स्थानीय राजपत्र
भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित
खण्ड 5) भिमाद माघ 17 गते , 2078 साि (सं ख्या 9
िाग 1
भिमाद नगरपाभिका
स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा (3) बमोशजम भिमाद नगर
काययपाभिकािे बनाएको ति िेशखए

बमोशजमको ऐन सर्यसाधारणको जानकारीको िाभग प्रकािन

गररएको छ।
सम्बत् 2078 सािको ऐन नं.3
जिस्रोतको उपिोग, सं रक्षण तथा व्यर्स्थापन गने सम्बन्धमा व्यर्स्था गनय बनेको ऐन, २०७८
प्रस्तार्नााः संघीय सरकारबाट स्र्ीकृत जिस्रोत ऐन, 2049 को दफा १०क मा प्रदे ि तथा
स्थानीय तहिे जिस्रोतको उपयोग र्ा वर्कास गनय सक्ने प्रार्धान एर्ं स्थानीय सरकार सञ्चािन
ऐन

, 2074 को 11 (ध) िे ददएको अभधकारको प्रयोग गरी भिमाद नगरपाभिका क्षेत्रभित्रको िू-

सतहमा र्ा िूभमगत र्ा अन्य कुनै अर्स्थामा रहे को जिस्रोतको समुशचत उपयोग, सं रक्षण,
व्यर्स्थापन, वर्कास र समुदायमा पयायप्त सफा स्र्च्छ खानेपानीको व्यर्स्था गनय गराउन, त्यस्तो
उपयोगबाट हुने र्ातार्रणीय तथा अन्य हाभनकारक प्रिार्को रोकथाम गने एर्ं जिस्रोतिाई प्रदूषण
मुक्त राख्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यर्स्था गनय र्ाञ्छनीय िएकोिे नेपािको सं वर्धानको धारा 226 को
उपधारा 1 र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 (1) बमोशजम भिमाद
नगरपाभिकाको दिौं नगरसिािे भिमाद नगरपाभिकाको जिस्रोत ऐन, 2078 स्र्ीकृत गरी िागु
गरे को छ ।
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पररच्छे द -1
प्रारशम्िक
1.

सं शक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (1) यस ऐनको नाम "भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत ऐन,
207८" रहेको छ।
(2) यो ऐन नगरसिाबाट पाररत िई नगरपाभिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित
िएको भमभत दे शख िागु हुनेछ ।
(3) यो ऐन भिमाद नगरपाभिका क्षेत्रभित्र मात्र िागु हुनेछ।

2.

पररिाषााः वर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा,
(क) "नगरपाभिका" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका सम्झनुपछय ।
(ख) "नगरसिा" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगर सिािाई सम्झनुपछय ।
(ग) "काययपाभिका" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका, नगरकाययपाभिका सम्झनुपछय ।
(घ) "प्रमुख" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगर प्रमुखिाई सम्झनुपछय ।
(ङ) "उप-प्रमुख" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको उप-प्रमुखिाई सम्झनुपछय ।
(च) "प्रमुख प्रिासकीय अभधकृत" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको प्रिासकीय प्रमुखको
रुपमा काम गने अभधकृतिाई सम्झनुपछय ।
(छ) "र्डा सभमभत" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको र्डा सभमभतिाई सम्झनुपछय ।
(ज) "र्डा अध्यक्ष" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको र्डा अध्यक्षिाई सम्झनुपछय ।
(झ) "काययपाभिका सदस्य" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगर प्रमुख, उपप्रमुख, र्डा
अध्यक्ष तथा काययपाभिका सदस्य समेतिाई जनाउँछ ।
(ञ) "सिा सदस्य" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगर सिा सदस्य सम्झनुपछय र सो
िब्दिे नगरपाभिका प्रमुख, उप-प्रमुख, र्डा अध्यक्ष तथा काययपाभिका सदस्य
समेतिाई जनाउँछ ।
(ट) "कमयचारी" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकामा तोवकएको कामका िाभग तिर् सुवर्धा
प्राप्त गने गरी वर्भिन्न प्रकृभत र तहमा भनयुशक्त व्यशक्तिाई सम्झनुपछय ।
(ठ) "ऐन" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत ऐन, 2078 िाई सम्झनुपछय ।
(ड) "प्रचभित कानून" िन्नािे नेपािको सं वर्धान, प्रभतभनभध सिा, राविय सिा तथा प्रदे ि
सिा र नगर सिाबाट पाररत िई िागु िएका ऐन भनयमहरुिाई सम्झनुपछय ।
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(ढ) "भनयम" िन्नािे यस ऐन अन्तगयत काययपाभिकािे बनाएको भनयमार्िी, काययवर्भध,
ददग्दियन, भनदे शिका, आदे िहरुिाई सम्झनुपछय ।
(ण) "नगर जिस्रोत सभमभत" िन्नािे यस ऐनको दफा 29 बमोशजमको नगर जिस्रोत
सभमभत सम्झनुपछय ।
(त) "खानेपानी" िन्नािे घरे ि ु तथा औद्योभगक उपयोगको िाभग आपूभतय गररने पानी
सम्झनुपछय ।
(थ) "जिस्रोत" िन्नािे िू-सतह र्ा िूभमगत र्ा अन्य कुनै अर्स्थामा रहे को जिस्रोत र्ा
खानेपानीको स्रोत सम्झनुपछय ।
(द) "सं रचना" िन्नािे जिस्रोत र्ा खानेपानी जम्मा गनय, भनयन्त्रण गनय, िुविकरण गनय,
भसं चाई गनय र्ा वर्तरण गनय बनाइएको बाँध, कुिो र जिाियिे चचे को क्षेत्र
सम्झनुपछय र सो िब्दिे त्यस्तै उद्देश्यिे बनाएको पानी टं की, पाइप िाइन,
भनकाि धारा र्ा त्यस्तै प्रकारका अन्य सं रचनािाई समेत जनाउँछ ।
(ध) "सर्ेक्षण" िन्नािे जिस्रोतको उपयोग र्ा खानेपानी आयोजना सञ्चािनको िाभग
सं रचनाको भनमायण, सं रचना भनमायण, सं रचना भनमायण गदाय पने र्ातार्रणीय असर,
जिस्रोत उपयोग पररमाण, िािाशन्र्त क्षेत्र समुदाय सं ख्या िगायत आभथयक तथा
प्रावर्भधक तथ्य तथ्याङ्कहरु समेतको वर्श्लेषण गरी वर्स्तृत रुपबाट तयार गररएका
अन्र्ेषण सम्िार्यता अध्ययन र तत् सम्बन्धी वर्स्तृत इशन्जभनयररङ्ग भडजाइन
समेतको कायय सम्झनुपछय ।
(न) "पररयोजना" िन्नािे अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त र्ा उपिोक्ता सं स्था र्ा सेर्ा प्रदायक
भनकायिे सञ्चािन गने जिस्रोत र्ा खानेपानी पररयोजना सम्झनुपछय र सो िब्दिे
सं घीय, प्रदे ि सरकार र्ा मातहतका भनकाय र्ा नगरपाभिका र्ा अन्य सरकारी
गैरसरकारी दातृ भनकायिे उपिोक्ता सं स्थािाई हस्तान्तरण गरे को र्ा उपिोक्ता
सं स्था आफैिे वर्कास गरी सञ्चािनमा रहे को जिस्रोत र्ा खानेपानी पररयोजना
समेतिाई जनाउँछ ।
(प) "आपूभतयकताय" िन्नािे यस ऐन बमोशजम उपिोक्तािाई जिस्रोत सम्बन्धी सेर्ा र्ा
खानेपानी आपूभतय गने उपिोक्ता सं स्था र्ा अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त र्ा भनकाय
सम्झनुपछय ।
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(फ) "सेर्ा" िन्नािे उपिोक्तािाई उपिब्ध गराएको खानेपानी र्ा जिस्रोत सम्बन्धी
र्स्तु र्ा सेर्ा सम्झनुपछय ।
(ब) "उपिोक्ता सं स्था" िन्नािे यस ऐनको दफा 11 बमोशजम गदठत उपिोक्ता सं स्था
सम्झनुपछय ।
(ि) "उपिोक्ता" िन्नािे आपूभतयकतायिे उपिब्ध गराएको र्स्तु र्ा सेर्ा उपिोग गने
व्यशक्त र्ा भनकाय र्ा समुदाय सम्झनुपछय ।
(म) "सेर्ा िुल्क" िन्नािे र्स्तु र्ा सेर्ा उपिोग गरे र्ापत उपिोक्तािे आपूभतयकताय र्ा
सेर्ा प्रदायक र्ा उपिोक्ता सं स्थािाई बुझाउनु पने भनधायररत िुल्क सम्झनुपछय र
सो िब्दिे वर्िम्र् िुल्क समेतिाई जनाउँदछ ।
(य) "मन्त्रािय" िन्नािे जिस्रोत र खानेपानी मन्त्रािय र्ा सो कामको िाभग तोवकएको
सं घ र प्रदे िको मन्त्राियिाई सम्झनुपछय ।
(र) "तोवकएको" र्ा "तोवकए बमोशजम" िन्नािे यस ऐन अन्तगयत बनेका भनयममा
तोवकएका र्ा तोवकए बमोशजम र्ा काययपाभिकािे तोके बमोशजम सम्झनुपछय ।
पररच्छे द-2
जिस्रोतको स्र्ाभमत्र् र उपयोग सम्बन्धी व्यर्स्था
3.

जिस्रोतको स्र्ाभमत्र् नगरपाभिका क्षेत्रभित्र िू-सतहमा र्ा िूभमगत र्ा अन्य कुनै
अर्स्थामा रहेको जिस्रोतको स्र्ाभमत्र् नेपाि सरकारको हुनेछ ।

4.

जिस्रोतको व्यर्स्थापन र सेर्ााः (1) आफ्नो क्षेत्रभित्र िू-सतहमा र्ा िूभमगत र्ा अन्य
कुनै

अर्स्थामा

रहेको

जिस्रोतको

समुशचत

व्यर्स्थापन

र

उपयोग

नीभतद्वारा

नगरबासीिाई स्र्च्छ खानेपानी पुर्याउने तथा भसंचाई िगायत जिस्रोतबाट हुन सक्ने
सबै प्रकारका सेर्ा ददने ब्यर्स्था नगरपाभिकािे गनेछ ।
(2) नगरपाभिका स्र्यंमिे र्ा नेपाि सरकारबाट अनुमती प्राप्त दातृ भनकायको
सहयोगमा आयोजना सञ्चािन गने र्ा उपिोक्ता सं स्था गठन गरी गराई हस्तान्तरण गने
र्ा उपिोक्ता सं स्थािाई आयोजना सञ्चािनमा सहयोग गने र्ा नीशज से र्ा प्रदायक
माफयत आयोजना सञ्चािन गरी जिस्रोतको समुशचत व्यर्स्थापनबाट नगरपाभिका
क्षेत्रभित्र खानेपानी आपूभतय र भसँचाई िगायतको व्यर्स्था गराइनेछ ।
(3) उपदफा (2) बमोशजम सेर्ा प्रदान गदाय सेर्ाका सतय सुवर्धा एर्ं आयोजना
सञ्चािन प्रविया तोवकए बमोशजम हुनेछ ।
4
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5.

जिस्रोतको उपयोगाः (1) यस ऐन बमोशजम अनुमभतपत्र प्राप्त नगरी कसै िे पभन
जिस्रोतको उपयोग गनय पाउने छै न ।
(2) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको िएतापभन दे हाय बमोशजम जिस्रोतको
उपयोग गनय अनुमभतपत्र भिनु पने छै नाः(क) व्यशक्तगत तथा पाररर्ाररक रुपमा आफ्नो िाभग खानेपानी र अन्य घरे ि ु प्रयोगको
िाभग उपयोग गनय,
(ख) व्यशक्तगत तथा पाररर्ाररक रुपमा आफ्नो जग्गामा भसँचाई गनय,
(ग) घरे ि ु उद्योगका रुपमा पानीघट्ट चिाउन,
(घ) जग्गाधनीिे आफ्नो जग्गाभित्र मात्र सीभमत रहे को जिस्रोत तोवकए बमोशजम
उपयोग गनय ।
(3) जिस्रोतको उपयोग गने व्यशक्त र्ा सं गदठत सं स्थािे अरुिाई मकाय नपने गरी
िािदायक उपयोग गनुप
य नेछ ।

6.

जिस्रोत उपयोगको प्राथभमकतािमाः (1) जिस्रोतको उपयोग गदाय र्ा गराउँदा र्ा
स्र्ीकृभत ददँदा साधारणतया दे हायका प्राथभमकतािम अनुसार गराइनेछाः(क) खानेपानी र घरे ि ु उपयोग,
(ख) भसँचाई,
(ग) पिुपािन तथा मत्स्यपािन जस्ता कृवषजन्य उपयोग,
(घ) घरे ि ु उद्योग, औद्योभगक व्यर्साय तथा खानीजन्य उपयोग,
(ङ) जि यातायात,
(च) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग,
(छ) अन्य उपयोग ।
(2) जिस्रोतको उपयोग गदाय कुनै वर्र्ाद उत्पन्न िएमा नगर जिस्रोत सभमभतिे
उपदफा (1) को प्राथभमकतािम र दफा ५ को उपदफा (3) बमोशजम जिस्रोतका
िािदायक उपयोग िए निएको र अन्य आर्श्यक जाँचबुझ समेत गरी सोको आधारमा
सम्बशन्धत जिस्रोतको उपयोग गनय पाउने नपाउने र्ा कुन वकभसमिे उपयोग गनय पाउने
िन्ने कुराको भनधायरण गनेछ ।
(3) नगर जिस्रोत सभमभतिे उपदफा (2) बमोशजम भनधायरण गरे को कुरा सम्बशन्धत
सबैिाई मान्य हुनेछ ।
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7.

नगरपाभिकािे जिस्रोतको उपयोग र्ा वर्कास गनय सक्नेाः (1) नगरपाभिका आफैिे कुनै
जिस्रोतको उपयोग र्ा वर्कास गनयमा यस ऐनिे कुनै बाधा पुर्याएको माभनने छै न ।
(2) कसैिे यस ऐन बमोशजम उपयोग गरे को जिस्रोत र सोसं ग सम्बशन्धत जग्गा,
िर्न, उपकरण तथा सं रचना व्यापक सार्यजभनक उपयोगका िाभग नगरपाभिकािे भिई
आर्श्यक वर्कास तथा वर्स्तार गरी सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन गनय सक्नेछ ।
(3) उपदफा (2) बमोशजम आफुिे भिएको जिस्रोतको उपयोभगता सम्बशन्धत जग्गा,
िर्न, उपकरण र्ा सं रचनाको स्र्ाभमत्र् उक्त सं स्थाको साधारण सिाको भनणययिे
हस्तान्तरण हुनेछ ।
(4) ब्यर्शस्थत रुपमा सञ्चािन निएको, साधारण सिा, आर्भधक भनर्ायचन िगायत
वर्धानमा तोवकए बमोशजमका काययहरु निएको र्ा नगररएको, जोशखममा परे को पुष्टी
िएको हकमा नगर जिस्रोत सभमभतको भसफाररसमा नगरकाययपाभिकािे भनणयय गरे
बमोशजम हुनेछ ।
(5) नगरपाभिकािे आफ्नो क्षेत्रभित्र अन्य व्यशक्त, भनकाय र्ा सं गदठत सं स्थािे उपयोग
गरररहेको जिस्रोतिाई भनजहरुसं गको समन्र्य तथा साझेदारीमा पययटन िगायत अन्य
व्यर्सायिाई प्रर्ियन गनय आर्श्यक कायययोजना बनाई िागु गनय सक्नेछ ।

8.

जिस्रोत वर्कासको पररयोजना हस्तान्तरण गनय सक्नेाः (1) नगरपाभिकािे वर्कास गरे को
कुनै जिस्रोत र्ा खानेपानी सम्बन्धी पररयोजनाको भनमायण समाप्त िैसकेपभछ उपिोक्ता
सं स्थािाई आर्श्यक ितयहरु तोवक हस्तान्तरण गनय सक्नेछ ।
(2) उपदफा (1) बमोशजम हस्तान्तरण गररएको पररयोजना उपरको स्र्ाभमत्र् सम्बशन्धत
उपिोक्ता सं स्थाको हुनेछ र यस ऐनको अभधनमा रही आफुिे अनुमभतपत्र प्राप्त गरे
सरह सो पररयोजनाको सञ्चािन सम्र्शन्धत उपिोक्ता सं स्थािे गनेछ ।

9.

जिस्रोतको उपयोगको िाभग करार गनय सक्नेाः यस ऐनमा जुनसुकै कुरा िेशखएको
िएतापभन नगरपाभिकािे कुनै सं गदठत सं स्था र्ा व्यशक्तसँग प्रचभित कानूनको अभधनमा
रही करार गरे र मात्र सोही करारमा उल्िेशखत ितयहरु बमोशजम कुनै जिस्रोतको
वर्कास, उपयोग र से र्ा वर्स्तार गनय गराउन सक्नेछ ।

10.

दातृ सं घ, सं स्था र्ा भनकायिे काम गनय सक्नेाः (1) वर्भिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी
दातृ

सं घ

सं स्थािे

नगरपाभिकासं गको

साझेदारीमा

र्ा

नगरपाभिकाको

स्र्ीकृभतमा

उपिोक्ता सं स्था र्ा सेर्ा प्रदायक भनकायसं गको साझेदारीमा जिस्रोत उपयोगको िाभग
6
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आर्श्यक अध्ययन अनुसन्धान तथा आयोजना भनमायण सञ्चािन गरी समुदायिाई सेर्ा
पुर्याउन सक्नेछन ।
(2) र्ैदेशिक सहयोगद्वारा अध्ययन अनुसन्धान तथा आयोजना भनमायण सञ्चािनमा
सहयोग गने, गराउने दातृ सं घ सं स्थािे नगरपाभिका माफयत नेपाि सरकारको पूर्य
स्र्ीकृभत भिएको हुनपु नेछ ।
(3) उपदफा (1) अनुसारको अध्ययन अनुसन्धान तथा आयोजना भनमायण पभछ
नगरकाययपाभिकािे तोके बमोशजम हस्तान्तरण गनुय पनेछ ।
(4) दातृ सं घ सं स्थािे गने सहयोग नगरपाभिकाको प्राथभमकताको क्षेत्र हुन ु पनेछ ।
(5) दातृ सं घ सं स्थासं गको सहकायय सम्बन्धी अन्य कुरा प्रचभित कानून बमोशजम
हुनेछ।
पररच्छे द-3
उपिोक्ता सं स्था गठन, दताय तथा सञ्चािन सम्बन्धी व्यर्स्था
11.

उपिोक्ता सं स्थाको गठनाः (1) सामुवहक िािका िाभग सं स्थागत रुपमा जिस्रोतको
उपयोग गनय चाहने व्यशक्तहरुिे तोवकए बमोशजम खानेपानी र्ा जिस्रोत उपिोक्ता सं स्था
गठन गनय सक्नेछन् ।
(2) उपदफा (1) बमोशजम गठन गररएको खानेपानी र्ा जिस्रोत उपिोक्ता सं स्थािाई
नगरपाभिकामा र्डा जिस्रोत सभमभतको भसफाररस बमोशजम दताय गराउनु पनेछ ।
(3) दताय िएका खानेपानी र्ा जिस्रोत उपिोक्ता सं स्थाहरुको सञ्चािन व्यर्स्थापन
दताय हुँदा नगरपाभिकाबाट स्र्ीकृत वर्धान र अन्तगयत बनेका भनयम वर्भनयममा उल्िेख
िए अनुसार हुनेछ ।
(4) खानेपानी र्ा जिस्रोत उपिोक्ता सं स्थाहरुिे सञ्चािन व्यर्स्थापनका िममा
वर्धानमा थप घट र्ा सुधार गनुप
य ने िएमा यस ऐन वर्परीत नहुने गरी साधारण सिाको
दुई भतहाई सदस्यिे पाररत गरी नगरपाभिकाबाट स्र्ीकृभत िए पश्चात मात्र िागु हुनेछ ।
(5) उपिोक्ता सं स्थाको स्र्ीकृत वर्धान बमोशजम समयमा नै साधारण सिा गनुप
य नेछ ।
वर्धानको प्रार्धान बमोशजम समयमा साधारण सिा नगरी सञ्चािनमा रहेका उपिोक्ता
सं स्थाको हकमा नगरपाभिकाको तफयबाट सूचना प्रकाशित िएको भमभतिे ३५ ददनभित्र
यस ऐनको दफा ४० बमोशजम िेखापररक्षण सवहत साधारण सिा गरी दफा 12
बमोशजम नगरपाभिकामा दताय भनयभमत गनुय पनेछ ।
7
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(6) उपदफा (5) बमोशजम तोवकएको समयभित्र दताय भनयभमत नगने उपिोक्ता
सं स्थािाई र्डा जिस्रोत सभमभतको भसफाररस बमोशजम नगरकाययपाभिकाबाट िङ्ग गररनेछ
। सं स्था िङ्ग िएको अर्स्थामा उपिोक्ता सं स्थाको सम्पूणय शजम्मेर्ारी दफा 33
बमोशजम गदठत र्डा जिस्रोत सभमभतिे भिनेछ । सं स्थाको कायय सञ्चािन वर्भध र
प्रविया र्डा जिस्रोत सभमभतिे भनधायरण गरे बमोशजम हुनेछ । सं स्था िङ्ग िएको
अर्स्थामा ३ मवहनाभित्र साधारण सिा गराई कायय हस्तान्तरण गराउनु पनेछ ।
(7) उपदफा (6) बमोशजम उपिोक्ता सं स्था िङ्ग िएको अर्स्थामा सभमभतको आभथयक
कारोर्ार र्डा जिस्रोत सभमभतको भनणयय र नगर जिस्रोत सभमभतको भनणयय अनुसार
काययपाभिकाको र्ैठकको भनणययबाट र्डा जिस्रोत सभमभतिाई शजम्मेर्ारी ददन सक्नेछ ।
12.

उपिोक्ता सं स्थाको दताय भनयभमत गनुप
य नेाः (1) यस ऐन जारी हुनपु ूर्य उपिोक्ता सं स्था र्ा
सेर्ा प्रदायक गठन िई तोवकएका भनकायमा दताय िएर सञ्चािनमा रहे का उपिोक्ता
सं स्था यसै ऐन अनुसार िएको माभननेछ ।
(2) उपदफा (1) अनुसारका उपिोक्ता सं स्था यस ऐन जारी िएको भमभतिे ३५ ददनभित्र
नगरपाभिकामा दताय भनयभमत गनुय पनेछ ।

13.

उपिोक्ता सं स्था समन्र्य सभमभतको गठनाः (1) नगरपाभिकामा दताय िएका उद्देश्य
भमल्ने सार्यजभनक खानेपानी र्ा जिस्रोत उपिोक्ता सं स्थाहरुिे खानेपानी र्ा जिस्रोतको
सं रक्षण, सम्र्ियन, वर्कास एर्ं सेर्ा वर्तरण र वर्स्तारमा सरिीकरण प्रवर्भध तथा
अनुिर्को आदान प्रदान, एक अकायमा सहयोग र नगरपाभिकाको जिस्रोत नीभत भनमायण
तथा कायायन्र्यनमा सहयोग गनय गराउन भिमाद नगरपाभिकाको जिस्रोत उपिोक्ता सं स्था
समन्र्य सभमभतको गठन गनय सवकनेछ ।
(2) उपदफा (1) बमोशजमको सभमभतको सदस्य नगरपाभिका भित्रका उद्देश्य भमल्ने
सार्यजभनक उपिोक्ता सं स्था हुनेछन् ।
(3) उपिोक्ता सं स्था समन्र्य सभमभतको काययसभमभतमा नगर प्रमुखको सं रक्षकत्र्मा
तोवकए बमोशजमका पदाभधकारी हुनेछन् ।
(4)

उपिोक्ता

सं स्था

समन्र्य

सभमभतको

नगरपाभिकािे स्र्ीकृत गरे बमोशजम हुनेछ ।

8
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र

अभधकार
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(5) उपिोक्ता सं स्था समन्र्य सभमभतिे नगरपाभिकाको समन्र्यमा वर्भिन्न सरकारी तथा
गैर सरकारी भनकायको सहयोगमा घोवषत उद्देश्य पूभतयको िाभग आर्श्यक काययहरु गनय
सक्नेछ ।
(6) नगरपाभिकािे उपिोक्ता सं स्था समन्र्य सभमभतको क्षमता वर्कास गरी गराई उक्त
सभमभत माफयत नगरपाभिका क्षेत्रभित्रको खानेपानी र्ा जिस्रोतको खोज, अनुसन्धान,
सं रक्षण, सम्र्ियन, वर्कास एर्ं सेर्ा वर्तरण र वर्स्तारमा सरिीकरण प्रवर्भध तथा
अनुिर्को आदान प्रदान, एक अकायमा सहयोग र नगरपाभिकाको जिस्रोत नीभत भनमायण
िगायतका कायय गराउन सक्नेछ ।
(7) उपिोक्ता सं स्था समन्र्य सभमभत सम्बन्धी अन्य कुरा तोवकए बमोशजम हुनेछ ।
14.

जिस्रोत उपिोक्ता सं स्था सं गदठत सं स्था हुनेाः (1) जिस्रोत उपिोक्ता सं स्था अवर्शच्छन्न
उत्तराभधकारर्ािा सं गदठत सं स्था हुनेछ ।
(2) उपिोक्ता सं स्थाको सर्ै काम कारर्ाहीका भनभमत्त आफ्नो छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(3) उपिोक्ता सं स्थािे व्यशक्त सरह चि अचि सम्पत्ती प्राप्त गनय, उपिोग गनय,
र्ेचवर्खन गनय र्ा अन्य वकभसमिे व्यर्स्था गनय सक्नेछ ।
(4) उपिोक्ता सं स्थािे व्यशक्त सरह नाभिस उजुर गनय र उपिोक्ता सं स्था उपर पभन
सोही नामबाट नाभिस उजुर िाग्न सक्नेछ ।
(5) उपिोक्ता सं स्था नगरपाभिकाको नीभत भनयम, भनणयय र स्र्ीकृत वर्धानको अभधनमा
रही उपिोक्ता सदस्य प्रभत जर्ाफदे ही हुनेछ ।

15.

नर्ीकरण गनुय पनेाः (1) यस ऐन को दफा 11 र 12 अनुसारका उपिोक्ता सं स्था र
दफा 13 अनुसारका उपिोक्ता सं स्था समन्र्य सभमभत प्रत्येक आभथयक र्षयमा नर्ीकरण
गनुप
य नेछ ।
(2) नर्ीकरण गनय गराउन आभथयक र्षय सम्पन्न िएको ३ मवहनाभित्र तोवकए बमोशजमका
काजगात, नगरसिाबाट भनधायरण िए अनुसारको बुझाउनु पने िुल्क बुझाएको प्रमाण
सवहत तोवकए बमोशजमको ढाँचामा भनर्ेदन ददनु पनेछ ।
ु ान िएपभछ तोवकएको िुल्कमा
(3) उपदफा (2) बमोशजमको म्यादभित्र र्ा म्याद िक्त
तीन मवहना भित्र पशच्चस प्रभतित तथा त्यस पभछको ३ मवहना भित्र पचास प्रभतित र
त्यसपभछ आषाढ मसान्त सम्म १०० प्रभतित थप िुल्क भतरी नर्ीकरण गनय आएमा
नगरपाभिकािे नर्ीकरण गरर ददन सक्नेछ ।
9
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(4) दोस्रो आभथयक र्षय समाप्त िएको तीन मवहना सम्म पभन नर्ीकरण नगररएमा नगर
जिस्रोत सभमभतको भनणययमा उपिोक्ता सं स्था, सेर्ा प्रदायक तथा उपिोक्ता सं स्था
समन्र्य सभमभत वर्घटन गनय सवकनेछ ।
(5) उपदफा (4) अनुसार वर्घटन िएमा नीशज िए भनजको आयोजना र्ा सेर्ा बन्द
गराइनेछ िने

सार्यजभनक

उपिोक्ता सं स्था र्ा

भनकाय

िए

सोको सबै

सम्पशत्त

नगरपाभिकाको कायम गरी आश्यकता अनुसार आयोजना र्ा सेर्ा उपयोग र्ा सञ्चािन
बन्द गराइनेछ ।
16.

कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गनय सक्नेाः (1) नगरपाभिकामा दताय
तथा दताय भनयभमत िएका उपिोक्ता सं स्थािे र्ा अनुमभतपत्र प्राप्त भनकायिे आफ्नो उद्देश्य
प्राभप्तका िाभग यस ऐन तथा अन्तगयत बनेका भनयमार्िी र स्र्ीकृत वर्धानको अभधनमा
रही आर्श्यक कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गनय सक्नेछ।
(2) प्रचभित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेशखएको िएतापभन उपिोक्ता सं स्थािे उपदफा
(1) बमोशजम कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गनय छु ट्टै सं स्था दताय
गनुय पने छै न । तर त्यस्तो कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गनय
प्रचभित कानून बमोशजम अनुमभत, स्र्ीकृभत र्ा इजाजतपत्र भिनु पने रहे छ िने सो
बमोशजम अनुमभत, स्र्ीकृभत र्ा इजाजतपत्र भिएर कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा
पररयोजना सञ्चािन गनुय पनेछ ।
(3) उपदफा (2) बमोशजम उपिोक्ता सं स्थािे प्रचभित कानून बमोशजम अभधकार पाएमा
सोको तीन मवहना भित्र नगरपाभिकािाई भिशखत जानकारी ददनु पनेछ ।
(4) नगरपाभिकाको स्र्ीकृभतमा दुई र्ा दुई िन्दा र्ढी उपिोक्ता सं स्था र्ा सेर्ा
प्रदायकिे साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन र्ा सेर्ाको बजारीकरणको िाभग यस ऐनको
अभधनमा रही आर्श्यक कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गनय
सक्नेछन् ।
(5) उपदफा (4) बमोशजमको कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गने
सम्र्न्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

17.

ऋण र्ा अनुदान भिन सक्नेाः (1) नगरपाभिका

क्षेत्रभित्र

जिस्रोतको

वर्कास

तथा

खानेपानी आयोजना सञ्चािन गनय उपिोक्ता सं स्था, सेर्ा प्रदायक सं स्था र्ा उपिोक्ता
सं स्था समन्र्य सभमभतिे स्र्दे िी दातृ भनकाय, बैंक र्ा वर्त्तीय सं स्था र्ा अन्य
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भनकायबाट ऋण र्ा अनुदान भिन र्ा त्यस्तो भनकायसँग साझेदारीमा काम गनय
सक्नेछन् ।
(2) उपदफा (1) बमोशजम वर्दे िी दातृ भनकाय, बैक र्ा वर्त्तीय सं स्था र्ा अन्य
भनकायबाट ऋण र्ा अनुदान भिन र्ा त्यस्तो भनकायसँग साझेदारीमा काम गदाय सं घीय
कानून बमोशजम स्र्ीकृती भिनु पनेछ ।
(3) उपदफा (2) बमोशजम वर्दे िी दातृ भनकाय, बैंक र्ा वर्त्तीय सं स्था र्ा अन्य
भनकायबाट ऋण र्ा अनुदान भिन स्र्ीकृतीको िाभग तोवकए बमोशजमको वर्र्रणहरु
सवहत नगरपाभिका समक्ष भनर्ेदन ददनु पनेछ ।
(4) उपदफा (3) बमोशजम भनर्ेदन प्राप्त िएमा नगरपाभिकािे आर्श्यक छानवर्न गरी
नगर जिस्रोत सभमभतमा प्रस्तार् पेि गनुप
य नेछ ।
(5) उपदफा (4) बमोशजमको प्रस्तार् नगर जिस्रोत सभमभतिे
स्र्ीकृभतको

िाभग

नगर

काययपाभिकाबाट

भनणयय

गरी

उपयुक्त दे खेमा

सम्बशन्धत

मन्त्राियमा

भसफाररस गरर पठाउनेछ ।
18.

छु ट, सुवर्धा र सहुभियताः (1) उपिोक्ता सं स्था, सेर्ा प्रदायक तथा उपिोक्ता सं स्था समन्र्य
सभमभतिाई प्राप्त हुने छु ट, सुवर्धा र सहुभियत सं घीय तथा प्रदे ि कानूनमा व्यर्स्था िएकोमा
नघट्ने गरी हुनेछ ।
(2) उपदफा (1) मा उल्िेशखत छु ट, सुवर्धा र सहुभियत र्ाहे क नगरपाभिकािे ददने अन्य छु ट,
सुवर्धा र सहुभियत नगरसिािे भनणयय गरे बमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे द-4
अनुमभतपत्र तथा भनयमन सम्बन्धी व्यर्स्था

19.

अनुमभतपत्रको व्यर्स्थााः (1) जिस्रोतको सर्ेक्षण र्ा उपयोग गनय चाहने व्यशक्त र्ा सं गदठत
सं स्थािे सम्र्शन्धत वर्षयको आभथयक, प्रावर्भधक र र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्ेदन तथा तोवकए
बमोशजमका वर्र्रणहरु खुिाई नगरपाभिका समक्ष अनुमभतपत्रको िाभग दरखास्त ददनुपनेछ ।
(2) उपदफा (1) बमोशजम परे को दरखास्तमा नगरपाभिकािे आर्श्यक जाँचबुझ गरी गराई
नगर जिस्रोत सभमभतको भनणययमा दरखास्त परे को भमभतिे जिस्रोत सर्ेक्षणको अनुमभतपत्रको
हकमा बढीमा तीस ददनभित्र खानेपानी आयोजना सञ्चािनको अनुमभतपत्रको हकमा बढीमा
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पैताभिस ददनभित्र र अन्य जिस्रोत उपयोगको अनुमभतपत्रका हकमा र्ढीमा नव्र्े ददनभित्र
तोवकए बमोशजमका ढाँचामा आर्श्यक सतयहरु तोकी दफा ६ को उपदफा (1) मा उल्िेशखत
प्राथभमकतािम अनुसार अनुमभतपत्र ददन सक्नेछ ।
ु न्दा अगार्ैदेशख
(3) दफा ५ को उपदफा (2) बमोशजम हुनेमा र्ाहेक यो ऐन प्रारम्ि हुनि
जिस्रोतको उपयोग गरररहे को व्यशक्त र्ा सं गदठत सं स्थािे पभन तोवकएको वर्र्रण सवहत यो ऐन
प्रारम्ि िएको भमभतिे पैँ भतस ददनभित्र नगरपाभिका समक्ष दताय भनयभमत (अनुमभतपत्र) को
िाभग दरखास्त ददनु पनेछ ।
(4) उपदफा (3) बमोशजम परे को दरखास्तमा नगरपाभिकािे आर्श्यक जाँचबुझ गरी नगर
जिस्रोत सभमभतको भनणययमा दरखास्त परे को भमभतिे साठी ददनभित्र दताय भनयभमत (अनुमभतपत्र)
ददनेछ ।
(5) अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त र्ा भनकायिे जिस्रोतको उपयोग र्ापत नगरपाभिकािाई तोवकए
बमोशजमका दस्तुर र्ा र्ावषयक िुल्क बुझाउनु पनेछ ।
20.

अनुमभतपत्र नवर्करण गनेाः (1) यस ऐन बमोशजम जिस्रोतको सर्ेक्षण र्ा उपयोगको िाभग
ददइएको अनुमभतपत्रमा उल्िेशखत अर्भध समाप्त हुन ु अगार्ै अको अर्भधको िाभग अनुमभतको
नवर्करण गनुय पनेछ ।
(2) जिस्रोतको सर्ेक्षण र्ा उपयोगको िाभग ददइएको अनुमभतपत्रको नवर्करण गराउँ दा तोवकए
बमोशजम नवर्करण दस्तुर िाग्नेछ ।
(3) अनुमभत नवर्करण सम्र्न्धमा थप व्यहोरा दफा 15 को उपदफा (2), (3), (4) र (5)
अनुसार हुनेछ ।

21.

अनुमभतपत्र खारे ज गनय सवकनेाः (1) अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त र्ा सं स्थािे यो ऐन र अन्तरगतका
भनयम वर्पररत कुनै काम गरे मा नगर जिस्रोत सभमभतको भसफाररसमा नगरपाभिकािे अर्भध
तोवक त्यस्तो काममा आर्श्यक सुधार गनय आदे ि ददन सक्नेछ ।
(2) उपदफा (1) बमोशजम तोवकएको अर्भधभित्र अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त र्ा सं स्थािे आर्श्यक
सुधार नगरे मा त्यस्तो व्यशक्त र्ा भनकाय र्ा सं स्थािे पाएको अनुमभतपत्र नगर काययपाभिकाको
भनणयय अनुसार खारे ज गररनेछ ।
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(3) उपदफा (2) बमोशजम अनुमभतपत्र खारे ज गनुय अशघ सम्र्शन्धत अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त र्ा
भनकाय र्ा सं स्थािाई आफ्नो सफाई पेि गने मनाभसर् मौका ददनु पनेछ ।
22.

सेर्ा उपिोगका सतयहरु तोक्न र सेर्ा िुल्क असुि उपर गनय पाउनेाः (1) अनुमभतपत्र प्राप्त
व्यशक्त र्ा सं स्था र्ा भनकायिे आफुिे वर्कास गरे को जिस्रोतको उपयोगको सेर्ामा समानता हुने
गरी र्डा जिस्रोत सभमभत र नगर जिस्रोत सभमभतिे गरे का भसफाररसका आधारमा नगरसिािे
तोके बमोशजम त्यस्तो सेर्ा र्ापत िुल्क असुि उपर गनय सक्नेछ ।
(2) सं घ, प्रदे ि र नगरपाभिकािे वर्कास गरे को जिस्रोतको उपयोगको सेर्ा अन्य कसैिाई
उपिव्ध गराए र्ापतको तोवकए बमोशजमको सेर्ा िुल्क असुि उपर गनय सक्नेछ ।
(3) सेर्ा उपिोग गरे र्ापत र्ुझाउनु पने िुल्क नबुझाउने र्ा त्यस्तो सेर्ा अनाभधकार रुपिे
उपयोग गने र्ा सेर्ा दुरुपयोग गने र्ा ितय वर्परीत सेर्ा उपिोग गनेको हकमा सेर्ा प्रदायकिे
त्यस्तो सेर्ा बन्द गनय सक्नेछ ।

23.

अरुका घर जग्गामा प्रर्ेि गनय सक्नेाः (1) नगरपाभिकािे र्ा अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त र्ा भनकाय
र्ा सं स्थािे जिस्रोतको सर्ेक्षण र्ा उपयोगको भसिभसिामा कसैको घर जग्गामा प्रर्ेि गनुय परे मा
नगरपाभिका र्ा अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्तिे खटाएको कमयचारीिे सम्बशन्धत व्यशक्तिाई पूर् य सूचना
ददएर मात्र त्यस्तो घर जग्गामा प्रर्ेि गनय सक्नेछ ।
(2) त्यसरी प्रर्ेि गदाय हानी नोक्सानी हुन गएमा नगरपाभिका र्ा अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त र्ा
भनकाय र्ा सं स्थािे तोवकए बमोशजम क्षभतपूभतय ददनेछ ।
(3) कुनै घर जग्गामा जिस्रोतका अनभधकृत उपयोग र्ा दुरुपयोग गरी रहे का िंका हुने
मनाभसर् मावफकको कारण िएमा सो कुराको जाँचर्ुझ गनय र्ा कुनै दुघट
य नाबाट बचाउन पूर् य
सूचना वर्ना पभन त्यस्तो कमयचारीिे सम्र्शन्धत घर जग्गामा प्रर्ेि गनय सक्नेछ ।

24.

अरुको घर जग्गाको उपयोग र्ा प्राभप्ताः (1) जिस्रोतको उपयोगका िाभग दे हायको कुनै काम
गनय अरु कसैको घर जग्गा उपयोग गनय र्ा प्राप्त गनय आर्श्यक परे मा अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त
र्ा भनकाय र्ा सं स्थािे नगरपाभिका समक्ष तोवकए बमोशजम भनर्ेदन ददन सक्नेछाः(क) र्ाँध र्ा तटर्न्ध बाँध्न,
(ख) नहर, कुिो र्ा सुरुङ्ग खन्न,
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(ग) जभमनमाभथ र्ा मुभन पानीको ट्याङकी बनाउन र्ा पाइप िाइन भबच्याउन,
(घ) पोखरी बनाउन र्ा जि वर्तरण केन्र स्थापना गनय,
(ङ) जिस्रोतको वर्काससं ग सम्र्शन्धत अन्य आर्श्यक भनमायण कायय गनय ।
(2) उपदफा (1) बमोशजमको भनर्ेदन प्राप्त िएमा नगरपाभिकािे सो सम्र्न्धमा आर्श्यक
जाँचर्ुझ गरी प्रचभित कानून बमोशजम सं गदठत सं स्थािाई जग्गा प्राप्त गराई ददए सरह
अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त र्ा भनकाय र्ा सं स्थािाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराइददन सक्नेछ ।
(3) उपदफा (2) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको िएता पभन अरु कसैको घर जग्गा उपयोग गनय
र्ा प्राप्त गनय सं घीय तथा प्रदे ि कानूनमा उल्िेख िए बमोशजम हुनेछ ।
(4) नगरपाभिका र्ा अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त र्ा भनकाय र्ा सं स्थािे खानेपानी र्ा जिस्रोतको
वर्कास र्ा उपयोग सम्बन्धी कुनै भनमायण कायय गरे कोमा त्यस्तो भनमायण कायय िएको ठाउँ र्ा सो
ठाउँ को र्ररपरर तोवकएको दुरीमा पने घर जग्गा अरु कसैिे कुनै खास कामका भनभमत्त प्रयोग
गनय नपाउने गरी नगरपाभिकािे भनषेध गनय सक्नेछ ।
(5) उपदफा (4) बमोशजम भनषेध गररएको कारणबाट सम्र्शन्धत व्यशक्तिाई परे को र्ा पनय सक्ने
हानी नोक्सानी र्ापत नगरपाभिका स्र्यमिे र्ा अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त र्ा भनकाय र्ा सं स्थाबाट
तोवकए बमोशजम क्षभतपूभतय िराई ददनु पनेछ ।
25.

जिस्रोतको उपयोगसं ग सम्र्शन्धत सं रचनाको सुरक्षााः (1) खानेपानी र्ा जिस्रोतको उपयोग
सं ग सम्र्शन्धत कुनै स्थान र्ा र्स्तु र्ा सं रचनाको सुरक्षाको िाभग अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त र्ा
भनकाय र्ा सं स्थािे अनुरोध गरे मा र्ा सुरक्षा गनय आर्श्यक ठानेमा नगरपाभिकािे आर्श्यक
प्रबन्ध गनय गराउन सक्नेछ ।
(2) उपदफा (1) बमोशजम अनुमभतपत्र प्राप्त व्यशक्त र्ा भनकाय र्ा सं स्थाको अनुरोधमा सुरक्षा
प्रबन्ध गररएकोमा त्यसको िाभग िाग्ने खचय सम्र्शन्धत पक्षिाई व्यहोनय िगाउन सवकनेछ ।

26.

जिस्रोतको गुणस्तर तोक्नेाः (1) नगरपाभिकािे सं घ र्ा प्रदे ि सरकारको मापदण्ड बमोशजम
जिस्रोतको वर्भिन्न उपयोगको सम्बन्धमा आर्श्यक गुणस्तर तोक्न सक्नेछ ।
(2) जिस्रोतको उपयोग गदाय उपिोक्ता सं स्था तथा सेर्ा प्रदायकिे उपदफा (1) बमोशजम
तोवकएको गुणस्तर कायम हुने गरी सेर्ा तथा व्यर्साय सञ्चािन गनुय पनेछ ।
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27.

जिस्रोतिाई प्रदुवषत गनय नहुनेाः

(1) नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी

तोकेको जिस्रोतको प्रदूषण सहनसीमा नगरपाभिकाको पभन हुनेछ ।
(2) उपदफा (1) बमोशजम तोवकएको जिस्रोतको प्रदूषण सहनसीमा नाघ्ने गरी कसैिे पभन
कुनै वकभसमका फोहोरमैिा, औद्योभगक भनकास, वर्ष, रसायभनक र्ा वर्षािु पदाथय हािी र्ा प्रयोग
गरी जिस्रोतिाई प्रदूवषत गनय हुदैन ।
(3) कुनै जिस्रोत प्रदूवषत िए निएको र्ा कुनै जिस्रोत उपयोगको सम्र्न्धमा दफा 26 को
उपदफा (1) बमोशजम तोवकएको गुणस्तर िए निएको सम्बन्धमा नगरपाभिकािे आर्श्यकता
अनुसार परीक्षण गनय गराउन सक्नेछ ।
28.

र्ातार्रणमा उल्िेखनीय प्रभतकूि असर पानय नहुनाःे जिस्रोतको उपयोग गदाय िू-क्षय, बाढी,
पवहरो िगायतका यस्तै अन्य कारणबाट र्ातार्रणमा उल्िेखनीय प्रभतकूि असर नपने गरी गनुय
पनेछ अन्यथा दण्डनीय हुनछ
े ।
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पररच्छे द-5
नगर जिस्रोत सभमभत सम्बन्धी व्यर्स्था
29.

नगर जिस्रोत सभमभतको गठनाः नगरपाभिका क्षेत्रभित्र रहे को जिस्रोत उपयोगको िाभग
आर्श्यक

अध्ययन अनुसन्धान एर्ं जिस्रोत उपयोगको िाभग अनुमभत प्रदान गने, उपिोक्ता

सं स्था दताय सञ्चािन व्यर्स्थापन, भनयमन तथा तोवकए बमोशजम नगरे मा अनुमभतपत्र खारे ज गने
प्रयोजनको िाभग दे हाय बमोशजमको नगर जिस्रोत सभमभत रहनेछ ।
(क) नगर प्रमुख

सं योजक

(ख) उपप्रमुख

सदस्य

(ग) प्रमुख प्रिासकीय अभधकृत

सदस्य

(घ) नगरकाययपाभिकािे तोकेको आफु मध्ये वर्षयगत सभमभतका सं योजक एक जना

सदस्य

(ङ) प्रमुख प्रिासकीय अभधकृतिे तोकेको अभधकृत
30.

सदस्य सशचर्

नगर जिस्रोत सभमभतको बैठक र कायय प्रकृयााः (1) सभमभतको बैठक आर्श्यकता अनुसार
बस्नेछ ।
(2) आर्श्यकता अनुसार सभमभतको बैठकमा सम्र्शन्धत सरोकारर्ािा र्ा वर्ज्ञिाई आमन्त्रण गरी
राय परामिय भिन सवकनेछ ।
(3) सभमभतको बैठक ित्ता तथा सुवर्धा भिमाद नगरपाभिकाको खचयको मापदण्ड, 2076
बमोशजम हुनेछ ।
(४) नगर जिस्रोत सभमभतको सञ्चािन व्यर्स्थापन एर्ं बैठक सम्बन्धी काययवर्भध सभमभत
आफैिे भनधायरण गरे र्मोजभम हुनेछ ।

31.

नगर जिस्रोत सभमभतको काम, कतयव्य र अभधकाराः नगर जिस्रोत सभमभतको काम कतयव्य र
अभधकार दे हाय बमोशजम हुनछ
े ाः(क) जिस्रोतको उपयोग र सर्ेक्षण सम्बन्धमा इजाजत पत्र प्रदान गनय भसफाररस गने,
(ख) जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धमा समसामवयक अध्ययन, अनुसन्धान तथा आर्श्यक सुझार्
सं किन गरी राय सवहत काययपाभिका समक्ष पेि गने,
(ग) नगरपाभिका क्षेत्रभित्र खानेपानी र्ा जिस्रोत उपिोक्ता सं स्था दताय, सञ्चािन, व्यर्स्थापन,
क्षमता वर्कास र भनयमन योजना तयार गरी गराई िागु गने,
(घ) नगरपाभिका क्षेत्रभित्र जिस्रोत आपूभतय, उपयोग, वर्र्ाद तथा उजुरी उपर छानवर्न, स्थिगत
भनरीक्षण िगायतका कायय गरी भनणयय ददने तथा सोको प्रभतर्ेदन काययपाभिकामा र काययपाभिका
माफयत नगरसिामा पेि गने,
16

खण्ड 5 सं ख्या 9 स्थानीय राजपत्र िाग १ भमभत 2078/10/17
(ङ) उपिोक्ता सं स्था तथा सेर्ा प्रदायकको क्षमता, सीप र दक्षता अभिर्ृविका िाभग आर्श्यक
आभथयक िौभतक एर्ं प्रावर्भधक अनुदान तथा स्रोतको खोजी गरी उपिव्ध गराउने,
(च) उपिोक्ता सं स्था तथा सेर्ा प्रदायकको क्षमता वर्कास र समुदायको आय आजयन हुन सक्ने
काययिमको िाभग सहजीकरण गने,
(छ) जिस्रोत उपयोग सम्र्न्धमा कुनै प्रश्न उठे मा र्ा परम्परा दे शख जिस्रोत उपयोग गरे कोमा
अन्यथा िएको दे शखएमा आर्श्यक जाँचर्ुझ गने गराउने तथा कानून बमोशजम भनणयय ददने,
(ज) अनुगमन तथा जाँच गदाय र्ा गराउँ दा तोवकएको सतय बमोशजम जिस्रोतको उपयोग निएको
र्ा नगरे को दे शखएमा त्यस काययमा सं िग्न व्यशक्त उपर प्रचभित कानून बमोशजम कारर्ाही गनय
काययपाभिका र सम्बशन्धत भनकायमा भसफाररस गने,
(झ) सार्यजभनक उपिोक्ता सं स्था समन्र्य सभमभत गठन तथा सञ्चािन व्यर्स्थापनमा आर्श्यक
सहयोग पुर्याउने,
(ञ) दताय निई सञ्चािनमा रहे का तथा अर्ैध उपिोक्ता सं स्था र्ा सेर्ा प्रदायकिाई भनयन्त्रण र
दताय िई सञ्चािनमा रहे का उपिोक्ता सं स्था र्ा सेर्ा प्रदायकहरुिे तोवकएको सतय अनुरुप कायय
गरे नगरे को अनुगमन गने व्यर्स्था भमिाउने,
(ट) उपिोक्ता सं स्था र्ा सेर्ा प्रदायकिाई आर्श्यक भनदे िन ददने, जागरुक र सचेत गराउने,
गुणस्तर कायम राख्न सूचक भनधायरण गने र प्रगभत मूल्यांकन गने तथा सेर्ाका आधारमा
आर्श्यक प्रोत्साहन, नभसहत र दण्ड गने सूचकहरु बनाई िागु गने,
(ठ) उपिोक्ता सं स्था र्ा सेर्ा प्रदायकिे उपिव्ध गराएको सेर्ा सुवर्धाको गुणस्तर कायम
गराउने तथा सो र्ापतको सेर्ा िुल्क भनधायरणको स्र्ीकृभत ददने,
(ड नगरपाभिकामा दताय िएका सार्यजभनक उपिोक्ता सं स्था र्ा भनकायिे आयोजना सञ्चािन
गदायको िाभग कमयचारी भनयुशक्त, पदाभधकारी तथा कमयचारीहरुको सेर्ा सुवर्धा सम्बन्धी मापदण्ड
स्र्ीकृत गने र कायायन्र्यन गराउने,
(ढ) सेर्ाग्राही तथा कमयचारीको गुनासो सुन्ने तथा सम्बोधन गने गराउने,
(ण) तोवकए बमोशजमका अन्य कायय गने ।
32.

र्डा स्तरीय जिस्रोत सभमभताः (1) र्डाभित्र रहे को जिस्रोत उपयोगको िाभग आर्श्यक अध्ययन
अनुसन्धान एर्ं जिस्रोत उपयोगको अनुमभतका िाभग भसफाररस गने र अन्य भनयमन तथा तोवकए
बमोशजम नगरे मा अनुमभत पत्र खारे जीका िाभग भसफाररस गने प्रयोजनाथय दे हाय बमोशजमको र्डा
जिस्रोत सभमभत रहनेछ ।
(क) र्डा अध्यक्ष

सं योजक
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(ख) र्डाका भनर्ायशचत जनप्रभतभनभधहरु र र्डामा स्थायी ठे गाना िएको भनर्ायशचत काययपाभिका
सदस्य एक जना

सदस्य

(ग) र्डा सभमभतिे मनोनयन गरे को खानेपानी सभमभतहरु र्ा उपिोक्ताहरु र्ा र्डामा
सामाशजक क्षेत्रमा वियाशिि प्रभतवित व्यशक्तहरु मध्ये दुइ जना सदस्य
(घ) र्डा सशचर्

सदस्य सशचर्

(2) यस सभमभतको अन्य काम, कतयव्य र अभधकार नगर काययपाभिकाको बैठकको भनणयय
अनुसार हुनेछ ।
पररच्छे द-6
भनरीक्षण तथा अनुगमन एर्ं दण्ड सजाय र पुनरार्ेदन सम्बन्धी व्यर्स्था
33.

भनरीक्षण तथा अभििे ख जाँच गनेाः (1) नगर जिस्रोत सभमभत र र्डा जिस्रोत सभमभतिे जुनसुकै
र्खत उपिोक्ता सं स्था, सेर्ा प्रदायक भनकायिे सञ्चािन गरे को आयोजना, उत्पादन तथा सेर्ाको
भनरीक्षण अनुगमन गरी आर्श्यक भनदे िन ददन सक्नेछ ।
(2) नगर जिस्रोत सभमभत र र्डा जिस्रोत सभमभतिे अनुगमनका िममा सार्यजभनक उपिोक्ता
सं स्था तथा सेर्ा प्रदायकको वहसार् जाँच गनय र गराउन सक्नेछ ।
(3) उपदफा (1) र्ा (2) बमोशजम भनररक्षण र्ा वहसार् जाँच गदाय यस ऐन र अन्तगयत बनेको
भनयमार्िी, भनदे शिका, मापदण्ड र्ा काययवर्भध र सम्बशन्धत सं स्थाको वर्धान बमोशजम निएको
पाइएमा ददइएको भनदे िनको पािना गनुय सम्र्शन्धतको कतयव्य हुनेछ ।
(4) दफा 11 बमोशजम गदठत उपिोक्ता सं स्थामा काययरत कमयचारीहरुको सेर्ा प्रर्ाहको
सम्र्न्धमा िािग्राहीको तफयबाट गुनासो सुन्ने र भनजहरुको काम सन्तोषजनक निएको आर्श्यक
कानूनी कारर्ाहीको िाभग िेखी पठाउन सवकनेछ ।

34.

छानवर्न गनय सक्नेाः (1) कुनै उपिोक्ता सं स्था र्ा सेर्ा प्रदायकको सेर्ा तथा कायय प्रविया
सन्तोषजनक निएको, सदस्य र्ा सेर्ाग्राहीको वहत वर्परीत काम िएको र्ा उद्देश्य वर्परीत कायय
गरे को िनी सदस्य र्ा सेर्ाग्राहीिे छानवर्नको िाभग भनर्ेदन ददएमा र्ा नगरपाभिकािाई यस
ऐन वर्परीत काम िएको छ िन्ने कुनै जानकारी प्राप्त िएमा नगर जिस्रोत सभमभत र्ा र्डा
जिस्रोत सभमभतिे छानवर्न गनय गराउन सक्नेछ ।
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(2) उपदफा (1) बमोशजम छानवर्न गदाय माग गरे को वर्र्रण र्ा कागजात उपिव्ध गराई
सहयोग गनुय सम्बशन्धतको कतयव्य हुनेछ ।
(3) छानवर्न गदाय कुनै कसुर िेवटएमा तोवकए बमोशजम जररर्ाना, वर्गो, हजयना सवहत प्रचभित
कानून बमोशजम कारर्ाही गनय नगरकाययपाभिका समक्ष भसफाररस गनुय पनेछ ।
35.

दण्ड सजाँय सम्बन्धी व्यर्स्थााः (1) कसैिे यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगयत बनेका भनयम उल्िं घन
गरे मा भनजिाई नगरपाभिकािे वर्गो तथा सो बराबरको हजयना र्ा पाँच हजार रुपैया सम्म र्ा दुर्ै
जररर्ाना गनय सक्नेछ र त्यस्तो कसुरबाट कसैको हानी नोक्सानी िएको रहे छ िने भनजबाट त्यस्तो
हानी नोक्सानी र्ापतको क्षभतपूभतय समेत िराई ददन सक्नेछ ।
(2) कसैिे यस ऐन बमोशजम अनुमभतपत्र भिनु पनेमा सो नभिई र्ा अनुमभतपत्रमा उल्िेख िएका
सतयहरु पािन नगरी जिस्रोतको उपयोग गरे मा भनजिाई नगरपाभिकािे वर्गो तथा सो र्रार्रको
हजयना र्ा पाँच हजार रुपैयासम्म र्ा दुर्ै जररर्ाना गरे र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्नेछ ।
(3) यस ऐन बमोशजम वर्कास गररएको जिस्रोत र्ा त्यस्तो जिस्रोतबाट उत्पन्न सेर्ा कसैिे चोरी
गरे मा र्ा दुरुपयोग गरे मा र्ा अनाभधकृत प्रयोग गरे मा नगरपाभिकािे भनजबाट वर्गो असुि गरी
भनजिाई वर्गो बमोशजम जररर्ाना गनय सक्नेछ ।
(4) कसैिे र्दभनयतका साथ कुनै खानेपानीको मुहान, र्ाँध, नहर र्ा जिस्रोतको उपयोगसँग
सम्बशन्धत कुनै सं रचना र्ा त्यस्तो सं रचनामा असर पाने अन्य कुनै सं रचना ित्काएमा, भबगारे मा
र्ा कुनै वकभसमिे हानी नोक्सानी पुर्याएमा र्ा त्यस्तो कुनै काम कुराको िाभग दुरुत्साहन ददएमा
र्ा त्यस्तो काम गने उद्योग गरे मा भनजबाट हानी नोक्सानीको वर्गो असुि गरी भनजिाई वर्गो
बमोशजम जररर्ाना गरी प्रचभित सं घीय कानून तथा प्रदे ि कानून अनुसार सजाय हुनेछ ।
पररच्छे द-7
वर्वर्ध

36.

भनयम र्नाउने अभधकाराः (1) यस ऐनको उद्देश्य कायायन्र्यन गनय गराउन नगर काययपाभिकािे
आर्श्यक व्यर्स्था सवहतको भनयमार्िी, काययवर्भध, भनदे शिका र मापदण्ड स्र्ीकृत गरर िागु
गनेछ ।
(2) भनयम बनाउदा उपदफा (1) िे ददएको अभधकारको सर्यमान्यतामा कुनै प्रभतकूि प्रिार्
नपने गरी नगर काययपाभिकािे खास गरी दे हायका वर्षयमा भनयमहरु बनाउन सक्नेछाः19
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(क) खानेपानी, भसं चाई, जियातायात, औद्योभगक उपयोग, आमोद प्रमोद सम्बन्धी उपयोग
र जिस्रोतको यस्तै प्रकारका अन्य उपयोग सम्बन्धी वर्षय,
(ख) जिस्रोत सं रक्षण, र्ाढी भनयन्त्रण तथा पवहरो रोकथाम सम्बन्धी,
(ग) र्ातार्रण सम्बन्धी,
(घ) जिस्रोतसं ग सम्र्शन्धत सेर्ा उपयोग गरे र्ापत नगरपाभिकािाई बुझाउन पने िुल्क
दस्तुर आददसं ग सम्र्शन्धत कुराहरु,
(ङ) जिस्रोतको प्रदुषण रोक्ने सम्बन्धी,
(च) जिस्रोतका वर्भिन्न उपयोगका तररकाहरु,
(छ) जिस्रोतका वर्भिन्न उपयोगबाट उत्पन्न सेर्ाका स्तर भनधायरण सम्बन्धी कुराहरु,
(ज) जिस्रोतको उपयोगबाट हुन सक्ने दुघट
य ना र त्यसको जाँचर्ुझ तथा क्षभतपूभतय सम्बन्धी
वर्षयहरु,
(झ) उपिोक्ता सं स्था र उपिोक्ता सम्बन्धी अन्य व्यर्स्थाको साथै उपिोक्तािाई सं रक्षण र
सुवर्धा ददने वर्षयहरु,
(ञ) जिस्रोतको वर्कास तथा उपयोग सम्बन्धी अन्य आर्श्यक कुराहरु ।
37.

सं िमणकाभिन व्यर्स्थााः यस ऐनमा तोवकए बमोशजम हुने िनी व्यर्स्था गरे को काम,
भनयमार्िी, काययवर्भध नआएसम्म नगरपाभिकािे भनणयय गरे बमोशजम हुनेछ ।

38.

र्ाधा अडकाऊ फुकाउनेाः यस ऐनको उद्देश्य कायायन्र्यन गनय कुनै बाधा अड्काउ परे मा
काययपाभिकािे त्यस्तो र्ाधा अड्काउ हटाउन आदे ि जारी गनय सक्नेछ । उक्त आदे ि त्यस
पभछ हुने नगरसिािे अनुमोदन गरे को हदसम्म कायम हुनेछ ।

39.

िे खा र िेखापररक्षणाः (1) उपिोक्ता सं स्थाको िेखा आभथयक काययवर्भध ऐनको प्रार्धान बमोशजम
दोहोरो स्रे स्ता प्रणािी अनुसार राखी प्रत्येक आभथयक र्षयको िागी वर्त्तीय आभथयक प्रभतर्ेदन तयार
गरी सार्यजभनक गनुय पनेछ ।
(2) सं स्थाको िेखा परीक्षण दतायर्ािा िेखापरीक्षक मध्येबाट नगरपाभिकािे तोकेको िेखा
पररक्षकबाट गराउनु पनेछ ।
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(3) िेखापरीक्षकको पाररश्रभमक र अन्य सेर्ा सुवर्धा नगरपाभिकािे तोके बमोशजम हुनेछ ।
यस सम्बन्धी सम्पूणय दावयत्र् िेखा परीक्षण गने जिस्रोत उपिोक्ता सं स्थाबाट व्यहोनुय पनेछ ।
(4) िेखापरीक्षकिे तोवकएको ढाँचामा िेखा परीक्षण गरी सोको प्रभतर्ेदन नगरपाभिकाको प्रमुख
प्रिासकीय अभधकृत समक्ष पेि गनुय पनेछ ।
40.

बचाउ र िागुाः (1) यस ऐन र अन्तगयत बनेका भनयम तथा काययवर्भधमा िेशखए जभत सोही
बमोशजम र अन्यमा प्रचभित कानून बमोशजम नगर काययपाभिकाको भनणयय अनुसार हुनछ
े ।
(2) यस ऐनमा िेशखएको कुरािे कुनै पभन कसुरमा प्रचभित ऐन अनुसार कारर्ाही चिाउन बाधा
पने छै न ।
(3) यस ऐन िन्दा अगाडी खानेपानी र्ा जिस्रोतसं ग सम्र्शन्धत िएका काम कारर्ाहीहरु यसै
ऐन बमोशजम िएको माभननेछ ।
(4) दफा 11 बमोशजम गदठत उपिोक्ता सं स्थाको वर्धान यस ऐनसं ग बाशझएको हदसम्म
अमान्य हुनेछ । यो ऐन िागु िएको पैँ भतस ददन भित्र यस ऐन बमोशजम बाशझएका
प्रार्धानहरुको सं िोधन साधारण सिाबाट गरे र स्र्ीकृभतका िाभग नगरपाभिका समक्ष पेि गनुय
पनेछ ।

प्रमाणीकरण भमभताः- 2078/10/10
आज्ञािे,
थमन भसं ह थापा
प्रमुख प्रिासकीय अभधकृत
सुचना तथा अभििेख केन्र, भिमाद मुदरत। मूल्य रु.80
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