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खानेपानी , तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गनन 
बनेको ऐन, २०७९  

प्रमाण करण र प्रकाशन मममतिः २०७९/०९/२८ 
प्रस्तावनाीिः 
 स्वच्छ, सरुक्षित र गणुस्तरीय खानेपान  तथा सरसफाइ 
सेवामा पहुुँच प्राप्त गने नागररकको मौमिक अमधकारको सम्मान, 

संरिण र पररपूमतन गरी खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था 
िगायतका संगठित संस्थाहरुका माध्यमबाट सहज र ठिगो रुपमा 
स्वच्छ तथा गणुस्तरीय खानेपान , सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  
सेवा उपिब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छन य 
भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा २२६ बमोक्षजम यस माड  
गाउुँपामिकाको १२ औीुँ गाउुँसभािे यो ऐनको तजुनमा गरेको छ 
।  

पररच्छेि १ 

प्रारक्षम्भक 
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१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम माड  
गाउुँपामिकाको खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, 

२०७९ रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस 
ऐनमा- 
 (क) "अनमुमतपत्र" भन्नािे िफा १४ बमोक्षजमको अनमुमतपत्र 

सम्झन ुपिनछ । 

 (ख)  "अनमुमतपत्र प्राप्त संस्था" भन्नािे खानेपान  तथा सरसफाइ 
र स्वच्छता  सम्बन्ध  सेवा प्रिान गने संगठित संस्था 
सम्झन ुपिनछ ।  

 (ग)  "आयोजना" भन्नािे खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता 
सम्बन्ध  सेवा प्रिान गने भौमतक संरचनाको मनमानण, 

ववस्तार वा सधुार र तत्सम्बन्ध  अन्य कायन गने उद्देश्यिे 
सञ्चामित आयोजना सम्झन ुपिनछ । 

 (घ)  "उपभोक्ता" भन्नािे खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता 
सम्बन्ध  सेवा उपयोग गने व्यक्षक्त, संस्था वा मनकाय 
सम्झन ुपिनछ । 

(ङ)  "उपभोक्ता संस्था" भन्नािे सामिुावयक रुपमा सामवुहक 
वहतका िामग खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता 
सम्बन्ध  सेवा सञ्चािन गने सामिुावयक संस्था सम्झन ु
पिनछ ।  

(च)  "खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता समममत" भन्नािे 
खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  सेवा 
उपयोग गने उपभोक्ता घरधरुी सिस्यहरुबाट उपभोक्ता 
संस्थाको रुपमा रहेको सामिुावयक संस्थाको ववधान 
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बमोक्षजम साधारण सभा वा अमधवेशनबाट गिन हनुे 
समममतिाई जनाउुँिछ ।  

(छ)  "खानेपान  सेवा" भन्नािे खानेपान को सञ्चय, स्थानान्तर तथा 
ववतरण गरी घरेि,ु सावनजमनक, संस्थागत वा औद्योमगक 
उपयोगको िामग खानेपान  आपूती गने कायन सम्झन ुपिनछ 
र सो शब्ििे थोक, ट्याङ्कर वा बोतिबन्िी रुपमा 
खानेपान  उपिब्ध गराउने कायनिाई समते जनाउुँछ । 

(ज)  "खानेपान को सावनजमनक उपयोग" भन्नािे सावनजमनक 
रुपमा जडान भएका धाराबाट उपभोक्ताको िामग ववतरण 
हनुे खानेपान को उपयोग सम्झन ु पिनछ र सो शब्ििे 
अग्न  मनयन्त्रण िगायत अत्यावश्यक अवस्थामा 
सावनजमनक स्थानहरूमा प्रयोग गने खानेपान को 
उपयोगिाई समते जनाउुँछ । 

(झ)  "खानेपान को संस्थागत उपयोग" भन्नािे सरकारी, 
सावनजमनक, व्यावसावयक वा व्यापाररक संस्थाहरुिे प्रयोग 
गने खानेपान को उपयोग सम्झन ु पिनछ र सो शब्ििे 
औद्योमगक संस्थाहरुिे औद्योमगक प्रयोजन बाहेकका िामग 
उपयोग गने खानेपान  समेतिाई जनाउुँछ । 

(ञ)  "गणुस्तरीय खानेपान " भन्नािे मानव तथा पश ु स्वास््यका 
िामग हामनकारक तत्व नभएको गणुस्तरयकु्त स्वच्छ 
खानेपान  सम्झन ुपिनछ र सो शब्ििे मानव स्वास््यिाई 
हान  गने भौमतक, जैवक्षीक र रसायमनक पिाथनहरु नरहेको 
पान  समेतिाई जनाउुँिछ । 

(ट)  "घरेि ु उपयोग" भन्नािे वपउन, हातमखु तथा िगुा धनु, 

नहुाउन, खाना पकाउन, ज वजन्त ु तथा पशपुन्छीिाई 
खवुाउन, करेसाबारी, शौचािय वा यस्तै अन्य व्याक्षक्तगत 
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तथा घरायस  प्रयोजनका िामग प्रयोग गररन े खानेपान को 
उपयोग सम्झन ुपिनछ । 

(ि)  "शौचािय" भन्नािे मानव मिमूत्र सरुक्षित रुपमा मानव 
सम्पकन बाट अिग गने सवुवधा सवहतको संरचनािाई 
जनाउुँिछ ।  

(ड)  "ढि मनकास" भन्नािे मानव मिमूत्र सवहत वा रवहत 
फोहोरपान िाई सतही वा भमूमगत ढि प्रणािी वा अन्य 
कुनै तररकाबाट संकिन र स्थानान्तरण गने कायन सम्झन ु
पिनछ । 

(ढ)  "तोवकएको वा तोवकए बमोक्षजम" भन्नािे यो ऐन वा यस 
ऐन अन्तगनत बनकेो मनयममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोक्षजम सम्झन ुपिनछ । 

(ण)  "पान को स्रोत" भन्नािे प्राकृमतक रुपमा पान  मनसतृ हनुे 
निी, खोिा, ताि, पोखरी, इनार, कुवा तथा मूि जस्ता 
सतही वा भमूमगत जिस्रोत सम्झन ु पछन र सो शब्ििे 
आकाशे पान  तथा पान को आपूमतन गने मानव मनममनत 
संरचनािाई समेत जनाउुँछ । 

(त)  "फोहोरपान " भन्नािे खानेपान को घरेि,ु सावनजमनक तथा 
संस्थागत उपयोग पश्चात मनष्काशन हनुे मानव मिमूत्र 
सवहत वा रवहतको फोहोर पान  सम्झन ु पिनछ र सो 
शब्ििे फोहोर पान सुँग मममसएर आउने वषानतको पान िाई 
समेत जनाउुँछ । 

(थ)  "सरसफाइ सेवा" भन्नािे फोहोर पान  व्यवस्थापन तथा 
ढि मनकास गरी वातावरण य स्वच्छता कायम राख्न ेकायन 
सम्झन ुपिनछ र सो शब्ििे पान को स्रोतको संरिण गनन 
ढि मनकास प्रणािी, फोहोर पान  प्रशोधन प्रणािी तथा 
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सावनजमनक शौचाियको मनमानण, सञ्चािन तथा प्रवर्द्नन गने 
कायनिाई समते जनाउुँिछ । 

(ि)  "स्वच्छता" भन्नािे मनयममत रुपमा शौचाियको प्रयोग 
गने, मनयममत रुपमा साबनु पान िे हात धनुे, घरायस  
तहमा वपउने पान को सरुक्षित व्यवस्थापन र शवुर्द्करण 
गने, व्यक्षक्तगत सरसफाइ कायम गने र घरमभत्र र 
बावहरका तरि र िोस फोहोर मैिाको उक्षचत व्यवस्थापन 
गरी पूणन स्वच्छता कायम गने कायनिाई समेत जनाउुँिछ 
।  

(ध)  "संगठित संस्था" भन्नािे खानेपान  तथा सरसफाइ र 
स्वच्छता सम्बन्ध  सेवा सञ्चािन गननको िामग यस ऐन 
तथा अन्य प्रचमित कानून बमोक्षजम ितान भई स्थापना 
भएका खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािाई 
जनाउुँिछ र सो शब्ििे प्रचमित कानून बमोक्षजम 
खानेपान  तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गने उद्देश्यिे 
स्थापना भएका अन्य संस्था समेतिाई जनाउुँछ । 

(न)  "सेवा प्रणािी" भन्नािे खानपेान को महुान, पाइप, प्रशोधन 
संयन्त्र, जि भण्डारण संरचना, जिाशय वा सरसफाइ 
सेवासुँग सम्बक्षन्धत संरचना वा त्यस्तै वकमसमका अन्य 
उपकरण वा संरचना सम्झन ु पिनछ र सो शब्ििे 
खानेपान  तथा सरसफाइ सेवासुँग आवर्द् भएको घर, 

जग्गा र त्यसमा मनममनत संरचनािाई समते जनाउुँछ । 

(प)  "सेवा प्रिायक" भन्नािे खानेपान  सेवा, सरसफाइ सेवा र 
स्वच्छता सम्बन्ध  सेवा प्रणािीको मनमानण, सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापनको माध्यमबाट खानेपान  तथा सरसफाइ र 
स्वच्छता सम्बन्ध  सेवा उपिब्ध गराउने उपभोक्ता संस्था 
वा अनमुमतपत्र प्राप्त संस्था सम्झन ुपिनछ । 
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(फ)  "सेवा िेत्र" भन्नािे उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त 
संस्थािे खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता सेवा 
सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गननका िामग मनधानरण गररएको 
वा अनमुमतपत्रमा उल्िेख गररएको िेत्र सम्झन ुपिनछ । 

 
 
 

पररच्छेि २ 

खानेपान  तथा सरसफाइमा पहुुँचको अमधकार र खानेपान  प्रणािी 
सम्बन्ध  व्यवस्था 

३.  खानेपान  तथा सरसफाइमा पहुुँचको अमधकार :  (१) यस 
माड  गाउुँपामिकामा रहेका प्रत्येक नागररकिाई ववना 
भेिभाव स्वच्छ खानेपान  तथा सरसफाइमा सहज र सिुभ 
पहुुँचको अमधकार हनुछे र यस ऐन तथा प्रचमित कानून 
बमोक्षजम त्यस्तो अमधकारको सम्मान, संरिण, संवर्द्नन र 
पररपूमतन हनुेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको खानेपान  तथा सरसफाइमा पहुुँचको 
अमधकार अन्तगनत यस माड  गाउुँपामिकामा प्रत्यके 
नागररकिाई िेहायको अमधकार हनुेछ-  

(क)  उपभोक्ता संस्था स्थापना गने अमधकार र स्वच्छ 
खानेपान  तथा सरसफाइमा सहज र सिुभ 
पहुुँचको अमधकार, 

(ख)  मनयममत रुपमा पयानप्त, स्वच्छ र गणुस्तरीय 
खानेपान  प्राप्त गने अमधकार, 

(ग)  गणुस्तरीय सरसफाइमा सहज र सिुभ रुपमा 
पहुुँचको अमधकार । 

 (३) उपिफा (१) बमोक्षजमको अमधकारको सम्मान, 

संरिण, संवर्द्नन, पररपूमतन र कायानन्वयन गने क्षजम्मवेारी यस 
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माड  गाउुँपामिका र सम्बक्षन्धत उपभोक्ता संस्थाको हनुछे 
र यसका िामग यस माड  गाउुँपामिका र सम्बक्षन्धत 
उपभोक्ता संस्थािे नेपाि सरकार तथा प्रिेश सरकारसुँग 
समन्वय गरी आवश्यक सहयोग प्राप्त गनन सक्नेछन ्। 

(४) यस माड  गाउुँपामिकािे आफीन्ो िेत्रमा 
रहेका उपभोक्ता संस्थाहरुिे आपूमतन गने खानेपान को 
सवुवधास्तर मनधानरण गनन सक्नेछ र यस प्रयोजनका िामग 
खानेपान को सवुवधास्तरको िामग उपभोक्ता संस्थाहरुसुँग 
छिफि गरी आवश्यक सूचकहरु मनधानरण गनन सक्नेछ ।  

४.  खानेपान का स्रोतमामथको अमधकार: (१) यस माड  
गाउुँपामिकामा जिस्रोतको उपयोग गिान खानेपान िाई 
पवहिो प्राथममकता प्रिान गररनेछ । 

(२) प्रचमित कानूनमा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको 
भएपमन घरेि ुउपयोगका िामग पान को उपयकु्त पररमाणको 
व्यवस्था गरेर मात्र जिस्रोतको उपयोगसुँग सम्बक्षन्धत 
मसंचाई, जिववद्यतु जस्ता आयोजना र अन्य प्रयोजनको िामग 
प्रयोग गनुन पनेछ । 

(३) यस ऐन तथा प्रचमित कानून बमोक्षजम कुन ै
उपभोक्ता संस्था वा समिुायिे सामिुावयक वहत हनुगेरी 
परम्परागत रुपमा वा उपभोक्ता संस्थाका माध्यमबाट 
घरेि,ु सावनजमनक र संस्थागत प्रयोजनका िामग उपयोग गिै 
आएको खानेपान को पररमाण बराबरको जिस्रोतमा सोही 
प्रयोजनको िामग त्यस्तो उपभोक्ता संस्था वा समिुायको 
अमधकार सरुक्षित रहनेछ । 

(४) कुनैपमन खानेपान  प्रणािीबाट उपिब्ध भएको 
खानेपान  सेवा कुन ै कारणिे प्रभाववत हनुे भएमा अको 
वैकक्षल्पक व्यवस्था नभएसम्म प्रभाववत व्यक्षक्त, बस्त , 
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समिुाय र सामाक्षजक संस्थािाई सो खानेपान  प्रणािीबाट 
खानेपान  सेवा प्राप्त गने अमधकार सरुक्षित रहनछे ।  

(५) खानेपान  तथा सरसफाइ सेवासुँग सम्बक्षन्धत 
प्रणािी तथा संरचनािाई प्रमतकूि असर पने गरी अन्य कुनै 
मनकाय वा ववकास पररयोजनािे कुन ैसंरचना बनाउन ुपरेमा 
प्रभाववत उपभोक्ता संस्थाको सहममत मिन ुपनेछ । 

(६) कुन ै ववकास आयोजनाका कारण उपभोक्ता 
संस्थार्द्ारा सञ्चामित वा परम्परागत रुपमा सञ्चामित 
खानेपान  आपूमतन प्रणािी वा संरचनामा िमत भएमा उक्त 
आयोजनािे प्रभाववत उपभोक्ता संस्थािाई न्यायोक्षचत 
िमतपूमतन उपिब्ध गराउनकुा साथै प्रभाववत खानेपान  
प्रणािी र संरचनाको ममनत सम्भार गनुन पनेछ ।  

(७) नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारिे यस 
गाउुँपामिकामा रहेको खानेपान का स्रोतबाट खानेपान  
संकिन तथा प्रशोधन गरी मनयानत वा अन्य कुनै व्यापार 
गनन कुन ैसंस्थािाई अनमुमतपत्र ठिनपूुवन यस गाउुँपामिका र 
प्रभाववत उपभोक्ता संस्था वा समिुायको सहममत मिन ु 
पनेछ ।  

५.  पान को स्रोत तथा महुानको संरिण : (१) खानेपान  तथा 
सरसफाइमा योगिानका िामग खानेपान कीो महुान तथा 
स्रोत संरिण गनुन सबै नागररक, स्थान य समिुाय, संघ संस्था 
र मनकायको कतनव्य हनुेछ ।  

(२) यस माड  गाउुँपामिकामा रहेका खानेपान कीा 
स्रोत तथा महुानको संरिणका िामग गाउुँपामिका र 
सम्बक्षन्धत उपभोक्ता संस्थाको समन्वयमा िेहाय बमोक्षजमका 
कायनहरु गनुन पनेछ-  
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(क)  खानेपान को स्रोत संरिणको िामग जिाधार, पान  
मनशृ्रत भएर आउने मिुाधार, मसमसार र वन िते्र 
संरिण गरी बाढी, पवहरो मनयन्त्रण गने र 
खानेपान को महुानिाई ठिगो बनाई राख्न मनयममत 
रुपमा ममनत सम्भार र सरसफाइ गने ।  

(ख)  खानेपान को स्रोतिाई प्रिीषूण हनु नठिने र 
पान को स्रोत िोप हनुबाट बचाउने, 

(ग)  खानेपान को संरिण र समकु्षचत उपयोगका बारेमा 
खानेपान  उपभोक्ता वा सम्बक्षन्धत पिहरुको 
सचेतना अमभवृवर्द् गने ।  

(घ)  खानेपान को स्रोत प्रिीषूण हनु नठिन तथा पान को 
मूि वा वहाव िेत्रको संरिणका िामग जैववक 
खेत  गनन र चरीचरण तथा आगिाग  मनयन्त्रण 
गनन कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गने ।  

(ङ)  खानेपान को मूहान वा वहाव िेत्र वा सो िेत्रका 
प्रणािीमा प्रमतकूि असर पनेगरी ववषािी वा 
ववष्फोटक पिाथन प्रयोग गनन बन्िेज गने ।  

(च)  खानेपान को स्रोत र वहाव प्रणािीमा हनुे प्रिषुण 
मनयन्त्रणका िामग आवश्यक पने अन्य कायनहरु 
गने । 

(३) यस माड  गाउुँपामिकामा रहेका उपभोक्ता 
संस्थािे अन्य मछमेकी गाउुँपामिकाको िेत्रमा रहेको महुान 
वा स्रोतबाट खानेपान  ल्याएको भएमा त्यस्तो िेत्रको 
खानीपेान को मूहान तथा स्रोत संरिणका िामग सम्बक्षन्धत 
स्थान य तहसुँग समन्वय गनुन पनेछ ।  

(४) व्यापाररक तथा नाफामूिक प्रयोजनका िामग 
खानेपान  आपूमतन गनन अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे आफ्नो 
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स्रोत साधन प्रयोग गरी उपिफा (२) बमोक्षजमका कायनहरु 
गनुन पनेछ ।  

(५) खानेपान को प्रयोजनका िामग मनमानण गररएका 
कुनै पमन प्रकारका धाराबाट पान  प्रयोग गने समयमा 
बाहेक अन्य समयमा पान  खेर फाल्न पाइने छैन ।   

६.  भमूमगत पान को उपयोग : (१) भमूमगत पान को उपयोगका 
िामग नेपाि सरकारिे बनाएको मापिण्डिाई मध्यनजर 
गिै गाउुँपामिकािे आवश्यक मापिण्ड बनाई िाग ु गनन 
सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको मापिण्डको 
अध नमा रही व्यक्षक्त, उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त 
संस्थािे भमूमगत पान को उपयोग गनन सक्नछेन ्। 

७.  खानेपान  तथा सरसफाइ प्रणािी : (१) यस 
गाउुँपामिकामभत्र खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता 
समममतको रुपमा रहने उपभोक्ता संस्थाका माध्यमबाट 
सामवुहक रुपमा स्वच्छ, सरुक्षित तथा गणुस्तरीय खानेपान  
तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  सेवाको सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(२) भौगोमिक जवटिता, बढी िागत तथा 
ववक्षशष्टकृत प्राववमधक स प र िि जनशक्षक्तको आवश्यकता 
पने भई गाउुँपामिका र उपभोक्ता संस्थािे मात्र सम्पन्न गनन 
नसक्ने प्रकृमतका खानेपान  तथा सरसफाइ आयोजनाको 
सह-िगान मा मनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िामग 
माड  गाउुँपामिका र उपभोक्ता संस्थािे नेपाि सरकार वा 
प्रिेश सरकारसुँग सहयोग माग गनन सक्नेछन ्।  

(३) खानेपान  तथा सरसफाइ आयोजनाको मनमानण 
गिान र भौमतक संरचना बनाउुँिा उपभोक्ता संस्थािे आफै 
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मनमानण गनुन पनेछ र उपभोक्ता संस्थािे मनमानण गनन नसक्न े
प्रकृमतका र सह-िगान का बहवुवषनय आयोजनाको भौमतक 
संरचनाको मनमानणका िामग मात्र प्रमतस्प्रधाको आधारमा 
मनमानण व्यवसाय  छनौट गनन सवकनछे ।   

(४) माड  गाउुँपामिकािे सतह तथा भमूमगत 
पान को स्रोत पयानप्त नभएको िेत्रका नागररकिाई खानेपान  
उपिब्ध गराउन आकाशे पान  संकिन गने तथा अन्य 
उपयकु्त प्रववमध वा प्रणािी मनमानणका िामग नेपाि सरकार 
र प्रिेश सरकारसुँग समते समन्वय गरी आमथनक तथा 
प्रववमधक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नछे । 

(५) कुन ै उपभोक्ता संस्थािे यस माड  
गाउुँपामिका सवहत अन्य स्थान य तहको िेत्रमा समेत 
खानेपान  तथा सरसफाइ सेवा आपूमतन गरेको रहेछ भन े
उक्त उपभोक्ता संस्थािाई सम्बक्षन्धत सबै स्थान य तहबाट 
सहयोग गनन सवकनछे ।  

(६) कुनै व्यक्षक्तको मनज  जग्गामा रहेको पान को 
स्रोतिाई आफ्नो घरेि ु प्रयोजनका िामग उपयोग गनन 
पाइनेछ र मनज  जग्गाको पान को स्रोतिाई सामवुहक 
वहतका िामग सामिुावयक रुपमा खानेपान  आपूमतन गने 
उपभोक्ता संस्थािे पमन उपयोग गनन सक्नेछ ।  

(७) व्यापाररक वा व्यावसावयक रुपमा खानेपान  
आपूमतन गनन अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे कुनै कारणिे मनयममत 
रुपमा खानेपान  सेवा आपूमतन गनन नसकेमा सो अवध का 
िामग उपभोक्तािाई ट्याङ्कर वा अन्य वैकक्षल्पक 
व्यवस्थाद्वारा उपयकु्त गणुस्तर र पररमाणको खानेपान  
उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 
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(८) खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता 
समममत/उपभोक्ता संस्था र अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे 
आफूिे सञ्चािन गरेको खानेपान  आपूमतन प्रणािीको 
आधारभतू जानकारीहरु (पान को स्रोत र पररमाण, उपभोक्ता 
घरधरुी संख्या र जनसंख्या, पिामधकारी, िैवङ्गक तथा 
सामाक्षजक समावेश करणको अवस्था, िगान  रकम, शलु्क 
तथा महशिु िर, सम्पकन  र गनुासीो सनुवुाई संयन्त्र आठि) 
बारे सूचना पाटी तयार गरी सावनजमनक स्थिमा राख्न ुपनेछ 
।   

८.  खानेपान  आयोजना र संरचनाको हस्तान्तरण : (१) 
गाउुँपामिकामा नेपाि सरकार, प्रिेश सरकार र स्थान य 
तहिे ववकास र मनमानण गरेका खानेपान  तथा सरसफाइ 
आयोजना र सो सम्बन्ध  संरचनाहरु खानेपान  तथा 
सरसफाइ उपभोक्ता समममतको रुपमा रहेका उपभोक्ता 
संस्थािाई हस्तान्तरण गनन सवकनछे ।  

(२) व्यावसावयक तथा व्यापाररक प्रयोजनका िामग 
संगठित संस्थािे सञ्चािन गरेका खानेपान  तथा सरसफाइ 
आयोजना र सोको संरचनाहरु उक्त संगठित संस्थािे 
पाएको अनमुमतपत्रको अवध  सवकएपमछ वा अनमुमतपत्र 
खारेज भएको अवस्थामा उक्त आयोजना र सोको 
संरचनाहरु पमन खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता 
समममतको रुपमा रहेका उपभोक्ता संस्थािाई हस्तान्तरण 
गनन सवकनेछ ।  

पररच्छेि ३ 

उपभोक्ता संस्था सम्बन्ध  व्यवस्था 
९.  खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको गिन : (१) 

गाउुँपामिकाको कुनै िेत्र वा बस्त मा सामिुावयक वहत र 
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सामवुहक िाभका िामग संस्थागत रूपमा जिस्रोतको 
उपयोग गरी खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  
सेवा सञ्चािन र उपयोग गनन चाहने उपभोक्ताहरूिे 
खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था गिन गनन 
सक्नेछन ्। 

(२) खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था 
गिन नभएका िेत्रमा गाउुँपामिकािे उपभोक्ता संस्था 
गिनका िामग आवश्यक सहयोग र सहज करण गनन 
सक्नेछ ।  

(३) प्रचमित कानून बमोक्षजम गाउुँपामिकाको 
िेत्रामधकार, िावयत्व र क्षजम्मेवारी अन्तगनत पने वकमसमका 
खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु गिन भएमा 
उपभोक्ता संस्थाको ववधान सवहत उपभोक्ता संस्था ितानका 
िामग गाउुँपामिका समि मनवेिन ठिनपुनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बमोक्षजम पेश भएको ववधान 
अनसुारको उपभोक्ता संस्था ितान गनन सामाक्षजक, आमथनक र 
प्राववमधक दृवष्टकोणिे उपयकु्त िेक्षखएमा गाउुँपामिका 
अध्यििे ववधान स्व कृत गरी उपभोक्ता संस्था ितानको 
प्रमाणपत्र प्रिान गनुन पनेछ ।   

(५) कुनै एउटा खानेपान को स्रोत उपयोगका 
िामग उपभोक्ता संस्था स्थापना भइसकेकोमा सोही 
खानेपान को स्रोत प्रयोग गनेगरी अको उपभोक्ता संस्था 
ितान गनन पाइने छैन ।  

(६) यो ऐन िाग ुहनुपूुवन प्रचमित कानून बमोक्षजम 
क्षजल्िा जिस्रोत समममत वा ववमभन्न मनकायमा ितान भई 
सञ्चािन हुुँिै आएका खानपेान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता 
संस्था/समूह/समममतहरु मध्ये प्रचमित संघ य र प्रिेश 



14 

  

कानून बमोक्षजम यस गाउुँपामिकाको िेत्रामधकार, िावयत्व र 
क्षजम्मेवारी अन्तगनत पने वकमसमका खानेपान  तथा 
सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समूह/समममतहरु यो ऐन िाग ु
भएपश्चात ्यस गाउुँपामिकामा आफ्नो साववक ववधान र ितान 
प्रमाणपत्र पेश गरी उपभोक्ता संस्था अद्यावमधक हनु ु       

पनेछ ।  

  तर यस प्रयोजनका िामग नयाुँ उपभोक्ता संस्था 
 ितान गनुनपने छैन ।  

 (७) उपिफा (६) को प्रयोजनका िामग क्षजल्िा 
जिस्रोत समममतिे आफ्नो कायानियमा ितान रहेका तर यस 
गाउुँपामिकाको िेत्रामधकार, िावयत्व र क्षजम्मवेारीमभत्र पने 
खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको ितान 
अमभिेख, फाइि र सम्बक्षन्धत कागजातहरु यो ऐन प्रारम्भ 
भएको मममतिे एक वषनमभत्रमा यस माड  गाउुँपामिकामा 
हस्तान्तरण गनुन पनेछ ।  

(८) प्रचमित कानून बमोक्षजम नेपाि सरकार वा 
प्रिेश सरकारको िेत्रामधकार अन्तगनत पने वकमसमका 
खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुिे यस माड  
गाउुँपामिकाको िेत्रमा खानेपान  तथा सरसफाइ सेवा 
सञ्चािन गिै आएको भएमा उक्त संस्थाको ितान प्रमाणपत्र, 

ववधान र खानेपान को स्रोत सवहतको वववरण यो ऐन 
प्रारम्भ भएको मममतिे एक वषनमभत्रमा यस गाउुँपामिकामा 
अमभिेखको रुपमा राख्नका िामग उपिब्ध गराउन ु        

पनेछ ।  

(९) गाउुँपामिकामा ितान वा अद्यावमधक भएका 
खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे प्रत्येक आमथनक 
वषन समाप्त भएको मममतिे त न मवहनामभत्रमा आफ्नो िेखा 
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परीिण प्रमतवेिन र वावषनक प्रगमत प्रमतवेिन गाउुँपामिका 
समि पेश गनुन पनेछ ।  

(१०) खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे 
आफूिे उपयोग गिै आएको खानेपान को स्रोत उपयोग 
अनमुमतपत्रिाई प्रत्येक पाुँच वषनमा गाउुँपामिकािे तोकेको 
िस्तरु मतरी नवक्षीकरण गराउन ुपनेछ तर उपभोक्ता संस्था 
नवक्षीकरण गनुनपने छैन ।  

(११) कुनै िेत्रमा रहेका खानेपान  तथा सरसफाइ 
उपभोक्ता संस्थाहरु एक आपसमा गामभन वा 
आवश्यकताका आधारमा अिग-अिग हनु सक्नेछन ्।  

  (१२) उपभोक्ता संस्था सम्बन्ध  अन्य व्यवस्थाहरु 
 तोवकए बमोक्षजम हनुेछ ।  

१०.  खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था सङ्गठित संस्था 
हनुे : (१) यस ऐन तथा प्रचमित कानून बमोक्षजम ितान 
भएका खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था 
अववक्षच्छन्न उत्तरामधकारवािा स्वशामसत र सङ्गठित संस्था 
हनुेछ ।  

(२) खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको 
सबै काम कारबाहीको मनममत्त आफ्नो छुटै्ट छाप हनुेछ ।  

(३) खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे 
व्यक्षक्त सरह चि अचि सम्पक्षत्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन, 
बेचमबखन गनन वा अन्य वकमसमिे व्यवस्था गनन सक्नेछ ।  

(४) खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे 
व्यक्षक्त सरह नामिस उजूर गनन र उपभोक्ता संस्था उपर 
पमन सोही नामबाट नामसि उजूर िाग्न सक्नछे । 

११.  उपभोक्ता संस्थाको कायनसमममत : (१) खानेपान  तथा 
सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको कायनसमममत कक्षम्तमा सात र 
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बढीमा पन्र सिस्य य हनुपुनेछ र कायनसमममत गिन गिान 
उपभोक्ता संस्थाको िेत्रमभत्रका ववमभन्न जातजामतको 
प्रमतमनमधत्व र सामाक्षजक समावशे करणिाई ध्यान ठिन ु
पनेछ ।   

(२) उपभोक्ता संस्थाको कायनसमममतमा कक्षम्तमा 
५० प्रमतशत मवहिा प्रमतमनमध हनु ु पनेछ र अध्यि, 

उपाध्यि, सक्षचव र कोषाध्यि मध्ये कक्षम्तमा िईु पिमा 
मवहिा पिामधकारी हनु ुपनेछ ।  

(३) खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको 
कायनसममतको कायनकाि चार वषनको हनुछे ।  

(४) कुनै पमन व्यक्षक्तिे अध्यिको रुपमा बढीमा 
िईु कायनकाि मात्र काम गनन पाउन ेछ र कुन ैपमन व्यक्षक्त 
कुनै एउटै पिमा िईु पटक भन्िा बढी िोहोररएर 
पिामधकारी बन्न पाउन ेछैन ।   

(५) उपभोक्ता संस्थाको कायनसमममतको गिन वा 
ववघटन उपभोक्ता संस्थाको साधारण सभाको रुपमा 
आयोजना गररने अमधवशेनिे मात्र गनन सक्नेछ ।  

(६) उपभोक्ता संस्थाको प्रत्येक वषन साधारण सभा 
आयोजना गरी वावषनक कायनक्रम र िेखा परीिण प्रमतविेन 
पाररत गनुन पनेछ र आवश्यकता अनसुार ववशेष साधारण 
सभा पमन आयोजना गनन सवकनेछ ।  

(७) उपभोक्ता संस्थाको साधारण सभा वा 
अमधवेशन आयोजना गननका िामग यस गाउुँपामिका र 
सम्बक्षन्धत मनकायिे आवश्यकता अनसुार सहयोग तथा 
सहज करण गनन सक्नेछन ्।  

१२.  उपभोक्ता संस्थाको ववधान: उपभोक्ता संस्थाको ववधानमा 
िेहाय बमोक्षजमका व्यवस्थाहरु समावेश गनुन पनेछ :  
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(क)  उपभोक्ता संस्थाको नाम, िेगाना, कायनिेत्र र स्रोत 

(ख)  उपभोक्ता संस्थाको उद्देश्य र कायनहरु  

(ग)  सिस्यता (सिस्यता, सिस्यता शलु्क, सिस्यता 
शलु्क छुट, सिस्यता नहरने आठि) 

(घ)  अमधवेशन, वावषनक साधारण सभा, ववशेष साधारण 
सभा र अमधवेशन तथा साधारण सभाका कायनहरु 

(ङ)  कायनसमममतको गिन र कायनसमममतकीो काम, 

कतनव्य र अमधकारहरु  

(च)  कायनसमममतको बैिक र कायनववमध 

(छ)  पिामधकारीहरुको काम, कतनव्य र अमधकारहरु 

(ज)  अववश्वासको प्रस्ताव 

(झ)  उपभोक्ता संस्थाको कोष, सेवा शलु्क र आमथनक 
स्रोत संकिन तथा चि अचि सम्पक्षत्त 
व्यवस्थापन, िेखा परीिण 

(ञ)  मनवानचन सम्बन्ध  व्यवस्था  

(ट)  ववववध (ववधान संशोधन, संस्था ववघटन, ववमनयम 
बनाउन सक्न ेव्यवस्था आठि) 

(२) खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको 
ववधानमा स्थान य आश्यकता र उपभोक्ता संस्थािे सञ्चािन 
गने खानेपान  आयोजनाको प्रकृमतका आधारमा थप 
व्यवस्थाहरु समावशे गनन सवकनेछ ।  

१३.  उपभोक्ता संस्थाको कोष : (१) उपभोक्ता संस्थाको एक 
कोष रहने छ र उक्त कोषमा उपभोक्ता सिस्यता शलु्क, 

खानेपान  तथा सरसफाइ सेवा शलु्क, गाउुँपामिका र 
ववमभन्न मनकाय तथा संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम र कानून 
बमोक्षजम प्राप्त अन्य रकम जम्मा गनुन पनेछ ।  
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(२) उपभोक्ता संस्थािे खानेपान  तथा सरसफाइ 
सम्बन्ध  आयोजना मनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका 
िामग गाउुँपामिका र ववमभन्न सरकारी मनकाय तथा 
गैरसरकारी संघसंस्थासुँग सहयोग प्राप्त गनन सक्नेछन ्।  

(३) उपभोक्ता संस्थािे आफ्नो कोषमा भएको 
रकमिाई खानेपान  तथा सरसफाइ आयोजनाको ठिगोपना 
तथा ममनत सम्भार गनन र अन्य कुनै मनकायहरुसुँगको सह-
िगान मा खानेपान  तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चािनका 
िामग समेत सिपुयोग गनन सक्नेछ ।    

(४) उपभोक्ता संस्थािे आफ्नो ववधानमा भएको 
व्यवस्था बमोक्षजम िेखा परीिक मनयकु्त गरी संस्थाको 
वावषनक आयव्ययको िेखा परीिण गराई वावषनक साधारण 
सभाबाट पाररत गनुन पनेछ ।  

पररच्छेि ४ 

अनमुमतपत्र सम्बन्ध  व्यवस्था 
१४.  अनमुमतपत्र मिनपुने: (१) यस गाउुँपामिकाको कुनै िेत्रमा 

कुनै कम्पन  वा उद्योग जस्ता व्यावसावयक संस्थािे 
नाफामूिक वा व्यापाररक प्रयोजनका िामग खानेपान  तथा 
सरसफाइ सेवा प्रिान गने आयोजना वा सेवा प्रणािीको 
सभेिण, मनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनन र 
खानेपान को स्रोतको व्यावसावयक उपयोग गनन  चाहेमा यस 
ऐन बमोक्षजम माड  गाउुँपामिकाको कायनपामिकाबाट 
अनमुमतपत्र मिन ुपनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए 
तापमन सामिुावयक रुपमा सामवुहक प्रयोजनका िामग 
उपभोक्ता संस्थािे खानेपान  तथा सरसफाइ आयोजनाको 
सभेिण, मनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनन र खानेपान  



19 

  

तथा सरसफाइ उपभोक्ता समममतको रुपमा रहेका उपभोक्ता 
संस्थाद्वारा खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  
सेवा प्रिान गनन अनमुमतपत्र मिनपुने छैन ।  

(३) यस गाउुँपामिकाको िेत्रमभत्र वा िेत्रबाट 
उपिफा (१) बमोक्षजम व्यापाररक, व्यावसावयक तथा 
औद्योमगक प्रयोजनका िामग खानेपान  आयोजना वा सेवा 
प्रणािी सञ्चािन गनन चाहने व्यावसावयक वकमसमका संगठित 
संस्थािे सम्बक्षन्धत ववषयको आमथनक, प्राववमधक तथा 
प्रचमित कानून बमोक्षजमको वातावरण य अध्ययन प्रमतविेन 
तथा माड  गाउुँपामिकािे तोकेको अन्य आवश्यक वववरण 
र अनमुमतपत्र िस्तरु समेत संिग्न गरी यस माड  
गाउुँपामिका समि मनवेिन ठिन ुपनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बमोक्षजम प्राप्त मनविेनमा 
छानमबन गिान थप कागजात आवश्यक पने वा कुन ै
ववषयमा थप स्पष्ट गनुनपने िेक्षखएमा यस माड  
गाउुँपामिकाको प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतिे सो 
बमोक्षजमका कागजातहरु पेश गनन वा स्पष्ट गनन बढीमा 
पन्र ठिनको समय ठिन ुपनेछ ।  

१५.  अनमुमतपत्र ठिनपुने : (१) िफा १४ बमोक्षजम परेको 
मनविेनमा गाउुँपामिकािे आवश्यक जाुँचबझु गिान आफ्नो 
अमधकार िेत्रमभत्र पने ववषय भई अनमुमतपत्र ठिन उपयकु्त 
िेक्षखएमा त्यस्तो मनविेन परेको मममतिे त स ठिनमभत्र यस 
ऐन र अन्य प्रचमित कानून बमोक्षजमका शतनहरु समेत 
उल्िेख गरी मनवेिक संस्थािाई व्यापाररक, व्यावसावयक 
तथा औद्योमगक प्रयोजनका िामग खानेपान  आपूमतन गनन 
अनमुमतपत्र ठिन ुपनेछ । 
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(२) उपिफा (२) बमोक्षजमको अनमुमतपत्र प्रिान 
गिान बढीमा पाुँच वषनका िामग मात्र प्रिान गनन सवकनछे र 
सो अवध  पश्चात ् गाउुँपामिकािे तोकेको िस्तरु      
बझुाई बढीमा एक पटक मात्र अको पाुँच वषनका िामग 
अनमुमतपत्र नव करण गनन सवकनेछ ।  

(३) अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थाको अनमुमतपत्रको 
अवध  समाप्त हनुे वषन    उक्त खानेपान  तथा सरसफाइ 
आयोजना सञ्चािनका िामग सम्बक्षन्धत िेत्रमा उपभोक्ता 
संस्था स्थापना गरी सोही उपभोक्ता संस्थािाई आयोजना 
हस्तान्तरण   गनुन पनेछ ।  

(४) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअगावै व्यावसावयक तथा 
औद्योमगक रुपमा खानेपान  उपयोग गरररहेका संगठित 
संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतिे एक वषनमभत्रमा यस 
ऐन तथा प्रचमित कानून बमोक्षजमको प्रवक्रया पूरा गरी 
अनमुमतपत्र मिन ुपनेछ । 

(५) उपिफा (१) र (४) बमोक्षजम अनमुमतपत्र 
नमिएका संगठित संस्थािे व्यापाररक तथा नाफामूिक 
प्रयोजनका िामग खानेपान  तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना 
वा सेवा प्रणािी मनमानण, सञ्चिन तथा व्यवस्थापन गनन वा 
खानेपान को स्रोतको व्यावसावयक तथा औद्योमगक उपयोग 
गनन पाउने छैन । 

१६.  अनमुमतपत्र प्रिान नगररने : (१) यस ऐन वा प्रचमित 
कानून बमोक्षजम उपभोक्ता संस्थार्द्ारा सामिुावयक रुपमा 
खानेपान  तथा सरसफाइ सेवा प्रिान भइहेको िेत्रमा र 
व्यावसावयक तथा व्यापाररक वा औद्योमगक प्रयोजनका 
िामग खानेपान  सेवा सञ्चािन गनन कुन ैसंगठित संस्थािाई 
अनमुमत प्रिान गररएको बसोबास िेत्र वा औद्योमगक िते्रमा 
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अको कुनैपमन संगठित संस्थािाई सोही प्रयोजनका िामग 
अनमुमतपत्र प्रिान गररने छैन ।  

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु व्यवस्था गररएको 
भए तापमन अनमुवपत्र प्राप्त संस्थािे सेवा िेत्रमा गणुस्तरीय 
सेवा प्रिान नगरेमा वा मनयममत रुपमा खानेपान  सेवा 
आपूमतन नगरेमा वा माग अनसुारको खानेपान  सेवा आपूमतन 
गनन नसकेमा वा कुनै कारणिे त्यस्तो संस्था ववघटन भएमा 
वा अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थाको अनमुमतपत्र खारेज भएमा 
उक्त िेत्रमा खानेपान  तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गनन यस 
ऐनमा गररएको व्यवस्था अनसुार अको संस्थािाई नयाुँ 
अनमुमतपत्र प्रिान गनन सवकनछे ।  

(३) उपभोक्ता संस्थार्द्ारा सामिुावयक रुपमा 
खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  सेवा प्रिान 
गननका िामग प्रयोग भइरहेको खानेपान को स्रोतमा प्रमतकूि 
असर पनेगरी व्यावसावयक तथा व्यापाररक वा औद्योमगक 
प्रयोजनका िामग खानेपान  सेवा सञ्चािन गनन अनमुमतपत्र 
प्रिान गररने छैन ।  

१७.  अनमुमतपत्र खारेज : (१) यस ऐन बमोक्षजम अनमुमतपत्र 
प्राप्त संस्थािे ऐन मनयम ववपररतको कुनै काम गरेमा वा 
मनयममत रुपमा खानेपान  तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ध 
नगराएमा वा खानेपान  तथा सरसफाइ सेवा प्रिान गरे 
वापत अनमुमतपत्रमा उल्िेख गररएभन्िा बढी शलु्क मिएमा 
वा अनमुमत्रपत्रमा उक्षल्िक्षखत समयमभत्र खानेपान  आयोजना 
वा सेवा प्रणािीको मनमानण तथा सञ्चािन र व्यवस्थापन 
नगरेमा गाउुँपामिकाको कायनपामिकािे अनमुमतपत्रमा 
उल्िेक्षखत काममा आवश्यक सधुार गरी सेवा सञ्चािन 
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गननका िामग अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािाई मनिेशन ठिन 
सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको अवस्थाको 
ववद्यमानता भए नभएको कुरा पवहचान गननका िामग 
गाउुँपामिकािे अनगुमन समममत गिन गरी प्रमतवेिन तयार 
गनन सक्नेछ ।  

(३) उपिफा (१) बमोक्षजम ठिइएको मनिेशन तथा 
आिेशको पािना नगरेमा गाउुँपामिकाको कायनपामिकािे 
यस ऐन बमाक्षजम प्रिान गरेको अनमुमतपत्र खारेज गनुन 
पनेछ । 

(४) उपिफा (३) बमोक्षजम अनमुमतपत्र खारेज गनुन 
अक्षघ गाउुँपामिकाको प्रमखु प्रशासकीय अमधकृतिे 
सम्बक्षन्धत अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािाई सात ठिनको समय 
ठिई आफ्नो सफाई पेश गने मौका ठिन ुपनेछ । 

पररच्छेि ५ 

खानेपान  तथा सरसफाइ सेवा सञ्चािन सम्बन्ध  व्यवस्था 
१८.  खानेपान  तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ध गराउन ुपने : (१) 

यस ऐन तथा प्रचमित कानून बमोक्षजम अनमुमत मिन ुनपने 
उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त संगठित संस्थािे 
आफ्नो सेवा िेत्रमभत्रका खानेपान  तथा सरसफाइ 
उपभोक्ताहरुिे मनयममत र न्यायोक्षचत रुपमा खानेपान  तथा 
सरसफाइ सेवा उपयोग गनन पाउन ेगरी आवश्यक व्यवस्था 
गनुन पनेछ ।  

(२)  आफ्नो सेवा िेत्रमभत्र खानेपान  तथा 
सरसफाइ सेवा उपिब्ध गराउुँिा कुनै पमन आधारमा कुन ै
पमन भेिभाव गनन पाइने छैन । 
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(३) यस ऐन बमोक्षजम खानेपान  सेवा उपिब्ध 
गराउुँिा घरेि ु उपयोग र सावनजमनक प्रयोगको िामग 
आवश्यक व्यवस्था गरेर मात्र संस्थागत, व्यावसावयक तथा 
औद्योमगक प्रयोजनको िामग पान को स्रोतको प्रयोग गनुन 
पनेछ ।  

(४) घरायस  तथा सावनजमनक प्रयोजनका िामग 
खानेपान  तथा सरसफाइ सेवा उपिब्ध गराउनका िामग 
यस माड  गाउुँपामिकािे उपभोक्ता संस्थािाई आवश्यक 
सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(५) यस ऐन बमोक्षजम अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे 
आपस  सम्झौता गरी घरेि,ु सावनजमनक, संस्थागत, 

व्यावसावयक तथा औद्योमगक प्रयोजनको िामग प्रशोमधत, 

अधनप्रशोमधत वा अप्रशोमधत पान  थोक रूपमा खररि मबक्री 
गनन सक्नेछ । 

(६) कुन ै पमन कारणिे खानेपान  आपूमतन प्रणािी 
अवरुर्द् भएमा गाउुँपामिका र अन्य सम्बक्षन्धत मनकायको 
सहयोगमा तत्काि ममनत सम्भार गरी खानेपान  आपूमतन गनुन 
पनेछ र ममनत सम्भार अवध मा खानेपान  आपूमतनका िामग 
अस्थाय  वा वैकक्षल्पक व्यवस्था गनुन पनेछ ।   

(७) अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यावसावयक 
उपभोक्तािाई खानेपान  सेवा उपिब्ध गराउुँिा पान  
उपयोग गरेपश्चात मनस्कने फोहोर पान को व्यवस्थापनका 
िामग उपभोक्तासुँग आपस  सम्झौता गरी सेवा प्रिान गनुन 
पनेछ । 

१९.  धारा तथा ममटर जडान : (१) यस ऐन बमोक्षजम खानेपान  
सेवा प्राप्त गनन चाहने उपभोक्तिे धारा तथा ममटर जडानको 
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िामग सम्बक्षन्धत सेवा िेत्रको उपभोक्ता संस्था वा 
अनमुमतपत्र प्राप्त संस्था समि मनविेन ठिन ुपनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजम मनविेन प्राप्त भएमा 
उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे मनधानररत 
शलु्क मिई समयमा नै धारा तथा ममटर जडान गरक्षीठिन ु
पनेछ । 

(३) उपिफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा 
िेखक्षीएको भए तापमन कुन ै प्राववमधक कारणिे कुनै सेवा 
िेत्रमभत्रका धाराहरुमा ममटर जडान गनन उपयकु्त नहनुे 
भएमा अन्य उपयकु्त व्यवस्था गरी खानेपान  सेवा उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

२०.  ढि मनकास सेवा सञ्चािन : (१) यस ऐन बमोक्षजम 
खानेपान  सेवा प्रिान गिान मनक्षस्कएको फोहीोर पान को 
व्यवस्थापनका िामग उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त 
संस्थािे ढि मनकास सेवा सञ्चािन गनुन पनेछ ।   

(२) उपिफा (१) बमोक्षजम ढि मनकास सेवा 
सञ्चािन गिान ढि मनकास सेवा उपयोग गने उपभोक्ताबाट 
संस्थािे मनधानररत िरमा ढि मनकास सेवा शलु्क मिन 
सक्नेछ ।  

२१.  सेवा बन्ि गनन सक्न े : (१) काब ु बावहरको पररक्षस्थमत 
उत्पन्न भई खानेपान  सेवा प्रणािीबाट उपिब्ध गराई 
रहेको खानेपान को गणुस्तर कायम रहन नसक्ने भएमा वा 
सेवाको स्तरमा असर पने भएमा वा सेवा बन्ि गनुनपने 
भएमा त्यस्तो सेवा सचुारु हनु िाग्ने अनमुामनत समयसमेत 
उल्िेख गरी उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे 
उपभोक्तािाई उपयकु्त माध्यमबाट सो कुराको पूवनसूचना 
ठिई खानेपान  सेवा बन्ि गनन सक्नेछ । 
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(२) उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे 
उपिफा (१) बमोक्षजम आफ्नो सेवा िेत्रमभत्र खानेपान  
सेवा बन्ि गरेमा त्यस्ता संस्थािे बैकक्षल्पक व्यवस्था गरी 
उपभोक्तािाई स्वच्छ खानेपान  उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोक्षजम आफ्नो सेवा िेत्रमभत्र 
उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त संस्था आफैिे 
मनधानरण गरेको समय तामिका बमोक्षजम मनयममत रुपमा 
खानेपान  ववतरण गनन नसकेमा त्यसरी खानेपान  ववतरण 
गनन नसकेको अवमधको शलु्क वा महसिु मिन पाउने छैन 
। 

(४) मनधानररत समयमा शलु्क वा महसिु नबझुाउन े
वा सेवाको िरुुपयोग गने वा सेवा उपयोग गिान पािना 
गनुनपने शतनको उल्िघंन गने उपभोक्ताको सेवा सम्बक्षन्धत 
संस्थािे पूवनसूचना ठिई बन्ि गनन सक्नेछ । 

(५) उपिफा (४) बमोक्षजम सेवा बन्ि गराएकोमा 
सम्बक्षन्धत उपभोक्तािे शलु्क वा महसिु बझुाई सेवा 
सचुारु गररठिन मनवेिन ठिएमा सम्बक्षन्धत संस्थािे मनधानरण 
गरेको शलु्क मिई बन्ि भएको सेवा पीुनिः सचुारु गररठिन ु
पनेछ र उपभोक्ताको कारणिे कुनै हान  नोक्सान  भएको 
पाइएमा सम्बक्षन्धत उपभोक्ताबाट त्यस्तो हान  नोक्सान  
भएको रकम भराई मिन सक्नेछ । 

२२.  मनज  वा सावनजमनक जग्गामा पाइप ववच्याउन वा अन्य 
संरचना बनाउन सक्ने : (१) उपभोक्ता संस्था वा 
अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे उपभोक्तािाई खानेपान  सेवा 
उपिब्ध गराउने प्रयोजनको िामग प्रचमित कानून 
बमोक्षजमको प्रकृया पूरा गरी मनज  वा सावनजमनक जग्गामा 
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खानेपान  तथा ढि मनकासको पाइप मबच्याउन वा अन्य 
संरचना बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे 
कुनै व्यक्षक्तको मनज  जग्गामा पाईप मबच्याउन वा कुनै 
संरचना बनाउन ुपरेमा सम्बक्षन्धत जग्गाधन सुँग उक्त जग्गा 
खररि गनन वा मिक्षखत सम्झौता गरी मिजमा मिन वा 
आपस  सहममतका आधारमा मनिःशलु्क मिन सक्नेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोक्षजम मनज  जग्गा प्राप्त गनन 
नसकेमा वा जग्गा     प्राप्त गनन सम्भव नभएमा उपभोक्ता 
संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे प्रचमित कानून 
बमोक्षजम त्यस्तो जग्गा प्राप्त गननको िामग माड  
गाउुँपामिका समि अनरुोध गनन सक्नेछ । 

(४) उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे 
खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  सेवा, 
आयोजना वा सेवा प्रणािी मनमानण तथा सञ्चािनका िामग 
ववच्याएको पाईप वा मनमानण गरेको संरचनाका कारण 
कसैको मनज  सम्पक्षत्त हान  नोक्सान  हनु गएमा त्यस्तो 
संस्थािे सोको उक्षचत मआुब्जा र िमतपूमतन ठिन ुपनेछ । 

२३.  घर जग्गामा प्रवेश गनन सक्ने : (१) उपभोक्ता संस्था वा 
अनमुमतपत्र प्राप्त संस्था वा यस ऐन बमोक्षजमको कामको 
मसिमसिामा खवटएको संस्थाको पिामधकारी वा 
गाउुँपामिकाको पिामधकारी वा कुनै सरकारी कमनचारी कुन ै
व्यक्षक्तको घर जग्गामा प्रवेश गनुनपने भएमा सम्बक्षन्धत 
व्यक्षक्तिाई पूवनसूचना ठिई त्यस्तो घरजग्गामा प्रवशे गनन 
सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए 
तापमन कुनै व्यक्षक्तिे खानेपान  सेवाको िरुुपयोग वा 



27 

  

सेवाको अनामधकृत उपयोग गरररहेको छ भने्न शङ्का गनुनपने 
पयानप्त आधार र कारण भएमा सोको िामग सूयोियिेक्षख 
सूयानस्त नभएसम्मको समयमा पूवनसूचना नठिई पमन त्यस्तो 
व्यक्षक्तको घरजग्गामा प्रवशे गनन सक्नेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोक्षजमको कायनमा संिग्न 
व्यक्षक्तिे सम्बक्षन्धत घर जग्गाधन को कुनै पमन सम्पक्षत्तमा 
हान  नोक्सान  पगु्ने कायन गनुन हीुुँिैन । 

तर त्यस्तो कायनमा संिग्न व्यक्षक्तिे कुनै हान  
नोक्सान  गरेको पाइएमा संस्थािे सम्बक्षन्धत व्यक्षक्तिाई 
न्यायोक्षचत िमतपूमतन ठिन ुपनेछ । 

२४. सेवा प्रणािीसुँग सम्बक्षन्धत संरचनाको सरुिा: (१) 
खानेपान  तथा सरसफाइ आयोजना वा सेवा प्रणािीको 
सरुिाको िामग उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त 
संस्थाको मिक्षखत अनरुोधमा वा त्यस्तो प्रणािीको सरुिा 
गनन आवश्यक भएमा नेपाि सरकार, प्रिेश सरकार तथा 
यस गाउुँपामिकािे आवश्यक सरुिा व्यवस्था गनुन पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजम अनमुमतपत्र प्राप्त 
संस्थाको अनरुोधमा सरुिा व्यवस्था गररएकोमा त्यसको 
िामग िाग्ने सम्पूणन खचन सोही अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे 
व्यहोनुन पनेछ । 

पररच्छेि ६ 

महसिु तथा सेवा शलु्क सम्बन्ध  व्यवस्था 
२५.  खानेपान  तथा सरसफाइ महसिु मनधानरण : (१) खानेपान  

तथा सरसफाइ उपभोक्ता समममतको रुपमा रहेका उपभोक्ता 
संस्थािे उपिब्ध गराउने खानेपान  तथा सरसफाइ सेवाको 
महसिु सम्बक्षन्धत उपभोक्ता संस्थाको साधारण सभािे 
मनधानरण गरे बमोक्षजम हनुेछ र यसरी मनधानरण गरेको 
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महसिु िरको जानकारी माड  गाउुँपामिकािाई उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपभोक्ता संस्थािे खानेपान  तथा सरसफाइ 
सेवाको महसिु मनधानरण गिान आयोजनाको िागत, 

खानेपान को गणुस्तर, सेवाको स्तर, उपभोक्ताहरुको 
योगिान, उपभोक्ताको बहृत वहत, उपभोक्ताको क्रयशक्षक्त, 

नेपाि सरकार र प्रिेश सरकारको न मत, गाउुँपामिकाको 
न मत र खानेपान  तथा सरसफाइमा पहुुँचको हक सम्बन्ध  
मौमिक हकिाई समते आधार मानु्न पनेछ ।   

(३) यस गाउुँपामिकािे आफ्नो िेत्रमभत्र रहेका 
खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थािे उपिफा (२) 
बमोक्षजमका सूचकहरुका आधारमा मनधानरण गने खानेपान  
महशिुमा सम्भव भएसम्म एकरुपता कायम राख्न वा 
व्यापक अन्तर हनु नठिनका िामग आवश्यक मनिेशन ठिन 
सक्नेछ ।    

(४) अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे व्यावसावयक तथा 
व्यापाररक र औद्योमगक प्रयोजनका िामग उपिब्ध गराउन े
खानेपान  तथा सरसफाइ सेवाको महसिु यस माड  
गाउुँपामिकाको परामशनमा खानेपान  तथा सरसफाइ सेवा 
महसिु मनधानरण आयोगिे मनधानरण गरे बमोक्षजम हनुेछ । 

२६.  महसिु तथा शलु्क मिनसक्न े: (१) उपभोक्तािे खानेपान  
तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  सेवा उपयोग गरे 
वापत उपभोक्ता संस्थािे साधारण सभाको मनधानरण 
बमोक्षजम र अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे आयोगिे मनधानरण गरे 
बमोक्षजमका आधार र मापिण्डको अध नमा रही 
उपभोक्तासुँग महसिु तथा सेवा शलु्क मिन सक्नेछ । 
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(२) उपभोक्तािे खानेपान  तथा सरसफाइ र 
स्वच्छता सम्बन्ध  सेवा उपयोग गरे वापतको महसिु तथा 
सेवा शलु्क सम्बक्षन्धत उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त 
संस्थािाई बझुाउन ुपनेछ ।  

(३) व्यापाररक वा व्यावसावयक रुपमा खानेपान  
आपूमतन गनन अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे आफ्नो सेवा िेत्रमभत्र 
मनधानररत समय तामिका बमोक्षजम मनयममत रुपमा खानेपान  
ववतरण गनन नसकेमा त्यसरी खानेपान  ववतरण गनन 
नसकेको अवमधको शलु्क वा महसीिु मिन पाउने छैन । 

(४) उपिफा (१) र (२) मा जनुसकैु व्यवस्था 
गररएको भए तापमन उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त 
संस्थािे सम्बक्षन्धत वडा कायानियिे गररब तथा ववपन्न भन  
पवहचान र मसफाररस गरेका व्यक्षक्त तथा पररवारिाई धारा 
र ममटर जडान, शौचािय मनमानण र ढि जडान वापतको 
शलु्क तथा खानेपान को महसिु िगायतका सेवामा छुट 
तथा सहमुियत ठिन ुपनेछ । 

२७.  ममनाहा वा छुट ठिनसक्ने : प्रकोप वा अन्य कुनै ववषमी ्
पररक्षस्थमतका कारण कुन ै खास िेत्रका उपभोक्ता, गररब 
तथा ववपन्न पररवार वा मसमान्तकृत पररवारिे उपभोक्ता 
संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन गरेको खानेपान  सेवाको महसिु मतनन असमथन 
भएमा त्यस्ता उपभोक्तािे मतनुनपने महसिु घटाउन वा 
ममनाहा ठिन सक्नछे । 

२८.  असिु उपर गननसक्न े : यस ऐन बमोक्षजम खानेपान  तथा 
सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  सेवा उपयोग गरे वापतको 
महसिु तथा जररवानाको रकम नबझुाउने उपभोक्ताबाट 
सम्बक्षन्धत उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे 
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त्यस्तो रकम प्रचमित कानून बमोक्षजम असिु उपर गनन 
सक्नेछ । 
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पररच्छेि ७ 

खानेपान  तथा सरसफाइको गणुस्तर मापिण्ड सम्बन्ध  व्यवस्था 
२९.  स्वच्छ र गणुस्तरीय खानेपान  आपूमतन गनुनपने : (१) यस 

ऐन बमोक्षजम अनमुमत मिन ु नपने उपभोक्ता संस्था वा 
अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे खानेपान  आपूमतन गिान स्वच्छ र 
गणुस्तरीय खानेपान  आपूमतन गनुन पनेछ । 

(२) खानेपान  आपूमतन गिान पान को गणुस्तर र 
स्वच्छता कायम गननका िामग पान  प्रशोधन गनुनपने भएमा 
प्रशोधन गरेर मात्र खानेपान  आपूमतन गनुन पनेछ ।  

३०.  गणुस्तर मापिण्ड तोक्न सक्ने : (१) खानेपान  तथा 
सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  सेवाको सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापनमा अविम्बन गनुनपने गणुस्तर मापिण्डहरु 
नेपाि सरकारिे मनधानरण गरे बमोक्षजम हनुेछन ्। 

(२) नेपाि सरकारिे मनधानरण गरेको न्यूनतम ्
मापिण्ड अन्तगनत रही सो मापिण्डमा तोकेको 
गणुस्तरभन्िा न्यून नहनुे गरी यस माड  गाउुँपामिकािे 
आफ्नो िेत्रका िामग खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता 
सम्बन्धमा आवश्यक मापिण्ड तोक्न सक्नेछ । 

(३) उपभोक्ता संस्था र अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे 
उपिफा (१) र (२) बमोक्षजम तोकेको गणुस्तर र 
मापिण्डको पािना गनुन पनेछ । 

(४) गाउुँपामिकािे नेपाि सरकारिे तोकेको 
मापिण्ड अनरुुप हनुेगरी खानेपान  तथा फोहोर पान को 
गणुस्तर मापन तथा परीिणका िामग प्रयोगशािाको 
स्थापना तथा सञ्चािन गनन सक्नेछ । 

(५) उपिफा (५) बमोक्षजम यस गाउुँपामिकािे 
आफै प्रयोगशािा स्थापना गनन नसकेको अवस्थामा 
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उपभोक्ता सीसं्था वा कुनै सेवा प्रिायक संस्थािे स्थापना 
गरेको प्रयोगशािाबाट खानपेान को गणुस्तर मापन तथा 
परीिण गराउन सक्नेछ ।  

३१.  वातावरण य अध्ययन गने: खानेपान  तथा सरसफाइ 
सम्बन्ध  नयाुँ आयोजना मनमानण गिान कुनै आयोजनाको 
वातावरण संरिण सम्बन्ध  प्रचमित कानून बमोक्षजम 
वातावरण य अध्ययन प्रमतविेन तयार गरी स्व कृत गराउन ु
पने भएमा सम्बक्षन्धत उपभोक्ता संस्था तथा अनमुमतपत्र 
प्राप्त संस्थािे उक्त कानून  व्यवस्थाको पािना गनुन पनेछ 
।   

३२.  निी तथा ताि तिैयाको जि गणुस्तर मापिण्ड: 

सांस्कृमतक, धाममनक, पयनटकीय महत्वका िेत्र र बस्त सुँग 
जोमडएका वा ववमभन्न स्थानमा रहेका निी, ताि तिैया, 
पोखरी, जिाशय तथा कुण्ड वा कुवा र धाराहरुको 
वातावरण य स्वास््य र जिको गणुस्तरमा मानव सकृ्षजत वा 
मानव य वक्रयाकिापको कारण परररहेको वा पनन सक्ने 
प्रभाव न्यून करण गरी स्वच्छता र सनु्िरता कायम राख्न 
नेपाि सरकार तथा प्रिेश सरकारिे मनधानरण गरेका 
मापिण्ड समेतिाई आधार मान्िै गाउुँपामिकािे आवश्यक 
मापिण्ड बनाई िाग ुगनन सक्नेछ ।  

३३.  फोहोर पान  प्रशोधन गनुनपने : (१) कसैिे पमन नेपाि 
सरकार, प्रिेश सरकार र यस गाउुँपामिकािे मनधानरण 
गरेको मापिण्ड ववपररत मानव मिमतु्र सवहत वा रवहतको 
फोहोर पान  वा अन्य कुन ैपमन प्रकारको िोस वस्त ुढि 
मनकास प्रणािीमा ववसजनन गनन वा मानव मिमतु्रिाई मसधै 
निी, खोिा, ताि, तिैया, जिाशय वा सावनजमनक जग्गामा 
ममसाउन वा पिाउन पाइने छैन । 
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(२) कसैिे आफूबाट उत्सक्षजनत फोहोर पान  वा 
वस्त ु ढि मनकास प्रणािीमा ममसाउन ु पने भएमा प्रशोधन 
गरी प्रचमित कानून बमोक्षजम तोवकएको मापिण्डको 
स मामभत्र रही ममसाउन ुपनेछ । 

(३) यस गाउुँपामिकािे आफै वा उपभोक्ता 
संस्थािे यस गाउुँपामिका र अन्य सम्बक्षन्धत मनकायको 
सहयोगमा फोहीोर पान  प्रशोधन गने संरचना स्थापना र 
सञ्चािन गनन सक्नेछ ।  

३४.  सरसफाइ तथा स्वच्छता कायनक्रम सञ्चािन गने : (१) 
गाउुँपामिकािे उपभोक्ता संस्था र ववमभन्न स्थान य 
समिुायसुँग सहकायन तथा समन्वय गरी ग्राम ण तथा शहरी 
बस्त िाई स्वच्छ, सफा र सनु्िर बनाई राख्न स्वास््य तथा 
सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  ववमभन्न कायनक्रम तथा 
अमभयान सञ्चािन गनन वा गराउन सक्नछे । 

(२) शौचािय मनमानण तथा प्रयोग नगने पररवार वा 
व्यक्षक्तका िामग गाउुँपामिकािे सामाक्षजक सरुिा सेवा र 
अन्य अनिुानमा अस्थाय  रुपमा रोक िगाउन सक्नेछ । 

३५.  अनगुमन तथा मनयमन : (१) गाउुँपामिकािे नेपाि सरकार 
वा प्रिेश सरकारसुँगको समन्वयमा उपभोक्ता संस्था तथा 
अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थाबाट आपूमतन भएको खानेपान को 
गणुस्तर तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  सेवाको 
स्तरका बारेमा मनयममत रुपमा अनगुमन गनुन पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजम अनगुमन गिान 
गाउुँपामिकाको वातावरण र खानेपान  तथा सरसफाइ ववषय 
हेने पिामधकारी वा सिस्य तथा अमधकृत वा तोवकएका 
कमनचारीिे उपभोक्ता संस्था तथा अनमुमतपत्र प्राप्त 
संस्थाद्वारा आपूमतन गरररहेको खानेपान  वा ववसजनन गरेको 
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फोहोर पान को नमूना संकिन तथा परीिण गनन वा अन्य 
आवश्यक वववरण मिन वा माग गनन सक्नछे ।  

(३) उपिफा (१) र (२) बमोक्षजम अनगुमनका 
क्रममा गाउुँपामिकािे खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता 
सम्बन्ध  सेवाको स्तरमा सधुार गनन आवश्यक िेखेमा वा 
खानेपान  तथा फोहोर पान को नमूना परीिण गिान गणुस्तर 
तथा मापिण्ड बमोक्षजम भएको नपाइएमा सम्बक्षन्धत 
उपभोक्ता संस्था तथा अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािाई गणुस्तर 
तथा मापिण्ड कायम गनन मनिेशन ठिन सक्नछे । 

(४) उपिफा (३) बमोक्षजम ठिइएको मनिेशन 
पीािना गनुन सम्बक्षन्धत उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र 
प्राप्त संस्थाको कतनव्य हनुेछ । 

३६.  िमतपूमतन भराई ठिन सक्न े : (१) उपभोक्ता संस्था वा 
अनमुमतपत्र प्राप्त संस्थािे तोवकएको मापिण्ड बमोक्षजमको 
खानेपान  उपिब्ध नगराएको प्रमाक्षणत भएमा वा त्यस्तो 
खानेपान  उपयोग गिान उपभोक्ताको स्वास््यमा प्रमतकूि 
असर पनन गएमा त्यस्तो उपभोक्ता संस्था वा अनमुमतपत्र 
प्राप्त संस्थािे प्रभाववत उपभोक्तािाई प्रचमित कानूनमा 
मनधानरण गररए बमोक्षजमको िमतपूमतन भराई ठिन ुपनेछ । 

(२) कसैिे खानेपान  वा सरसफाइ र स्वच्छता 
सम्बन्ध  आयोजना वा सेवा प्रणािी र त्यसको संरचनामा 
कुनै पमन वकमसमको हान  नोक्सान  वा िमत पयुानएमा सो 
सम्बन्ध  मदु्दा हेने अमधकारीिे िमतपूमतन वापत उक्षचत रकम 
भराई ठिन सक्नछे । 

३७.  कसरु र सजाय: खानेपान  तथा सरसफाइ सम्बन्ध  
कसरुको मनधानरण र िण्ड सजाय सम्बन्ध  व्यवस्था 
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खानेपान  तथा सरसफाइ सम्बन्ध  संघ य कानूनमा 
व्यवस्था भए बमोक्षजम हनुछे ।  

पररच्छेि ८ 

ववववध 

३८.  खानेपान  तथा सरसफाइ समन्वय समममत: (१) 
गाउुँपामिकाको खानेपान  तथा सरसफाइ सम्बन्ध  न मत 
तथा योजना एवं कायनक्रम तजुनमा र कायानन्वयनका ववषयमा 
गाउुँपामिकािाई सझुाव ठिन र प्रभावकाररता ल्याउन, 

खानेपान  तथा सरसफाइ सम्बन्ध  उपभोक्ता संस्था एवं 
संघसंस्था र मनकायहरुसुँग समन्वय कायम गनन र खानपेान  
तथा सरसफाइका ववषयमा सजृना हनुे स्थान य वववाि 
समाधानमा सहज करण गनन गाउुँपामिकामा िेहाय 
बमोक्षजमको एक खानेपान  तथा सरसफाइ समन्वय समममत 
रहनेछ- 
 (क)  गाउुँपामिका अध्यि   - संयोजक 

 (ख)  खानेपान  तथा सरसफाइ िेत्र हेने 
कायनपामिकाकीो सम्बक्षन्धत ववषयगत समममतको 
संयोजक र एक जना मवहिा सिस्य गरी िईु जना 
 - सिस्य  

(ग)  खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ 
नेपािको एक जना स्थान य प्रमतमनमध,   - सिस्य  

(घ)  खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छताको िते्रमा 
कायनरत एक जना मवहिा प्रमतमनमध,   - सिस्य  

(ङ)  गाउुँपामिकाको खानेपान  तथा सरसफाइ हेने 
शाखा प्रमखु - सिस्य सक्षचव   
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(२) उपिफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) 
बमोक्षजमका प्रमतमनमधहरुको छनौट गाउुँपामिका प्रमखुिे 
गनेछनी् र मनजहरुको कायन अवध  त न वषनको हनुेछ ।  

(३) उपिफा (१) बमोक्षजम गिन हनुे समममतको 
काम, कतनव्य र अमधकार गाउुँपामिको कायनपामिकािे 
मनधानरण गरे बमोक्षजम हनुछे ।  

(४) खानेपान  तथा सरसफाइ समन्वय समममतको 
बैिकको कायनववमध समममत आफैिे मनधानरण गरे बमोक्षजम 
हनुेछ ।  

(५) समममतको बैिकमा खानेपान  तथा सरसफाइ 
र स्वच्छता ववषयका ववज्ञ र सरोकारवािाहरुिाई 
आमन्त्रण गनन सवकनछे ।  

३९.  खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  योजना 
तजुनमा र कायानन्वयन: माड  गाउुँपामिकािे उपभोक्ता संस्था 
र सरोकारवािा मनकाय तथा संघसंस्थीाहरुसुँग समन्वय, 

सहकायन तथा परामशन गरी नेपाि सरकारिे मनधानरण गरेको 
न मत तथा मापिण्ड अनसुार आफ्नो िेत्रका िामग उपयकु्त 
हनुे वकमसमको खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता 
सम्बन्ध  योजना तजुनमा गरी कायानन्वयन गनन सक्नेछ ।  

(२) गाउुँपामिकािे तजुनमा गरेको खानेपान  तथा 
सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  योजना कायानन्वयनका 
िामग उपभोक्ता संस्था र सम्बक्षन्धत सबै मनकाय र 
सरोकारवािाहरुिे सहयोग गनुन पनेछ । 

(३) खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्ध  
योजनामा आवश्यकता अनसुार समय-समयमा पररमाजनन 
गनन सवकनेछ ।  
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(४) प्रकोप तथा आपतकामिन समयमा 
खानेपान को मनयममत आपूमतन गनन र सरसफाइ तथा 
स्वच्छता कायम गननका िामग यस िफा बमोक्षजम तजुनमा 
गररने योजनीामा ववशेष व्यवस्था गनुन पनेछ ।  

४०.  वववरण उपिब्ध गराउने: (१) माड  गाउुँपामिकािे 
प्रिेशको सम्बक्षन्धत मन्त्रािय माफन त वा मसधै िेहायकीा 
वववरणहरु सम्बक्षन्धत संघ य मन्त्रािय समि वावषनक रुपमा 
र आवश्यकता अनसुार उपिब्ध गराउनेछ- 
(क)  खानेपान  तथा सरसफाइ उपभोक्ता समममतको 

रुपमा रहेका उपभोक्ता संस्थाहरुको संख्या र 
सोबाट िाभान्वक्षीत जनसंख्या   

(ख)  अनमुमतपत्र प्रिान गररएका संगठित संस्थाको 
संख्या र सोबाट िाभान्वक्षीत जनसंख्या  

(ग)  नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारिे माग गरेका 
अन्य वववरणहरु ।  

(२) उपिफा (१) को प्रयोजनका िामग 
गाउुँपामिकामा खानेपान को स्रोत र पररमाण, गणुस्तर, 

िाभाक्षन्वत िेत्र र खानेपान  तथा सरसफाइ प्रणािीका 
महत्वपूणन तथा मखु्य ववषयहरु प्रष्ट रुपमा िेक्षखने गरी 
राक्षखनेछ र यस्ता वववरणहरु आवश्यकता अनसुार समय-
समयमा खानेपान  तथा सरसफाइ सम्बन्ध  ववद्यतु य 
एवककृत नक्शामा समावशे गननका िामग नेपाि सरकारिाई 
उपिब्ध गराउन सवकनछे ।  

(३) यस गाउुँपामिकािे उपिफा (२) बमोक्षजम 
राखेको वववरणिाई अनगुमन र ववश्लषेणका िामग उपयोग 
गनन सवकने छ ।  
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४१.  परुस्कार सम्बन्ध  व्यवस्था : खानेपान  तथा सरसफाइ 
व्यवस्थापनमा उल्िेखन य योगिान गने व्यक्षक्त, संघसंस्था 
वा समिुायिाई यस गाउुँपामिकािे आवश्यक परुस्कारको 
व्यवस्था गनन सक्नेछ ।  

४२.  मनिेशन ठिनसक्ने : गाउुँपामिकािे उपभोक्ता संस्था वा 
अनमुमतपत्र प्राप्त संस्था वा सेवा प्रिायक अन्य 
संघसंस्थािाई खानेपान  तथा सरसफाइ र स्वच्छता 
सम्बन्ध  आयोजनाको मनमानण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन र 
उपभोक्ता सेवाका ववषयमा आवश्यक मनिेशन ठिन सक्नेछ 
र त्यस्तो मनिेशनको पािना गनुन सम्बक्षन्धत सबैको कतनव्य 
हनुेछ । 

४३.  अमधकार प्रत्यायोजन : (१) गाउुँपामिकाको अध्यििे यस 
ऐन बमोक्षजम प्राप्त गरेको अमधकार उपाध्यि वा कुन ै
सिस्य वा प्रशासकीय अमधकृत वा सम्बक्षन्धत कमनचारीिाई 
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछन ्।  

(२) यस गाउुँपामिकामा खानेपान  तथा सरसफाइ 
र स्वच्छता सम्बन्ध  शाखा स्थापना नभएसम्म यस ऐन र 
सो अन्तगनत तजुनमा हनु े मनयम, मनिेक्षशका, कायनववमध र 
मागनिशनन बमोक्षजम गनुनपने कायनहरु वातावरण सम्बन्ध  
शाखाबाट सम्पन्न गनन सवकनछे ।  

४४.  मनयम, मनिेक्षशका, कायनववमध र मागनिशनन बनाउन सक्ने : यस 
ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कायानन्वयनको 
िामग माड  गाउुँपामिकािे आवश्यक मनयम, मनिेक्षशका, 
कायनववमध र मागनिशनन बनाउन सक्नेछ ।  

४५.  बचाउ तथा खारेज  र बाक्षझएमा गने : (१) यस 
गाउुँपामिकािे खानेपान  तथा सरसफाइका ववषयमा 
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यसअघक्षी कायनववमध वा अन्य आधारमा गरेका कायनहरु यसै 
ऐन बमोक्षजम भए गरेको मामननेछ ।  

(२) यो ऐन वा यस ऐनमा गररएका व्यवस्थाहरु 
संघ य तथा प्रिेश कानूनमा गररएका व्यवस्थाहरुसुँग 
बाक्षझन गएमा बाक्षझएको हिसम्म यो ऐनका सम्बक्षन्धत 
िफाहरु मनष्कृय रहने छन ्।   

 

आज्ञािे 
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