनै िास विमध िा तररका तोक्न 
सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजिम तोवकएको िणुस्तर र 
मापदण्ड कम्तीमा प्रत्येक पाँच िषवमा पनुरािलोकन 
िररनेछ।  

(५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको 
िणुस्तर र मापदण्डको पालना िनुव सम्बजन्धत सबैको कतवव्य 
हनुेछ। 

 

३७. फोहोरपानी ममसाउन नहनु:े (१) कसैले तोवकएको मापदण्ड 



 

41 
 

विपरीत मानि मलमूर सवहत िा रवहतको फोहोरपानी ढल 
मनकास प्रणालीमा विसिवन िनव िा मानि मलमूरलाई मसधै 
नदी, िोला, ताल, तलैया, िलाशय, मानि िस्ती िा 
सािविमनक िग्िामा ममसाउन िा पिाउन हुँदैन।  

(२) कसैले आफूबाट उत्सजिवत फोहोरपानी ढल 
मनकास प्रणालीमा ममसाउन ुपने एएमा प्रशोधन िरी प्रचमलत 
कानून बमोजिम तोवकएको मापदण्डको सीमामएर रही 
ममसाउन ुपनेछ। 

३८.  प्रयोिशालाको स्थापना तथा सञ्चालन: (१) नेपाल सरकारले 
िानेपानी तथा फोहोरपानीको िणुस्तर मापन तथा परीक्षणका 
लामि प्रयोिशालाको स्थापना तथा सञ्चालन िनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रयोिशालाको स्थापना 
तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

सेिाको अनिुमन तथा मनिरानी सम्बन्धी 

३९. मनरीक्षक तोक्न ु पने: िानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा 
तोवकएका िणुस्तर र मापदण्डको कायावन्ियन, अनिुमन र 
मनिरानीका लामि सम्बजन्धत विषयको विज्ञता एएको कुनै 
कमवचारीलाई मन्रालयले मनरीक्षक तोक्न सक्नेछ। 
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४०. मनिरानी िने: अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले उपलब्ध िराएको 
िानेपानीको नमूना संकलन िरी त्यसको परीक्षण तथा 
विश्लषेणको आधारमा िानेपानीको िणुस्तर तथा मनष्काजशत 
फोहोरपानीको मापदण्ड कायम एए नएएको सम्बन्धमा 
मनरीक्षकले मनयममत रुपमा मनिरानी िनुव पनेछ।   

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोिनको लामि “मनिरानी” एन्नाले 
िानेपानी तथा सरसफाइ सेिा प्रिाहका िममा िणुस्तरको 
न्यूनताबाट िनस्िास््यमा पनव सक् ने असर िा प्रएािलाई 
यमयानमा रािी सेिाको उपयोि र त्यसको िणुस्तर सम्बन्धमा 
मनयममत रूपमा नमूना तथा आिश्यक सूचना संकलन िरी 
विश्लषेण िने र प्राप्त नमतिाका आधारमा सधुारका लामि 
सझुाि ददने कायव सम्झन ुपछव।  

४१. अनिुमन तथा मनयमन: (१) मनरीक्षकले अनमुमतपर प्राप्त 
संस्थाबाट आपूमतव एएको िानेपानीको िणुस्तर तथा उपलब्ध 
िराइएको सरसफाइ सेिाको स्तर मनयममत रुपमा अनिुमन 
िनुव पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनिुमन िदाव 
मनरीक्षकले अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले आपूमतव िरररहेको 
िानेपानी िा विसिवन िरेको फोहोरपानीको नमूना सङ् कलन 
तथा परीक्षण िनव िा अन्य आिश्यक वििरण मलन िा माि 
िनव सक् नेछ।  
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(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम अनिुमनका 
िममा मनरीक्षकले िानेपानी तथा सरसफाइ सेिाको स्तरमा 
सधुार िनव आिश्यक देिेमा िा िानेपानी तथा फोहोरपानीको 
नमूना परीक्षण िदाव िणुस्तर तथा मापदण्ड बमोजिम एएको 
नपाइएमा सम्बजन्धत अनमुमतपर प्राप्त संस्थालाई िणुस्तर 
तथा मापदण्ड कायम िनव मनदेशन ददन सक् नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम ददइएको मनदेशन पालना 
िनुव सम्बजन्धत अनमुमतपर प्राप्त संस्थाको कतवव्य हनुेछ।  

(५) िानेपानी तथा सरसफाइ सेिाको स्तर, िणुस्तर 
तथा मापदण्डको अनिुमन तथा मनयमन सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

 

 

पररच्छेद-९ 
कसूर र सिाय सम्बन्धी 

४२. कसूर र सिाय: (१) कसैले देहायको कुनै काम िरे िा 
िराएमा यस ऐन अन्तिवतको कसूर िरेको मामननेछ:- 

(क) अनमुमत नमलई िानेपानी सेिा, सरसफाइ 
सेिा, आयोिना िा सेिा प्रणालीको मनमावण िा 
सञ्चालन िरेमा, 
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(ि)  उपएोक्ता संस्था िा अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले 
अनमुमतपरमा तोवकएको सेिा क्षेरमएर 
िानेपानी प्रणालीबाट मनयममत रुपमा 
िानेपानी सेिा उपलब्ध निराएमा,  

(ि) िानेपानी सेिा तथा सरसफाइ सेिाको 
अनामधकार प्रयोि िरेमा िा त्यसको 
दरुुपयोि िरेमा, 

(घ) अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले िडान िरेको मनिी 
धारामा उपएोक्ताले सो संस्थाको स्िीकृमत 
विना कुनै अिाज्छत फाइदा मलने उदे्दश्यले 
कुनै कायव िरेमा,  

(ङ) िानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्र िडान िरी 
अनामधकार पानी प्रयोि िने कायव िरेमा,  

(च)   िलाधार क्षेरमएर िानेपानी प्रदूवषत िने िा 
पानीको पररमाण िा बहािमा असर पने कुनै 
कायव िरेमा,  

(छ)   िानेपानी सेिा, सरसफाइ सेिा, आयोिना िा 
सेिा प्रणालीको कुनै संरचना िा िमडत पाइप 
िा सामान िा िमडत ममटर िा प्रशोधन 
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प्रणाली िा अन्य उपकरण वििारे िा नष्ट 
िरेमा,  

(ि) तोवकएको मापदण्ड विपरीत मानि मलमरु 
सवहत िा रवहतको फोहोरपानी ढल मनकास 
प्रणालीमा विसिवन िरेमा िा मानि 
मलमूरलाई मसधै नदी, िोला, ताल, तलैया, 
िलाशय िा सािविमनक िग्िामा ममसाए िा 
पिाएमा, 

(झ) नेपाल सरकारले तोकेको िणुस्तर तथा 
मापदण्ड बमोजिम सेिा स्तर र िणुस्तर 
कायम निरेमा िा तोवकएको िणुस्तर 
बमोजिमको िानेपानी आपूमतव निरेमा, 

(ञ)   अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम 
मनधावरण एएको महसलु िा मनधावररत आधार 
र मापदण्ड विपरीत महसलु मलएमा, 

(ट) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम 
बमोजिम िनुव पने काम निरेमा िा िनव नहनुे 
काम िरेमा।  

(२)  कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर िरेमा देहाय 
बमोजिम सिाय हनुेछ:- 
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(क)  िण्ड (क) बमोजिमको कसूर िरेमा एक 
लाि रुपैयाँसम्म िररबाना  िा एक िषवसम्म 
कैद िा दिैु सिाय, 

(ि)  िण्ड (ि), (ि), (घ) र (ट) बमोजिमको 
कसूर िरेमा एकलाि रुपैयाँसम्म िररबाना, 

(ि)  िण्ड (ङ) देिी (ञ) सम्मको कसूर िरेमा 
तीन मवहनादेजि एक िषवसम्म कैद िा पाँच 
लाि रुपैयाँसम्म िररबाना िा दिैु सिाय। 

४३. क्षमतपूमतव एराई ददनसक्न:े (१) अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले 
तोवकएको मापदण्ड बमोजिमको िानेपानी उपलब्ध निराएको 
प्रमाजणत एएमा िा त्यस्तो िानेपानी उपयोि िदाव 
उपएोक्ताको स्िास््यमा प्रमतकूल असर पनव िएमा त्यस्तो 
अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले त्यस्तो उपएोक्तालाई तोवकए 
बमोजिमको क्षमतपूमतव एराई ददन ुपनेछ।  

(२) कसैले िानेपानी िा सरसफाइ आयोिना िा 
सेिा प्रणाली र त्यसको संरचनामा कुनै पमन प्रकारले हामन 
नोक्सानी िा क्षमत परु् याएमा मदु्दा हेने अमधकारीले उजचत 
रकम क्षमतपूमतव बापत एराई ददन सक्नेछ । 

४४. अनसुन्धान िने अमधकारी: दफा ४३ को उपदफा (१) 
बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मदु्दाको अनसुन्धान र तहवककात 
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िने अमधकार देहायको अमधकारीको हनुेछ:- 

(क) दफा ८ को उपदफा (२) को िण्ड (क) 
बमोजिमको जिम्मेिारी र दावयत्ि अन्तिवतको 
एए नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना 
प्रकाशन िरी तोकेको अमधकारी, 

(ि) दफा ८ को उपदफा (२) को िण्ड (ि) र 
(ि) बमोजिमको जिम्मेिारी र दावयत्ि 
अन्तिवतको एए प्रदेश कानून बमोजिम तोकेको 
अमधकारी । 

४५.  नपेाल सरकार िादी हनु:े यस ऐन अन्तिवतको मदु्दा नेपाल 
सरकार बादी हनुेछ । 

४६. मदु्दाको शरुु कारबाही र वकनारा िने अमधकार: (१) यस ऐन 
बमोजिमको मदु्दाको शरुु कारबाही र वकनारा िने अमधकार 
जिल्ला अदालतलाई हनुेछ । 

(२) यस ऐन बमोजिम दायर एएको मदु्दाको 
कारबाही र वकनारा संजक्षप्त कायवविमध ऐन, २०२८ बमोजिम 
हनुेछ । 

४७.  पनुरािेदनः दफा ४६ बमोजिम जिल्ला अदालतले िरेको 
मनणवय उपर जचि नबझु्ने पक्षले त्यस्तो मनणवय एएको मममतले 
पैंतीस ददनमएर सम्बजन्धत उच्च अदालतमा पनुरािेदन िनव 
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सक्नेछ।             

४८. प्रचमलत कानून बमोजिम मदु्दा चलाउन बाधा नपने: यस ऐन 
बमोजिम कसूर हनुे कुनै कायव अन्य प्रचमलत कानून बमोजिम 
पमन कसूर हनुे रहेछ एने सो कानून बमोजिम मदु्दा चलाई 
सिाय िनव यस ऐनमा लेजिएको कुनै कुराले बाधा परु् याएको 
मामनने छैन।  

 

 

पररच्छेद-१० 
विविध  

४९.  कायविम सञ्चालन िनव सवकन:े (१) नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार तथा स्थानीय तह िा सो अन्तिवतका मनकायले 
पारस्पररक समन्िय िरी ग्रामीण तथा शहरी बस्तीलाई 
स्िच्छ, सफा र सनु्दर बनाई राख् न स्िास््य तथा सरसफाइ 
सम्बन्धी तोवकए बमोजिमका कायविम तथा अमएयान 
सञ्चालन िनव िा िराउन सक् नेछन ्।   

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय 
तहले िनतालाई िानपेानी उपलब्ध िराउनको लामि सतह 
तथा िममन ममुनको पानीको स्रोत पयावप्त नएएको क्षेरमा 
आकाशे पानी सङ् कलन िने तथा अन्य उपयकु्त प्रविमध िा 
प्रणाली मनमावणका लामि तोवकए बमोजिम आमथवक तथा 
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प्राविमधक सहयोि उपलब्ध िराउन सक्नेछ । 

५०. िानपेानीको मनयावत िनव सक्न:े (१) नेपाल सरकार िा 
अनमुमतपर प्राप्त संस्थाले बोतलबन्द िा थोक िानेपानीको 
मनयावत तथा व्यापार िनव सक्नेछन।् 

(२) बोतलबन्द िा थोक िानेपानीको मनयावत तथा 
व्यापार सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

५१. स्िीकृमत मलन ुपने: प्रचमलत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेजिएको 
एए तापमन िानेपानी तथा सरसफाइ सेिासँि स म्बजन्धत 
प्रणाली तथा संरचनालाई प्रमतकूल असर पने िरी अन्य कुनै 
मनकायले कुनै संरचना बनाउन ु परेमा मन्रालयको पूिव 
स्िीकृमत मलन ुपनेछ। 

५२. एमूमित पानीको उपयोि सम्बन्धमा: (१) एमूमित पानीको 
उपयोि सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आिश्यक मापदण्ड 
बनाइव लािू िनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको अधीनमा 
रही प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेरका 
लामि आिश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछन।् 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको पालना 
िनुव सम्बजन्धत सबैको कतवव्य हनुेछ । 
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५३. नदी तथा ताल तलैयाको िल िणुस्तर सम्बन्धी मापदण्ड: 
(१) मानि मसजिवत िा मानिीय वियाकलापको कारण 
सांस्कृमतक, धाममवक, पयवटकीय महत्िका मानि बस्तीसँि 
िोमडएका नदी, ताल तलैया, पोिरी, िलाशय तथा कुण्डको 
िातािरणीय स्िास््य र िलको िणुस्तरमा परररहेको िा पने 
प्रएाि न्यूनीकरण िरी स्िच्छता र सनु्दरता कायम राख् न 
नपेाल सरकारले आिश्यक मापदण्ड बनाई लािू िनव 
सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको 
कायावन्ियन िने िा िराउने र सो को अनिुमन, मनयमन तथा 
व्यिस्थापन िने दावयत्ि तोवकएको मनकायको हनुेछ।  

५४. िानपेानीको उपयोि: प्रचमलत कानूनमा िनुसकैु कुरा 
लेजिएको एए तापमन घरेल ु उपयोिको लामि पानीको 
उपयकु्त पररमाणको व्यिस्था िरेर मार िलस्रोतको 
उपयोिसँि सम्बजन्धत मसंचाई, िलविद्यतु िस्ता आयोिनाको 
लामि प्रयोि िनुव पनेछ। 

५५. समन्िय समममत: (१) िानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी 
नीमत तथा योिना तिुवमा र कायावन्ियनका विषयमा नेपाल 
सरकारलाई सझुाि ददन तथा अन्तरतहित समन्िय कायम 
िनव देहाय बमोजिमको एक समन्िय समममत रहनेछ:- 

(क) मन्री, नेपाल सरकार, 

िानेपानी मन्रालय 

 

- संयोिक 



 

51 
 

(ि) राज्यमन्री/सहायक मन्री, 
नेपाल सरकार, िानेपानी 
मन्रालय 

 

 

 

- सदस्य 
(ि) प्रत्येक प्रदेशका िानपेानी 

सम्बन्धी विषय हेने मन्री 
 

- सदस्य 

(घ) सजचि, मन्रालय - सदस्य 
(ङ) स्थानीय तहका प्रमिु िा 

उपप्रमिुमयमये प्रत्येक 
प्रदेशबाट प्रमतमनमधत्ि हनुेिरी 
कम्तीमा तीनिना मवहला 
सवहत समािेशी मसद्वान्तको 
आधारमा  नेपाल सरकारले 
मनोनयन िरेको सात िना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- सदस्य 
(च) सम्बजन्धत विषयमा स्नातक 

उपामध हामसल िरी िानेपानी 
तथा सरसफाइको क्षेरमा दश 
िषवको अनएुि एएका 
व्यजक्तहरू मयमयेबाट नपेाल 
सरकारले मनोनयन िरेको 
कम्तीमा एकिना मवहला 
सवहत तीनिना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- सदस्य 

(छ) सहसजचि, मन्रालय -सदस्य–सजचि। 
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको समन्िय समममतको 

बैिक िषवमा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । 

(३) समन्िय समममतले आिश्यकता अनसुार कुनै 
विशेषज्ञलाई बैिकमा आमन्रण िनव सक्नेछ । 

(४) समन्िय समममतको बैिक सम्बन्धी कायवविमध 
समममत आफैले मनधावरण िरे बमोजिम हनुेछ । 

(५) समन्िय समममतले िानेपानी तथा सरसफाइ 
सम्बन्धी नीमत तथा योिना तिुवमा र कायावन्ियनको विषयमा 
िानेपानी तथा सरसफाइ सेिासँि सम्बजन्धत उपएोक्ता 
महासंघसँि राय तथा सझुाि माि िनव सक्नेछ। 

  (६) समन्िय समममतको काम कतवव्य र अमधकार 
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ ।  

५६. विद्यतुीय एकीकृत नक्सा तयार िनुव पने: (१) नेपाल 
सरकारले पानीको स्रोत, पररमाण, िणुस्तर, लाएाजन्ित क्षेर 
तथा िानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीका सम्पूणव अियिहरु 
प्रष्ट देजिने िरी तोवकएको समयािमधमएर विद्यतुीय अमएलेि 
सवहतको एकीकृत नक्सा तयार िनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विद्यतुीय एकीकृत 
नक्सामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले 
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सम्पन्न िने आयोिनाहरुको वििरण अद्यािमधक िरेको हनु ु
पनेछ। 

(३) एकीकृत विद्यतुीय अमएलेि एकीकृत नक्सा 
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

५७. आदेश िा मनदेशन ददन सक् न:े नेपाल सरकार िा तोवकएको 
मनकायले अनमुमतपर प्राप्त संस्था िा सेिा प्रणालीलाई 
िानेपानी तथा सरसफाइ आयोिनाको मनमावण, सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन सम्बन्धमा आिश्यक आदेश िा मनदेशन ददन 
सक् नछे। त्यस्तो आदेश िा मनदेशनको पालना िनुव 
सम्बजन्धत सबैको कतवव्य हनुेछ।  

५८. ऐन कायावन्ियन मापन: यो ऐन प्रारम्ए एएको पाँच िषव पूरा 
एएको एक िषवमएर र तत्पश्चात ्प्रत्येक पाँच िषव पूरा एएको 
एक िषवमएर मन्रालयले ऐन कायावन्ियनको मापन िनेछ र 
सोको प्रमतिेदन सङ् घीय संसदको दिैु सदनको सम्बजन्धत 
समममतमा पेश िनुव पनेछ । 

५९. मनयम बनाउन े अमधकार: (१) यस ऐनको कायावन्ियनका 
लामि नेपाल सरकारले आिश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको 
सिवसामान्यतामा प्रमतकूल असर नपने िरी देहायका विषयमा 
मनयम बनाउन सवकनेछः- 
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(क)  िानेपानी तथा सरसफाइ सेिाको 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन, 

(ि)  स्िच्छ तथा िणुस्तरीय िानेपानी 
वितरण सम्बन्धी, 

(ि)  िानेपानी तथा सरसफाई सेिाको 
अनमुमतपर तथा सिेक्षण अनमुमतपर 
दस्तरु, निीकरण शलु्क सम्बन्धी, 

(घ)  िानेपानी तथा सरसफाई सेिाको 
महसलु मनधावरण, 

(ङ)  धारा तथा ममटर िडान सम्बन्धी, 

(च)  ढल सेिाको शलु्क सम्बन्धी, 

(छ)  पानीको थोक िररद तथा मबिी 
सम्बन्धी, 

(ि) िानेपानीको िणुस्तर तथा मापदण्ड, 

(झ)  प्रयोिशालाको स्थापना तथा सञ्चालन 
सम्बन्धी, 
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(ञ) िानेपानी मनयावत तथा व्यापार 
सम्बन्धी, 

(ट) समन्िय समममतको काम कतवव्य र 
अमधकार सम्बन्धी, 

(ि) िानेपानी तथा सरसफाई सेिाको 
अनिुमन तथा मनयमन, र 

(ड)  ऐन कायावन्ियन िनव आिश्यक पने 
अन्य विषयहरू। 

६०. िारेिी र बचाउ: (१) िानेपानी महसलु मनधावरण आयोि 
ऐन, २०६३ िारेि िररएको छ।  

(२) िानपेानी महसलु मनधावरण आयोि ऐन, २०६३ 
बमोजिम एए िरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम एए 
िरेको मामननेछ । 

(३) िानपेानी महसलु मनधावरण आयोि ऐन, २०६३ 
बमोजिम िदित आयोिको नाममा रहेको चल, अचल सम्पजि 
तथा दावयत्ि मन्रालयमा सनेछ ।  

(४) यो ऐन प्रारम्ए हुँदाका बित िानेपानी महसलु 
मनधावरण आयोि ऐन, २०६३ बमोजिमको आयोिमा उिरुी 
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दताव एई मछन्न बाँकी उिरुी यस ऐन बमोजिमको िानेपानी 
तथा सरसफाइ सेिा महसलु मनधावरण आयोिमा सनेछन।् 

 

प्रमाणीकरण मममतः २०७९।०5।21 

 

                                   आज्ञाले, 
 
 
 

    उदयराि सापकोटा 
     नेपाल सरकारको सजचि। 


