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मस नगयऩालरकाफाट स्वीकृत बएको स्थानीम याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी कामयववलध,२०७६ स्थानीम 
सयकाय संचारन ऐन,२०७४ फभोजजभ सावयजलनक जानकायीको रालग देहाम फभोजजभको ऐन 
प्रकाशन गरयएको छ । 

 

 



 

 

हररपरु खानपेानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोडड ऐन, २०७९ 

प्रमाणणकरण र प्रकाशन मममतिः २०७९।११।३० 

२०७९ सालको ऐन नं. १ 

सरायही जजल्रा हरयऩयु नगयऩालरकाभा व्मवजस्थत खानऩेानी, सयसपाई तथा स्वच्छताको आधायबतू सेवा प्रवाहको 
सलुनजितता गनय खानऩेानी तथा सयसपाई व्मवस्थाऩन फोर्यको सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनकेो ऐन 

प्रस्तावना 

नेपालको संमवधान २०७२ को मौणलक हक अन्तगडत धारा ३५ (४) को व्यवस्था र राज्यशमिको बााँ डफााँ ड अन्तगडत धारा 

५७ (४) र सो संग संवन्धित अनुसूची ८ को बुाँ दा नं. ९ र १९ बमोणजम खानेपानी तथा सरसफाई सेवा स्थानीय तहको 

एकल अणधकार क्षेत्र णभत्र रहेकोले सलाडही णजल्लाको हररपुर नगरपाणलकामा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सेवालाई 

मनयममत, व्यवन्धस्थत, गुणस्तरयुि र सुलभ बनाई नगरपाणलका क्षेत्रका बाणसन्दालाई गुणस्तरीय तथा भरपदो खानेपानी, 

सरसफाई तथा स्वच्छता सेवा प्रदान गनड गराउन उणचत र प्रभावकारी व्यवस्था गनडको लामग खानेपानी तथा सरसफाई 

व्यवस्थापन बोडडको स्थापना र सञ्चालन गनड वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संमवधान २०७२ बमोणजम हररपुर 

नगरपाणलकाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररचे्छद–१ 

प्रारन्धिक 

१. संणक्षत नाम र प्रारििः  

(१) यस ऐनको नाम “हररपुर खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोडड ऐन, २०७९” (Haripur Water 

Supply and Sanitation Management Board Act-2023) रहेको छ। 

(२) यो ऐन हररपुर नगरपाणलकाको राजपत्रमा प्रकाणशत भएको मममत देणख प्रारि हुनेछ। 

२. पररभाषािः मवषय वा प्रसङ्गले अको अथड नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “बोडड” भन्नाले दफा ३ बमोणजम सलाडही णजल्ला हररपुर नगरपाणलकामा गठन भएको खानेपानी तथा 

सरसफाई व्यवस्थापन बोडड सम्झनु पछड। 

(ख) “समममत” भन्नाले दफा ९ बमोणजम गठन भएको बोडडको कायडकारी समममत सम्झनुपछड। 

(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समममतको अध्यक्ष सम्झनु पछड र सो शब्दले अध्यक्षको अनुपन्धस्थमतमा अध्यक्षको काम 

गने अन्य कुनै व्यमि समेतलाई जनाउाँ छ। 

(घ) “सदस्य” भन्नाले कायडकारी समममतको सदस्य सम्झनु पछड र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउाँ छ। 

(ङ) “नगरपाणलका” भन्नाले नेपालको संमवधान २०७२ बमोणजम सलाडही णजल्लाको हररपुर नगरपाणलका सम्झनु 

पछड। 



 

(च) “संस्थान” भन्नाले नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ बमोणजम स्थामपत नेपाल खानेपानी संस्थान सम्झनु 

पछड। 

(छ) “भौगोणलक क्षेत्र” भन्नाले बोडडले खानेपानी वा सरसफाई सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनड गराउन दफा 

५ बमोणजम तोकेको क्षेत्र सम्झनु पछड। 

(ज) “प्राकृमतक पानी” भन्नाले सनातन देणख ढुङे्गधारा, कुवा, नदी, खोला, इनार, पोखरी, ताल वा सतही 

प्राकृमतक स्रोतबाट मनिःसृत भएको वा भूममगत स्रोतबाट मनकाणलएको पानी सम्झनुपछड। 

(झ) “खानेपानी सेवा” भन्नाले प्राकृमतक पानीलाई आवश्यकता अनुसार प्रशोधन तथा शुमिकरण गरी 

उपभोिालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने काम सम्झनु पछड। 

(ञ) “सरसफाई सेवा” भन्नाले मानव मलमूत्रबाट वा घरेलु, व्यापाररक वा औद्योमगक उपयोग पश्चात् मनष्काशन 

भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा ममणित सबै मकणसमका फोहर पदाथडलाई नष्ट गने, मनष्काशन गने, 

प्रशोधन गने वा शुमिकरण गने काम सम्झनु पछड। 

(ट) "स्वच्छता सेवा" भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाई संग सम्वन्धित उन्नत आमनबामनको मवकास भई सो 

आमनबामनको मनरन्तर अभ्यास भएको सम्झनु पदडछ। 

(ठ) “सेवा” भन्नाले खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सेवा सम्झनु पछड। 

(ड) “अनुममतपत्र” भन्नाले सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनड सेवाप्रदायकलाई मदइएको अनुममतपत्र सम्झनु 

पछड। 

(ढ) “सेवाप्रदायक” भन्नाले महसुल णलई सेवा उपलब्ध गराउने कुनै व्यमि, उपभोिा समूह वा संगमठत संस्था 

सम्झनु पछड र सो शब्दले बोडडसाँ ग सम्झौता गरी सेवा प्रदान गने अन्य कुनै व्यमि समेतलाई जनाउाँ छ। 

(ण) “सेवा प्रणाली” भन्नाले खानेपानी वा सरसफाई सेवा प्रदान गने उदे्दश्यले मनमाडण वा जडान गररएको पाइप, 

जलाशय वा खानेपानी, फोहर पानी वा ढल ममणसएको पानी प्रशोधन वाशुमिकरण गने प्लाण्ट वा त्यसै्त 

मकणसमका अन्य उपकरण वा संरचना सम्झनु पछड। 

(त) “महसुल” भन्नाले वोडड वा सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत उपभोिाबाट णलन पाउने महसुल सम्झनु 

पछड। 

(थ) “व्यवस्थापक” भन्नाले दफा १५ बमोणजम मनयुि बोडडको व्यवस्थापक सम्झनुपछड। 

(द) “तोमकएको” वा “तोमकए बमोणजम” भन्नाले यस ऐनअन्तगडत बनेको मनयममा तोमकएको वा तोमकए 

बमोणजम सम्झनु पछड। 

(ध) “उपभोिा समममत” भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाई सेवा मनमाडण, संचालन तथा व्यवस्थापन कायडमा 

संलग्न बोडड गठन पुवड कायम रहेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोिा समममतलाई सम्झनु पदडछ । 

(न) “व्यवस्थापन उपसमममत” भन्नाले बोडडमा आवि भए पश्चात रुपान्तरण भएका खानेपानी तथा सरसफाई 

उपभोिा समममतहरु सम्झनु पदडछ ।  

 

 



 

पररचे्छद–२ 

बोडडको गठन तथा काम, कतडव्य र अणधकार 

३. बोडड गठन गनड सके्िः  

(१) नगरपाणलकाले आफ्नो राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यो ऐन प्रारि हुाँदाका बखत कुनै सरकारी वा 

गैरसरकारी मनकाय वा संस्थान वा उपभोिा समममतले सञ्चालन गरररहेको एक वा एक भन्दा बढी 

खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सेवा प्रणाली तथा सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन गनड गराउन हररपुर नगर खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोडड गठन गनड सके्छ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको सेवा प्रणाली तथा सेवा नगरपाणलकाको केही वा पूरैभागमा संचालन भईरहेको 

रहेछ भने सो भाग समेतलाई उपदफा (१) बमोणजम गठन हुने बोडडको भौगोणलक क्षेत्र णभत्र समावेश गनड 

समकनेछ।  

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको भए तापमन नगरपाणलका क्षेत्र णभत्र सरकारी मनकाय वा 

नगरपाणलका वा संस्थान वा उपभोिा समममतबाट संचाणलत कुनै पमन सेवा प्रणाली वा सेवा, सम्पमि तथा 

दामयत्व बोडडलाई हस्तान्तरण गनड संवन्धित खानेपानी आयोजनाले आफ्नो समममतमा मनणडय गराई बोडड समक्ष 

मनवेदन मदनु पनेछ । यसरी हस्तान्तरण भएका योजनाहरु अन्तगडत मनममडत मवणभन्न संरचना, जमडत 

उपकरणहरु तथा सेवा प्रणाली बोडडमा स्वत सरेको मामननेछ । यस ऐन बमोणजम बोडडलाई आयोजना 

हस्तान्तरण गरर संचालन तथा व्यवस्थापन गनड गराउन देहायका मववरणहरु समहत बोडडमा पेश गनुड पने 

दामयत्व बोडड गठन पूवड वा बोडडमा हस्तान्तरण हुनु पूवड आयोजना व्यवस्थापन तथा संचालन गरररहेको 

मनकायको हुनेछ। 

(क) सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गररने भौगोणलक क्षेत्र, 

(ख) सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गररने क्षेत्रणभत्र रहेको वा सोसाँ ग सम्बन्धित पानीको स्रोतको न्धस्थमत, 

(ग) उपभोिाको अनुमामनत संख्या तथा सेवा मागको मववरण, 

(घ) सेवा सञ्चालन गनडको लामग लागे्न अनुमामनत लागत, 

(ङ) सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, सोको ममडत सिार तथा सुधार वा सेवा मवस्तारको लामग तयार गररएको 

दीघडकालीन योजना, 

(च) सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुि बनाउन तयार गररएको कायड योजना, 

(छ) कुनै सरकारी मनकाय वा उपभोिा समममतले सञ्चालन गरररहेको सेवा प्रणालीलाई बोडडमा हस्तान्तरण 

गरी सेवा सञ्चालन गनड त्यस्तो सेवा प्रणालीसाँ ग आबि सम्पमि तथा दामयत्व र सो को हस्तान्तरण गने 

तरीका तथा तत्सम्बिी अन्य व्यवस्था, र 

(ज) तोमकए बमोणजमका अन्य कागजातहरु। 

४. बोडड स्वशाणसत संस्था हुनेिः 

(१) बोडड अमवन्धच्छन्न उिराणधकारवाला स्वशाणसत संगमठत संस्था हुनेछ। 

(२) बोडडको काम कारबाहीको मनममि आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हुनेछ। 



 

(३) बोडडले व्यमि सरह चल, अचल सम्पमि प्राप्त गनड, उपभोग गनड, बेचमबखन गनड वा अन्य कुनै मकणसमले 

व्यवस्था गनड सके्छ। 

(४) बोडडले व्यमि सरह आफ्नो नामबाट नाणलस उजुर गनड र बोडड उपर पमन सोही नामबाट नाणलस उजुर लाग्न 

सके्छ। 

५. बोडडको भौगोणलक क्षते्रिः 

(१) दफा ३ बमोणजम गठन हुने बोडडको भौगोणलक क्षेत्र त्यस्तो बोडड गठन गदाडका बखत नगरपाणलकाले आफ्नो 

राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा तोमकमदए बमोणजम हुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको बोडडको भौगोणलक क्षेत्र कुनै कारणले थपघट वा हेरफेर गनुड परेमा सोको पयाडप्त 

कारण समहत बोडडले नगरपाणलका समक्ष आवेदन मदनु पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोणजम मनवेदन परेमा नगरपाणलकाले सो सम्बिमा आवश्यक जााँचबुझ गनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोणजम जााँचबझु गदाड बोडडको भौगोणलक क्षते्र थपघट वा हेरफेर गनड उपयुि देखेमा 

नगरपाणलकाले आफ्नो राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बोडडको भौगोणलक क्षेत्र थपघट वा हेरफेर गनड 

सके्छ। 

६. बोडडको काम, कतडव्य र अणधकारिः यस ऐनमा अन्यत्र लेणखएका काम, कतडव्य र अणधकारको अमतररि बोडडको काम, 

कतडव्य र अणधकार देहाय बमोणजम हुनेछिः– 

(क) सेवा प्रणाली प्राप्त, मनमाडण, मवस्तार, सुधार तथा पुनस्थाडपना गने गराउने, 

(ख) सेवाको उपयोग सम्बिी नीमत बनाई कायाडन्वयन गने गराउने, 

(ग) खानेपानीको दरुुपयोग रोके् तथा खानेपानी प्रदमूषत हुन नमदने, 

(घ) खानेपानीको स्रोत, मवतरण तथा सरसफाई सम्बिमा अध्ययन, अनुसिान तथा सवेक्षण गने गराउने, 

(ङ) सेवा प्रणाली सम्बिी अल्पकालीन तथा दीघडकालीन योजना तयार गरी कायाडन्वयन गने गराउने, 

(च) सेवा सञ्चालनको लामग आवश्यक पने लगानी मनणश्चत गरी सोको योजना तयार गने र आणथडक स्रोतको 

व्यवस्था गने गराउने, 

(छ) सेवाको मवस्तार तथा मवकासका लामग आवश्यक पने रकमको स्रोत पमहचान गरी प्राप्त गने, 

(ज) खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सेवाको महसुल दर मनधाडरण गने/गराउने, 

(झ) गुणस्तरयुि र प्रभावकारी सेवा प्रदान गनड आवश्यक प्रबि गने, 

(ञ) सेवाप्रदायकलाई सेवा प्रदान गनड अनुममतपत्र प्रदान गने वा सेवाप्रदायकसाँग सम्झौता गरी सेवा प्रदान 

गराउन सके्, 

(ट) उपभोिालाई प्रदान गने सेवाबापत मनधाडररत महसुल असूल गने गराउने, 

(ठ) सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गदाड कुनै उपभोिालाई पीरमकाड पनड गएमा सोउपर सुनुवाई गरी उपयुि उपचार 

मदने, 

(ड) खानेपानी मवतरणका सवै पक्षहरुमा क्षमत पुर् याउने पक्षहरुबाट दण्ड सजायको लामग नीमत तय गरी 

कायाडन्वयन गने गराउने । 



 

(ढ) मवद्यमान खानेपानी उपभोिा समममतलाई बोडड माफड त खानेपानीलाई व्यवस्थापन गनड अणभपे्रररत गनड 

आवश्यक कायड गने गराउने । 

(ण) बोडडले कुनै संघ संस्था तथा मनकायसाँग सह-लगानीमा खानेपानी सम्बिी मियाकलाप गने गराउने । 

(त) सेवा सञ्चालनका लामग आवश्यक पने मनयममत अनुगमन तथा तोमकए बमोणजमका अन्य काम गने। 

(थ) फोहोर व्वस्थापन कायड गने गराउने। 

(द) समुदायमा सरसफाई संविी प्रविडनात्मक कायडिमहरु संचालन गने गराउने ।  

७. बोडडल ेसेवा सञ्चालन गने गराउनेिः  

(१) बोडडले सञ्चालन गनुड पने सेवा आफैले वा आवश्यकता अनुसार सेवाप्रदायकलाई अनुममतपत्र प्रदान गरी वा 

मनजसाँग सम्झौता गरी सञ्चालन गनड गराउन सके्छ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम सेवा प्रदायकलाई अनुममतपत्र प्रदान गदाड वा मनजसाँग सम्झौतागदाड बोडडले आवश्यक 

शतड तोक् सके्छ। 

(३) सेवा प्रदायकले पालना गनुड पने शतडहरु अनुममतपत्र वा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोणजम हुनेछन्। 

(४) अनुममतपत्रको ढााँचा तथा सम्झौतामा उले्लख हुनु पने कुरा तोमकए बमोणजम हुनेछ। 

८. पानी उपभोग तथा मवतरण सम्बिी अणधकार सनिेः  

(१) स्थानीय उपभोिा, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र संस्थानले सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको सेवा प्रणाली 

बोडडमा हस्तान्तरण भएमा संस्थानले सेवा प्रदान गनड उपयोग गरेको पानीको समू्पणड स्रोतमा बोडडको 

अणधकार हुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम स्थानीय उपभोिा, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र संस्थानबाट हस्तान्तरण भएको 

सेवा प्रणालीको उपयोग, सञ्चालन तथा ममडत सिार वा पुनस्थाडपन गने िममा सावडजमनक वा व्यमिगत 

घर जग्गामा पाइप राख्ने वा संरचनाको पुनमनडमाडण वा पुनस्थाडपन गने सम्बिमा बोडडलाई संस्थानलाई भए 

सरहको अणधकार हुनेछ। 

पररचे्छद–३ 

कायडकारी समममतको गठनसम्बिी व्यवस्था 

९. कायडकारी समममतको गठनिः  

(१) ऐनको दफा ३ बमोणजम गठन भएको बोडडको तफड बाट सम्पादन गनुड पने समू्पणड काम कारबाही सुचारु रुपले 

सम्पादन गनड एक कायडकारी समममत रहनेछ। 

 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको समममतमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्िः– 

(क) खानेपानी योजना संचालनमा वा मनमाडणको चरणमा रहेका वडाहरुको मनवाडणचत वडाअध्यक्षहरु मध्ये 

वाट नगरपाणलकाले तोकेका बढीमा ६ जना -सदस्य 

(ख) खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सेवा हेने नगरपाणलका सदस्य  - सदस्य 

(ग) नगरपाणलकाको खानेपानी, सरसफाई स्वच्छता सेवा हेने शाखा प्रमुख  - सदस्य 



 

(घ) हाल बोडड अन्तगडत संचालन भई रहेका वा हुने प्रते्यक व्यवस्थापन उपसमममत वा खानेपानी तथा 

सरसफाई उपभोिा समममतका पदाणधकारीहरुले आफु मध्येवाट छानेका कन्धम्तमा एक ममहला 

समहतका २-२ जनप्रमतमनणधहरुवाट समममतले मनोनयन गरेका कन्धम्तमा एक ममहला समहत जम्मा ३ 

(मतन) जना -सदस्य 

(ङ) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा कायडरत स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरु मध्येबाट समममतले मनोनयन 

गरेको एकजना स्थानीय प्रमतमनणध  - सदस्य 

(च) खानेपानी तथा सरसफाई सेवा क्षेत्रका मवज्ञहरुमध्येबाट समममतले मनोनयन गरेको एकजना स्थानीय 

प्रमतमनणध - सदस्य 

 

(३) उपदफा (२) बमोणजम सदस्य मनोनयन गदाड उपलब्ध भएसम्म ममहलालाई प्राथममकता मदनु पनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोणजम मनोनीत सदस्यको पदावणध पााँच वषडको हुनेछ। 

(५) समममतका सदस्यहरुले आफुहरु मध्येबाट छानेको व्यमि समममतको अध्यक्ष हुनेछ। तर दफा ९ को उपदफा 

२(ग), २(ङ) र २(च) को व्यमि अध्यक्ष हुने छैन। 

(६) बोडडले छलफलका मवषयवसु्तहरु अनुसार खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र हेने णजल्ला न्धस्थत कायाडलय र 

खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका अन्य मवषय मवज्ञहरुलाई बोडडको बैठकमा आमन्त्रण गनड सके्छ।   

(७) समममतका सदस्यले आफ्नो कायड सम्हाल्नुअमघ अनुसूची-१ मा उले्लख भए बमोणजमको ढााँचामा शपथ णलनु 

पनेछ। 

(८) उपदफा २(घ) बमोणजम मनोनयन गदाड एक उपभोिा समममतबाट १ भन्दा बढी सदस्य नहुने गरी गनुड पनेछ 

। साथै एक कायडकाल पश्चात अको कायडकालको लामग समममतमा मनोनयन गदाड उपलब्ध भए सम्म पमहल े

भन्दा फरक खानेपानी तथा सरसफाई उपभोिा समममतको प्रमतमनणधलाई प्राथममकता मदनु पनेछ। 

(९) व्यवस्थापकले समममतको सणचव भई काम गनेछ। 

१०. सदस्यको पद ररि हुने अवस्थािः समममतमा मनोनीत सदस्यको पद देहायका अवस्थामा ररि भएको मामननेछिः– 

(क) मनजले मनोनयन गने मनकाय समक्ष आफ्नो पदबाट णलणखत राजीनामा मदएमा, 

(ख) मनजको पदावणध समाप्त भएमा, 

(ग) मनज साहूको दामासाहीमा परेमा, 

(घ) मनज कुनै फौज्दारी अणभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएमा, 

(ङ) मनज मबना सूचना लगातार तीन पटकसम्म समममतको बैठकमा अनुपन्धस्थत भएमा, 

(च) मनजको मृत्यु भएमा। 

११. ररि स्थानको पूमतडिः समममतको मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणबाट ररि हुन आएमा बााँकी अवणधको लामग मनज 

पमहले जुन प्रमियाबाट मनोनयन भएको हो सोही तररकाबाट मनोनयन गरीररि पदको पूमतड गररनेछ। 

१२. समममतको बठैक र मनणडयिः  

(१) समममतको बैठक वषडको कम्तीमा छ पटक बस्नेछ र दईु बैठकबीचको फरक तीन ममहनाभन्दा बढी हुने छैन। 



 

(२) समममतको बैठक अध्यक्षले तोकेको मममत, समय र स्थानमा बस्नेछ। 

(३) उपपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको भएतापमन समममतका कम्तीमा पच्चीस प्रमतशत सदस्यले 

समममतको बैठक बोलाउन णलणखत अनुरोध गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो णलणखत अनुरोध प्राप्त भएको मममतले 

सात मदनणभत्र समममतको बैठक बोलाउनु पनेछ। 

(४) समममतका कुल सदस्य संख्याको पचास प्रमतशतभन्दा बढी सदस्य उपन्धस्थत भएमा समममतको बैठकको लामग 

गणपूरक संख्या पुगेको मामननेछ। 

(५) समममतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र मनजको अनुपन्धस्थमतमा उपन्धस्थत सदस्यहरुले आफु 

मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ। 

(६) समममतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यमिल े

मनणाडयक मत मदनेछ। 

(७) समममतको मनणडय व्यवस्थापकले प्रमाणणत गनेछ। 

(८) समममतको बैठकसम्बिी अन्य कायडमवणध समममत आंफैले मनधाडरण गरेबमोणजम हुनेछ। 

१३. सदस्यको भिा तथा सुमवधािः  

(१) समममतको सदस्यले बैठकमा भाग णलए बापत तोमकए बमोणजम बैठक भिा पाउनेछ। 

(२) समममतका सदस्यले बोडडको काम गरेबापत पाउने अन्य सुमवधा तोमकए बमोणजम हुनेछ। 

१४. सवडसाधारणको महत हेनुड पनेिः समममतले बोडडको तफड बाट काम कारबाही गदाड सवडसाधारणको बृहिर महत र व्यापक 

सुमवधालाई ध्यानमा राखी गनुड पनेछ र त्यसरी काम गदाड लागेको लागत खचड समेतलाई मवचार गनुड पनेछ। 

पररचे्छद–४ 

व्यवस्थापक  तथा कमडचारीसम्बिी व्यवस्था 

१५. व्यवस्थापकको मनयमुििः  

(१) बोडडको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गनड समममतले तोमकए बमोणजमको योग्यता पुगेको व्यमिलाई 

व्यवस्थापकको पदमा मनयुमि गनेछ। 

(२) व्यवस्थापकको पदावणध पााँच वषडको हुनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको भए तापमन व्यवस्थापकले पदीय णजमे्मवारी पूरा नगरेमा, बोडडको 

महत मवपरीत कुनै कामकारबाही गरेमा, मनज कुनै खराब आचरणमा लागेमा वा समममतले मदएको मनदेशन 

अनुरुप मनजले काम नगरेमा समममतले तोमकएको प्रमिया अपनाई मनजलाई जुनसुकै बखत व्यवस्थापकको 

पदबाट हटाउन सके्छ। तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अमघ मनजलाई सफाई पेश गने मनाणसब मौकाबाट 

वणञ्चत गररने छैन।  

(४) व्यवस्थापकको पाररिममक, सुमवधा तथा सेवाका अन्य शतड तोमकए बमोणजम हुनेछ । 

१६. व्यवस्थापकको काम, कतडव्य र अणधकारिः 

व्यवस्थापकको काम, कतडव्य र अणधकार देहाय बमोणजम हुनेछिः– 

(क) समममतको मनणडय तथा मनदेशन कायाडन्वयन गने गराउने, 



 

(ख) बोडडको अल्पकालीन तथा दीघडकालीन योजना, वामषडक कायडिम र बजेट तयार गने गराउने, 

(ग) समममतबाट स्वीकृत कायडिम कायाडन्वयन गने गराउने, 

(घ) बोडडको लामग आवश्यक कमडचारी मनयुमिको लामग समममत समक्ष णसफाररस गने, 

(ङ) समममतबाट स्वीकृत हुनु पने प्रस्तावहरु समममत समक्ष पेश गने, 

(च) बोडडले सञ्चालन गरेका कायडिमहरुको मनयममत अनुगमन गने ।  

(छ) बोडडको अध्यक्षको मनदेशनमा बैठक आव्हान गने, बैठकको एजेण्डा तय गने । 

(ज) बोडडका कमडचारीहरुको कामको अनुगमन, कायड सम्पादन मूल्याङ्कन गरी अधडवामषडक रुपमा बोडड समक्ष पेश 

गने 

(झ) तोमकए बमोणजमका अन्य काम गने। 

१७. कमडचारीसम्बिी व्यवस्थािः  

(१) बोडडमा आवश्यक संख्यामा कमडचारीहरु रहनेछन्। 

(२) देहाय बमोणजम काम, कतडव्य र अणधकार हुने गरर बोडडले एक पदपूमतड समममतको गठन गनड सके्छ। 

क. ररि रहेका पदहरु पूमतड गनड छनौटको प्रमिया र मनयमावलीको पररणधणभत्र रही प्रमतयोमगताको मकणसम 

मनधाडरण गन,े  

ख. खुला प्रमतयोमगताद्वारा पूमतड गनुडपने पदको लामग मवज्ञापन गने, परीक्षा णलने र अन्तवाडता गरी छनौट 

गररएका उमे्मदवारहरुलाई मनयुमिको लामग बोडडको कायडसमममत समक्ष णसफाररस गने,    

ग. बढुवा प्रयोजनका लामग तोमकएको मापदण्ड तथा बस्तुगत आधारमा पद अनुसारको सुपरीवेक्षक, 

मुल्याकन र पुनरावलोकन सम्बिी व्यवस्था गरी आवश्यक कमडचारीहरुको कायड सम्पादन मूल्याङ्कन 

मववरण तयार गरी त्यस्तो मववरण वषैमपचे्छ भनड लगाई सम्बन्धित सुपरीवेक्षक, मूल्याङ्कनकताड र 

पुनरावलोकनकताडको णसफाररस समहत पेश गने व्यवस्था ममलाई कमडचारी अणभलेख अद्यावणधक राख्ने ।  

घ. मूल्याङ्कनकताड र पुनरावलोकनकताड बोडडले तोकेबमोणजम हुनेछ, । 

(३) उपदफा (१) बमोणजमका कमडचारीको पाररिममक, सुमवधा तथा सेवाका अन्य शतडहरु तोमकए बमोणजम 

हुनेछन्। 

पररचे्छद–५ 

बोडडको मवशषेाणधकार 

१८. ऋण तथा सहयोग णलन सके्िः बोडडले आवश्यकता अनुसार नेपालणभत्रको कुनै बैङ्क वा मविीय संस्था वा मवदेशी 

सरकार, अन्तराडमष्टिय संघ वा संस्थाबाट ऋण वा सहयोग प्राप्त गनड सके्छ। तर दातृ मनकाय, अन्तराडमष्टिय संघ वा 

संस्थाबाट ऋण वा सहयोग प्राप्त गनुड अमघ बोडडले प्रचणलत कानुन बमोणजम स्वीकृमत णलनु पनेछ। 

१९. लगानी गनड सके्िः  

(१) बोडडले दफा २६ बमोणजमको कोषमा रहेको रकम उपभोिाको महतलाई ध्यानमा राखी लगानी गनड सके्छ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम गररने लगानीको क्षेत्र तथा शतड तोमकए बमोणजम हुनेछन्। 

 



 

२०. घर जग्गामा प्रवेश गनड सके्िः  

(१) बोडडको कुनै कमडचारीले आफ्नो कतडव्य पालनको णसलणसलामा कुनैउपभोिाको घर जग्गामा प्रवेश गनुड पने 

भएमा सोको कारण समहतको जानकारी सम्बन्धित व्यमिलाई मदई त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गनड सके्छ। 

तर कुनै व्यमिले सेवाको दरुुपयोग वा सेवाको अनाणधकार उपयोग गरररहेको छ भने्न शङ्कागनुड पने मनाणसब 

आधार र कारण भएमा त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गनड जानकारी मदइरहनु पनेछैन। 

(२) बोडडको अनुममतपत्र णलई वा बोडडसाँ ग सम्झौता गरी सेवा सञ्चालन गने सेवाप्रदायकलाई समेत उपदफा (१) 

बमोणजमको अणधकार प्राप्त हुनेछ। 

२१. मनजी वा सावडजमनक घर जग्गामा पाइप मबच्छ्याउन सके्िः  

(१) बोडडले उपभोिालाई खानेपानी वासरसफाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लामग मनजी वा सावडजमनक 

घरजग्गामा पाइप मबच्छ्याउन वा अन्य संरचना बनाउन सके्छ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम पाइप मबछ्याउाँ दा वा सोसाँ ग सम्बन्धित अन्य संचरना बनाउाँ दा कुनै व्यमिको मनजी 

घर जग्गामा कुनै मकणसमले हामन नोक्सानी पनड गएमा बोडडले सो बापत सम्बन्धित घर जग्गाधनीलाई 

मनाणसब क्षमतपूमतड मदनु पनेछ। 

२२. सेवा प्रदायकसाँग शलु्क णलन सके्िः  

(१) सेवा प्रदायक संस्था माफड त संचालन गनड सके् । 

(२) बोडडले आफ्नो भौगोणलक क्षेत्रणभत्र सेवा सञ्चालन गने सेवाप्रदायकसाँग तोमकए बमोणजम शुल्क णलन सके्छ। 

(३) बोडडले कुनै सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवा प्रणाली सञ्चालन गनड अनुममतपत्र मदएकोमा अनुममतपत्रमा 

उले्लख भएबमोणजमको रकम त्यस्तो सेवा प्रदायकबाट असूल उपर गनेछ। 

२३. अमतररि दस्तरु लगाउनेिः  

(१) उपभोिाले सेवा उपयोग गरेबापत मतनुड पने महसुल मनधाडररत समयणभत्र नमतरेमा वा उपभोिालाई मनयममत 

सेवा भन्दा थप सेवा उपलब्ध गराइएकोमा त्यस्तो उपभोिाबाट बोडडले तोमकए बमोणजम अमतररि दस्तुर 

असूल उपर गनड सके्छ। 

(२) बोडडसाँ ग सम्झौता गरी वा बोडडको अनुममतपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गने सेवाप्रदायकले समेत उपदफा 

(१) बमोणजमको अमतररि दस्तुर लगाउन र उठाउन पाउनेछ। 

२४. सेवा मनलम्बन वा अन्त्य गनड सके्िः  

(१) यस ऐन वा प्रचणलत कानूनबमोणजम मनधाडररत महसुल नबुझाउने वा तोमकएको समयमा महसुल नबुझाउने 

उपभोिाको सेवा बोडड वा सेवा प्रदायकले मनलम्बन वा अन्त्य गनड सके्छ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम सेवा अन्त्य भएकोमा उपभोिाले बोडड वा सेवा प्रदायकलाई बुझाउनु पने महसुल 

तथा अन्य दस्तुर बुझाएमा मनजलाई पुनिः सेवा प्रदान गररनेछ। 

 

 

 



 

पररचे्छद–६ 

कसूर तथा सजाय 

२५. कसूर तथा सजायिः  

(१) कसैले यो ऐन वा यस अन्तगडत बनेको मनयम प्रमतकूल कुनै काम गरी देहायको कसूर गरेमा बोडडले त्यस्तो 

व्यमिलाई देहाय बमोणजम सजाय गनड सके्छिः– 

(क) सेवासाँ ग सम्बन्धित कुनै संरचना, जडान वा पूवाडधार भत्काए वा मबगारेमा वा अन्य कुनै प्रकारले क्षमत 

पुर्  याएमा क्षमत भएको हामन नोक्सानी भराई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयााँसम्म जररबाना, 

(ख) खानेपानीलाई प्रदमूषत गराई सावडजमनक स्वास्थ्यमा प्रमतकूल असर पुर्  याएकोमा कसूरको मात्रा हेरी 

पच्चीस हजार रुपैयााँसम्म जररबाना, 

(ग) सेवाको अनाणधकार प्रयोग वा दरुुपयोग गरेमा पन्ध्र हजार रुपैयााँ सम्म जररबाना गरी सेवा बन्द गनड, 

(घ) खानेपानी सेवा संचालनका उपकरण तथा सफ्टवेयर मबगारे वा सेवा प्रदान गने कायडमा बाधा अवरोध 

पुर्  याएमा दश हजार रुपैयााँ सम्म जररबाना, 

(ङ) सेवा प्रणालीमा जमडत पाइप लाइन चोरी गरेमा, मबगारेमा, भत्काएमा वा नष्ट गरेमा सो कामबाट पुग्न 

गएको क्षमतको मबगो भराई मबगो बमोणजम जररबाना गनड तथा त्यस्तो कायड गने व्यमि उपभोिा भए 

त्यस्ता उपभोिाको सेवा छ ममहनासम्म बन्द वा मनलम्बन गनड। 

(२) सेवा प्रदायकद्वारा सेवा प्रदान भएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोणजमको कसूरका सम्बिमा सजाय गनड 

वा क्षमतपूमतड भराई माग्न सेवा प्रदायकले बोडडमा मनवेदन मदन सके्छ। 

(३) उपदफा (२) बमोणजम सेवा प्रदायकले बोडडसमक्ष मदएको मनवेदन उपर छानमबन गदाड कुनै व्यमिले कसूर 

गरेको ठहरेमा बोडडले उपदफा (१) बमोणजम उपयुि सजाय गने आदेश मदनसके्छ। 

(४) यस दफा बमोणजम कसूरको छानमबन गरी सजाय गनड बोडडले तोमकए बमोणजम न्यामयक समममत गठन गनड 

सके्छ। 

(५) न्यामयक समममतले उपदफा (४) बमोणजम गरेको सजाय उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गनड 

समकनेछ। 

(६) उपदफा (४) बमोणजम गमठत न्यामयक समममतको कायडमवणध तोमकए बमोणजम हुनेछ। 

 

पररचे्छद–७ 

बोडडको कोष र लखेापरीक्षण 

२६. बोडडको कोषिः  

(१) बोडडको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हुने छ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्िः– 

(क) नेपाल सरकार वा प्रदेशसरकार वा नगरपाणलकाबाट प्राप्त रकम, 



 

(ख) नगरपाणलकाले बोडड सञ्चालन गनड तथा खानेपामन तथा सरसफाई मनमाडण र ममडत सिारकायड बोडड 

माफड त गनुड पने भएकोले सो प्रयोजनाथड मवमनयोजन गरेको वामषडक रकम । 

(ग) दातृ मनकाय, अन्तराडमष्टिय संघ वा संस्था वा बैंक तथा मविीय संस्थाबाट ऋण वा अनुदान सहयोग 

बापत प्राप्त रकम, 

(घ) नयााँ  धारा जडान गदाड प्राप्त हुने जडान शुल्क वापतको रकम । 

(ङ) सेवा प्रदायकलाई सेवा प्रणाली उपयोग गनड मदएबापत प्राप्त रकम, 

(च) सेवा प्रदायकबाट अनुममतपत्र दस्तुरबापत प्राप्त रकम, 

(छ) उपभोिाले महसुल बापत बुझाएको रकम, 

(ज) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

(३) बोडडको समू्पणड खचड उपदफा (१) बमोणजमको कोषबाट व्यहोररनेछ। 

(४) बोडडको कोषमा रहने रकम नेपाल णभत्रको कुनै बैङ्क वा मविीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गररनेछ र त्यस्तो 

खाताको सञ्चालन तोमकए बमोणजम हुनेछ। 

२७. उपभोिा संरक्षण कोषिः  

(१) दफा २५ बमोणजम जररबाना बापत प्राप्त गरेको रकम जम्मा गनडबोडडले एउटा उपभोिा संरक्षण कोष खडा 

गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको कोषमा जम्मा भएको रकम सेवालाई मनयममत गराउन, सेवा प्रणालीको 

आवश्यकता अनुसार ममडत सिार गनड वा पुनमनडमाडण गनड तथा तोमकए बमोणजम उपभोिालाई अनुदान मदने 

काममा प्रयोग गररनेछ। 

(३) कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र उपयोगसम्बिी कायडमवणध तोमकए बमोणजम हुनेछन्। 

२८. लखेा र लखेापरीक्षणिः  

(१) बोडडको आय–व्ययको लेखा प्रचणलत कानून बमोणजम राणखनेछ। 

(२) बोडडले तोमकए बमोणजम आन्तररक लेखापरीक्षण तथा आन्तररक मनयन्त्रण गनुड गराउनु पनेछ। 

(३) बोडडको आय–व्ययको लेखापरीक्षण समममतले मनयुि गरेको ईजाजत-पत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट हुनेछ। 

(४) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा नगरपाणलकाले चाहेमा जुनसुकै बखत बोडडको लेखा तथा सोसाँ ग 

सम्बन्धित कागजात जााँ च्न वा जााँच गराउन सके्छ। 

पररचे्छद–८ 

मवमवध 

२९. मनदेशन मदन सके्िः सेवाको गुणस्तर कायम गने, वातावरण संरक्षण गने तथा खानेपानी तथा सरसफाईको गुणस्तर 

कायम राख्ने सम्बिमा नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/ नगरपाणलकाले बोडडलाई आवश्यक मनदेशन मदन सके्छ र 

त्यस्तो मनदेशनको पालन गनुड बोडडको कतडव्य हुनेछ। 

 

 



 

३०. वामषडक प्रमतवदेन पेश गनुड पनिेः  

(१) बोडडले प्रते्यक आणथडक वषड समाप्त भएको मममतले तीनममहनाणभत्र देहायका कुराहरुसमेत समावेश गरी 

नगरपाणलका समक्ष वामषडक प्रमतवेदन पेश गनुडपनेछिः– 

(क) बोडडको आम्दानी र खचडको मववरण, 

(ख) आफुले वषडभरी सम्पादन गरेको कामको मववरण र सोको लामग लागेको प्रशासकीय खचड, 

(ग) आगामी वषडको कायडयोजना र त्यसको लामग आवश्यक पने अनुमामनत बजेट तथा सो को स्रोत, 

(घ) तोमकए बमोणजमका अन्य मववरण। 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको प्रमतवेदन नगरपाणलकाले प्रत्येक वषड बोडडलाई सावडजमनक गनड लगाउनेछ। 

३१. उपसमममत गठन गनड सके्िः  

(१) बोडड गठन पूवड कायम रहेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोिा समममतहरु dWo]af6 cfjZostf 

cg';f/ यस बोडड गठन पश्चात तत् तत् भौगोणलक क्षेत्रमा कायडरत रहने गरी बोडडले उपसमममतहरु Uf7g 

ug{ ;Sg]5। 

(२) af]8{ u7g kZrft laleGg ;/sf/L tyf u}/;/sf/L lgsfox?n] vfg]kfgL cfof]hgf lgdf{0f sfo{ 

af]8{dfk{mt ug]{5 . olb tL lgsfox?sf] lgodfg';f/ gofF pkef]Qmf ;ldlt u7g ug}{ kg]{ ePdf 

ul7t gofF vfg]kfgL of]hgfsf pkef]Qmf ;ldltx? of]hgf lgdf{0f ;DkGg eO{ ;s]kl5 af]8{df 

x:tfGt/0f ePdf To:tf pkef]Qmf ;ldltx? klg af]8{sf] cfjZostf cg';f/ Joj:yfkg 

pk;ldltdf ?kfGtl/t x'g ;Sg]5 . 

(३) धारा ३१ (१ र २) बमोणजम रुपान्तररत उपसमममतहरुको मुख्य कायड खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता 

सेवा मनयममत रुपमा प्रदान गने कायडमा बोडडलाई मनरन्तर सहयोग, संचार र समन्वय गने मुख्य णजमे्मवारी 

रहनेछ। 

(४) बोडडले आफुले गनुडपने काम कारबाही सुचारुरुपले गनडको लामग मवणभन्न मवषयसाँग सम्बन्धित मवशेषज्ञ, 

सेवा प्रदायक तथा उपभोिाको समेत संलग्नता रहने गरी आवश्यकता अनुसार अन्य थप उप-समममतहरु 

गठन गनड सके्छ। 

(५) उपदफा (१) र (२) बमोणजम गमठत व्यवस्थापन उपसमममतको काम, कतडव्य, अणधकार तथा 

पदाणधकारीहरुले पाउने सुमवधा तोमकए बमोणजम हुनेछन्। 

३२. नगरपाणलकासाँ ग सम्पकड िः बोडडले नगरपाणलकासाँ ग सम्पकड  राख्दा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सेवा हेन े

शाखा/उपशाखा/प्रशाखामाफड त राखु्न पनेछ। 

३३. मनयम बनाउने अणधकारिः यस ऐनको उदे्दश्य कायाडन्वयन गनड बोडडले आवश्यक मनयम बनाउन वा मनयममा संसोधन 

गनड सके्छ र त्यस्तो मनयम नगरपाणलकाबाट स्वीकृत भएपणछ मात्र लागू हुनेछ। 

३४. मनदेणशका बनाई लाग ूगनड सके्िः बोडडले यो ऐन वा यसअन्तगडत बनेको मनयमको अधीनमा रही आवश्यक मनदेणशका 

बनाई लागू गनड सके्छ। 

 

  



 

अनुसूची-१ 

(दफा ९ को उपदफा (७) साँ ग सम्बन्धित) 

शपथ 

म... ... ... ... ... ... ...ईश्वरलाई साक्षी राखी/सत्य मनष्ठापूवडक शपथ णलन्छु मक समममतको अध्यक्ष/सदस्यको 

हैणसयतले मलाई सुन्धम्पएको णजमे्मवारी र कतडव्य पालन कसैको डर, त्रास, मोलामहजा, पक्षपात, दे्वष वा लोभमा नपरी 

मनष्पक्ष तथा इमान्दारी पूवडक गनेछु र आफ्नो कतडव्य पालनाको णसलणसलामा जानकारी हुन आएको गोप्य कुरा प्रचणलत 

कानूनको पालनाको णसलणसलामा बाहेक कुनै अवस्थामा कसैलाई कुनै पमन माध्यमबाट आफुपदमा बहाल रहे वा नरहेको 

जुनसुकै अवस्थामा प्रकट गने छैन। 

 

मममतिः–२०  ।   ।      दस्तखतिः ................ 

 

 

 

 

 

आज्ञारे 

ददवाकय बजेुर 

प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत 

 


