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त्रिवेणी गाउँऩात्ररका 

स्थानीम याजऩि 
खण्डः ५    संखमाः ७    प्रकाशन त्रभत्र ः २०७८/०९/३० 

बाग १ 
त्रिवेणी गाउँऩात्ररका 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (१) फभोजजभ 
त्रिवेणी गाउँऩात्ररकाको गाउँसबारे फनाएको  ऩत्रसरभा रेजखए फभोजजभको ऐन 

सववसाधायणको जानकायीको रात्रग प्रकाशन गरयएको छ । 
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प्रस्तावनााः 

 स्वच्छ, सुयक्षऺत य गुणस्तयीम खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाभा ऩहुॉच प्राप्त गने 
नागरयकको भौलरक अधधकायको सम्भान, सॊयऺण य ऩरयऩूर्त ि गयी खानेऩानी तथा सयसपाइ 
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उऩबोक्ता सॊस्था रगामतका सॊगठठत सॊस्थाहरुका भाध्मभफाट सहज य ठदगो रुऩभा स्वच्छ तथा 
गुणस्तयीम खानेऩानी, सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी सेवा उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धभा वव्मक 
व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  

 नेऩारको सॊववधानको धाया २२६ फभोजजभ मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकाको ११ औँ गाउॉसबारे 
मो ऐनको तजुिभा गयेको छ ।  

ऩरयच्छेद १ 

प्रायम्भबक 

१.  सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायभब: (१) मस ऐनको नाभ त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकाको खानेऩानी तथा 
सयसपाइ य स्वच्छता ऐन, २०७८ यहेको छ । 

  (२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ । 

२.  ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा- 

 (क) “अनुभर्तऩि” बन्नारे दपा १४ फभोजजभको अनुभर्तऩि सम्झनु ऩदिछ । 

 (ख)  “अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्था” बन्नारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता 
 सम्फन्धी सेवा प्रदान गने सॊगठठत सॊस्था सम्झनु ऩदिछ ।  

 (ग)  “वमोजना” बन्नारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी सेवा प्रदान 
गने बौर्तक सॊयचनाको र्नभािण, ववस्ताय वा सुधाय य तत्सम्फन्धी अन्म कामि गने 
उद्दे्मरे सञ्चालरत वमोजना सम्झनु ऩदिछ । 

 (घ)  “उऩबोक्ता” बन्नारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी सेवा उऩमोग 
गने व्मजक्त, सॊस्था वा र्नकाम सम्झनु ऩदिछ । 

 (ङ)  “उऩबोक्ता सॊस्था” बन्नारे साभुदार्मक रुऩभा साभुठहक ठहतका राधग खानेऩानी 
तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी सेवा सञ्चारन गने साभुदार्मक सॊस्था 
सम्झनु ऩदिछ ।  
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 (च)  “खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सलभर्त” बन्नारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य 
स्वच्छता सम्फन्धी सेवा उऩमोग गने उऩबोक्ता घयधुयी सदस्महरुफाट उऩबोक्ता 
सॊस्थाको रुऩभा यहेको साभदुार्मक सॊस्थाको ववधान फभोजजभ साधायण सबा वा 
अधधवेशनफाट गठन हुने सलभर्तराई जनाउॉ दछ ।  

 (छ)  “खानेऩानी सेवा” बन्नारे खानेऩानीको सञ्चम, स्थानान्तय तथा ववतयण गयी घयेरु, 
साविजर्नक, सॊस्थागत वा औद्मोधगक उऩमोगको राधग खानेऩानी वऩूतॉ गने कामि 
सम्झनु ऩदिछ य सो शब्दरे थोक, ट्माङ्कय वा फोतरफन्दी रुऩभा खानेऩानी 
उऩरब्ध गयाउने कामिराई सभेत जनाउॉछ । 

 (ज)  “खानेऩानीको साविजर्नक उऩमोग” बन्नारे साविजर्नक रुऩभा जडान बएका 
धायाफाट उऩबोक्ताको राधग ववतयण हुने खानेऩानीको उऩमोग सम्झनु ऩदिछ य सो 
शब्दरे अग्नी र्नमन्िण रगामत अत्माव्मक अवस्थाभा साविजर्नक स्थानहरूभा 
प्रमोग गने खानेऩानीको उऩमोगराई सभेत जनाउॉछ । 

 (झ)  “खानेऩानीको सॊस्थागत उऩमोग” बन्नारे सयकायी, साविजर्नक, व्मावसार्मक वा 
व्माऩारयक सॊस्थाहरुरे प्रमोग गने खानेऩानीको उऩमोग सम्झनु ऩदिछ य सो शब्दरे 
औद्मोधगक सॊस्थाहरुरे औद्मोधगक प्रमोजन फाहेकका राधग उऩमोग गने खानेऩानी 
सभेतराई जनाउॉछ । 

 (ञ)  “गुणस्तयीम खानेऩानी” बन्नारे भानव तथा ऩश ुस्वास््मका राधग हार्नकायक तत्व 
नबएको गुणस्तयमुक्त स्वच्छ खानेऩानी सम्झनु ऩदिछ य सो शब्दरे भानव 
स्वास््मराई हानी गने बौर्तक, जैववक य यसामर्नक ऩदाथिहरु नयहेको ऩानी 
सभेतराई जनाउॉ दछ । 

 (ट)  “घयेरु उऩमोग” बन्नारे वऩउन, हातभुख तथा रगुा धुन, नुहाउन, खाना ऩकाउन, 

जीवजन्तु तथा ऩशऩुन्छीराई खुवाउन, कयेसाफायी, शौचारम वा मस्तै अन्म 
व्माजक्तगत तथा घयामसी प्रमोजनका राधग प्रमोग गरयने खानेऩानीको उऩमोग 
सम्झनु ऩदिछ । 
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 (ठ)  “शौचारम” बन्नारे भानव भरभिू सुयक्षऺत रुऩभा भानव सम्ऩकि फाट अरग गने 
सुववधा सठहतको सॊयचनाराई जनाउॉ दछ ।  

 (ड)  “ढर र्नकास” बन्नारे भानव भरभूि सठहत वा यठहत पोहोयऩानीराई सतही वा 
बूलभगत ढर प्रणारी वा अन्म कुनै तरयकाफाट सॊकरन य स्थानान्तयण गने कामि 
सम्झनु ऩदिछ । 

 (ढ)  “तोककएको वा तोककए फभोजजभ” बन्नारे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको 
र्नमभभा तोककएको वा तोककए फभोजजभ सम्झनु ऩदिछ । 

 (ण)  “ऩानीको स्रोत” बन्नारे प्राकृर्तक रुऩभा ऩानी र्नसतृ हुने नदी, खोरा, तार, ऩोखयी, 
इनाय, कुवा तथा भूर जस्ता सतही वा बूलभगत जरस्रोत सम्झनु ऩछि य सो शब्दरे 
वकाशे ऩानी तथा ऩानीको वऩूर्त ि गने भानव र्नलभित सॊयचनाराई सभेत जनाउॉछ । 

 (त)  “पोहोयऩानी” बन्नारे खानेऩानीको घयेरु, साविजर्नक तथा सॊस्थागत उऩमोग 
ऩ्चात र्नष्काशन हुने भानव भरभूि सठहत वा यठहतको पोहोय ऩानी सम्झनु 
ऩदिछ य सो शब्दरे पोहोय ऩानीसॉग लभलसएय वउने वषाितको ऩानीराई सभेत 
जनाउॉछ । 

 (थ)  “सयसपाइ सेवा” बन्नारे पोहोय ऩानी व्मवस्थाऩन तथा ढर र्नकास गयी 
वातावयणीम स्वच्छता कामभ याख्ने कामि सम्झनु ऩदिछ य सो शब्दरे ऩानीको 
स्रोतको सॊयऺण गनि ढर र्नकास प्रणारी, पोहोय ऩानी प्रशोधन प्रणारी तथा 
साविजर्नक शौचारमको र्नभािण, सञ्चारन तथा प्रवद्िधन गने कामिराई सभेत 
जनाउॉ दछ । 

 (द)  “स्वच्छता” बन्नारे र्नमलभत रुऩभा शौचारमको प्रमोग गने, र्नमलभत रुऩभा साफुन 
ऩानीरे हात धुने, घयामसी तहभा वऩउने ऩानीको सुयक्षऺत व्मवस्थाऩन य शदु्धधकयण 
गने, व्मजक्तगत सयसपाइ कामभ गने य घयलबि य फाठहयका तयर य ठोस पोहोय 
भैराको उधचत व्मवस्थाऩन गयी ऩूणि स्वच्छता कामभ गने कामिराई सभेत 
जनाउॉ दछ ।  
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 (ध)  “सॊगठठत सॊस्था” बन्नारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी सेवा 
सञ्चारन गनिको राधग मस ऐन तथा अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ दताि बई 
स्थाऩना बएका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाराई जनाउॉ दछ य सो 
शब्दरे प्रचलरत कानून फभोजजभ खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा प्रदान गने 
उद्दे्मरे स्थाऩना बएका अन्म सॊस्था सभेतराई जनाउॉछ । 

 (न)  “सेवा प्रणारी” बन्नारे खानेऩानीको भुहान, ऩाइऩ, प्रशोधन सॊमन्ि, जर बण्डायण 
सॊयचना, जराशम वा सयसपाइ सेवासॉग सम्फजन्धत सॊयचना वा त्मस्तै ककलसभका 
अन्म उऩकयण वा सॊयचना सम्झनु ऩदिछ य सो शब्दरे खानेऩानी तथा सयसपाइ 
सेवासॉग ववद्ध बएको घय, जग्गा य त्मसभा र्नलभित सॊयचनाराई सभेत     

जनाउॉछ । 

 (ऩ)  “सेवा प्रदामक” बन्नारे खानेऩानी सेवा, सयसपाइ सेवा य स्वच्छता सम्फन्धी सेवा 
प्रणारीको र्नभािण, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनको भाध्मभफाट खानेऩानी तथा 
सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी सेवा उऩरब्ध गयाउने उऩबोक्ता सॊस्था वा 
अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्था सम्झनु ऩदिछ । 

 (प)  “सेवा ऺेि” बन्नारे उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे खानेऩानी तथा 
सयसपाइ य स्वच्छता सेवा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनिका राधग र्नधाियण 
गरयएको वा अनुभर्तऩिभा उल्रेख गरयएको ऺिे सम्झनु ऩदिछ । 

ऩरयच्छेद २ 

खानेऩानी तथा सयसपाइभा ऩह ॉचको अधधकाय य खानेऩानी प्रणारी सभफन्धी व्मवस्था 

३.  खानेऩानी तथा सयसपाइभा ऩह ॉचको अधधकाय :  (१) मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकाभा यहेका 
प्रत्मेक नागरयकराई ववना बेदबाव स्वच्छ खानेऩानी तथा सयसपाइभा सहज य सुरब 
ऩहुॉचको अधधकाय हुनेछ य मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ त्मस्तो अधधकायको 
सम्भान, सॊयऺण, सॊवद्िधन य ऩरयऩूर्त ि हुनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभको खानेऩानी तथा सयसपाइभा ऩहुॉचको अधधकाय 
अन्तगित मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकाभा प्रत्मेक नागरयकराई देहामको अधधकाय हुनेछ-  

(क)  उऩबोक्ता सॊस्था स्थाऩना गने अधधकाय य स्वच्छ खानेऩानी तथा सयसपाइभा 
सहज य सुरब ऩहुॉचको अधधकाय, 

(ख)  र्नमलभत रुऩभा ऩमािप्त, स्वच्छ य गुणस्तयीम खानेऩानी प्राप्त गने अधधकाय, 

(ग)  गुणस्तयीम सयसपाइभा सहज य सुरब रुऩभा ऩहुॉचको अधधकाय । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको अधधकायको सम्भान, सॊयऺण, सॊवद्िधन, ऩरयऩूर्त ि य 
कामािन्वमन गने जजम्भेवायी मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरका य सम्फजन्धत उऩबोक्ता सॊस्थाको 
हुनेछ य मसका राधग मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरका य सम्फजन्धत उऩबोक्ता सॊस्थारे नेऩार 
सयकाय तथा प्रदेश सयकायसॉग सभन्वम गयी वव्मक सहमोग प्राप्त गनि सक्नेछन ्। 

(४) मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकारे वफ्नो ऺेिभा यहेका उऩबोक्ता सॊस्थाहरुरे वऩूर्त ि 
गने खानेऩानीको सुववधास्तय र्नधाियण गनि सक्नेछ य मस प्रमोजनका राधग खानेऩानीको 
सुववधास्तयको राधग उऩबोक्ता सॊस्थाहरुसॉग छरपर गयी वव्मक सूचकहरु र्नधाियण 
गनि सक्नेछ ।  

४.  खानेऩानीका स्रोतभाधथको अधधकाय: (१) मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकाभा जरस्रोतको उऩमोग 
गदाि खानेऩानीराई ऩठहरो प्राथलभकता प्रदान गरयनेछ । 

(२) प्रचलरत कानूनभा जुनसुकै कुया रेखखएको बएऩर्न घयेरु उऩमोगका राधग 
ऩानीको उऩमुक्त ऩरयभाणको व्मवस्था गयेय भाि जरस्रोतको उऩमोगसॉग सम्फजन्धत 
लस ॊचाई, जरववद्मुत जस्ता वमोजना य अन्म प्रमोजनको राधग प्रमोग गनुि ऩनेछ । 

(३) मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ कुनै उऩबोक्ता सॊस्था वा सभुदामरे 
साभुदार्मक ठहत हुनेगयी ऩयम्ऩयागत रुऩभा वा उऩबोक्ता सॊस्थाका भाध्मभफाट घयेर,ु 

साविजर्नक य सॊस्थागत प्रमोजनका राधग उऩमोग गदै वएको खानेऩानीको ऩरयभाण 
फयाफयको जरस्रोतभा सोही प्रमोजनको राधग त्मस्तो उऩबोक्ता सॊस्था वा सभुदामको 
अधधकाय सुयक्षऺत यहनेछ । 
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(४) कुनैऩर्न खानेऩानी प्रणारीफाट उऩरब्ध बएको खानेऩानी सेवा कुन ै कायणरे 
प्रबाववत हुने बएभा अको वैकजल्ऩक व्मवस्था नबएसम्भ प्रबाववत व्मजक्त, फस्ती, सभदुाम 
य साभाजजक सॊस्थाराई सो खानेऩानी प्रणारीफाट खानेऩानी सेवा प्राप्त गने अधधकाय 
सुयक्षऺत यहनेछ ।  

(५) खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवासॉग सम्फजन्धत प्रणारी तथा सॊयचनाराई 
प्रर्तकूर असय ऩने गयी अन्म कुन ैर्नकाम वा ववकास ऩरयमोजनारे कुन ैसॊयचना फनाउन ु
ऩयेभा प्रबाववत उऩबोक्ता सॊस्थाको सहभर्त लरनु ऩनेछ । 

(६) कुनै ववकास वमोजनाका कायण उऩबोक्ता सॊस्थाद्दाया सञ्चालरत वा 
ऩयम्ऩयागत रुऩभा सञ्चालरत खानेऩानी वऩूर्त ि प्रणारी वा सॊयचनाभा ऺर्त बएभा उक्त 
वमोजनारे प्रबाववत उऩबोक्ता सॊस्थाराई न्मामोधचत ऺर्तऩूर्त ि उऩरब्ध गयाउनुका साथै 
प्रबाववत खानेऩानी प्रणारी य सॊयचनाको भभित सम्बाय गनुि ऩनेछ ।  

(७) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे मस गाउॉ ऩालरकाभा यहेको खानेऩानीका 
स्रोतफाट खानेऩानी सॊकरन तथा प्रशोधन गयी र्नमाित वा अन्म कुनै व्माऩाय गनि कुनै 
सॊस्थाराई अनुभर्तऩि ठदनुऩूवि मस गाउॉ ऩालरका य प्रबाववत उऩबोक्ता सॊस्था वा 
सभुदामको सहभर्त लरनु ऩनेछ ।  

५.  ऩानीको स्रोत तथा भ हानको सॊयऺण : (१) खानेऩानी तथा सयसपाइभा मोगदानका राधग 
खानेऩानीको भुहान तथा स्रोत सॊयऺण गनुि सफै नागरयक, स्थानीम सभदुाम, सॊघ सॊस्था य 
र्नकामको कतिव्म हुनेछ ।  

(२) मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकाभा यहेका खानेऩानीका स्रोत तथा भुहानको सॊयऺणका 
राधग गाउॉ ऩालरका य सम्फजन्धत उऩबोक्ता सॊस्थाको सभन्वमभा देहाम फभोजजभका 
कामिहरु गनुि ऩनेछ-  

(क)  खानेऩानीको स्रोत सॊयऺणको राधग जराधाय, ऩानी र्नश्रतृ बएय वउने भरुाधाय, 

लसभसाय य वन ऺेि सॊयऺण गयी फाढी, ऩठहयो र्नमन्िण गने य खानेऩानीको 
भुहानराई ठदगो फनाई याख्न र्नमलभत रुऩभा भभित सम्बाय य सयसपाइ गने ।  
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(ख)  खानेऩानीको स्रोतराई प्रदषूण हुन नठदने य ऩानीको स्रोत रोऩ हुनफाट फचाउने, 

(ग)  खानेऩानीको सॊयऺण य सभुधचत उऩमोगका फायेभा खानेऩानी उऩबोक्ता वा 
सम्फजन्धत ऩऺहरुको सचेतना अलबवदृ्धध गने ।  

(घ)  खानेऩानीको स्रोत प्रदषूण हुन नठदन तथा ऩानीको भूर वा वहाव ऺेिको सॊयऺणका 
राधग जैववक खेती गनि य चयीचयण तथा वगरागी र्नमन्िण गनि कृषकहरुराई 
प्रोत्साहन गने ।  

(ङ)  खानेऩानीको भूहान वा वहाव ऺेि वा सो ऺेिका प्रणारीभा प्रर्तकूर असय ऩनेगयी 
ववषादी वा ववष्पोटक ऩदाथि प्रमोग गनि फन्देज गने ।  

(च)  खानेऩानीको स्रोत य वहाव प्रणारीभा हुने प्रदषुण र्नमन्िणका राधग वव्मक ऩने 
अन्म कामिहरु गने । 

(३) मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकाभा यहेका उऩबोक्ता सॊस्थारे अन्म र्छभेकी 
गाउॉ ऩालरकाको ऺिेभा यहेको भुहान वा स्रोतफाट खानेऩानी ल्माएको बएभा त्मस्तो ऺेिको 
खानेऩानीको भूहान तथा स्रोत सॊयऺणका राधग सम्फजन्धत स्थानीम तहसॉग सभन्वम गनुि 
ऩनेछ ।  

(४) व्माऩारयक तथा नापाभूरक प्रमोजनका राधग खानेऩानी वऩूर्त ि गनि 
अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे वफ्नो स्रोत साधन प्रमोग गयी उऩदपा (२) फभोजजभका 
कामिहरु गनुि ऩनेछ ।  

(५) खानेऩानीको प्रमोजनका राधग र्नभािण गरयएका कुनै ऩर्न प्रकायका धायाफाट 
ऩानी प्रमोग गने सभमभा फाहेक अन्म सभमभा ऩानी खेय पाल्न ऩाइने छैन ।   

६.  बूमभगत ऩानीको उऩमोग : (१) बूलभगत ऩानीको उऩमोगका राधग नेऩार सयकायरे फनाएको 
भाऩदण्डराई भध्मनजय गदै गाउॉ ऩालरकारे वव्मक भाऩदण्ड फनाई रागु गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको भाऩदण्डको अधीनभा यही व्मजक्त, उऩबोक्ता सॊस्था 
वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे बूलभगत ऩानीको उऩमोग गनि सक्नेछन ्। 
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७.  खानेऩानी तथा सयसपाइ प्रणारी : (१) मस गाउॉ ऩालरकालबि खानेऩानी तथा सयसपाइ 
उऩबोक्ता सलभर्तको रुऩभा यहने उऩबोक्ता सॊस्थाका भाध्मभफाट साभुठहक रुऩभा स्वच्छ, 

सुयक्षऺत तथा गुणस्तयीम खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी सेवाको 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनुि ऩनेछ । 

(२) बौगोलरक जठटरता, फढी रागत तथा ववलशष्टकृत प्राववधधक सीऩ य दऺ 
जनशजक्तको वव्मकता ऩने बई गाउॉ ऩालरका य उऩबोक्ता सॊस्थारे भाि सम्ऩन्न गनि 
नसक्ने प्रकृर्तका खानेऩानी तथा सयसपाइ वमोजनाको सह-रगानीभा र्नभािण, सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩनका राधग त्रिवेणी गाउॉ ऩालरका य उऩबोक्ता सॊस्थारे नेऩार सयकाय वा 
प्रदेश सयकायसॉग सहमोग भाग गनि सक्नेछन ्।  

(३) खानेऩानी तथा सयसपाइ वमोजनाको र्नभािण गदाि य बौर्तक सॊयचना फनाउॉ दा 
उऩबोक्ता सॊस्थारे वपै र्नभािण गनुि ऩनेछ य उऩबोक्ता सॊस्थारे र्नभािण गनि नसक्ने 
प्रकृर्तका य सह-रगानीका फहुववषिम वमोजनाको बौर्तक सॊयचनाको र्नभािणका राधग भाि 
प्रर्तष्ऩधािका वधायभा र्नभािण व्मवसामी छनौट गनि सककनेछ ।   

(४) त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकारे सतह तथा बूलभगत ऩानीको स्रोत ऩमािप्त नबएको 
ऺेिका नागरयकराई खानेऩानी उऩरब्ध गयाउन वकाशे ऩानी सॊकरन गने तथा अन्म 
उऩमुक्त प्रववधध वा प्रणारी र्नभािणका राधग नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायसॉग सभेत 
सभन्वम गयी वधथिक तथा प्रववधधक सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(५) कुनै उऩबोक्ता सॊस्थारे मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरका सठहत अन्म स्थानीम तहको 
ऺेिभा सभेत खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा वऩूर्त ि गयेको यहेछ बने उक्त उऩबोक्ता 
सॊस्थाराई सम्फजन्धत सफै स्थानीम तहफाट सहमोग गनि सककनेछ ।  

(६) कुनै व्मजक्तको र्नजी जग्गाभा यहेको ऩानीको स्रोतराई वफ्नो घयेरु 
प्रमोजनका राधग उऩमोग गनि ऩाइनेछ य र्नजी जग्गाको ऩानीको स्रोतराई साभुठहक 
ठहतका राधग साभुदार्मक रुऩभा खानेऩानी वऩूर्त ि गने उऩबोक्ता सॊस्थारे ऩर्न उऩमोग 
गनि सक्नेछ ।  
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(७) व्माऩारयक वा व्मावसार्मक रुऩभा खानेऩानी वऩूर्त ि गनि अनुभर्तऩि प्राप्त 
सॊस्थारे कुनै कायणरे र्नमलभत रुऩभा खानेऩानी सेवा वऩूर्त ि गनि नसकेभा सो अवधधका 
राधग उऩबोक्ताराई ट्माङ्कय वा अन्म वैकजल्ऩक व्मवस्थाद्वाया उऩमुक्त गुणस्तय य 
ऩरयभाणको खानेऩानी उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । 

(८) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सलभर्त/उऩबोक्ता सॊस्था य अनुभर्तऩि 
प्राप्त सॊस्थारे वपूरे सञ्चारन गयेको खानेऩानी वऩूर्त ि प्रणारीको वधायबूत जानकायीहरु 
(ऩानीको स्रोत य ऩरयभाण, उऩबोक्ता घयधुयी सॊख्मा य जनसॊख्मा, ऩदाधधकायी, रैङ्धगक तथा 
साभाजजक सभावेशीकयणको अवस्था, रगानी यकभ, शलु्क तथा भहशरु दय, सम्ऩकि  य गुनासो 
सुनुवाई सॊमन्ि वठद) फाये सूचना ऩाटी तमाय गयी साविजर्नक स्थरभा याख्नु ऩनेछ ।   

८.  खानेऩानी आमोजना य सॊयचनाको हस्तान्तयण : (१) गाउॉ ऩालरकाभा नेऩार सयकाय, प्रदेश 
सयकाय य स्थानीम तहरे ववकास य र्नभािण गयेका खानेऩानी तथा सयसपाइ वमोजना य 
सो सम्फन्धी सॊयचनाहरु खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सलभर्तको रुऩभा यहेका 
उऩबोक्ता सॊस्थाराई हस्तान्तयण गनि सककनेछ ।  

(२) व्मावसार्मक तथा व्माऩारयक प्रमोजनका राधग सॊगठठत सॊस्थारे सञ्चारन 
गयेका खानेऩानी तथा सयसपाइ वमोजना य सोको सॊयचनाहरु उक्त सॊगठठत सॊस्थारे 
ऩाएको अनुभर्तऩिको अवधध सककएऩर्छ वा अनभुर्तऩि खायेज बएको अवस्थाभा उक्त 
वमोजना य सोको सॊयचनाहरु ऩर्न खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सलभर्तको रुऩभा 
यहेका उऩबोक्ता सॊस्थाराई हस्तान्तयण गनि सककनेछ ।  

ऩरयच्छेद ३ 

उऩबोक्ता सॊस्था सभफन्धी व्मवस्था 

९.  खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको गठन : (१) गाउॉ ऩालरकाको कुनै ऺेि वा 
फस्तीभा साभुदार्मक ठहत य साभुठहक राबका राधग सॊस्थागत रूऩभा जरस्रोतको उऩमोग 
गयी खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी सेवा सञ्चारन य उऩमोग गनि चाहने 
उऩबोक्ताहरूरे खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 
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(२) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था गठन नबएका ऺेिभा गाउॉ ऩालरकारे 
उऩबोक्ता सॊस्था गठनका राधग वव्मक सहमोग य सहजीकयण गनि सक्नेछ ।  

(३) प्रचलरत कानून फभोजजभ गाउॉ ऩालरकाको ऺिेाधधकाय, दार्मत्व य जजम्भेवायी 
अन्तगित ऩने ककलसभका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाहरु गठन बएभा 
उऩबोक्ता सॊस्थाको ववधान सठहत उऩबोक्ता सॊस्था दतािका राधग गाउॉ ऩालरका सभऺ 
र्नवेदन ठदनुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ ऩेश बएको ववधान अनुसायको उऩबोक्ता सॊस्था दताि 
गनि साभाजजक, वधथिक य प्राववधधक ष्जष्टकोणरे उऩमुक्त देखखएभा गाउॉ ऩालरका अध्मऺरे 
ववधान स्वीकृत गयी उऩबोक्ता सॊस्था दतािको प्रभाणऩि प्रदान गनुि ऩनेछ ।   

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

(६) मो ऐन रागु हुनुऩूवि प्रचलरत कानून फभोजजभ जजल्रा जरस्रोत सलभर्त वा 
ववलबन्न र्नकामभा दताि बई सञ्चारन हुॉदै वएका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता 
सॊस्था/सभूह/सलभर्तहरु भध्मे प्रचलरत सॊघीम य प्रदेश कानून फभोजजभ मस गाउॉ ऩालरकाको 
ऺेिाधधकाय, दार्मत्व य जजम्भेवायी अन्तगित ऩने ककलसभका खानेऩानी तथा सयसपाइ 
उऩबोक्ता सॊस्था/सभूह/सलभर्तहरु मो ऐन रागु बएऩ्चात ् मस गाउॉ ऩालरकाभा वफ्नो 
साववक ववधान य दताि प्रभाणऩि ऩेश गयी उऩबोक्ता सॊस्था अद्मावधधक हुनु ऩनेछ ।  

  तय मस प्रमोजनका राधग नमाॉ उऩबोक्ता सॊस्था दताि गनुिऩने छैन ।  

 (७) उऩदपा (६) को प्रमोजनका राधग जजल्रा जरस्रोत सलभर्तरे वफ्नो 
कामािरमभा दताि यहेका तय मस गाउॉ ऩालरकाको ऺिेाधधकाय, दार्मत्व य जजम्भेवायीलबि ऩने 
खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाहरुको दताि अलबरेख, पाइर य सम्फजन्धत 
कागजातहरु मो ऐन प्रायम्ब बएको लभर्तरे एक वषिलबिभा मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकाभा 
हस्तान्तयण गनुि ऩनेछ ।  
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(८) प्रचलरत कानून फभोजजभ नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको ऺेिाधधकाय 
अन्तगित ऩने ककलसभका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाहरुरे मस त्रिवेणी 
गाउॉ ऩालरकाको ऺिेभा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा सञ्चारन गदै वएको बएभा उक्त 
सॊस्थाको दताि प्रभाणऩि, ववधान य खानेऩानीको स्रोत सठहतको वववयण मो ऐन प्रायम्ब 
बएको लभर्तरे एक वषिलबिभा मस गाउॉ ऩालरकाभा अलबरेखको रुऩभा याख्नका राधग 
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।  

(९) गाउॉ ऩालरकाभा दताि वा अद्मावधधक बएका खानेऩानी तथा सयसपाइ 
उऩबोक्ता सॊस्थारे प्रत्मेक वधथिक वषि सभाप्त बएको लभर्तरे तीन भठहनालबिभा वफ्नो 
रेखा ऩयीऺण प्रर्तवेदन य वावषिक प्रगर्त प्रर्तवेदन गाउॉ ऩालरका सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ ।  

(१०) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थारे वपूरे उऩमोग गदै वएको 
खानेऩानीको स्रोत उऩमोग अनुभर्तऩिराई प्रत्मेक ऩाॉच वषिभा गाउॉ ऩालरकारे तोकेको दस्तुय 
र्तयी नववकयण गयाउनु ऩनेछ तय उऩबोक्ता सॊस्था नववकयण गनुिऩने छैन ।  

(११) कुनै ऺेिभा यहेका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाहरु एक 
वऩसभा गालबन वा वव्मकताका वधायभा अरग-अरग हुन सक्नेछन ्।  

  (१२) उऩबोक्ता सॊस्था सम्फन्धी अन्म व्मवस्थाहरु तोककए फभोजजभ हुनेछ ।  

१०.  खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था सङ्गठठत सॊस्था ह ने : (१) मस ऐन तथा 
प्रचलरत कानून फभोजजभ दताि बएका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्था 
अववजच्छन्न उत्तयाधधकायवारा स्वशालसत य सङ्गठठत सॊस्था हुनेछ ।  

(२) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको सफै काभ कायफाहीको र्नलभत्त 
वफ्नो छुट्टै छाऩ हुनेछ ।  

(३) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थारे व्मजक्त सयह चर अचर सम्ऩवत्त 
प्राप्त गनि, उऩबोग गनि, फेचत्रफखन गनि वा अन्म ककलसभरे व्मवस्था गनि सक्नेछ ।  

(४) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थारे व्मजक्त सयह नालरस उजूय गनि य 
उऩबोक्ता सॊस्था उऩय ऩर्न सोही नाभफाट नालसर उजूय राग्न सक्नेछ । 
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११.  उऩबोक्ता सॊस्थाको कामयसमभतत : (१) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको 
कामिसलभर्त कजम्तभा सात य फढीभा ऩन्र सदस्मीम हुनुऩनेछ य कामिसलभर्त गठन गदाि 
उऩबोक्ता सॊस्थाको ऺेिलबिका ववलबन्न जातजार्तको प्रर्तर्नधधत्व य साभाजजक 
सभावेशीकयणराई ध्मान ठदनु ऩनेछ ।   

(२) उऩबोक्ता सॊस्थाको कामिसलभर्तभा कजम्तभा ५० प्रर्तशत भठहरा प्रर्तर्नधध हुनु 
ऩनेछ य अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सधचव य कोषाध्मऺ भध्मे कजम्तभा दईु ऩदभा भठहरा 
ऩदाधधकायी हुनु ऩनेछ ।  

(३) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको कामिसभर्तको कामिकार चाय 
वषिको हुनेछ ।  

(४) कुनै ऩर्न व्मजक्तरे अध्मऺको रुऩभा फढीभा दईु कामिकार भाि काभ गनि 
ऩाउने छ य कुनै ऩर्न व्मजक्त कुनै एउटै ऩदभा दईु ऩटक बन्दा फढी दोहोरयएय ऩदाधधकायी 
फन्न ऩाउने छैन ।   

(५) उऩबोक्ता सॊस्थाको कामिसलभर्तको गठन वा ववघटन उऩबोक्ता सॊस्थाको 
साधायण सबाको रुऩभा वमोजना गरयने अधधवेशनरे भाि गनि सक्नेछ ।  

(६) उऩबोक्ता सॊस्थाको प्रत्मेक वषि साधायण सबा वमोजना गयी वावषिक कामिक्रभ 
य रेखा ऩयीऺण प्रर्तवेदन ऩारयत गनुि ऩनेछ य वव्मकता अनुसाय ववशेष साधायण सबा 
ऩर्न वमोजना गनि सककनेछ ।  

(७) उऩबोक्ता सॊस्थाको साधायण सबा वा अधधवेशन वमोजना गनिका राधग मस 
गाउॉ ऩालरका य सम्फजन्धत र्नकामरे वव्मकता अनुसाय सहमोग तथा सहजीकयण गनि 
सक्नेछन ्।  

१२.  उऩबोक्ता सॊस्थाको ववधान: उऩबोक्ता सॊस्थाको ववधानभा देहाम फभोजजभका व्मवस्थाहरु 
सभावेश गनुि ऩनेछ- 

 (क)  उऩबोक्ता सॊस्थाको नाभ, ठेगाना, कामिऺ ेि य स्रोत 
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 (ख)  उऩबोक्ता सॊस्थाको उद्दे्म य कामिहरु  

 (ग)  सदस्मता (सदस्मता, सदस्मता शलु्क, सदस्मता शलु्क छुट, सदस्मता नहयने 
वठद) 

 (घ)  अधधवेशन, वावषिक साधायण सबा, ववशेष साधायण सबा य अधधवेशन तथा 
साधायण सबाका कामिहरु 

 (ङ)  कामिसलभर्तको गठन य कामिसलभर्तको काभ, कतिव्म य अधधकायहरु  

 (च)  कामिसलभर्तको फैठक य कामिववधध 

 (छ)  ऩदाधधकायीहरुको काभ, कतिव्म य अधधकायहरु 

 (ज)  अवव्वासको प्रस्ताव 

 (झ)  उऩबोक्ता सॊस्थाको कोष, सेवा शलु्क य वधथिक स्रोत सॊकरन तथा चर 
अचर सम्ऩवत्त व्मवस्थाऩन, रेखा ऩयीऺण 

 (ञ)  र्नवािचन सम्फन्धी व्मवस्था  

 (ट)  ववववध (ववधान सॊशोधन, सॊस्था ववघटन, ववर्नमभ फनाउन सक्ने व्मवस्था 
वठद) 

(२) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सॊस्थाको ववधानभा स्थानीम व्मकता य 
उऩबोक्ता सॊस्थारे सञ्चारन गने खानेऩानी वमोजनाको प्रकृर्तका वधायभा थऩ 
व्मवस्थाहरु सभावेश गनि सककनेछ ।  

१३.  उऩबोक्ता सॊस्थाको कोष : (१) उऩबोक्ता सॊस्थाको एक कोष यहनेछ य उक्त कोषभा उऩबोक्ता 
सदस्मता शलु्क, खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा शलु्क, गाउॉ ऩालरका य ववलबन्न र्नकाम तथा 
सॊघसॊस्थाफाट प्राप्त यकभ य कानून फभोजजभ प्राप्त अन्म यकभ जम्भा गनुि ऩनेछ ।  

(२) उऩबोक्ता सॊस्थारे खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी वमोजना र्नभािण, 

सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनका राधग गाउॉ ऩालरका य ववलबन्न सयकायी र्नकाम तथा 
गैयसयकायी सॊघसॊस्थासॉग सहमोग प्राप्त गनि सक्नेछन ्।  
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(३) उऩबोक्ता सॊस्थारे वफ्नो कोषभा बएको यकभराई खानेऩानी तथा सयसपाइ 
वमोजनाको ठदगोऩना तथा भभित सम्बाय गनि य अन्म कुनै र्नकामहरुसॉगको सह-रगानीभा 
खानेऩानी तथा सयसपाइ वमोजना सञ्चारनका राधग सभेत सदऩुमोग गनि सक्नेछ ।    

(४) उऩबोक्ता सॊस्थारे वफ्नो ववधानभा बएको व्मवस्था फभोजजभ रेखा ऩयीऺक 
र्नमुक्त गयी सॊस्थाको वावषिक वमव्ममको रेखा ऩयीऺण गयाई वावषिक साधायण सबाफाट 
ऩारयत गनुि ऩनेछ ।  

ऩरयच्छेद ४ 

अन भततऩत्र सभफन्धी व्मवस्था 

१४.  अन भततऩत्र मरन ऩने: (१) मस गाउॉ ऩालरकाको कुन ैऺेिभा कुनै कम्ऩनी वा उद्मोग जस्ता 
व्मावसार्मक सॊस्थारे नापाभरूक वा व्माऩारयक प्रमोजनका राधग खानेऩानी तथा सयसपाइ 
सेवा प्रदान गने वमोजना वा सेवा प्रणारीको सबेऺण, र्नभािण, सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन गनि य खानेऩानीको स्रोतको व्मावसार्मक उऩमोग गनि चाहेभा मस ऐन 
फभोजजभ त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकाको कामिऩालरकाफाट अनुभर्तऩि लरनु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩर्न साभुदार्मक रुऩभा 
साभुठहक प्रमोजनका राधग उऩबोक्ता सॊस्थारे खानेऩानी तथा सयसपाइ वमोजनाको 
सबेऺण, र्नभािण, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनि य खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता 
सलभर्तको रुऩभा यहेका उऩबोक्ता सॊस्थाद्वाया खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता 
सम्फन्धी सेवा प्रदान गनि अनुभर्तऩि लरनुऩने छैन ।  

(३) मस गाउॉ ऩालरकाको ऺिेलबि वा ऺेिफाट उऩदपा (१) फभोजजभ व्माऩारयक, 

व्मावसार्मक तथा औद्मोधगक प्रमोजनका राधग खानेऩानी वमोजना वा सेवा प्रणारी 
सञ्चारन गनि चाहने व्मावसार्मक ककलसभका सॊगठठत सॊस्थारे सम्फजन्धत ववषमको 
वधथिक, प्राववधधक तथा प्रचलरत कानून फभोजजभको वातावयणीम अध्ममन प्रर्तवेदन तथा 
त्रिवेणी गाउॉऩालरकारे तोकेको अन्म वव्मक वववयण य अनुभर्तऩि दस्तुय सभेत सॊरग्न 
गयी मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरका सभऺ र्नवेदन ठदनु ऩनेछ ।  
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(४) उऩदपा (३) फभोजजभ प्राप्त र्नवेदनभा छानत्रफन गदाि थऩ कागजात वव्मक 
ऩने वा कुनै ववषमभा थऩ स्ऩष्ट गनुिऩने देखखएभा मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकाको प्रभुख 
प्रशासकीम अधधकृतरे सो फभोजजभका कागजातहरु ऩेश गनि वा स्ऩष्ट गनि फढीभा ऩन्र 
ठदनको सभम ठदनु ऩनेछ ।  

१५.  अन भततऩत्र ठदन ऩने : (१) दपा १४ फभोजजभ ऩयेको र्नवेदनभा गाउॉ ऩालरकारे वव्मक 
जाॉचफुझ गदाि वफ्नो अधधकाय ऺेिलबि ऩने ववषम बई अनुभर्तऩि ठदन उऩमुक्त 
देखखएभा त्मस्तो र्नवेदन ऩयेको लभर्तरे तीस ठदनलबि मस ऐन य अन्म प्रचलरत कानून 
फभोजजभका शतिहरु सभेत उल्रेख गयी र्नवेदक सॊस्थाराई व्माऩारयक, व्मावसार्मक तथा 
औद्मोधगक प्रमोजनका राधग खानेऩानी वऩूर्त ि गनि अनुभर्तऩि ठदनु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (२) फभोजजभको अनुभर्तऩि प्रदान गदाि फढीभा ऩाॉच वषिका राधग भाि 
प्रदान गनि सककनेछ य सो अवधध ऩ्चात ्गाउॉ ऩालरकारे तोकेको दस्तुय फुझाई फढीभा एक 
ऩटक भाि अको ऩाॉच वषिका राधग अनभुर्तऩि नवीकयण गनि सककनेछ ।  

(३) अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थाको अनभुर्तऩिको अवधध सभाप्त हुने वषि उक्त 

खानेऩानी तथा सयसपाइ वमोजना सञ्चारनका राधग सम्फजन्धत ऺेिभा उऩबोक्ता 
सॊस्था स्थाऩना गयी सोही उऩबोक्ता सॊस्थाराई वमोजना हस्तान्तयण गनुि ऩनेछ ।  

(४) मो ऐन प्रायम्ब हुनु अगावै व्मावसार्मक तथा औद्मोधगक रुऩभा खानेऩानी 
उऩमोग गरययहेका सॊगठठत सॊस्थारे मो ऐन प्रायम्ब बएको लभर्तरे एक वषिलबिभा मस 
ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभको प्रकक्रमा ऩूया गयी अनुभर्तऩि लरनु ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (१) य (४) फभोजजभ अनुभर्तऩि नलरएका सॊगठठत सॊस्थारे व्माऩारयक 
तथा नापाभूरक प्रमोजनका राधग खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा, वमोजना वा सेवा 
प्रणारी र्नभािण, सञ्चरन तथा व्मवस्थाऩन गनि वा खानेऩानीको स्रोतको व्मावसार्मक तथा 
औद्मोधगक उऩमोग गनि ऩाउने छैन । 

१६.  अन भततऩत्र प्रदान नगरयने : (१) मस ऐन वा प्रचलरत कानून फभोजजभ उऩबोक्ता 
सॊस्थाद्दाया साभुदार्मक रुऩभा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा प्रदान बइहेको ऺेिभा य 
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व्मावसार्मक तथा व्माऩारयक वा औद्मोधगक प्रमोजनका राधग खानेऩानी सेवा सञ्चारन 
गनि कुनै सॊगठठत सॊस्थाराई अनुभर्त प्रदान गरयएको फसोफास ऺेि वा औद्मोधगक ऺेिभा 
अको कुनैऩर्न सॊगठठत सॊस्थाराई सोही प्रमोजनका राधग अनुभर्तऩि प्रदान गरयने छैन ।  

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै व्मवस्था गरयएको बए ताऩर्न अनुभवऩि प्राप्त 
सॊस्थारे सेवा ऺेिभा गुणस्तयीम सेवा प्रदान नगयेभा वा र्नमलभत रुऩभा खानेऩानी सेवा 
वऩूर्त ि नगयेभा वा भाग अनुसायको खानेऩानी सेवा वऩूर्त ि गनि नसकेभा वा कुनै कायणरे 
त्मस्तो सॊस्था ववघटन बएभा वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थाको अनुभर्तऩि खायेज बएभा 
उक्त ऺेिभा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा प्रदान गनि मस ऐनभा गरयएको व्मवस्था 
अनुसाय अको सॊस्थाराई नमाॉ अनुभर्तऩि प्रदान गनि सककनेछ ।  

(३) उऩबोक्ता सॊस्थाद्दाया साभुदार्मक रुऩभा खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता 
सम्फन्धी सेवा प्रदान गनिका राधग प्रमोग बइयहेको खानेऩानीको स्रोतभा प्रर्तकूर असय 
ऩनेगयी व्मावसार्मक तथा व्माऩारयक वा औद्मोधगक प्रमोजनका राधग खानेऩानी सेवा 
सञ्चारन गनि अनुभर्तऩि प्रदान गरयने छैन ।  

१७.  अन भततऩत्र खायेज : (१) मस ऐन फभोजजभ अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे ऐन र्नमभ 
ववऩरयतको कुनै काभ गयेभा वा र्नमलभत रुऩभा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा उऩरब्ध 
नगयाएभा वा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा प्रदान गये वाऩत अनुभर्तऩिभा उल्रेख 
गरयएबन्दा फढी शलु्क लरएभा वा अनुभत्रिऩिभा उजल्रखखत सभमलबि खानेऩानी वमोजना 
वा सेवा प्रणारीको र्नभािण तथा सञ्चारन य व्मवस्थाऩन नगयेभा गाउॉ ऩालरकाको 
कामिऩालरकारे अनभुर्तऩिभा उल्रेखखत काभभा वव्मक सुधाय गयी सेवा सञ्चारन 
गनिका राधग अनभुर्तऩि प्राप्त सॊस्थाराई र्नदेशन ठदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको अवस्थाको ववद्मभानता बए नबएको कुया ऩठहचान 
गनिका राधग गाउॉ ऩालरकारे अनुगभन सलभर्त गठन गयी प्रर्तवेदन तमाय गनि सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ ठदइएको र्नदेशन तथा वदेशको ऩारना नगयेभा 
गाउॉ ऩालरकाको कामिऩालरकारे मस ऐन फभाजजभ प्रदान गयेको अनुभर्तऩि खायेज गनुि ऩनेछ । 
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(४) उऩदपा (३) फभोजजभ अनुभर्तऩि खायेज गनुि अर्घ गाउॉ ऩालरकाको प्रभखु 
प्रशासकीम अधधकृतरे सम्फजन्धत अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थाराई सात ठदनको सभम ठदई 
वफ्नो सपाई ऩेश गने भौका ठदनु ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद ५ 

खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा सञ्चारन सभफन्धी व्मवस्था 

१८.  खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा उऩरब्ध गयाउन  ऩने : (१) मस ऐन तथा प्रचलरत कानून 
फभोजजभ अनुभर्त लरनु नऩने उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊगठठत सॊस्थारे 
वफ्नो सेवा ऺेिलबिका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ताहरुरे र्नमलभत य न्मामोधचत 
रुऩभा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा उऩमोग गनि ऩाउने गयी वव्मक व्मवस्था गनुि ऩनेछ ।  

(२)  वफ्नो सेवा ऺेिलबि खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा उऩरब्ध गयाउॉ दा कुन ै
ऩर्न वधायभा कुनै ऩर्न बेदबाव गनि ऩाइने छैन । 

(३) मस ऐन फभोजजभ खानेऩानी सेवा उऩरब्ध गयाउॉ दा घयेरु उऩमोग य 
साविजर्नक प्रमोगको राधग वव्मक व्मवस्था गयेय भाि सॊस्थागत, व्मावसार्मक तथा 
औद्मोधगक प्रमोजनको राधग ऩानीको स्रोतको प्रमोग गनुि ऩनेछ ।  

(४) घयामसी तथा साविजर्नक प्रमोजनका राधग खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा 
उऩरब्ध गयाउनका राधग मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकारे उऩबोक्ता सॊस्थाराई वव्मक 
सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

(५) मस ऐन फभोजजभ अनभुर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे वऩसी सम्झौता गयी घयेर,ु 

साविजर्नक, सॊस्थागत, व्मावसार्मक तथा औद्मोधगक प्रमोजनको राधग प्रशोधधत, 

अधिप्रशोधधत वा अप्रशोधधत ऩानी थोक रूऩभा खरयद त्रफक्री गनि सक्नेछ । 

(६) कुनै ऩर्न कायणरे खानेऩानी वऩूर्त ि प्रणारी अवरुद्ध बएभा गाउॉ ऩालरका य 
अन्म सम्फजन्धत र्नकामको सहमोगभा तत्कार भभित सम्बाय गयी खानेऩानी वऩूर्त ि गनुि 
ऩनेछ य भभित सम्बाय अवधधभा खानेऩानी वऩूर्त िका राधग अस्थामी वा वैकजल्ऩक 
व्मवस्था गनुि ऩनेछ ।   
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(७) अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे व्मावसार्मक उऩबोक्ताराई खानेऩानी सेवा उऩरब्ध 
गयाउॉ दा ऩानी उऩमोग गयेऩ्चात र्नस्कने पोहोय ऩानीको व्मवस्थाऩनका राधग 
उऩबोक्तासॉग वऩसी सम्झौता गयी सेवा प्रदान गनुि ऩनेछ । 

१९.  धाया तथा मभटय जडान : (१) मस ऐन फभोजजभ खानेऩानी सेवा प्राप्त गनि चाहने 
उऩबोक्तरे धाया तथा लभटय जडानको राधग सम्फजन्धत सेवा ऺेिको उऩबोक्ता सॊस्था वा 
अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्था सभऺ र्नवेदन ठदनु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ र्नवेदन प्राप्त बएभा उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि 
प्राप्त सॊस्थारे र्नधािरयत शलु्क लरई सभमभा नै धाया तथा लभटय जडान गरयठदनु ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩर्न कुनै प्राववधधक 
कायणरे कुनै सेवा ऺिेलबिका धायाहरुभा लभटय जडान गनि उऩमुक्त नहुने बएभा अन्म 
उऩमुक्त व्मवस्था गयी खानेऩानी सेवा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । 

२०.  ढर तनकास सेवा सञ्चारन : (१) मस ऐन फभोजजभ खानेऩानी सेवा सेवा प्रदान गदाि 
र्नजस्कएको पोहोय ऩानीको व्मवस्थाऩनका राधग उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त 
सॊस्थारे ढर र्नकास सेवा सञ्चारन गनुि ऩनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ढर र्नकास सेवा सञ्चारन गदाि ढर र्नकास सेवा 
उऩमोग गने उऩबोक्ताफाट सॊस्थारे र्नधािरयत दयभा ढर र्नकास सेवा शलु्क लरन  
सक्नेछ ।  

२१.  सेवा फन्द गनय सक्ने : (१) काफु फाठहयको ऩरयजस्थर्त उत्ऩन्न बई खानेऩानी सेवा 
प्रणारीफाट उऩरब्ध गयाई यहेको खानेऩानीको गुणस्तय कामभ यहन नसक्ने बएभा वा 
सेवाको स्तयभा असय ऩने बएभा वा सेवा फन्द गनुिऩने बएभा त्मस्तो सेवा सुचारु     
हुन राग्ने अनुभार्नत सभमसभेत उल्रेख गयी उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुर्तऩि प्राप्त 
सॊस्थारे उऩबोक्ताराई उऩमुक्त भाध्मभफाट सो कुयाको ऩूविसूचना ठदई खानेऩानी सेवा 
फन्द गनि सक्नेछ । 
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(२) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे उऩदपा (१) फभोजजभ वफ्नो 
सेवा ऺेिलबि खानेऩानी सेवा फन्द गयेभा त्मस्ता सॊस्थारे वैकजल्ऩक व्मवस्था गयी 
उऩबोक्ताराई स्वच्छ खानेऩानी उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ वफ्नो सेवा ऺेिलबि उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि 
प्राप्त सॊस्था वपैरे र्नधाियण गयेको सभम तालरका फभोजजभ र्नमलभत रुऩभा खानेऩानी 
ववतयण गनि नसकेभा त्मसयी खानेऩानी ववतयण गनि नसकेको अवधधको शलु्क वा भहसरु 
लरन ऩाउने छैन । 

(४) र्नधािरयत सभमभा शलु्क वा भहसुर नफुझाउने वा सेवाको दरुुऩमोग गने वा 
सेवा उऩमोग गदाि ऩारना गनुिऩने शतिको उल्रघॊन गने उऩबोक्ताको सेवा सम्फजन्धत 
सॊस्थारे ऩूविसूचना ठदई फन्द गनि सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ सेवा फन्द गयाएकोभा सम्फजन्धत उऩबोक्तारे शलु्क वा 
भहसुर फुझाई सेवा सुचारु गरयठदन र्नवेदन ठदएभा सम्फजन्धत सॊस्थारे र्नधाियण गयेको 
शलु्क लरई फन्द बएको सेवा ऩुन् सुचारु गरयठदनु ऩनेछ य उऩबोक्ताको कायणरे कुनै 
हानी नोक्सानी बएको ऩाइएभा सम्फजन्धत उऩबोक्ताफाट त्मस्तो हानी नोक्सानी बएको 
यकभ बयाई लरन सक्नेछ । 

२२.  तनजी वा सावयजतनक जग्गाभा ऩाइऩ ववच््माउन वा अन्म सॊयचना फनाउन सक्ने : (१) 
उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे उऩबोक्ताराई खानेऩानी सेवा उऩरब्ध 
गयाउने प्रमोजनको राधग प्रचलरत कानून फभोजजभको प्रकृमा ऩूया गयी र्नजी वा 
साविजर्नक जग्गाभा खानेऩानी तथा ढर र्नकासको ऩाइऩ त्रफच््माउन वा अन्म सॊयचना 
फनाउन सक्नेछ । 

(२) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे कुनै व्मजक्तको र्नजी जग्गाभा 
ऩाईऩ त्रफच््माउन वा कुनै सॊयचना फनाउनु ऩयेभा सम्फजन्धत जग्गाधनीसॉग उक्त जग्गा 
खरयद गनि वा लरखखत सम्झौता गयी लरजभा लरन वा वऩसी सहभर्तका वधायभा 
र्न्शलु्क लरन सक्नेछ । 
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(३) उऩदपा (२) फभोजजभ र्नजी जग्गा प्राप्त गनि नसकेभा वा जग्गा प्राप्त गनि 
सम्बव नबएभा उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे प्रचलरत कानून फभोजजभ 
त्मस्तो जग्गा प्राप्त गनिको राधग त्रिवेणी गाउॉ ऩालरका सभऺ अनुयोध गनि सक्नेछ । 

(४) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य 
स्वच्छता सम्फन्धी सेवा, वमोजना वा सेवा प्रणारी र्नभािण तथा सञ्चारनका राधग 
ववच््माएको ऩाईऩ वा र्नभािण गयेको सॊयचनाका कायण कसैको र्नजी सम्ऩवत्त हानी 
नोक्सानी हुन गएभा त्मस्तो सॊस्थारे सोको उधचत भुवब्जा य ऺर्तऩूर्त ि ठदनु ऩनेछ । 

२३.  घय जग्गाभा प्रवेश गनय सक्ने : (१) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्था वा मस 
ऐन फभोजजभको काभको लसरलसराभा खठटएको सॊस्थाको ऩदाधधकायी वा गाउॉ ऩालरकाको 
ऩदाधधकायी वा कुनै सयकायी कभिचायी कुनै व्मजक्तको घय जग्गाभा प्रवेश गनुिऩने बएभा 
सम्फजन्धत व्मजक्तराई ऩूविसूचना ठदई त्मस्तो घयजग्गाभा प्रवेश गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩर्न कुनै व्मजक्तरे खानेऩानी 
सेवाको दरुुऩमोग वा सेवाको अनाधधकृत उऩमोग गरययहेको छ बन्ने शङ्का गनुिऩने ऩमािप्त 
वधाय य कायण बएभा सोको राधग सूमोदमदेखख सूमािस्त नबएसम्भको सभमभा ऩूविसूचना 
नठदई ऩर्न त्मस्तो व्मजक्तको घयजग्गाभा प्रवेश गनि सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको कामिभा सॊरग्न व्मजक्तरे सम्फजन्धत घय 
जग्गाधनीको कुनै ऩर्न सम्ऩवत्तभा हानी नोक्सानी ऩुग्ने कामि गनुि हुॉदैन । 

तय त्मस्तो कामिभा सॊरग्न व्मजक्तरे कुनै हानी नोक्सानी गयेको ऩाइएभा सॊस्थारे 
सम्फजन्धत व्मजक्तराई न्मामोधचत ऺर्तऩरू्ति ठदनु ऩनेछ । 

२४. सेवा प्रणारीसॉग सभफम्न्धत सॊयचनाको स यऺा: (१) खानेऩानी तथा सयसपाइ वमोजना वा 
सेवा प्रणारीको सुयऺाको राधग उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थाको लरखखत 
अनुयोधभा वा त्मस्तो प्रणारीको सुयऺा गनि वव्मक बएभा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय 
तथा मस गाउॉ ऩालरकारे वव्मक सुयऺा व्मवस्था गनुि ऩनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थाको अनुयोधभा सुयऺा व्मवस्था 
गरयएकोभा त्मसको राधग राग्ने सम्ऩूणि खचि सोही अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे व्महोनुि 
ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद ६ 

भहस र तथा सेवा श ल्क सभफन्धी व्मवस्था 

२५.  खानेऩानी तथा सयसपाइ भहस र तनधाययण : (१) खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता 
सलभर्तको रुऩभा यहेका उऩबोक्ता सॊस्थारे उऩरब्ध गयाउने खानेऩानी तथा सयसपाइ 
सेवाको भहसुर सम्फजन्धत उऩबोक्ता सॊस्थाको साधायण सबारे र्नधाियण गये फभोजजभ 
हुनेछ य मसयी र्नधाियण गयेको भहसुर दयको जानकायी त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकाराई उऩरब्ध 
गयाउनु ऩनेछ ।  

(२) उऩबोक्ता सॊस्थारे खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाको भहसरु र्नधाियण गदाि 
वमोजनाको रागत, खानेऩानीको गुणस्तय, सेवाको स्तय, उऩबोक्ताहरुको मोगदान, 

उऩबोक्ताको फहृत ठहत, उऩबोक्ताको क्रमशजक्त, नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायको नीर्त, 

गाउॉ ऩालरकाको नीर्त य खानेऩानी तथा सयसपाइभा ऩहुॉचको हक सम्फन्धी भौलरक हकराई 
सभेत वधाय भान्नु ऩनेछ ।   

(३) मस गाउॉ ऩालरकारे वफ्नो ऺेिलबि यहेका खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता 
सॊस्थारे उऩदपा (२) फभोजजभका सूचकहरुका वधायभा र्नधाियण गने खानेऩानी भहशरुभा 
सम्बव बएसम्भ एकरुऩता कामभ याख्न वा व्माऩक अन्तय हुन नठदनका राधग वव्मक 
र्नदेशन ठदन सक्नेछ ।    

(४) अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे व्मावसार्मक तथा व्माऩारयक य औद्मोधगक 
प्रमोजनका राधग उऩरब्ध गयाउने खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाको भहसरु मस त्रिवेणी 
गाउॉ ऩालरकाको ऩयाभशिभा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा भहसुर र्नधाियण वमोगरे 
र्नधाियण गये फभोजजभ हुनेछ । 
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२६.  भहस र तथा श ल्क मरनसक्ने : (१) उऩबोक्तारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता 
सम्फन्धी सेवा उऩमोग गये वाऩत उऩबोक्ता सॊस्थारे साधायण सबाको र्नधाियण फभोजजभ 
य अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे वमोगरे र्नधाियण गये फभोजजभका वधाय य भाऩदण्डको 
अधीनभा यही उऩबोक्तासॉग भहसुर तथा सेवा शलु्क लरन सक्नेछ । 

(२) उऩबोक्तारे खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी सेवा उऩमोग गये 
वाऩतको भहसुर तथा सेवा शलु्क सम्फजन्धत उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त 
सॊस्थाराई फुझाउनु ऩनेछ ।  

(३) व्माऩारयक वा व्मावसार्मक रुऩभा खानेऩानी वऩूर्त ि गनि अनुभर्तऩि प्राप्त 
सॊस्थारे वफ्नो सेवा ऺेिलबि र्नधािरयत सभम तालरका फभोजजभ र्नमलभत रुऩभा 
खानेऩानी ववतयण गनि नसकेभा त्मसयी खानेऩानी ववतयण गनि नसकेको अवधधको शलु्क 
वा भहसुर लरन ऩाउने छैन । 

(४) उऩदपा (१) य (२) भा जुनसुकै व्मवस्था गरयएको बए ताऩर्न उऩबोक्ता 
सॊस्था वा अनभुर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे सम्फजन्धत वडा कामािरमरे गरयफ तथा ववऩन्न बनी 
ऩठहचान य लसपारयस गयेका व्मजक्त तथा ऩरयवायराई धाया य लभटय जडान, शौचारम 
र्नभािण य ढर जडान वाऩतको शलु्क तथा खानेऩानीको भहसुर रगामतका सेवाभा छुट 
तथा सहुलरमत ठदनु ऩनेछ । 

२७.  मभनाहा वा छ ट ठदनसक्ने : प्रकोऩ वा अन्म कुनै ववषभ ् ऩरयजस्थर्तका कायण कुनै खास 
ऺेिका उऩबोक्ता, गरयफ तथा ववऩन्न ऩरयवाय वा लसभान्तकृत ऩरयवायरे उऩबोक्ता सॊस्था वा 
अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गयेको खानेऩानी सेवाको भहसुर र्तनि 
असभथि बएभा त्मस्ता उऩबोक्तारे र्तनुिऩने भहसुर घटाउन वा लभनाहा ठदन सक्नेछ । 

२८.  अस र उऩय गनयसक्ने : मस ऐन फभोजजभ खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी 
सेवा उऩमोग गये वाऩतको भहसुर तथा जरयवानाको यकभ नफुझाउने उऩबोक्ताफाट 
सम्फजन्धत उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे त्मस्तो यकभ प्रचलरत कानून 
फभोजजभ असुर उऩय गनि सक्नेछ । 
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ऩरयच्छेद ७ 

खानेऩानी तथा सयसपाइको ग णस्तय भाऩदण्ड सभफन्धी व्मवस्था 

२९.  स्वच्छ य ग णस्तयीम खानेऩानी आऩूतत य गन यऩने : (१) मस ऐन फभोजजभ अनुभर्त लरन ु
नऩने उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे खानेऩानी वऩूर्त ि गदाि स्वच्छ य 
गुणस्तयीम खानेऩानी वऩूर्त ि गनुि ऩनेछ । 

(२) खानेऩानी वऩूर्त ि गदाि ऩानीको गुणस्तय य स्वच्छता कामभ गनिका राधग 
ऩानी प्रशोधन गनुिऩने बएभा प्रशोधन गयेय भाि खानेऩानी वऩूर्त ि गनुि ऩनेछ ।  

३०.  ग णस्तय भाऩदण्ड तोक्न सक्ने : (१) खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी 
सेवाको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनभा अवरम्फन गनुिऩने गुणस्तय भाऩदण्डहरु नेऩार 
सयकायरे र्नधाियण गये फभोजजभ हुनेछन ्। 

(२) नेऩार सयकायरे र्नधाियण गयेको न्मूनतभ ् भाऩदण्ड अन्तगित यही सो 
भाऩदण्डभा तोकेको गुणस्तयबन्दा न्मून नहुने गयी मस त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकारे वफ्नो 
ऺेिका राधग खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धभा वव्मक भाऩदण्ड तोक्न 
सक्नेछ । 

(३) उऩबोक्ता सॊस्था य अनभुर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ 
तोकेको गुणस्तय य भाऩदण्डको ऩारना गनुि ऩनेछ । 

(४) गाउॉ ऩालरकारे नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड अनुरुऩ हुनेगयी खानेऩानी 
तथा पोहोय ऩानीको गुणस्तय भाऩन तथा ऩयीऺणका राधग प्रमोगशाराको स्थाऩना तथा 
सञ्चारन गनि सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (५) फभोजजभ मस गाउॉ ऩालरकारे वपै प्रमोगशारा स्थाऩना गनि 
नसकेको अवस्थाभा उऩबोक्ता सॊस्था वा कुनै सेवा प्रदामक सॊस्थारे स्थाऩना गयेको 
प्रमोगशाराफाट खानेऩानीको गुणस्तय भाऩन तथा ऩयीऺण गयाउन सक्नेछ ।  
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३१.  वातावयणीम अध्ममन गने: खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी नमाॉ वमोजना र्नभािण 
गदाि कुनै वमोजनाको वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी प्रचलरत कानून फभोजजभ वातावयणीम 
अध्ममन प्रर्तवेदन तमाय गयी स्वीकृत गयाउनु ऩने बएभा सम्फजन्धत उऩबोक्ता सॊस्था 
तथा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे उक्त कानूनी व्मवस्थाको ऩारना गनुि ऩनेछ ।   

३२.  नदी तथा तार तरैमाको जर ग णस्तय भाऩदण्ड: साॊस्कृर्तक, धालभिक, ऩमिटकीम भहत्वका 
ऺेि य फस्तीसॉग जोडडएका वा ववलबन्न स्थानभा यहेका नदी, तार तरैमा, ऩोखयी, जराशम 
तथा कुण्ड वा कुवा य धायाहरुको वातावयणीम स्वास््म य जरको गुणस्तयभा भानव 
सजृजत वा भानवीम कक्रमाकराऩको कायण ऩरययहेको वा ऩनि सक्ने प्रबाव न्मूनीकयण गयी 
स्वच्छता य सुन्दयता कामभ याख्न नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे र्नधाियण गयेका 
भाऩदण्ड सभेतराई वधाय भान्दै गाउॉ ऩालरकारे वव्मक भाऩदण्ड फनाई रागु गनि 
सक्नेछ ।  

३३.  पोहोय ऩानी प्रशोधन गन यऩने : (१) कसरेै ऩर्न नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य मस 
गाउॉ ऩालरकारे र्नधाियण गयेको भाऩदण्ड ववऩरयत भानव भरभिु सठहत वा यठहतको पोहोय 
ऩानी वा अन्म कुनै ऩर्न प्रकायको ठोस वस्तु ढर र्नकास प्रणारीभा ववसजिन गनि वा 
भानव भरभुिराई लसधै नदी, खोरा, तार, तरैमा, जराशम वा साविजर्नक जग्गाभा लभसाउन 
वा ऩठाउन ऩाइने छैन । 

(२) कसैरे वपूफाट उत्सजजित पोहोय ऩानी वा वस्तु ढर र्नकास प्रणारीभा 
लभसाउनु ऩने बएभा प्रशोधन गयी प्रचलरत कानून फभोजजभ तोककएको भाऩदण्डको 
सीभालबि यही लभसाउनु ऩनेछ । 

(३) मस गाउॉ ऩालरकारे वपै वा उऩबोक्ता सॊस्थारे मस गाउॉ ऩालरका य अन्म 
सम्फजन्धत र्नकामको सहमोगभा पोहोय ऩानी प्रशोधन गने सॊयचना स्थाऩना य सञ्चारन 
गनि सक्नेछ ।  

३४.  सयसपाइ तथा स्वच्छता कामयक्रभ सञ्चारन गने : (१) गाउॉ ऩालरकारे उऩबोक्ता सॊस्था य 
ववलबन्न स्थानीम सभुदामसॉग सहकामि तथा सभन्वम गयी ग्राभीण तथा शहयी फस्तीराई 
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स्वच्छ, सपा य सुन्दय फनाई याख्न स्वास््म तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी ववलबन्न 
कामिक्रभ तथा अलबमान सञ्चारन गनि वा गयाउन सक्नेछ । 

(२) शौचारम र्नभािण तथा प्रमोग नगने ऩरयवाय वा व्मजक्तका राधग गाउॉ ऩालरकारे 
साभाजजक सुयऺा सेवा य अन्म अनुदानभा अस्थामी रुऩभा योक रगाउन सक्नेछ । 

३५.  अन गभन तथा तनमभन : (१) गाउॉ ऩालरकारे नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायसॉगको 
सभन्वमभा उऩबोक्ता सॊस्था तथा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थाफाट वऩूर्त ि बएको खानेऩानीको 
गुणस्तय तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी सेवाको स्तयका फायेभा र्नमलभत रुऩभा 
अनुगभन गनुि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ अनुगभन गदाि गाउॉ ऩालरकाको वातावयण य खानेऩानी 
तथा सयसपाइ ववषम हेने ऩदाधधकायी वा सदस्म तथा अधधकृत वा तोककएका कभिचायीरे 
उऩबोक्ता सॊस्था तथा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थाद्वाया वऩूर्त ि गरययहेको खानेऩानी वा 
ववसजिन गयेको पोहोय ऩानीको नभूना सॊकरन तथा ऩयीऺण गनि वा अन्म वव्मक 
वववयण लरन वा भाग गनि सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ अनुगभनका क्रभभा गाउॉ ऩालरकारे खानेऩानी तथा 
सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी सेवाको स्तयभा सधुाय गनि वव्मक देखेभा वा खानेऩानी 
तथा पोहोय ऩानीको नभूना ऩयीऺण गदाि गुणस्तय तथा भाऩदण्ड फभोजजभ बएको 
नऩाइएभा सम्फजन्धत उऩबोक्ता सॊस्था तथा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थाराई गुणस्तय तथा 
भाऩदण्ड कामभ गनि र्नदेशन ठदन सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ ठदइएको र्नदेशन ऩारना गनुि सम्फजन्धत उऩबोक्ता 
सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थाको कतिव्म हुनेछ । 

३६.  ऺततऩूतत य बयाई ठदन सक्ने : (१) उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे 
तोककएको भाऩदण्ड फभोजजभको खानेऩानी उऩरब्ध नगयाएको प्रभाखणत बएभा वा त्मस्तो 
खानेऩानी उऩमोग गदाि उऩबोक्ताको स्वास््मभा प्रर्तकूर असय ऩनि गएभा त्मस्तो 
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उऩबोक्ता सॊस्था वा अनभुर्तऩि प्राप्त सॊस्थारे प्रबाववत उऩबोक्ताराई प्रचलरत कानूनभा 
र्नधाियण गरयए फभोजजभको ऺर्तऩूर्त ि बयाई ठदनु ऩनेछ । 

(२) कसैरे खानेऩानी वा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी वमोजना वा सेवा प्रणारी 
य त्मसको सॊयचनाभा कुनै ऩर्न ककलसभको हानी नोक्सानी वा ऺर्त ऩमुािएभा सो सम्फन्धी 
भुद्दा हेने अधधकायीरे ऺर्तऩूर्त ि वाऩत उधचत यकभ बयाई ठदन सक्नेछ । 

३७.  कस य य सजाम: खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी कसुयको र्नधाियण य दण्ड सजाम 
सम्फन्धी व्मवस्था खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी सॊघीम कानूनभा व्मवस्था बए 
फभोजजभ हुनेछ ।  

ऩरयच्छेद ८ 

ववववध 

३८.  खानेऩानी तथा सयसपाइ सभन्वम समभतत: (१) गाउॉ ऩालरकाको खानेऩानी तथा सयसपाइ 
सम्फन्धी नीर्त तथा मोजना एवॊ कामिक्रभ तजुिभा य कामािन्वमनका ववषमभा 
गाउॉ ऩालरकाराई सुझाव ठदन य प्रबावकार्ता ल्माउन, खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी 
उऩबोक्ता सॊस्था एवॊ सॊघसॊस्था य र्नकामहरुसॉग सभन्वम कामभ गनि य खानेऩानी तथा 
सयसपाइका ववषमभा सजृना हुने स्थानीम वववाद सभाधानभा सहजीकयण गनि 
गाउॉ ऩालरकाभा देहाम फभोजजभको एक खानेऩानी तथा सयसपाइ सभन्वम सलभर्त यहनेछ- 

 (क)  गाउॉ ऩालरका अध्मऺ        - सॊमोजक 

 (ख)  खानेऩानी तथा सयसपाइ ऺेि हेने कामिऩालरकाको सम्फजन्धत ववषमगत सलभर्तको 
सॊमोजक य एक जना भठहरा सदस्म गयी दईु जना    - सदस्म  

(ग)  खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता भहासॊघ नेऩारको एक जना स्थानीम 
प्रर्तर्नधध,          - सदस्म  

(घ)  खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छताको ऺेिभा कामियत एक जना भठहरा 
प्रर्तर्नधध,          - सदस्म  
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(ङ)  गाउॉ ऩालरकाको खानेऩानी तथा सयसपाइ हेने शाखा प्रभुख     - सदस्म सधचव   

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) य (ङ) फभोजजभका प्रर्तर्नधधहरुको छनौट 
गाउॉ ऩालरका प्रभुखरे गनेछन ्य र्नजहरुको कामि अवधध तीन वषिको हुनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ गठन हुने सलभर्तको काभ, कतिव्म य अधधकाय 
गाउॉ ऩालरको कामिऩालरकारे र्नधाियण गये फभोजजभ हुनेछ ।  

(४) खानेऩानी तथा सयसपाइ सभन्वम सलभर्तको फैठकको कामिववधध सलभर्त 
वपैरे र्नधाियण गये फभोजजभ हुनेछ ।  

(५) सलभर्तको फैठकभा खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता ववषमका ववऻ य 
सयोकायवाराहरुराई वभन्िण गनि सककनेछ ।  

३९.  खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सभफन्धी मोजना तज यभा य कामायन्वमन: त्रिवेणी 
गाउॉ ऩालरकारे उऩबोक्ता सॊस्था य सयोकायवारा र्नकाम तथा सॊघसॊस्थाहरुसॉग सभन्वम, 

सहकामि तथा ऩयाभशि गयी नेऩार सयकायरे र्नधाियण गयेको नीर्त तथा भाऩदण्ड अनसुाय 
वफ्नो ऺेिका राधग उऩमुक्त हुने ककलसभको खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता 
सम्फन्धी मोजना तजुिभा गयी कामािन्वमन गनि सक्नेछ ।  

(२) गाउॉ ऩालरकारे तजुिभा गयेको खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी 
मोजना कामािन्वमनका राधग उऩबोक्ता सॊस्था य सम्फजन्धत सफै र्नकाम य 
सयोकायवाराहरुरे सहमोग गनुि ऩनेछ । 

(३) खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी मोजनाभा वव्मकता अनुसाय 
सभम-सभमभा ऩरयभाजिन गनि सककनेछ ।  

(४) प्रकोऩ तथा वऩतकालरन सभमभा खानेऩानीको र्नमलभत वऩूर्त ि गनि य 
सयसपाइ तथा स्वच्छता कामभ गनिका राधग मस दपा फभोजजभ तजुिभा गरयने मोजनाभा 
ववशेष व्मवस्था गनुि ऩनेछ ।  
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४०.  वववयण उऩरब्ध गयाउने: (१) त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकारे प्रदेशको सम्फजन्धत भन्िारम भापि त 
वा लसधै देहामका वववयणहरु सम्फजन्धत सॊघीम भन्िारम सभऺ वावषिक रुऩभा य 
वव्मकता अनुसाय उऩरब्ध गयाउनेछ- 

 (क)  खानेऩानी तथा सयसपाइ उऩबोक्ता सलभर्तको रुऩभा यहेका उऩबोक्ता 
सॊस्थाहरुको सॊख्मा य सोफाट राबाजन्वत जनसॊख्मा   

 (ख)  अनुभर्तऩि प्रदान गरयएका सॊगठठत सॊस्थाको सॊख्मा य सोफाट राबाजन्वत 
जनसॊख्मा  

 (ग)  नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे भाग गयेका अन्म वववयणहरु ।  

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका राधग गाउॉ ऩालरकाभा खानेऩानीको स्रोत य ऩरयभाण, 

गुणस्तय, राबाजन्वत ऺेि य खानेऩानी तथा सयसपाइ प्रणारीका भहत्वऩूणि तथा भुख्म 
ववषमहरु प्रष्ट रुऩभा देखखने गयी याखखनेछ य मस्ता वववयणहरु वव्मकता अनुसाय 
सभम-सभमभा खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्धी ववद्मुतीम एकककृत नक्शाभा सभावेश 
गनिका राधग नेऩार सयकायराई उऩरब्ध गयाउन सककनेछ ।  

(३) मस गाउॉ ऩालरकारे उऩदपा (२) फोजजभ याखेको वववयणराई अनुगभन य 
वव्रेषणका राधग उऩमोग गनि सककनेछ ।  

४१.  ऩ यस्काय सभफन्धी व्मवस्था : खानेऩानी तथा सयसपाइ व्मवस्थाऩनभा उल्रेखनीम 
मोगदान गने व्मजक्त, सॊघसॊस्था वा सभुदामराई मस गाउॉ ऩालरकारे वव्मक ऩुयस्कायको 
व्मवस्था गनि सक्नेछ ।  

४२.  तनदेशन ठदनसक्ने : गाउॉ ऩालरकारे उऩबोक्ता सॊस्था वा अनुभर्तऩि प्राप्त सॊस्था वा सेवा 
प्रदामक अन्म सॊघसॊस्थाराई खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी वमोजनाको 
र्नभािण, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन य उऩबोक्ता सेवाका ववषमभा वव्मक र्नदेशन ठदन 
सक्नेछ य त्मस्तो र्नदेशनको ऩारना गनुि सम्फजन्धत सफैको कतिव्म हुनेछ । 
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४३.  अधधकाय प्रत्मामोजन : (१) गाउॉ ऩालरकाको अध्मऺरे मस ऐन फभोजजभ प्राप्त गयेको 
अधधकाय उऩाध्मऺ वा कुनै सदस्म वा प्रशासकीम अधधकृत वा सम्फजन्धत कभिचायीराई 
प्रत्मामोजन गनि सक्नेछन ्।  

(२) मस गाउॉ ऩालरकाभा खानेऩानी तथा सयसपाइ य स्वच्छता सम्फन्धी शाखा 
स्थाऩना नबएसम्भ मस ऐन य सो अन्तगित तजुिभा हुने र्नमभ, र्नदेलशका, कामिववधध य 
भागिदशिन फभोजजभ गनुिऩने कामिहरु वातावयण सम्फन्धी शाखाफाट सम्ऩन्न गनि   
सककनेछ ।  

४४.  तनमभ, तनदेमशका, कामयववधध य भागयदशयन फनाउन सक्ने : मस ऐनभा गरयएका 
व्मवस्थाहरुको प्रबावकायी कामािन्वमनको राधग त्रिवेणी गाउॉ ऩालरकारे वव्मक र्नमभ, 

र्नदेलशका, कामिववधध य भागिदशिन फनाउन सक्नेछ ।  

४५.  फचाउ तथा खायेजी य फाझझएभा गने : (१) मस गाउॉ ऩालरकारे खानेऩानी तथा सयसपाइका 
ववषमभा मसअर्घ कामिववधध वा अन्म वधायभा गयेका कामिहरु मसै ऐन फभोजजभ बए 
गयेको भार्ननेछ ।  

(२) मो ऐन वा मस ऐनभा गरयएका व्मवस्थाहरु सॊघीम तथा प्रदेश कानूनभा 
गरयएका व्मवस्थाहरुसॉग फाखझन गएभा फाखझएको हदसम्भ मो ऐनका सम्फजन्धत दपाहरु 
र्नष्कृम यहने छन ्।   

 

             वऻारे 

          र्नभ फहादयु के.सी. 
प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत 


