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नपेाल खानपेानी संस्थान ऐन, २०४६ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

             २०४६।७।११ 

संशोधन गने ऐन 

१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८       २०४८।२।१६ 

२  नेपाल खानपेानी संस्थान (पहहलो संशोधन) ऐन, २०४९   २०४९।६।१४ 

३. नेपाल खानपेानी संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५७   २०५७।८।२१ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

४. नेपाल खानेपानी संस्थान (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३   २०६३।९।३० 

५. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६  २०६६।१०।७ 

६. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२     २०७२।११।१३ 

७. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन  
 र खारेज गने ऐन, २०७४                  २०७४।६।३० 

 

२०४६ सालको ऐन नं. २३ 

 ................. 
नपेाल खानपेानी संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावनााः सवनसाधारण जनिाको स्वास््य र सहुवधा कायम राख्न नेपाल .........का हवमिन्न क्षेरमा 
मनयममि रूपले स्वच्छ  खानेपानी उपलव्ध गराउन र ढल मनकास प्रणालीलाई समचुिि व्यवस्था गनन 
नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना र सञ्चालन गनन वाञ्छनीय िएकोले,– 

 श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्र वीर हवक्रम शाहदेवबाट राहिय पञ्चायिको सल्लाह र सम्ममिले 
यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्िाः  
१. १ यस ऐनको नाम “नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६” रहेको छ ।  

                                                 


   यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेचख लागू िएको 
      यो ऐन संवि ्२०७५ साल िार १ गिेदेचख लागू िएको । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा चिहकएको । 
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१. २. यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी िोहकददएको मममिदेख 
प्रारम्ि हनुेछ ।  

 

२.    पररिाषााः 
२.१ हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

२.१.१.  “संस्थान” िन्नाले दफा ३ बमोचजम स्थापना िएको नेपाल खानेपानी 
संस्थान सम्िन ु पछन ।  

२.१.२ “समममि” िन्नाले दफा ८ बमोचजम गदठि सञ्चालक समममि सम्िन ु
पछन ।   

२.१.३ “अध्यक्ष” िन्नाले दफा ११ बमोचजम िोहकएको वा मनयकु्त िएको 
संस्थानको अध्यक्ष सम्िन ुपछन । 

२.१.३क “संस्था” िन्नाले प्रिमलि कानून बमोचजम स्थापना िएको संगदठि 
संस्था सम्िन ुपछन । 

२.१.३ख “सेवा प्रणाली” िन्नाले खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनको लामग 
मनमानण गररएको जलाशय, त्यस्िो जलाशयमा जडान िएकोेे पानी 
प्रशोधन वा शचुेद्धकरण प्लाण्ट, पानी आपूमिन गनन जडान िएको पाइप 
वा फोहर पानी शहुद्धकरण गने प्लाण्ट, ढल मनकासको व्यवस्था 
गननको लामग मनमानण गररएको ढल मनकास प्रणाली, उपकरण वा यस्िै 
प्रकृमिका अन्य संरिना सम्िन ुपछन र सो शब्दले खानेपानी सेवा वा 
ढल मनकास सेवासँग आवद्ध िएको घर वा जग्गा समेिलाई   
जनाउँछ । 

२.१.३ग “बोडन” िन्नाले खानेपानी व्यवस्थापन बोडन ऐन, २०६३ बमोचजम स्थापना 
िएको बोडन सम्िन ुपछन । 

                                                 
   यो ऐन मममि २०४६।११।१५ बाट प्रारम्ि हनुे गरी िोहकएको (नेपाल राजपर मममि  २०४६।११।१५) 


  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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२.१.४ “िोहकएको”  वा  “िोहकए बमोचजम” िन्नाले यो ऐन अन्िगनि बनकेो 
मनयम वा हवमनयममा िोहकएको वा िोहकए बमोचजम सम्िन ुपछन । 

 

३. संस्थानको स्थापनााः  
३.१   .............नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी िोहकददएको 

क्षेरमा मनयममि रूपले स्वच्छ खानेपानी उपलव्ध गराउन िथा ढल मनकास प्रणालीको 

समचुिि व्यवस्था गननको लामग नेपाल खानेपानी संस्थाको स्थापना गरेको छ ।  
३.२   संस्थानको प्रधान कायानलय काठमाडउ उपत्यकामा रहनेछ । 

३.३   संस्थानका अन्य कायानलयहरू आवश्यकिा अनसुार नेपाल .............. को 
जनुसकैु ठाउँमा रहन  सक्नेछ । 

 

४. संस्थान संगदठि संस्था हनुाेः 
४.१ संस्थान अहवचच्छन्न उत्तरामधकारवाला एक स्वशामसि र संगदठि संस्था हनुेछ । 

४.२ संस्थानको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

४.३. संस्थानले व्यचक्त सरह िल अिल सम्पचत्त प्राप्त गनन, उपिोग गनन, बेिमबखन गनन वा 
अन्य हकमसमले बन्दोबस्ि गनन सक्नेछ । 

४.४ संस्थानले व्यचक्त सरह आफ्नो नामबाट नामलस उजरु गनन र सो उपर पमन सोही 
नामबाट नामलस उजरु लाग्न सक्नेछ । 

 

५. संस्थानको काम, किनव्य र अमधकाराः 
५.१ संस्थानको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोचजम हनुेछाः– 

५.१.१ खानेपानी िथा ढल मनकास सम्बन्धी योजना िजुनमा गने र योजना 
कायानन्वयन गने गराउने, 

५.१.२ खानेपानीको स्रोि िथा हविरण र ढल मनकास सम्वन्धी अध्ययन, 

अनसुन्धान िथा सवेक्षण गने, 

                                                 


  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

 िेस्रो संशोधनद्वारा चिहकएको । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा चिहकएको । 
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५.१.३ खानेपानीको स्रोिदेचख हविरण स्थलसम्मको बाटो मनधानरण गने र 
सोको रेखाङ्कन गने,  

५.१.४ खानेपानी िथा ढल मनकास सम्बन्धी कामको लामग आवश्यक हनुे 
मनमानण कायन गने गराउने,  

५.१.५ खानेपानी िथा ढल मनकास सम्बन्धमा नेपाल सरकार र हवदेशी 
सरकार वा अन्िराहिय वा हवदेशी संस्था बीि िएका सम्िौिा 
बमोचजम सम्पन्न गनुन पने कायनहरू गने,  

५.१.६ नेपाल सरकारले िोहकददएका खानेपानी िथा ढल मनकास सम्बन्धी 
हवकास पररयोजना सञ्चालन  गने,  

५.१.७ महसलु िथा शलु्क आदद मलई खानेपानी वा ढल मनकासको सहुवधा 
उपलव्ध गराई सेवा प्रदान गने,  

५.१.८ खानेपानीको उपयोग िथा ढल मनकासको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक 
शिनहरू िोक्न,े  

५.१.९ खानेपानीको दरुूपयोग हनु नददन,े  

५.१.१० खानेपानीको प्रदूषण मनयन्रण गने, 

५.१.११ खानेपानी िथा ढल मनकासको पाइप लाइनहरूको आवश्यक ममनि 
िथा सम्िार गने गराउने,  

५.१.१२ कुनै कारणले धारामा पानी नआएको सूिना संस्थानलाई प्राप्त िएमा 
आवश्यक ममनि गरी यथाशीघ्र सेवा उपलव्ध गराउने,  

५.१.१३ संस्थानले आपm्नो सञ्चालन खिन आफै उठाउने, 
५.१.१४ संस्थानको उदे्दश्य पूमिनको लामग आवश्यक अन्य कायनहरू गने, गराउने 

।  
५क. संस्थानले गरेको वा गनुन पने कुनै काम करारमा ददन सहकनाेः 

५क.१  यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेचखएको िए िापमन संस्थानले यस ऐन 
बमोचजम सञ्चालन र व्यवस्थापन गरररहेको सेवा प्रणाली नेपाल सरकार र 

                                                 
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि ।  
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स्थानीय मनकायको कम्िीमा असी प्रमिशि शयेर िएको कुनै संस्था वा नाफा 
कमाउने उदे्दश्य निएको संस्था वा उपिोक्ता संस्थालाई करारमा ददई 
सञ्चालन गनन गराउन िाहेमा संस्थानले नेपाल सरकारको पूवन स्वीकृमि मलई 
संस्थानको स्वाममत्व रहेको सेवा प्रणाली िथा सोसँग सम्बचन्धि संरिना, 
उपकरण िथा सोसँग सम्बचन्धि अन्य सम्पचत्त त्यस्िो संस्थालाई करारमा 
ददन सक्नेछ । 

५क.२. उपदफा ५क१ बमोचजम करार गने संस्थाले प्रयोग गनन पाउने संस्थानको 
स्वाममत्वमा रहेको वा चजम्मामा रहेको संरिना, उपकरण िथा सम्पचत्त, करार 
कायम रहने अवमध, करार गने पक्षहरूले करार बापि पाउने प्रमिफल र 
ित्सम्बन्धी अन्य कुराहरू करारमा उल्लेख िए बमोचजम हनुेछ । 

५क.३. उपदफा ५क१ बमोचजम करार गने संस्थाले प्रयोग गरेको संस्थानको 
स्वाममत्वमा रहेको वा चजम्मामा रहेको कुनै संरिना, उपकरण िथा सम्पचत्त 
करारको अवमध समाप्त िएपमछ करारमा िोहकएको शिन बमोचजम संस्थानलाई 
हफिान गनुन पनेछ । 

५क.४. उपदफा ५क१ बमोचजम करारद्वारा काम गनन ददइएको व्यवस्थालाई 
मनजीकरण ऐन, २०५० बमोचजम मनजीकरण गररएको मामनने   छैन । 

 

५ख. सेवा प्रणालीको स्वाममत्व हस्िान्िरण गनन सहकनाेः 
५ख.१ यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेचखएको िए िापमन नेपाल सरकारले यस 

ऐन बमोचजम संस्थानले सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गरररहेको कुनै क्षेरको सेवा 
प्रणाली बोडनमा हस्िान्िरण गराई खानेपानी िथा ढल मनकासको समचुिि 
व्यवस्था गनन उचिि र आवश्यक देखेमा त्यस्िो क्षेरको सेवा प्रणालीको 
स्वाममत्व सो बोडनमा हस्िान्िरण गनन गराउन सक्नेछ । 

५ख.२ उपदफा ५ख.१ बमोचजम सेवा प्रणालीको स्वाममत्व हस्िान्िरण गदान गराउँदा 
नेपाल सरकारले त्यसरी स्वाममत्व हस्िान्िरण गररएको सेवा प्रणाली र सोसँग 
सम्बचन्धि सम्पचत्त िोहकए बमोचजम मूल्याङ्कन गरी त्यस्िो सेवा प्रणालीको 
मूल्य बराबरको दाहयत्व समेि त्यस्िो बोडनमा सारी ददन सक्नेछ ।  

                                                 
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि ।  
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५ख.३ उपदफा ५ख.१ बमोचजम सेवा प्रणालीको स्वाममत्व हस्िान्िरण िएमा 
सम्बचन्धि क्षेरमा खानेपानी उपलब्ध गराउने िथा ढल मनकास सम्बन्धी 
काम, सेवा प्रणालीको ममनि सम्िार, संरक्षण, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गने 
चजम्मेवारी त्यसरी स्वाममत्व हस्िान्िरण गररमलने बोडनको हनुेछ । 

 

५ग. कर िथा दस्िरु छुट र सटही सहुवधा ददन सहकनाेः 
नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी दफा ५क. बमोचजम करार गने 
संस्थालाई करारमा उचल्लचखि कामको लामग आयकर, िन्सार वा अन्य कुनै दस्िरु छुट ददन 
र हवदेशी मरुा सटही सहुवधा प्रदान गनन सक्नेछ । 

 

५घ. कमनिारी सम्बन्धी हवशषे व्यवस्थााः 
५घ.१ दफा ५क. बमोचजम करार िएकोमा त्यसरी करार हुँदाका बखि संस्थानमा 

कायनरि कमनिारीलाई करारमा उचल्लचखि अवमधिरका लामग करारमा सेवा 
प्रणाली मलने संस्थाबाट पाररश्रममक िथा सहुवधा उपलब्ध गराउने गरी 
संस्थानले त्यस्िो संस्थामा काजमा खटाउन सक्नेछ ।  

िर त्यस्िो संस्थाले करार बमोचजम मलएको सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध 
संस्थानका कमनिारी मलन निाहेमा वा त्यस्िा कमनिारीले सो संस्थामा काम 
गनन निाहेमा संस्थानले त्यस्िा कमनिारीलाई संस्थानको अन्य काममा लगाउन 
वा मनजको सेवा शिन सम्बन्धी कानून बमोचजम मनजले पाउने सहुवधामा 
नघट्ने गरी मनजलाई िोहकएको मापदण्डको आधारमा िोहकए बमोचजम 
उपदान ददई सेवाबाट अवकाश ददन सक्नेछ ।  

५घ.२ दफा ५ख. बमोचजम संस्थानको कुनै सेवा प्रणालीको स्वाममत्व कुनै बोडनलाई 
हस्िान्िरण िएकोमा त्यस्िो सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध संस्थानका कमनिारीलाई 
त्यसरी सेवा प्रणाली हस्िान्िरण गररमलने बोडनमा रहने गरी आवश्यक 
व्यवस्था गनन सहकनेछ । 

                                                 
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।  

  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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िर त्यस्िा कमनिारीलाई सेवा प्रणाली हस्िान्िरण गरी मलने बोडनले 
मलन निाहेमा वा संस्थानका कमनिारीले सो बोडनमा काम गनन निाहेमा 
संस्थानले त्यस्िा कमनिारीलाई संस्थानको अन्य काममा लगाउन वा मनजको 
सेवा शिन सम्बन्धी कानून बमोचजम मनजले पाउने सहुवधामा नघट्ने गरी 
मनजलाई िोहकएको मापदण्डको आधारमा िोहकए बमोचजमको सहुवधा ददई 
सेवाबाट अवकाश ददन सक्नेछ । 

५घ.३ उपदफा ५घ.२ बमोचजम खहटएका कमनिारीको सेवाका शिन िोहकए बमोचजम 
हनुेछ ।  

िर त्यसरी खहटएका कमनिारीको पाररश्रममक िथा सहुवधा संस्थानले 
खटाउँदाका बखि उपलब्ध गराइरहेको पाररश्रममक िथा सहुवधािन्दा कम 
हनुे छैन । 

 

६. महसलु िथा सेवा शलु्क असूल गने अमधकाराः  
६.१ संस्थानले खानेपानी उपलव्ध गराए बापि लाग्ने महसलु िथा ढल मनकास र धारा 

जडान आददको सेवा शलु्क .......... सम्बचन्धि व्यचक्तबाट असलु गनन सक्नेछ । 

६.२ खानेपानीको महसलु िथा ढल मनकासको लामग सेवा शलु्क बिुाउने म्याद संस्थानले 
िोके बमोचजम हनुेछ ।  

६.३ उपदफा ६.२ बमोचजम महसलु िथा सेवा शलु्क बिुाउने म्याद मिर त्यस्िो महसलु 
िथा सेवा शलु्क नबिुाएमा संस्थानले त्यस्िो समयमिर रकम नबिुाउने व्यचक्तबाट 
पच्िीसदेचख पिास प्रमिशिसम्म अमिररक्त शलु्क मलन सक्नेछ ।  

६.४ कुनै ग्राहकले संस्थानलाई बिुाउन ुपने महसलु, सेवा शलु्क, अमिररक्त शलु्क वा मिनुन 
बिुाउन ु पने अन्य रकम संस्थानले िोकेको समयमिर नबिुाएमा संस्थानले त्यस्िो 
ग्राहकलाई ददइराखेको खानेपानी िथा ढल मनकासको सहुवधा रोक्न सक्नेछ ।  

६.५ उपदफा ६.४ बमोचजम सहुवधा रोहकएको व्यचक्तले नयाँ ग्राहक शलु्क र उपदफा 
६.३ बमोचजमको बाँकी रकम समेि बिुाएमा संस्थानले पनुाः त्यस्िो सहुवधा उपलव्ध 
गराउन सक्नेछ ।  

 

                                                 
 िेस्रो संशोधनद्वारा चिहकएको । 
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७. अरूको घर जग्गामा प्रवेश गने अमधकाराः  
संस्थानले अमधकृि गरेको व्यचक्तले संस्थानको कामको मसलमसलामा अरूको घर जग्गामा 
प्रवेश गनन आवश्यक परेमा ित्काल त्यस्िो घर वा जग्गा प्रयोग गरररहेका व्यचक्तलाई पूवन 
सूिना ददएर प्रवेश गनन सक्नेछ ।  

िर खानेपानीको दरुूपयोग वा िोरी िइरहेको शङ्का गनुन पने मनामसव कारण िएमा 
छानमबनको मसलमसलामा सूयानस्ि िएपमछ सूयोदय निएसम्मको रामिको समय बाहेक अन्य 
समयमा अध्यक्षले वा मनजले िोकेको संस्थानको अमधकृिले प्रवेश गदान पूवन सूिना ददन ुपने 
छैन ।  

 

८. सञ्चालक समममिको गठनाः 
८.१ संस्थानको काम कारबाही सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लामग देहायका 

सदस्यहरू िएको सञ्चालक समममि गठन गररएको छाः– 

८.१.१ खानेपानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनिुव प्राप्त  
व्यचक्तहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले िोकेको वा मनयचुक्त 

गरेको व्यचक्त      – अध्यक्ष 

८.१.२ प्रमिमनमध (राजपराहङ्कि प्रथम शे्रणी), िौमिक  
योजना िथा मनमानण मन्रालय    – सदस्य 

८.१.३ प्रमिमनमध (राजपराहङ्कि प्रथम शे्रणी), स्वास््य  
िथा जनसंख्या मन्रालय, (जनस्वास््य हेने)  – सदस्य 

८.१.४ संस्थानले सेवा पयुानएका नगरपामलकाहरूमध्येबाट  
नेपाल सरकारले िोकेको एउटा नगरपामलकाको प्रमखु – सदस्य 

८.१.५ उपिोक्ताको हहिको संरक्षणमा संलग्न  
उपिोक्ताहरूको संस्थाहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले 

िोकेको संस्थाका दईुजना महहला प्रमिमनमध  – सदस्य 

८.१.६ खानेपानी गणुस्िर सम्बन्धी हवशेषज्ञहरूमध्येबाट  
नेपाल सरकारले िोकेको एकजना   – सदस्य 

                                                 
  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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८.१.७ पयानवरण वा वािावरण संरक्षणमा संलग्न  
संस्थाहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले िोकेको एकजना –सदस्य 

८.१.८ महाप्रबन्धक, नेपाल खानेपानी संस्थान   –सदस्य-सचिव 

८.२ ........... 
८.३ नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी सञ्चालक 

समममिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गनन सक्नेछ । 

८.४ समममिले आवश्यक देखेमा कुनै हवदेशी वा स्वदेशी हवशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई 
सञ्चालक समममिको बैठकमा पयनवेक्षकको रूपमा िाग मलन आमन्रण गनन सक्नेछ ।  

  

९. समममिको बैठक सम्बन्धी कायनहवमधाः 
९.१ समममिको बैठक आवश्यकिा अनसुार अध्यक्षले िोकेको मममि, समय र स्थानमा 

बस्नेछ । 

९.२ समममिको कूल सदस्य सङ्खख्याको पिास प्रमिशििन्दा बढी सदस्य उपचस्थि िएमा 
समममिको बैठकको लामग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको मामननेछ । 

९.३ समममिको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ र मनजको अनपुचस्थमिमा सदस्यहरूले 
आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षिा गनेछ । 

९.४ समममिको बैठकमा बहमुिको राय मान्य हनुेछ र मि बराबर िएमा अध्यक्षले 
मनणनयात्मक मि ददन सक्नेछ । 

९.५ समममिको मनणनय समममिको सदस्य–सचिवले प्रमाचणि गनेछ । 

९.६ समममिको बैठकसम्बन्धी अन्य कायनहवमध समममि आफैले मनधानरण गनेछ । 

 

९क. कामकारबाही अमान्य नहनुाेः  
सञ्चालक समममिको कुनै सदस्यको पद ररक्त रहेको कारणले मार सञ्चालक समममिको कुनै 
कारबाही अमान्य हनुे छैन । 

 

 

 

                                                 


  पहहलो संशोधनद्वारा चिहकएको । 

  पहहलो संशोधनद्वारा थप ।  
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१०. उपसमममि गठन गनन सक्नाेः  
१०.१ समममिले आफ्नो काम कारबाही सिुारूरूपले सञ्चालन गननको लामग आवश्यकिा 

अनसुार हवमिन्न उपसमममिहरू गठन गनन सक्नेछ । 

१०.२ समममिले आवश्यक ठानमेा काठमाडउ उपत्यका बाहहर उपदफा १०.१ बमोचजम 
गदठि उपसमममिहरूलाई हवत्तीय िथा प्रबन्ध स्वायत्तिाको आधारमा खानेपानी 
योजनाहरू सञ्चालन गनन ददन सक्नेछ । 

 

११. अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको व्यवस्थााः 
११.१ संस्थानको अध्यक्ष नेपाल सरकारले िोक्न वा मनयकु्त गनन सक्नेछ । 

११.२ नेपाल सरकारले संस्थानको महाप्रबन्धक मनयकु्त गनेछ । 

११.३ अध्यक्ष र महा प्रबन्धकको पदावमध नेपाल सरकारले िोके बमोचजम हनुेछ । 

११.४ अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको पाररश्रममक, सेवाको शिन िथा सहुवधा सम्बन्धी व्यवस्था 
िोहकए बमोचजम हनुेछ । 

 

१२. कमनिारी सम्बन्धी व्यवस्थााः  
१२.१ संस्थानले आवश्यकिा अनसुार कमनिारीहरू मनयकु्त गनन सक्नेछ । 

१२.२ संस्थानका कमनिारीहरूको पाररश्रममक, सेवाको शिन िथा सहुवधा सम्बन्धी व्यवस्था 
िोहकए बमोचजम हनुेछ । 

 

१३. समममिका सदस्य र संस्थानका कमनिारी उपर प्रमिबन्धाः  
समममिको सदस्य, संस्थानका कमनिारी र सल्लाहकारले संस्थानसँगको ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रूपले हहस्सेदार हनु पाउने छैनन ्। 

 

१४. संस्थानको कोषाः 
१४.१ संस्थानको एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ । सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन ्ेाः– 

१४.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

१४.१.२ नेपाल सरकार माफन ि कुनै हवदेशी सरकार वा अन्िरानहिय वा हवदेशी 
संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

                                                 


  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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१४.१.३ संस्थानको िल अिल सम्पचत्तबाट आजनन हनुे रकम, 

१४.१.४  खानेपानी वा ढल मनकासको सहुवधा प¥ुयाए बापि प्राप्त महसलु िथा 
सेवा शलु्क र अमिररक्त शलु्क िथा जररवानाको रकम, 

१४.१.५ संस्थानलाई अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

१४.२ संस्थानको सबै रकम संस्थानको नाममा नेपाल राि बैंक वा कुनै वाचणज्य बैंकमा 
खािा खोली जम्मा गररनेछ । 

१४.३ संस्थानको िफन बाट व्यहोनुन पने सम्पूणन खिन उपदफा १४.१ बमोचजमको कोषबाट   
व्यहोररनेछ । 

१४.४ संस्थानको खािा सञ्चालन िोहकए बमोचजम हनुेछ । 

 

१५. संस्थानको लेखा र लेखापरीक्षणाः  
१५.१ संस्थानको लेखा नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलई समममिले मनधानरण गरेको ढाँिा र 

िररका बमोचजम राचखनेछ । 

१५.२ संस्थानको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको हविागबाट हनुेछ । 

१५.३ नेपाल सरकारले िाहेमा संस्थाको हहसाब हकिाब सम्बन्धी कागजािहरू र नगदी 
चजन्सी समेि जनुसकैु बखि जाँच्न वा जाँच्न लगाउन  सक्नेछ । 

 

१६. जग्गा प्राप्त गनेाः 
१६.१ संस्थानलाई देहायको प्रयोजनको लामग नेपाल सरकारले प्रिमलि कानून बमोचजम 

आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी ददन सक्नेछाः– 

१६.१.१ जल िण्डार (ररजरभ्वायर) मनमानण गनन, 
१६.१.२ खानेपानी िथा ढल मनकास सम्बन्धी कुनै संरिनाको मनमानण गनन, 
१६.१.३ संस्थानको उदे्दश्य पूमिनको लामग आवश्यक अन्य काम गनन । 

 

१७. सावनजमनक वा मनजी घर जग्गाबाट पाइप लाइन लैजान सक्नाेः 
१७.१ खानेपानी िथा ढल मनकास सम्बन्धी योजना कायानन्वयन गदान सावनजमनक वा कसैको 

मनजी घर जग्गाबाट खानेपानी वा ढल मनकासको पाइप लाइन मबछ्याई एक ठाउँबाट 
अको ठाउँमा लैजान आवश्यक िएमा संस्थानले सोही योजना अनसुार पाइप लाइन 
मबछ्याउन सक्नेछ । 
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१७.२ संस्थानले उपदफा १७.१ बमोचजम खानेपानी वा ढल मनकासको पाइप लाइन 
मबछ्याउँदा सावनजमनक वा कसैको मनजी घर जग्गामा सकेसम्म कम नोक्सान हनुे 
गरी पाइप लाइन मबछ्याउन ुपनेछ । 

१७.३ संस्थानले उपदफा १७.१ ब्मोचजम खानेपानी वा ढल मनकासको पाइप लाइन 
मबछ्याउँदा हनु गएको नोक्सानी वापि घर जग्गा धनीलाई प्रिमलि िाउ अनसुार 
क्षमिपूमिन ददन ुपनेछ वा नोक्सान हनु गएको घर जग्गाको ममनि गरी यथाचस्थमिमा 
ल्याई ददन ुपनेछ । 

 

१८. काम कारबाही गनन मनाहीाः 
१८.१ कसैले पमन देहायमा लेचखएको कुनै काम कारबाही गनन वा गनन लगाउन हुँदैनाः– 

१८.१.१ खानेपानीको महुान, जलिण्डार (ररजरभ्वायर) वा खानेपानी िथा ढल 
मनकास सम्बन्धी अन्य कुनै संरिना हवगानन, िोडफोड गनन वा त्यसमा 
कुनै हकमसमले क्षमि प¥ुयाउन, 

१८.१.२ खानेपानी वा खानेपानीको महुानलाई दहुषि गनन, 
१८.१.३ संस्थानको अनमुमि नमलई खानेपानीको पाइप लाइनबाट धारा जडान 

गनन, 
१८.१.४ संस्थानलाई सूिना नददई खानेपानीको ममटर चिकी पानी उपिोग गनन, 
१८.१.५  खानेपानीको पाइप लाइनबाट कुनै यन्र जडान गरी पानी िान्न, 

१८.१.६ खानेपानीको ममटर िोडफोड गनन वा मबगानन, 
१८.१.७  संस्थानको स्वीकृमि नमलई संस्थानको ढल लाइनमा ढलको मनकास 

जोड्न वा ढल थमुनने गरी कुनै ठोस पदाथन ढलमा फ्ाँक्न वा राख्न, 

१८.१.८ संस्थानद्वारा व्यवचस्थि खानेपानी वा ढलको पाइप लाइन िोनन, मबगानन, 
नास्न वा त्यसमा क्षमि प¥ुयाउन, 

१८.१.९  ढल मनकास वा मंगाललाई ित्काउन, मबगानन वा त्यसमा कुनै 
हकमसमले क्षमि प¥ुयाउन, 

१८.१.१० खानेपानी िथा ढल मनकास सम्बन्धी संस्थानले गने काम कारबाहीमा 
बाधा मबरोध गनन । 

                                                 
   केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधि । 
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!१८.१.११.पानी हविरण गनन वा ढल मनकासको लामग मबछाइएको पाइप लाइनमा 
क्षमि पगु्ने गरी कुनै मनमानण कायन गनन । 

१९. सजायाः 
१९.१ उपदफा १८.१.१ हवपरीि काम कारबाही गने गराउनेलाई मबगो असलु गरी दश 

हजार रूपैयाँसम्म जररवाना वा पाँि वषनसम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

१९.१क  उपदफा १८.१.२ हवपररि काम कारवाही गने गराउनेलाई िीन वषनसम्म कैद वा 
िीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय हनुेछ । 

१९.२ देहायको काम कारबाही गने गराउनेलाई संस्थानले वा संस्थानले िोकेको दफा 
१० बमोचजमको कुनै उपसमममिले देहाय बमोचजम जररवाना गनन सक्नेछाः– 

१९.२.१ उपदफा १८.१.२ हवपरीि काम कारबाही गने गराउनेलाई दश 
हजार रूपैयाँसम्म जररवाना, 

१९.२.२ उपदफा १८.१.३ हवपरीि काम, कारबाही गने गराउनेलाई पाँि 
हजार रूपैयाँसम्म जररवाना, 

१९.२.३ उपदफा १८.१.५ वा १८.१.६ हवपरीि काम कारबाही गने 
गराउनेलाई िीन हजार रूपैयाँसम्म जररवाना, 

१९.२.४ उपदफा १८.१.७ हवपरीि काम कारबाही गने गराउनेलाई दईु हजार 
रूपैयाँसम्म जररवाना, 

१९.२.५ उपदफा १८.१.८ वा १८.१.९ हवपरीि काम कारबाही गने 
गराउनेलाई त्यस्िो िोररएको, मबमग्रएको वा नाचशएको सामानको मबगो 
बमोचजम जरीवाना गरी थप दईु हजार रूपैयाँसम्म जररवाना, 

१९.२.६ उपदफा १८.१.४ वा १८.१.१० हवपरीि काम कारबाही गने 
गराउनेलाई एक हजार रूपैयाँसम्म जररवाना, 

१९.२.७ मामथ लेचखएदेचख बाहेक कसैले यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको 
हवमनयम हवपरीि हनुे गरी कुनै काम कारबाही गने गराउनेलाई 
कसूरको प्रकृमि हेरी एक हजार रूपैयाँसम्म जररवाना । 

                                                 
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

   केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा थप । 
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१९.३ उपदफा १८.१.११ हवपरीिको कायन गने गराउनेलाई संस्थानले पाँि हजार 
रूपैयाँसम्म जररवाना गरी त्यस्िो मनमानण कायन संस्थानले आफैँ  ित्काउन वा सो 
बनाउने व्यचक्तलाई नै ित्काउन लगाउन सक्नेछ । संस्थानले नै ित्काउन ुपरेमा 
सो ित्काउदा लागेको खिन संस्थानले सम्बचन्धि व्यचक्तसँग असूल उपर गनेछ । 

 

२०. पनुरावेदनाः  
उपदफा १९.२ बमोचजम ददएको सजायको आदेश उपर चित्त नबझु्ने व्यचक्तले त्यस्िो 
सजायको आदेश पाएको मममिले पैंिीस ददनमिर सम्बचन्धि उच्ि अदालिमा पनुरावेदन ददन 
सक्नेछ र उच्ि अदालिको मनणनय अचन्िम हनुेछ । 

 

२१. सरकारी बाकँी सरह असूल उपर गनेाः  
यस ऐन बमोचजम लगाइएको महसलु, सेवा, शलु्क, अमिररक्त शलु्क िथा दफा १९ बमोचजम 
संस्थान वा उपसमममिले गरेको जररवानाको रकम नबिुाउने व्यचक्तबाट संस्थानले त्यस्िो 
महसलु, सेवा, शलु्क, अमिररक्त शलु्क िथा जरीवानाको रकम सरकारी बाँकी सरह असलु 
उपर गनन सक्नेछ । 

 

२२. अमधकार प्रत्यायोजनाः 
२२.१ समममिले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम वा हवमनयम बमोचजम आफूलाई 

प्राप्त अमधकार आवश्यकिा अनसुार अध्यक्ष, समममिका कुनै सदस्य वा उपसमममिलाई 
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

२२.२ अध्यक्ष वा महाप्रवन्धकले आफूलाई प्राप्त अमधकार आवश्यकिा अनसुार 
संस्थानको कुनै अमधकृि कमनिारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

 

२३. नपेाल सरकारले मनदेशन ददन सक्नाेः  
नेपाल सरकारले संस्थानलाई समय समयमा मनदेशन ददन सक्नेछ । त्यस्िो मनदेशनको 
पालना गनुन संस्थानको किनव्य हनुेछ । 

 

                                                 
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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२४. नपेाल सरकारको अमधकाराः 
२४.१ संस्थानले यस ऐन हवपरीि कुनै काम गरेमा वा गनन लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्िो 

काम रोक्ने आदेश ददन सक्नेछ । 

२४.२ संस्थानले गनुनपने काम पूरा गररसकेको छ वा संस्थानले आपूmले गनुन पने काम, 

किनव्य वा आदेश वा मनदेशनको पालना गरेको छैन वा संस्थान कायम राख्न 
आवश्यक छैन िने्न नेपाल सरकारले ठह¥याएमा संस्थानलाई जनुसकैु बखि हवघटन 
गनन सक्नेछ । 

२४.३ उपदफा २४.२ बमोचजम संस्थान हवघटन िएमा सो संस्थानको हक िथा दाहयत्व 
नेपाल सरकारमा सनेछ । 

 

२५. नपेाल सरकारसँग सम्पकन ाः  
संस्थानले नेपाल सरकारसँग सम्पकन  राख्दा आवास िथा िौमिक योजना मन्रालय माफन ि 
राख्न ुपनेछ । 

 

२५क.मनयम बनाउन ेअमधकाराः  
यस ऐनको उदे्दश्य कायानचन्वि गनन नेपाल सरकारले आवश्यक मनयमहरू बनाउन सक्नेछ । 

 

२६. हवमनयम बनाउन ेअमधकाराः  
संस्थानले यो ऐनको अधीनमा रही आफ्नो आन्िररक काम कारबाही सवु्यवचस्थि गननको 
लामग नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलई आवश्यक हवमनयमहरू बनाउन सक्नेछ । 

 

२७. हवघटनाः 
२७.१ यो ऐन प्रारम्ि िएपमछ नेपाल राजपर िाग ३, खण्ड ३४, सङ्खख्या १४ मममि 

२०४१ साल साउन १ गिे प्रकाचशि नेपाल सरकार, जलस्रोि मन्रालयको 
सूिनाद्वारा गठन गररएको खानेपानी िथा ढल मनकास संस्थान हवघटन हनुेछ । 

२७.२ उपदफा २७.१ बमोचजम हवघहटि संस्थानले गररआएको काम कारबाही िथा सो 
संस्थानको हक र दाहयत्व यस ऐन बमोचजम स्थाहपि संस्थानमा सनेछ । 

                                                 
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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२७.३ उपदफा २७.१ बमोचजम हवघहटि संस्थानमा कायनरि कमनिारीहरू यस ऐन 
बमोचजम स्थाहपि संस्थानमा सनेछन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
रष्टव्याः १. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर गररएका शब्दहरूाः- 
        “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

       २. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्िर िएका शब्दहरुाः– 

  ”पनुरावेदन अदालि” को सट्टा “उच्ि अदालि” । 


